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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 sor so lunk, 
és valaki a fest mény boldog tulaj do -
nosa lesz. 

Több tombolajegy =
nagyobb esély!

Megalakult a
Főtér Fesztivál

2014.
szervezőcsapata

Mint ismeretes, múlt héten tartotta a Főtér Fesztivál Egyesület éves közgyű -
lését. A találkozón ezúttal a szervezet működési szabályzatát is módosították a
jelenlévő csoportok, intézmények és szervezetek képviselői. Főbb változásként
megemlítjük a tagság elnyerésére vonatkozó szabályt. Mostantól fogva nem csak 
a szervezetek képviselői tagjai a Főtér Fesztivál Egyesületnek, hanem magán -
sze mélyek is taggá válhatnak, iratkozás útján. Iratkozási szándékot emailben
(foterfesztival@nagybanya.ro), vagy személyesen lehet kifejezni az egyesület ve -
ze tőségénél.

Továbbá a jelenlévő tagok létrehozták a Főtér Fesztivál Partnere minőséget,
amelyet olyan szervezet nyerhet el, amelyik számottevő programszervezést vál -
lal át és/vagy komoly pénzügyi háttér biztosításával járul hozzá a rendezvény le -
bonyolításához és si keréhez.

A meghirdetett napirendi pontok szerint idén tisztújításra is sor került. Az e -
gyesület két éves mandatummal felruházott vezetősége: Pintér Zsolt-elnök, Mol -
dován Ildikó-alelnök, Józsa András-titkár. A FF2014 szervezőcsapata pedig, a
fenti vezetőségen kívül, a követekző személyekből áll: Berár Levente, Duna Jes -
sica, Lapohos Ella és Vida Noémi.

A közgyűlésen megjelent szervezetek és képviselőik:
Főtér Fesztivál Egyesület - Moldován Ildikó, Duna Jessica
Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület - Lapohos Ella
Krisztus Király Római Katolikus Plébánia - Berar Levente (folyt. a 2. oldalon)

„Egy jobb
jövőért”

Ezzel a gondolattal indul a jövő hé -
ten az a cserediák pro gram és nevelési
terv, amelyet a „Nicolae Iorga” Álta lá -
nos Iskola és a „Németh László” El mé -
leti Líceum mag yar tannyelvű VIII. osz -
tályos diákjainak a felvetésére kezde -
ményeztek a szervező osztályfőnökök: 
Tasnádi Ella és Levendula Flóra ta nár -
nők.

A nevelési terv célja egyrészt a két
iskola közötti jó viszony fejlesztése és
megőrzése, másrészt a tanulásban való
elmélyülés egy másik iskola tanmód -
szereinek a megismerése által.

VIII. osztályos tanulók osztályfő nö -
keiként szívügyünknek tekintettük azt, 
hogy iskolaválasztásban maximális se -
gítséget nyújtsunk számukra. Végzős 
di ákokról van tehát szó, akik most vá -
lasztás előtt állnak, és szükségük van egy
kis támogatásra, hogy a rájuk zúduló in -
formáció-áradatból a számukra hasz no -
sakat választhassák ki és a nekik leg -
jobban megfelelő választást tehessék meg.

A nevelési terv céljai között fontos
szerepet kap az a lehetőség, mely a két
tanintézmény tanítási módszereinek az 
összevetése által megkönnyíti a diákok 
jövőbeli iskolájának és azon belül a meg -
felelő szakosztálynak a kiválasztását. A
tartalmas és színes programok között e
terv igyekszik jó tanulást és egyben hasz -
nos időtöltést biztosítani a résztvevő di -
ákoknak egymás iskolájában, ahol tárt
kapukkal várják őket.

Tasnádi Ella és Levendula Flóra 
osztályfőnökök

Az RMDSz
Nőszervezetének
országos párbe -
széd-sorozata

Az RMDSz Nőszervezete elindított
egy országos párbeszéd-sorozatot, me -
lyen a következő időszak eseményei és 
feladatai kerülnek megbeszélésre, va la -
mint a közelgő Európai Parlamenti vá -
lasztások kihívásai, mert úgy gon dol juk,
az RMDSz Nőszervezetének hatá ro zott,
a nők problémáira is választ kereső
programpontokkal kell kiegészítenie az
RMDSz választási programját. Ven dé -
günk Hegedüs Csilla, a Nőszervezet kép -
viselőjelöltje, az RMDSz országos fő -
tit kárhelyettese.

Szeretettel várunk mindenkit ren dez -
vényünkre, aki csatlakozni szeretne csa -
patunkhoz.

Helyszín: Nagybányai RMDSz szék -
ház, időpont: február 24-e, 17 óra.

Vida Noémi területi elnök

A híres shake speare-i erkélyjelenet, kicsit másképp, létráról, 50 év távla tá -
ból. A szinérváraljai farsangi bálról szóló beszámolót a 3. oldalon olvashatják.

Díjazták a kimagasló eredményeket
elért tanulókat és tanáraikat

Hétfőn, Cătălin Cherecheş polgármester, a Városi Tanács nevében
díjazta a megyeszékhely átlagon felüli eredményeket elért tanulóit, va -
lamint a felkészítésüket végző pedagógusokat.

Összesen 115 tanuló és 66 tanár ve -
hetett át elismerő oklevelet és pénz ju -
talmat. Köztük is kiemelkedő ered mé -

nyeket ért el a Vasile Lucaciu Kollé gi -
um két diákja, Paul Andrei Draghiş és
Tu dor Suciu, akik aranyérmesek lettek
a 2013-as Nemzetközi Csillagászati O -
limpiászon, valamint a Gheorghe Şin -
cai Kollégium tanulója, Omer Cerra -
hoglu, aki több aranyérmet is szerzett
nemzetközi matematikai megméret te -
té seken. (tamási)

RMDSz-felhívás
A Romániai Mag yar Demokrata Szövetség elkezdte fel ké -

szülését az Európai Parlamenti választásokra, hiszen a  kö vet -
ke ző öt éves ciklusra is erős mag yar képviseletet kell biz to sí -
tani az Európai Parlamentben.

Ennek értelmében elkezdődött a támogató aláírások gyűj -
té sének folyamata. Felkérünk minden nagybányai és környekbeli magyart, tá -
mo gassa aláírásával Szövetségünket. Ezt megteheti az RMDSz székházban, na -
ponta 9.00-16.00 óra között, valamint vidéken a helyi szervezeteknél. Ugyan ak -
kor várjuk azok jelentkezését is, akik segíteni szeretnék munkánkat a kampány
folyamán.



2014. február 21. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi refor má -

tus egyházközségből helyezték nyu -
ga lomra Borsa Györgyné született Fa -
zakas Vilma 86 éves asszony test vé rün -
ket, valamint Katona Lajosné született 
Pap Mária 81 éves asszonytest vé rün ket.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
mátus egyházközségből kísérték utol -
só útjára Szilágyi Sándor József test -
vérünket, aki 68 évesen hunyt el, vala -
mint Bálint Endre Imre testvérünket,
a kit 71 évesen szólított magához az Úr. 
Nyugodjanak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték nyu -
galomra Balog Vasile testvérünket, aki 
38 évesen hunyt el, valamint Mihu szü -
letett Katona Anna asszony testvé rün -
ket, akit 64 évesen szólított magához
az Úr . Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt Mureşan Melinda tar tot -
ta keresztvíz alá Bodor Róbert és Mu -
reşan Andrea kislányát, aki a ke reszt -
ségben a Brigitta  nevet kapta.

* A nagybányai evangéli kus-lu -
the ránus egyházközség minden csü -
törtökön és vasárnap a szokásos idő -
pontban tartja istentiszteleteit, me lyek -
re mindenkit nagy szeretettel várnak. Feb -
ruár 23-án, vasárnap reggel 10 órakor
Bandi At tila VI. éves teológus hirdet
Igét.

* A veresvízi katolikus Krisztus
Király plebánia február 23-án, vasár -
nap délután 3 órától farsangi ünnep sé -
get szervez, amelyre nagy szeretettel vár -
ja hittanosait. Természetesen a jó han -
gulat és a jelmez kötelező!

*  A nagybányai katolikus Szent -

há romság plébánia zarándoklatot szer -
vez Lourdes-ba, május 8-16. között.

Útvonal: Nagybánya – Velence -
Udine – Padova – Milano – Menton –
Nice – Lourdes – Touluse – Cannes –
Nice – Torino – Treviso – Velence -
Nagybánya.

Költség: 400 EUR/személy. Az ár tar -

talmazza az utazási költséget egy mo -
dern, kényelmes autóbusszal, szál lás+
reggeli  2, 3*-os szállodában - 8 éjsza -
kára, 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

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.

Drámapedagógia – évközi továbbképző
pedagógusok számára

Partiumi Oktatási és Mód szer tani Központ –
RMPSZ má ra marosi szer ve zete

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 In té -
zet – az RMPSZ Máramaros Megyei szervezetével együttműködve, évközi to -
vább képző 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.

A képzés rövid ismertetése:
A drámapedagógia művészet pe da gó -

giai és reformpedagógiai irányzat, amely
a dráma és a színház eszközeit sajátos
módon használja a nevelésben. Dra ma -
ti kus játékokkal segíti a valóság átélé -
sét, a személyiség fejlődését, társa dal -
mi problémák végiggondolását és meg -
értését, az alkotás szabadságával való
megismerkedést, s ezen keresztül a cso -
port és az egyén fejlődését.

A tanfolyam időtartama 20 óra, kez -
dési időpontja 2014. február 28., 17 óra,
helyszíne: Nagybánya, Németh László
Elméleti Líceum. Célcsoport: Mára ma -
ros megye mag yar tannyelvű intéz mé -
nyeiben dolgozó pedagógusok.

Megalakult a Főtér
Fesztivál 2014.

szervezőcsapata
- folytatás az első oldalról -

Lendvay Márton Színjátszó Kör és
Alapítvány - Józsa András

Nagybánya.ro - Virtuális Nagy bá nya
Egyesület - Pintér Zsolt

Nagybányai Baptista Egyház - Bo gya
József

Németh László Elméleti Líceum Di -
áktanácsa – NLDT - Balázs Dóra, Tóth 
Orsolya

Szentháromság Római Katolikus Plé -
bánia - Ft. Román János

Schola Rivulina Énekkar - Antal Ró -
bert

Teleki Mag yar Ház - Dávid Lajos
Gróf Teleki Sándor Cserkészcsapat

- Markó Hajni
Nicoale Iorga Általános Iskola -

Lap sánszki Edith
Nagybányai Háló Mozgalom - Ug -

lár Sándor
Torpedó együttes - Moldován Ba lázs
továbbá: Saitos Norbert

Fergeteges farsangi táncházzal vá -
runk min denkit 2014. február 22-én,
szom ba ton, a máramarosszigeti Hol -
lósy Mag yar Házban. 16 órától álarc
készítés, 18 órá tól táncház. Zsí ros ke -
nyér, meglepetés, tom bola várja a tán -
colni vágyókat. A táncház hangulatát
az általatok készített sütivel emel he ti -
tek. Belépő: 5 lej.
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Ady József fafaragónak, a
halhatatlan költő

rokonának az utóélete
Ady József felsőbányai fafaragót, Ady Endre ro -

konának a nevét az Új Mag yar Lexikon, a Mag yar
Életrajzi Lexikon és az Erdélyi Mag yar Ki Kicsoda
nem említi meg. Életrajzát családtagjaival foly ta tott
beszélgetéseimre és Ady Lőrinchez, a költő édes ap -
jához fűződő visszaemlékezésekre támaszkodva pró -
báltam felvázolni.

Ady József 1927-ben, Gyergyószentmiklóson szü -
letett. Édesapja, Ady Sándornak, a költő édes ap já -
nak első unokatestvére volt. Ady Sándor a szi lágy -
sági Menyőn kerekeket gyártott. A két elégedetlen -
kedő nyakas kálvinista szeretett jól odamon do gat ni, 
és beszédjüket gyakran eredeti szókapcsolatok, népi 
szólások színezték.

Egyik látogatásomkor a szobrász faragott asz ta -
lán  Ady összes verseit pillantottam meg.

- A költő több versének a nyelvezete ugyanolyan  
ősi gyökerekből táplálkozik, mint az én farag vá nya -
im - vallotta be nekem Ady József.

A fa megmunkálása már gyermekkorában ér de -
kelte. Ifjúkorában először egy Bakó melletti tele pü -
lésen, majd Magyarláposon, 1958-től pedig a Fel ső -
bányai IPRODCOOP kisipari termelő szövetke zet ben
Irénkével, a feleségével asztalosként dol gozott. 1978-
 ban egy petrozsényi kiállításon egy aranyozott lám -

pával tüntették ki. Magyarországi alkotótáborba is
meghívták. Valószínűleg egy magyarországi telepü -
les  parkjában még őrzik az egyik alkotását.

Ady József élete utolsó napjáig alkotott. Nagyon
betegen, szekercével, vésővel a kezében keltette é let -
re balladák, legendák motívumait.

1996-ban Felsőbányán halt meg. Utolsó alko tá -
sát felesége fejezte be, akit korábban beavatott a fa -
faragás titkaiba. Egyébként a család utcára néző szo -
báját az élettársa által faragott máramarosi kapu é -
kesíti.

A múlt század kilencvenes éveiben a hollandiai
Dordrecht egyik református gyülekezete több tagjá -
nak a tolmácsaként csodálhattam meg először a fa -
faragó alkotásait. Akkor háza udvara szabadtéri al -
kotóműhely volt. Ebben az évben egy januári dél e -
lőttön az udvaron a hóból csak egy fagyökér állt ki, de
a ház folyosóján örömmel pillantottam meg a szob -
rász faragott falvédőjét.

Amikor beléptem a nappali szobába, a 85 éves öz -
vegy kézfejét a cicája csókolgatta.

- Hat éves cicuskám a reumámat is gyó gyítja,
ugyanis, amikor kezecskéjét karom alsó részére te -
szi, jóleső meleg áramlik a testemben - magyarázta
ne kem Irénke néni.

A ház mindegyik szobáját néhai férje tölgy ből, ju -
har-, hárs- és cseresznyefából faragott szob rai, dom -
borművei díszítik. Ady József a bútordarabokat is
műalkotásokká varázsolta. Faragott székei, asztalai  
és egy nagy csillárja hagyományban gyökerező e re -
deti kifejezésmódját tanúsítják, jelképes tartalmat hor -

dozó, energiát sugárzó emberfejei bal ladák, míto -
szok, legendák misztikus hangulatát idézik fel.

- Néhai férjem hagyatékára én, Irénke, a kis lá -
nyom és az unokám úgy vigyázunk, mint a szemünk
fényére. Faragványai, munkaszerszámai és néhány
festménye annyira a szívünkhöz nőttek, hogy életünk
végéig nem tudunk megválni tőlük - vallja az öz vegy.

A nappali szoba falára akasztott önarcképe a vi -
lág titkait fürkésző, vívódó, összhangot kereső mű -
vészt ábrázolja.

Miközben  az egyik faragott széken ültem, Irénke
néni néhai férje műhelytitkairól beszélt. Ady József
kedvenc szerszáma a rövid nyelű, széles lapú, dom -
borúan ívelt szekerce volt. Amikor megszállta az ih -
let, a művész a mennyezetet nézte, majd hirtelen fel -
ugrott, témáját lerajzolta, aztán kiválasztott egy meg -
felelő száraz fadarabot, megtapogatta, megkopog -
tat ta azt, ujjaiban, tenyerében érezve a megmun ká -
landó fa melegét és „lelkét”.

Miután elbúcsúztam barátságos ven dég látóim -
tól, elhaladtam a volt felsőbányai kórház épülete e -
lőtt. Keserűen gondoltam arra, hogy az épület előtt
álló, bányászt ábrázoló, fából faragott, monumen tá -
lis, erőt, lendületet árasztó, a perzselő napsugár, a
csi korgó fagy, a viharok, a szennyezett levegő által
megtámadott, megrepedt szobrot eltávolították.

Azzal vígasztalom magam, hogy talán a közel jö -
vőben emléktábla fogja őrizni az eredeti stílusú fa -
faragónak és Ady Endre rokonának az emlékét.

Boczor József

Báljaink sikerének titka: a
mindenkori közös munka

Ahogy a BÚSz előző lapszámából értesültek, február 15-én
szervezte meg a szinérváraljai RMDSz a 23. farsangi bálját.

A híranyag tényszerű, de nem fedi a 
teljes valóságot. Igaz, hogy a Chilli ven -
déglő tulajdonosai biztosították a bál -
helyiséget, nagyvonalú árajánlataik kal,
anyagi hozzájárulásaikkal báljaink si ke -
rét, de a szervezését a helyi RMDSz vá -
lasztmánya és számos külső támo ga tó -
ja végezte mindenkor, és most is.

Az idei bálunk támogatásáért, anya -
gi hozzájárulásáért szeretnék köszöne -
tet mondani Oprescu Mónika társtulaj -
donosnak, valamint alkalmazottainak a 
példás kiszolgálásért.

Bálunk, amellett, hogy a hagyo mány -
őrzést, a civilizált szórakozást tűzi cé lul,
tudvalevő, hogy jótékonysági akció is
egyben: a költségek kifizetése után meg -
maradó összegből a 2014-es Miku lás-
 csomagokat biztosítjuk a mag yar ta go -
zaton tanuló gyerekek számára.

Az eseményt nem hirdettük az új ság -
ban, hiszen annyira népszerűvé vált az é -
vek során, hogy félünk, lassan a „ki csi ne -
künk ez a vendéglő” megálla pí táshoz ju -
tunk. Ezért máris figyel mez tetjük vendég -
lőseinket: falakat törje nek, teret növeljenek.

Évről-évre újításokat próbálunk be -
ve zetni a kellemes szórakozásért. Idén é -

lő zenés mulatságot tartottunk. Az e gész
éjszakai talpalávalót a túrterebesi Vo kál
Duó biztosította, állítom, magas szin ten.
Elérhetőségüket tőlünk meg kap hatják.

Bálunk fővédnöke, dr. Bónis István
parlamenti képviselő volt, aki eltérően
esetleg más képviselőktől, mindig meg -
tartja ígéreteit. Most sem volt ez más -
képp. Ezt bizonyítja jelenléte, ami im -
már megszokott. A bál megnyitásához
hozzájárult Tulbure Gabriela polgár mes -
ter asszony is, nagyra értékelve bálunk
színvonalát. Sőt, a bál nyitótáncával is
besegített, a szintén jelenlévő Vicsai Já -
nossal együtt, aki a megyei RMDSz tan -
ügyért felelős alelnöke.

Örömünkre szolgált, hogy a helyi lel -
ki, vallási előljáróink is velünk voltak
most, Huszár László szinérváraljai re for -
mátus lelkész, Bogya Árpád apahegyi
lelkész, Rácz Gábriel szinérváraljai ró -
mai katolikus tisztelendő, s véle mé nyük
alapján jól érezték magukat.

Örömteljes tény, hogy a különböző
politikai pártok képviselői – szociál de -
mokrata, liberális, RMDSz-es vezetők
– is jelen voltak, bizonyítva, hogy bé ké -
sen együtt lehet szórakozni, párbe szé -

det folytatni, hiszen a jótékonysági ak -
ción kívül célunk egymás megisme ré -
se, ami feltétele a továbbiakban a si ke -
res együttműködésnek, a helyi lakos ság
érdekeinek a szolgálatában.

Jóleső érzés volt látni, hogy bálun -
kon rendkívül nagy számban jelen vol -
tak mag yar és román anyanyelvű fia ta -
lok egyaránt, biztosítva az utánpótlást.
Az óvodás gyermekeket látva, bizo nyos -
sá vált, hogy az 50. „arany bál” is sike -
resen meg lesz tartva.

A jó szórakozást célozták a Czompa 
Mónika tanítónő és Pop Mónika óvónő 
előkészítésével és szereplésével előa dott
vicces jelenetek (50 év után, A pletykás 
asszonyok), melyekben jelenlegi tanít -
vá nyainkon kívül már líceumi tanu ló ink
is részt vettek: Czompa Renáta, Pápai
Izabella, Vasvári Richárd, Czompa Á -
dám, Kálmán Fanny, Hajdú Ramina,
Sólyom Viktória.

Persze nem maradt el a vicces, de ér -
tékes tárgyak kisorsolása és kiosztása,
a bálkirálynő és bálkirály megvá lasz -
tá sa, a jelmezek díjazása.

Eredmények:
Bálkirálynő – bálkirály:
I. Adoreanu Kraiger Marcela – Lu -

kács Ádám
II. Czompa Renáta – Kálmán Béla
III. Kálmán Jutka – Székely István
Belépőjegy-tom bola:
I. Ficai Gertrúd – borsai kirándulás
II. Kálmán Béla – egy pár cipő
III. Szőllősy Terézia – cukortartó
Jelmez, gyerek kategória:
I. Tamási Rita – katicabogár
II. Huszár Zsófia – gomba
III. Elianti Sa rah – Harisnyás Pippi, 

Vasvári Richárd – orvos
Jelmez, felnőtt kategória:
I. Kálmán Béla – rocker, családi díj 

– Szőllősy – Kölcsey családok
II. Polgári Csilla – Avatár
III. Székely István – alpinista
Dicséret: Pascu Júlia
Különdíj: Chira Vasile
Hálás köszönet a támogatóknak: Mu -

vico cipőgyár, At tila és Ti vadar pék ség,
Merli üzlet, Kató-Maj lát üzlet, Matalli ca
vegyeskereskedés, Ninács üzlet, Piticof 
cukrászda, Andrea virágüzlet, Grill Kft.,
Balsec Kft., Bak-Menyhárt há zaspár (bor -
sai Medve panzió). 

Merem állítani, hogy az egész bál a
civilizált, jó szórakozás jegyében zaj lott
le. Kitűzött célunkat elértük: egymás jobb
megismerése és békés párbeszéd a kü -
lönböző nyelvet beszélők között, a si -
keres együttműködés érdekében.

Végezetül ki szeretném fejezni a kö -
szönetem mindenkinek, aki a bál sike -
rességéért bármit is tett, de engedjék meg,
hogy itt és most köszönetet mondjak
a mindenkor sokat tevő, önfeláldozó
mun kát végző szinérváraljai RMDSz-
 választmány minden egyes tagjának.

Sike Mária Márta
RMDSz elnök, városi tanácsos

Várják a gyerekeket a Zazar negyed egyetlen
rövid programú mag yar óvodai csoportjába

A Zazar negyedben kizárólag egy mag yar rövid programú óvodai csoport
mű ködik (a két napközis csoporton kívül), a 30-as Óvoda a Victoriei utca,
110. sz. alatt. Felkérjük a kedves szülőket, akik rövid programú óvoda mellett 
döntenek, jelentkezzenek mihamarább az intézmény igazgatónőjénél előirat -
ko zás végett, annak érdekében, hogy a csoport a következő tanévben meg ma -
radjon. Az óvodás csoport óvónője: Barcs Éva.

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 te k én 12-
 14 óra kö zött. A par la men ti kép vi -
selő te le fon szá ma: 0726200756.

Alpinista - teljes harci díszben
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Egy nagybányai mag yar
Afganisztánban (2.)

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.

- folytatás az előző lapszámból -

- Isi, ott hagytuk abba a be szél -
ge tést, hogy értesítettek, meg ér ke zett
a repülőjegyed .

- Igen, de mindenekelőtt, én ipszi -
lonnal a végén írom az Isy-t…

- Ja, bocs’, nem tudtam …
- Nos, azonnal siettem haza, meg -

néztem a netet, bizony, rajta volt a jegy,
de az értesítés is, hogy a repülőgép szer -
dán reggel valamivel hat óra előtt száll
fel Bukarestből. Most meg hétfő este
van. Volt aztán izgalom, pörgés, cso ma -
golás, telefonálás. Be voltam rezelve,
hogy mivel érjek én még időben Buka -
restbe? Végülis szerencsém volt, mert
a buszállomásról reggel kilenckor in -
dult járat a fővárosba, és csekély tizen -
két óra alatt már ott is voltam a végál -
lomáson, ahol várt az egyik sors tár sam,
a bukaresti, akinek a telefonszámát meg -
adták. Ő aztán elvitt a lakására, megva -
csoráztunk, lepihentünk, másnap reg gel
frissen, mint egy kifacsart citrom a re -
pü lőtéren találkoztunk a brăilai kol lé -
gánkkal. Fedélzetre szálltunk és irány

Frankfurt. Ott várnunk kellett délu tán ig,
aztán felültettek egy Dubajba induló já -
ratra. Mondanom sem kell, hogy itt is
kellett várnunk néhány órácskát, amíg
egy katonai szállítógéphez nem vezé -
nyeltek, és irány Afganisztán. Jobban 
mondva: Kandahár katonai repülőtér.
Nos, a katonai repülőgépek kényelmi fo -
kozatai arányosan csökkentek a civi lek -
hez képest. A kandahári „pihenő” (kb.
négy nap, amely keretében átestünk min -
denféle átvilágításon, nyilván tartás ba- vé -
telen, elláttak teljes harci felszere lés sel,
úgymint: sisak, golyóálló mellény, stb.)
után egy C100-as hátán Kabul felé vet -
tük az irányt. Na, ezt a „sétát” sem kí -
vá nom senkinek. A közel másfél órás
út négy órának tűnt, és olyan szerpen -
tinesnek és kátyúsnak bizonyult, hogy
a sok lupping meg egyéb manőver foly -
tán a bennünk lévő kaja mindinkább
kikívánkozott, de a bemenési irányba.
A vidámparki hullámvasút lakodalmi
menet egy amerikai katonai gépen való 
utazáshoz Afganisztán légterében. Ott -
lé tem során többször megtapasztaltam
ezt az érzést. Utólag nem is cso dál koz -
tam azon, hogy ilyen idegpróbáló ma -
nő verekre kényszerül a pilóta, pláne, ha
amerikai (őket aztán végképp utálták a
„hazaiak”), hiszen a tálibok körében i -
gazi fegyverténynek számított egy am -
csi gép, vagy helikopter levadászása.
Szó, ami szó, úgy de cem ber negye di kén
szerencsésen megérkeztünk Kabulba, a
NATO katonai támaszpontra. Beje lent -
keztünk, megmutatták a szállásunkat,
el igazítottak a szabályzatot és a szo ká -
sokat illetően, és… megkezdődött az
afganisztáni szolgálatom.

- Milyen volt a szállás, sátor, vagy
kőépület?

- Volt rá eset, hogy a katonákat ha -
talmas, összkomfortos sátrakban he lyez -
ték el, de bennünket átalakított hajó kon -

ténerekbe kvártélyoztak.
- Hogy kell ezt érteni?
- Úgy, hogy a hatalmas fémkon té -

nereket egymásra illesztették, hogy egy -
emeletes épület gyanánt használhassák 
őket, belül meg folyosót és kétoldalon
kicsiny szobákat alakítottak ki, úgy két 
és fél méternyi szélességben és hosszú -
ságban, amelyben egy ágy, tetszés sze -
rint asztal, polcok, miegymás fértek el,
úgy, ahogy a lakója alakította. Ha ü gyes
voltál, nagyon kényelmessé is lehetett
tenni egy ilyen lakófülkét. A zuhany zók
és a mellékhelyiség a folyosó végén
voltak kialakítva. Megjegyzem, hogy a 
folyosó, egy esetleges tálib rakétatá ma -
dáskor óvóhelyként szolgált. 

- Melyek voltak az első benyo má -
said Afganisztánról, jelesebben Ka -
bulról?

- Őszintén szólva, nem vártam pa -
radicsomi állapotokat, hiszen tudtam,
hogy háború van az országban, de arra
sem számítottam, hogy egy magas, ko -
pár hegyekkel körülvett, szinte siva ta -
gos helyen kell majd leélnem két évet.
Az első hónapokban csak a támaszpont 
területén volt alkalmam mozogni, ahol
igyekeztünk megteremteni a civilizált
életkörülményeket, ami szinte száz szá -
zalékig sikerült. Nem volt alkalmam kö -
zelről megismerni az afgánokat, illet ve,
találkoztam afgán emberekkel a bázis
területén működő bazárban, ahol min -
den elképzelhető hasznos és haszon ta -

lan dolog fellelhető volt. Egy árucikket 
lehetett aprópénzért is, de a fehér em -
bereknek mindig méregdrága áron be -
szerezni. A legtöbbet fizettek az ame ri -
kaiak, mert őket bizony az árusok sem
szerették. Én igyekeztem azért megba -
rátkozni az ottani afgánokkal, sőt a mun -
katársaim között is akadt helybéli, aki -
ket megtanítottam egy-egy fogásra, vi -
szont én is tanultam, nem is egy eset -
ben tőlük olyan egyszerű, de nagy sze -
rű szakmai eljárást, hogy itthon is hasz -
nát veszem. Sajnálom viszont őket, mert
szegények. Úgy februárban átvittek egy
kisebb táborba, ahol javítási munká la -
tokat kellett elvégeznem, az út Kabul e -
gyik szegény negyedén vezetett át. Nem
tudom, emlékszel még a csaó időkben
a Hatvan negyedi blokkokra, ahol az
emeletre is felvitték a cigányok a lovat
és se ablak, se ajtó…? Nos, itt is ha son -
ló a helyzet. Az ajtókon, ablakokon va -
la mi pokróc, vagy egyéb rongy lógott,
hogy nyáron árnyékot, télen meg me -
leget tartson. Viszont, akit meg ked vel -
nek, ahhoz ragaszkodnak is. A piacon
láttam gyönyörű szőlőfürtöket, meg ha -
talmas dinnyét, olyan édes volt, mint a
méz, a táborban felszolgált ízetlen gyü -
mölcsökhöz képest ezeket fogyaszt ván,
máris itthon éreztem magam.

- folytatás a következő lapszámban -

Beszélgetőpartner: Simori Sándor

Társasági tánc
A nagybányai CAL LI OPE Tánc -

klub kellemes színfoltja a nagy bá -
nyai (és nemcsak) közösségi élet nek.
A táncklub korcsoportos tagjai már
számos ver senyen bizonyították te -
hetségüket és rátermettségüket. Az
utóbbi két év „ter mése”: 21 dobo gós
hely a gyermektánc-fesztiválokon,
57 döntős kvalifikáció a hazai ver -
senyeken és 4 dobogós hely a kor -
osztályos nemzetközi verse nye ken.

Konyicska Raul edző-tanár el mond -
ta, hogy a CAL LI OPE Táncklubban
min den hónapban indítanak kurzu -
sokat kezdőknek, haladóknak és pro -
fi táncosok részére. Inkább a latin
stílus a „menő” a klubban, de min -
den stílus helyet kap a repertoárban, 
ha igény van rá.

A CAL LI OPE Táncklub tagja a
Román Táncszövetségnek és euró pai
nor mák szerint működik. A tanfo lyam
során a táncosoknak alkalmuk van
külön böző versenyeken és kultu rá -
lis eseményeken résztvenni.

Szívesen látunk minden jelent ke -
zőt (főleg gyerekeket). Jelentkezni
lehet a 0743 106 772-es telefon szá -
mon (Konyicska Gyöngyi – kluba -
la pító). (simsán)

Az olvasó írja:

A legigazságosabbak és
leg szor galmasabbak a

népek között...
Szó szerint lefordítva ezzel a címmel olvastam a „Gla -

sul Maramureşului” vezércikkét e hónap 12-i számából, a -
mely a Dorin Ştef tollából a következőképpen szólt:

„Erkölcstelen azt mondani a nomád romákról, hogy ők 
«abból élnek, amit lopnak». Illetlen azt mondani, hogy «ci -
gányok», amikor valójában ők mindig romák voltak. Nyil -
vánvalóan ezt igazolja a dákokkal és rómaiakkal való kö -
zös származásuk.

A történelem folyamán a romák szekerekkel, sátrakkal,
mint vándorló nomádok szétszóródtak Európában és be csü -
letes munkával tovább biztosították létüket. Az életrevaló
ügyes férfiakat és a szép díszes szoknyás roma nőket, egész
Európa csodálta, írja cikkében a szerző, de akik ma arról
beszélnek, hogy a romák abból élnek, amit lopnak, azok e -
lőítélettel, rosszindulattal vannak irántuk. Ezért jogos az
Országos Nemzeti Diszkriminációs Tanács határozata, mi -
sze rint a romák megbélyegzése, hogy ők hagyományosan
lopásból élnek, szigorúan büntetendő megnyilvánulás” -
fejezi be cikkét az újságíró.

Nos, én ezután most nem tudom, mit higgyek, ugyanis
edd ig úgy tudtam, hogy a cigányság valamikor keletről, In -

diából vándorolt ezekre a tájakra.
De a közös származás kapcsán (a szerző szerint dák -

római - roma), mégiscsak fölmerül a kérdés, hogy akkor ők
(nagyrészük) hogyan maradtak így el egy normálisabb tár -
sadalmi életformától, bár a cím szerint a legszor galma sab -
bak a népek között?!

A témát helyi viszonyokra lebontva, tudvalevő, hogy vá -
rosunkban is egyre több roma él. Amit pedig dicséretesnek 
tartok, hogy közülük újabban többet is (férfit, nőt) látha -
tunk az utcákon, tereken, akik a könyezetünk tisztaságáért
dolgoznak. Sőt, az autóbuszokon is találkozunk megter mett
férfiakkal, akik az ellenőrök mellett felügyelnek a rendre a 
zsebtolvajok, randalírozók el len. Ez mind jó kezde ménye -
zésnek mondható, mert hát ők is emberek, nekik is élni kell,
de a megélhetés ne csak segélyből, hanem valamilyen mun -
kából származzék. Ezt hangsúlyozta nemrég a mag yar mi -
niszterelnök, mondva: ha azok a gyerekek, akik csak azt lát -
ják, hogy szüleik sohasem indulnak reggel dolgozni, akkor 
ők is úgy szokják meg, a segélyt várják, vagy a túlélésért
törvénytelen dolgokra vetemednek.

Ezért részemről azt sem tartanám egyfajta rossz meg -
ol dásnak, ha a mintegy 50 000 városlakó család csupán 1
(egy) lejjel fizetne többet havonta szemétdíj formában, ab -
ból még legalább 60 (hatvan) roma család juthatna mun -
kához minimálbéren. Munka volna számukra is, mint pél -
dául a Zazar folyó állandó tisztítása, fák és élő sövények
karbantartása, új csemeték ültetése, árkok tisztítása és e -
gyéb környezeti munkák, képességük szerint.

Ellenkező esetben a későbbiek során egyre több lesz a
gond csak segélyre váró roma lakosokkal városunkban.

Varga Imre

A mag yar
kontingens

körében

Egy szusszanásnyi pihenő
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Mag yar tannyelvű óvoda és elemi
osztályok a Németh László Elméleti

Líceum Híd utcai épületében
Ami eddig történt: 

• Az épület visszakerült a refor má -
tus gyülekezet tulajdonába. 

• Hosszú időn keresztül folyt az e -
gyeztetés arról, hogy milyen rendel te -
tést szánjanak az épületnek, mi az, a mi -
re az iskolának, a közösségnek legna -
gyobb szüksége lenne.

• A református gyülekezet felaján -
lotta az épületet a Németh László El -
méleti Líceumnak arra a célra, hogy ott 
óvoda és elemi osztályok mű ködhes se -
nek.

• Az Önkormányzat vállalta az épü -
let felújítását és fenntartását. 

• Az Önkormányzat, a líceum és a
gyülekezet szerződést kötött, melyet jó -
váhagyott egy helyi tanácsi határozat. 

• A Tanfelügyelőség akkreditáció be -
szerzéséhez kötötte az új csoportok, osz -
tályok létesítésének engedélyeztetését. 
A jóváhagyást egy évvel elhalasztotta.
A líceum a minisztériummal tisztázta a 
jogi feltételeket: intézményi átszer ve zés
esetén nincs szükség akkreditációra. 

• A líceum sikeresen pályázott is -
ko lai bútorzat beszerzésére. 

• Az Önkormányzat átszervezte az
iskolahálózatot, hogy az elemi osztá -
lyok a cintermi Petre Dulfu Általános

Is kolából, az óvodacsoportok pedig az
Eminescu Napköziből, a 8-as számú Nap -
köziből, a 12-es számú napköziből, a 25-
 ös Napköziből átkerülhessenek a Né meth
László Elméleti Líceum intézményi ke -
retei közé. 

• A Tanfelügyelőség jóváhagyta az 
iskolahálózatot. 

• Az Önkormányzat folyamatosan
biztosítja az épület felújításához szük -
séges anyagi forrást, hogy szeptem ber -
ben egy felújított, berendezett épület -
ben kezdhessük el a tanítást. 

•  Megkezdődött a felújítás terve zé -
se.

Még nagyon sok munka van hátra, de
már nem csupán vágyunk, álmunk, el -
képzelésünk, hanem meggyőző dé sünk,
hogy lesz iskolánk! 

Kik tanulnak majd az épületben?

Az új épület a Németh László El mé -
leti Líceum alapjait jelenti majd: 4 ó -
vo dacsoport, 4 elemi osztály működik
majd az épületben. Ide költözik a cin ter -
mi Petre Dulfu Általános Iskolából mind
a 4 mag yar osztály, az óvodacsoportok
pedig az Eminescu Napköziből, a 8-as
számú Napköziből, a 12-es számú nap -
köziből, a 25-ös Napköziből. 

Oktatási kínálat: 

1 óvodacsoport (20 hely), vegyes
korcsoport, órarend: 8-12 óra 

1 napközicsoport (20 hely), kis cso -
port, órarend: 8-16 óra 

1 napközicsoport (20 hely), nagy -
csoport, órarend: 8-16 óra 

1 Wal dorf csoport (20 hely), vegyes 
korcsoport, órarend: 8-16 óra 

Előkészítő osztály (25 hely) 
Működő osztályaink: első osztály,

harmadik osztály, negyedik osztály 
Fontos tisztázni minden félreértést:

a 11-es (Nicolae Iorga) Általános Isko -
la, a Step by step Napközi, a 26-os ó -
vo da és 30-as Napközi, a 20-as Óvoda,
az Otilia Cazimir Napközi, a 15-ös (I.
L. Caragiale) Általános Iskola kere té -
ben működő mag yar óvodacsoport hely -
ben marad, NEM költözik a Híd utcai
épületbe. 

A Híd utcai iskola nem önálló intéz -
mény, hanem a Németh László Elmé -
leti Líceum része. A közös vezetőség
garancia a kisebbségi jogok védel mé re,
az anyanyelvű oktatás biztosítására. A
líceum mag yar tannyelvű, óvodától é -
rett ségiig minden diákot fogad. 

Mi lesz az épületben? 

4 osztályterem, 4 óvoda csoport te -
rem, 1 tornaterem két öltözővel, dísz te -
rem, olvasóterem és számítógépes te -
rem, orvosi rendelő, gyermek pszi cho -
ló giai/logopédiai rendelő, tanári szoba, 
étkezőterem. 

Felszereltség: az iskolai bútorzat rész -
ben a csoportokkal együtt érkezik, dön -
tő többségében új bútorokból áll. A Né -
meth László Elméleti Líceum már most
elkülönített az új iskola számára egy je -
lentős gyermekirodalmi köny vállo mányt.

Udvar, biztonság: minden oldalról zárt, 
biztonságos udvar, ahová játszóteret,
zöldövezetet is tervezünk. Az iskola ud -
varára személyautóval behajtani tilos. 

Parkolás: az épület közelében a Tör -
ténelmi Múzeum parkolójában, vagy a
Mag yar Házzal szemben, a Zazar part ján.

Pedagógusok: 

Óvoda: Ignat Etelka 
Napközi csoportok: Szaniszló E me -

se, Vincze Melinda, Görög Ágnes 
Wal dorf-csoport: Kerekes Gabriel la
Előkészítő osztály: Ninács Mária 
Első osztály: Bálint Tünde 
Harmadik osztály: Csurka Tünde 
Negyedik osztály: Csendes Mónika

(Pedagógusaink csapata szeptem ber -
ben 3 új óvónővel egészül ki.) 

Étkezés: 

A napközis csoportok minden ét ke -
zése az iskola épületében lesz. A kony -
ha működéséig ideiglenesen ca ter ing szol -
gálattal biztosítjuk a gyermekek étkez -
tetését. Ha a szülők igénylik, az óvo dá -
sok és elemi osztályosok számára is biz -
tosítunk meleg ebédet. 

Délutáni pro gram (Af ter school)

Ha a szülők kérik, a tanítók délutáni 
programot biztosítanak az elemi osztá -
lyok diákjainak, ebéd után a diákok fel -
ügyelet mellett készíthetik el házi fela -
dataikat, tanulhatnak. 

Idegen nyelv: 

Az óvodacsoportokban, előkészítő és
első osztályban választható idegen nyelv
az angol. Az angoltanár szakképzett, cím -
zetes, magyarajkú pedagógus. 

Iskolán kívüli tevékenység,

rendezvények: 

Kézműves foglalkozások, táncház, ki -
rándulások, sporttevékenységek, mű vé -
szeti nevelés anyanyelven. Természe te -
sen nem marad el az anyák napi, ka rá -
csonyi, évzáró előadás sem. 

Csak nálunk: 

• Korosztályonkénti (3-4 évesek, 5- 6 
évesek) napközicsoportok létesülnek. 

• Kizárólag mag yar tannyelvű cso -
portok, osztályok működnek.

• Minden pedagógus mag yar anya -
nyelvű, minden tanórát mag yar nyel ven
tartunk (kivéve a román nyelv és iro dal -
mat). 

• Minden csoportunk, osztályunk dél -
előtt tanul, délután napközis pro gram,
afterschool van. 

Beíratkozás óvodába: 

Információk az iskola titkárságán (tel.
0262213586) vagy az óvónőknél: Ig nat
Etelka (tel. 0742 027848), Görög Ág nes
(tel. 0724 865299), Vincze Melinda (tel.
0735500526), Kerekes Gabriella (tel.
0742146735), Ma jor Kinga (tel. 0765 -
161986), Nagy Noémi (tel. 0750 004973) 

Szükséges iratok: a szülők személyi 
igazolványának és a gyermek kereszt -
levelének másolata, beíratkozási kér vény
(helyben kitölthető) 

Beíratkozás iskolába

(előkészítő osztály): 

Az idei on line beíratkozási lehe tő -
sé gekről részletek és információk az is -
kola titkárságán (tel. 0262213586) és
Ninács Mária tanítónőnél (0758099997).

Dr. Váradi Izabella igazgatónő 

Péter Károly jegyzete:

Az anyanyelv
(Ma van az anyanyelv nemzetközi napja.)

A nyelv elsajátításában az anyának fontos
szerepe van. Innen a mag yar szaki rodalom ban
használatos elnevezés, az anyanyelv. Nem vé -
letlen szerepel a szóban az „anya”, hiszen hoz -
zá hasonlóan a nyelv is áthatja egész éle tün -
ket.  A nyelv fogalmát és jelentését az anyához
kötjük: „a születés csodájához, az emberi test
melegéhez, a szeretet mélységéhez, a befo ga dás -
hoz, a teremtéshez.” Em ber és nyelv között is
érzelmi a kapcsolat, éppen úgy, mint gyermek
és anya között. Anyánkat és anyanyelvünket u -
gyanaz a tisztelet illeti: szépen beszélni anyánk -
kal, szépen írni neki és róla, nekem ugyanazt je -
lenti, mint szépen írni és beszélni anya nyel ve -
men. Még a bonyolult gondolataimat is igyek -
szem egyszerűen, világosan és röviden előadni. Jegyzeteim tanúskodhatnak
iparkodásomról.

Az anyanyelv állandóan velünk van, naponta használjuk, őrizzük szép sé -
gét, igazságát, és védjük a durvaságoktól, a gyűlölettől és a hazugságoktól.
Vigyázzunk is anyanyelvünkre, miként anyánk vigyázott ránk, amikor gyer me -
kek voltunk.

Anyanyelvünk haza is, mégpedig hordozható haza: magunkkal vihetjük bár -
mikor, bárhova.

Erdélyi magyarként ne feledjük Kodály Zoltán mondását se: „Régi igaz ság,
hogy anyanyelvét is jobban tudja, aki még egy nyelvet tud.” 

Anyanyelvünkkel nagyon egyedül vagyunk itt Európában. Feldmár And rás
erre mondhatta, hogy „Nincs más utunk, csak a nyelv, hogy egy hidat tudjunk
építeni az egyedüllétünk közé.” Legyen hát számunkra ez a nyelv szent hit, szép
zene, imádott élőlény, gyermekkori játék, szent szabadság, vérpezsdítő ital, és 
lelkünkből jövő imádság Istenhez. A mag yar nyelv - öröklött vagyonunk, tu -
laj donunk - legyen létünk, jövőnk és reményünk!
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Múltkor a postán mondta a hölgy az ablak mö gött:
- Uram, ragadja meg a sze rencséjét, vegyen ka -

parós sors jegyet!
- Köszönöm, de nem aka rok nyerni.
- Parancsoljon - erőskö dött -, van olyan is, ame lyik

nem nyer.
***

Elnökválasztás előtt egy ri porter odamegy két fér -
fihez az utcán, és megkérdezi, kire fog nak szavazni.

- Én nem szavazok senki re, sajnos nem ismerem
egyik je löl tet sem - feleli az első.

- Én nem szavazok senki re, sajnos ismerem
mindegyik jelöltet - feleli a másik.

***
- Apa, a megállóknál miért aszfaltozzák le a pe -

ront?
- Hogy az utasok oda ne gyö kerezzenek!

***
- Pistike, megnéznéd, men nyi mustár van még a tu -

bus ban?
A kisfiú néhány perc múlva visszakiált a kony há -

ból:
- Az ajtótól a tűzhelyig ér, de nem találom a cen -

timétert, hogy pontosan megmérjem!

***
- Nagymami! A nagy papi nak igaza volt, hogy ne 

men jek a sztriptízbárba, mert olyat látok, amit nem
volna szabad.

- Miért, kicsikém, mit lát tál?
- A nagypapit.

***
Két gyerek bandukol haza felé az iskolából.
- Lejössz játszani?
- Nem mehetek, krumplit kell pucolnom az e béd hez.
- És ebéd után?
- El kell mosogatnom.
- De utána?
- Segítek anyunak a taka rí tásnál.
- De csórók vagytok! Miért nem alkalmaztok egy

nagy ma mát?
***

- Mondd anyu, elveszett az, amiről tudjuk, hogy
hol van?

- Hogy veszett volna el, fi acskám?
- Akkor a táskád se veszett el, amit a Dunába ej -

tettem.
***

A kis Pistikéről mindig csak panaszt hall az é des -
anyja, a hány szor érte megy az óvodába. A szép szó
nem használ, hát rá a kar ijeszteni.

- Ha ilyen rossz leszel, el cseréllek egy jó gye re kre!
- Az nem fog menni! - fe le li a gyerek.
- Miért?
- Ki olyan hülye, hogy jó gyereket adjon egy

rosszért?
***

- Apu, mit szólnál, ha kap nál tőlem a szüle tés na -
podra egy új kulcstartót?

- Kedves volna tőled, de egy jó bizonyítványnak
job ban ö rül nék!

- Késő. A kulcstartó már megvan.

***
Fiúgyermek az anyjához:
- Úgy döntöttem, mostan tól egy szót sem tanulok

többé!
- Hogyhogy? - lepődik meg az anyja.
- Olvastam az újságban, hogy Olaszországban 

valakit azért lőttek le, mert túl sokat tudott.

***
- Hány tagból áll egy átla gos indián család?
- Papa, mama, gyerek, ant ropológus.

***
- Mi az abszolút technikai zavar?
- Ha elromlik a lépcső, és liften kell menni!

***
Egy fiatalasszony egy hó nap ig nem állt szóba a

férjével a gyerekük születése után. En nek az oka egy
egyszerű fél re értés volt. A nő felhívta a férjét a mun -
kahelyén és közölte ve le: ,,Drágám, elfolyt a víz!”

Mire a férfi kihívta a vízve zeték-szerelőt.

***
- Képzeld, elvesztettem a szűzességemet!
- Pénzért vagy szerelem ből?
- Szerintem szerelemből. Mit kapsz ma egy százas -

ért?
***

- Kedves uram! Lágyuljon meg a szíve és adja hoz -
zám a lányát feleségül!

- Én ilyen dolgokban nem a szívemre, hanem az
agyamra hallgatok.

- Akkor lágyuljon meg az agya! 

***
A zeneakadémián a koncert szünetében benyit egy

néző a karmester öltözőjébe:
- Elnézést, hogy zavarok, de szólnom kell önnek, 

hogy a zenekarában többen is lazsálnak. A dobos pél -
dául mindig csak akkor játszik, amikor ön épp oda néz.

***
Így szól a professzor az egyik hallgatóhoz:
- Mit képzel maga, az én előadásomon nem lehet

aludni!
- Ha egy kicsit halkabban beszélne, akkor lehet ne.

Közös döntés
Az utóbbi időben nagyon sok problémánk volt, 

a feleségemmel mindketten depresszióba estünk.
Elhatároztuk, hogy öngyilkosságot követünk el e -
gyütt. Neki sikerült először. Miután ő meghalt, hir -
telen sokkal jobban kezdtem érezni magam. Úgy
döntöttem, hogy adok még esélyt az életnek.

Sír
Ma eltöltöttem egy kis időt a feleségem sírjá nál.
Bár ő azt hiszi, hogy kerti tavat ások...

Apróhirdetés
Feleséget keresek! Tudjon főzni, mosogatni, gi -

lisztát gyűjteni, halat pucolni, és legyen motor -
csónakja.

Jelige: „Küldj egy fotót a csónakról!”

Mi is az iskola?
Agyfejlesztő Intézet, Auschwitz II., élet sanyar -

gató intézet, észház/koptató, észtöltöde, fejtágító 
mű intézet, gyerekhülyítő magyarázda, isi, kény szer -
munka potyázda, legalizált tini koncentrációs tá -
bor, munkanapi szenvedéstadagló helyszín, toko -
sí tó, gyermekrezervátum, rizsázda, skotyó, sul lo gó,
sutyi-mutyi, szenvedőház, tanoda, táskás diliház.

Egy NAGYON szegény család
Élt egyszer egy nagyon szegény család. Sze gény

volt az apa, szegény volt az anya. Szegény volt a
komornyik, szegény volt a cselédlány. Szegény volt
a sofőr és szegények voltak a kertészek is.
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Wag ner Péter:
A GYIMESEK

LEGSZEBB VIDÉKE
Tegnap délután, a Teleki Mag yar Házban nyílt meg Wag ner Pé ter

budapesti építész „GYIMES 1970-2010” című grafikai kiállí tá sa. A
tárlatot Holló Barna képzőművész, a Nagyváradi Képző mű vészeti
Fakultás tanára nyitotta meg. Wag ner Péter „Gyimes 1970-2005”
című albumát és Murádin Jenő Udvardy Ignác festő művészről szóló
könyvét Derzsi Ákos, a nagyváradi Europrint Könyv kiadó igazgatója
mutatta be. közreműködött Markó Botond (ének és kobza). Az
esemény alkalmából közöljük a kiállítóművész té mába vágó írását,
amely 2010-ben jelent meg, a Művelődés-ben.

1969 egyik augusztusi napján, majd 
tízórás vonatozás után végre leszálltam 
Tarkő megállónál. Felvettem a hátizsá -
kot, hónom alá meg a rajztáblát, és el -
in dultam. Az utasítás így szólt: „Kér dezd
meg valakitől, merre van a Setét-patak, 
aztán gyere addig a patak mentén fel fe -
lé, amíg megtalálsz”. Kolozsvári bará -
ta inknak – itteni mentoraimnak – u -
gyan is valahol fenn, az esztenáknál
volt egy kis kalyibájuk, ahová ők pár
nappal az előtt már felmentek.

Követtem tehát az utasítást és a ké -
ső délután lassan fogyatkozó fényénél
egyre mélyebbre hatoltam egy isme ret -
len és varázslatos világba. Elmaradtak
a főút menti házak, el az autók zaja, he -
lyüket a patak és a hegyoldalak minden 
zugából csorgó vízfolyások csobo gá -
sa, az állatok hangja és a gazdaságok
épületeinek laza csoportjai váltották fel.
A völgy – azóta már tudom, hogy ez a
Gyimesek egyik legszebb patakvölgye 
– egyre inkább beszűkült. Az út is egy -
re meredekebbé vált, az épületek is el-
 elmaradoztak. A patak szádában – a tor -
kolat környékén – még lapos területen
tágasan terültek el az udvarok, följebb
hol az egyik oldalon, hol a másikon szű -
kebb udvarokon állottak az épületek. A 
kertek felfelé terjeszkedtek a hegyol -
dalakon. Mindenütt egyszerű kerítések 
rajzolták ki a legelők s a kaszálók ha tá -
rait. Legtöbbször három durván meg -
mun kált vékonyabb fenyőszálból áll tak,
magas oszlopokra rögzítve. Körös- kö -
rül mindenütt fa: az erdők élő, tömör
fe nyőfalainak előterében a hol mere -
dek, hol lankás legelők, kaszálók aljá -
ban hatalmas istállók, csűrök, pajták sö -
tétlettek. Zsindelytetejük beérett szürke -
sége szépen egészítette ki a fa szer ke ze -

tek sokféle sárgáját, barnáját, vörösét és
szürkéjét, meg a vakolt oldalak kékjét
és fehérjét. A gazdaság épületei mellett 
szinte szerényen húzódtak meg a lakó -
há zak, melyek között szép számmal a -
kadt régi is. Egyszerű, sokszor szim met -
rikus elrendezésű, két- vagy négy he -
lyiséges, tornácos faházak voltak, me -
lyeket a tornác szépen faragott rácsain
kívül a sötét boronafalból messzire vilá -
gító világoskék vakolt ablakkeretezés
díszített. Az építésznövendék és a nép -
rajz rajongója számára valóságos ele -
ven skanzen volt ez a völgy. Nem le he -
tett betelni a majdnem egyforma, de
 még is másmilyen építmények látvá -
nyával, a részletek sokféleségével, az a -
nyag szépségével. És mennyi, de meny -
nyi régi épület egy rakáson… A 20. szá -
zad divatja mintha meghátrált volna a
gyímesi völgyek bejáratánál.

S ami még izgalmasabbá tette ezt a
világot, az volt, hogy a skanzen való ban
működött. Az emberek – a csángók – az
évszázadok óta megszokott gazdál ko -
dá si módjukat űzték, melyet a terme lő -
szövetkezetek nem ronthattak meg, hi -
szen itt, a hegyek között nem voltak ter -
melőszövetkezetek. Tavasztól őszig az 
állatok – a tehenek s a juhok – a havasi
legelőkön tartózkodtak, s velük együtt
az emberek, az asszonyok is. Fejték a
jószágot, készítették a sajtot, túrót, ő riz -
ték az állatokat farkastól, medvétől, meg -
keresték hetedhét hegyeken, ha elcsa -
vargott. Kaszálták a füvet, gyűjtötték a
szénát, hogy a télire a lenti istállókban
tartott állatoknak legyen mit enniük.

Ez a gazdálkodás igencsak archai kus
volt és nem valami jól jövedelmezett,
az önellátás határán élő sokgyermekes
családok szerény pénzbeli jövedel mü -

ket a Tatros-völgy, a lokok üzemeiben
dolgozó férfiak keresetéből szerezték.
Ezért aztán az emberek élete sokszor
szegényes volt, ám az anyagi javak hi -
ányát az én szememben ellensúlyozta a 
környezet régiessége, a szép tájszólás,
a háziipar – szövés, fonás, faragás –
mindennapos volta. Sokan jártak csán -
gós viseletben – főképp az idősebbek
–, a férfiak posztó harisnyában, az asszo -
nyok katrincával, hétköznap egysze rűbb,
ünnepen díszesebb ingben.

Persze ezt akkor – a Setét-patak men -
tén felfelé haladva – még csak sejteni
lehetett, de az első benyomások máris 
lenyűgözők voltak. Hát még mikor meg -
érkeztem végre a kalyibához, mely a
Ká rolyék esztenájától nem messze, de
mégis magányosan állt a rét szélén, az
erdő és a patak között. Egyszerű volt ez
is, nem több, mint a pásztorok szál lá -
sai. Kicsiny tornác és egy helyiség. A
szögletesre bárdolt gerendák réseit épp 
csak itt-ott töltötték ki fűcsomókkal,
gizzel-gazzal. A kalyibában alul fe nyő -
ágakkal és szénával töltött rekeszték
volt az ágy, fölül a gyerekek aludtak egy
ugyancsak szénával töltött kicsi pol con.
Nyár s a kalyiba igencsak új lévén, fű -
tés nem volt.

Ahogy a nappali barangolások édes
élményeit, a rókagomba-paprikást, a
ter mészettel és főképp a csönddel való
együttélés öt napját nem felejtem el so -
ha, ugyanúgy felejthetetlenek a kalyibá -
ban töltött éjszakák is. Soha, sem aze -
lőtt, sem azután, annyira nem fáztam,
mint ott és akkor. Minden ruhámat, a mi
velem volt, magamra vettem, és még -
sem tudtam átmelegedni egy percre sem.

Akik tanúi voltak akkori szenvedé sem -
nek, máig emlegetik (akárcsak én).

Mégis ez a – ma már – mulatságos
emlék is beleszépül az első szerelem
azóta sem múló lázába. Hiszen szá mom -
ra a Gyimes ma is Erdély legszebb vi -
déke, sőt más országokban sem láttam
párját.

A hegyek inkább dombosan szelíd
hajlása, a völgyek barátságos zártsága,
az ég mindig változó boltozata úgy
vesz körül, mint az anyaméh. A színek
élénk, nedves ragyogása tavasztól őszig
gyönyörködtet, hogy aztán a tél feke -
te-fehér szürkeségében, vagy éppen ok -
ker kopárságában érzékeink megpi hen -
hessenek. De ez a világ nem csak szí -
nes, hanem éppolyan könnyedén és ter -
mészetesen leírható fekete vonalakkal
is a fehér papírlapon. A házak, a csűrök 
tiszta, rendszeres és ugyanakkor válto -
za tos vonalai, a sok párhuzamos, víz -
szin tes és függőleges gerenda, léc és
deszka, oszlop, rúd és kerítés szép geo -
metriába rendeződik a dombok lágy
ívei és az erdők sötét foltjai között. A
harmónia, mely az emberkéz alkotta szi -
gorú geometria szikár és kemény vilá -
ga és a természet odaadó lágysága, hul -
lámzó szelídsége között fennáll, e gye -
dülállóvá teszi a világ e kis szegletét.

A világ természetesen változik – so -
kan úgy mondják, fejlődik –, és ez a vál -
tozás Gyimest sem hagyta érintetlenül. 
Mégis, mégis…

Ma már megszállhatunk kényelmes
panziókban. Mára eltűntek a működő
üzemek a lokokon. Sok helyütt már a –
sokszor rabló, vad pusztítást hozó – fa -
kitermelés és fafeldolgozás adja a meg -
élhetést. És, hallj Uram csodát, a csán -
gók benzinmotoros kaszával vágják a
füvet a meredek oldalakon. De vágják,
mert a hagyományos állattartó gazdál -
kodás – ha itt-ott már csak romjaiban is 
– még mindig él a völgyekben, a pa -
takokon és a havasi réteken. Még min -
dig készítik fenn a sajtot és a túrót, az
ordát és a bálmost. Az asszonyok még
mindig járják a hegyeket az elbitangolt 
tehénke után. Még mindig a lovas sze -
kér a fő közlekedési eszköz a sokszor
vízmosásba vesző utakon. Még mindig 
állnak a hatalmas csűrök és istállók –
hiszen használják őket –, noha a zsin -
delyt sok helyütt a hullámpala váltotta
föl. Még nem nőnek égig a házak, a jó -
zan takarékosság még uralja a másutt
már jócskán felszökött túlépítési lázat.
Még mindig tiszták a vizek és a levegő, 
és tiszták és egyszerűek az emberi szán -
dékok. Még mindig régies és roman ti -
kus ez a vidék, az Isten és az em ber al -
kotta világ. És még mindig nehéz – vagy
talán még nehezebb – a megélhetés…

(Művelődés, 2010 április)

Értelmiségiek kérik az erdélyi
mag yar szervezetek összefogását

Neves erdélyi mag yar értelmisé gi ek
kérik egy felhívásban az erdélyi  ma gyar
szervezetektől, hogy működjenek együtt
a májusi európai parlamenti választá so -
kon, és az erdélyi magyarság európai kép -
viseletét fémjelezze továbbra is Tőkés
László neve. Az aláírók arra utalnak, hogy
az 1989-es romániai forradalom után min -
denki számára világos volt, hogy az er -
délyi magyarság fennmaradásának, kul -
turális, közösségi és gazdasági meg e rő -
södésének legfőbb zálogát a közösségi
autonómia jelenti. Mint írták, huszonöt 
évvel ezelőtt az is nyilvánvaló volt, hogy
a mag yar politikai elit csakis akkor tud -
ja elérni ezt a célt, ha egységesen tesz a -
zért, hogy ebben a kérdésben meg sze -
rezze a mag yar közösség feltétlen tá -

mo gatását, és maga mellé állítsa román 
értelmiséget, vala mint a mérvadó eu ró -
pai intézmé nye ket. Ehhez nélkülözhe tet -
len a hiteles és erős európai képvi se let.

„Meggyőződésünk, hogy az idén e -
sedékes európai parlamenti válasz tá sok
sikeréhez csakis az együttműködés ve -
zet” – jelentették ki az aláírók, akik sze -
rint a sikerhez szükség van az egyházi
és civil szervezetek támogatására, a há -
rom mag yar politikai alakulat válasz tá -
si koalíciójára, és minden erdélyi mag yar
választópolgár bizalmára és szavaza tá -
ra. „A nemzeti érdeknek előbbre való -
nak kell lennie a pártérdekeknél!” – fo -
galmazták meg. „Meggyőződésünk to -
vábbá, hogy az erdélyi magyarság eu -
ró pai képviseletét a jövőben is annak a

Tőkés Lászlónak, az Európai Parla ment
korábbi alelnökének kell fémjeleznie,
aki a romániai forradalom kirobban tó -
ja ként az erdélyi mag yar közösség vi -
lág szerte ismert és elismert egyéni sé ge,
aki már a ’80-as évektől ellenáll min den
politikai nyomásnak és megfélem lítés -
nek, most is azokat az elveket vallva,
mint annak idején” – áll a felhívásban.

Az aláírók között szerepel többek
között Dávid László, a Sapientia Erdé -
lyi Mag yar Tudományegyetem rekto ra,
János Szabolcs, a Partiumi Keresztény
Egyetem rektora, Kallós Zoltán nép rajz -
kutató, Szőcs Géza költő, Péntek János 
akadémikus és Lászlófy Pál, a Romá ni -
ai Mag yar Pedagógusok Szövetsé gé nek
tiszteletbeli elnöke. (aradihirek.ro)



Az intelligens emberek
nem hallgatnak Beyoncét
és Justin Timberlake-et

Az intelligens emberek nem hall -
gat nak olyan most divatos zenészeket,
mint Beyonce, Jay-Z, Lil Wayne,
Justin Timberlake és Akon - leg aláb -
bis ez tűnik ki egy közelmúltban ké -
szített felmérésből, amelyben egy fia -
tal számítógép-rajongó (hacker), Vir -
gil Grif fith végzett több ezer fiatal is -
kolai eredményeinek és a Facebookon
közzétett/hallgatott zenéinek az össze -
vetésével. A lepoint.fr cikke szerint a
Scho las tic As sess ment Test (az egyik
legfontosabb vizsga az Egyesült Álla -
mokban) vizsgán legkevesebb pontot
szerzők leggyakrabban az előbb emlí -
tett énekesekért, zenészekért rajon ga -
nak. A felmérésben összesen 133 mű -
vészt vagy együttest rangsoroltak. A
leg jobb tanulmányi eredményeket el -
érő diákok a következő zenészeket
ked velik: Bee tho ven, Sufjan Stevens, 
Bob Dylan, Radiohead és U2. Az át -
lagos eredményt elérők leginkább Frank
Sinatrát, Bob Marley-t és Elton Johnt
szeretik. A srác által készített lis ta nem
bizonyítja egyértelműen, hogy ok-oko -
zati összefüggés van az intelligencia és 
a zenei preferenciák között - és ezt a
Kaliforniai Műszaki Egyetemen tanuló 
fiatal is elismeri. Állítása szerint főként 
azért, mert a SAT-teszt kevésbé a diá -
kok intelligenciáját, mint inkább a lo -
gikus gondolkodását és a memóriáját
értékeli. Hasonló felmérést könyvekre
is végzett a fiú, eszerint a teszten gyen -
gébben teljesítők inkább a Bibliát vagy 
a Fahr en heit 451-et olvassák, míg a
jobban teljesítők a Száz év magányt
vagy a Lolitát. (mediafax)

Rowling megbánta,
hogy nem Harry jött
össze Hermionéval

J. K. Rowling, a Harry Pot ter re gé -
nyek szerzője már megbánta, hogy vé -
gül Ron jött össze Hermionéval, és
nem Harry - írja az io9.com a The
Sunday Timesra hivatkozva. Rowling
úgy nyilatkozott, személyes okai vol -
tak annak, hogy a hét kötetes regény -
folyam végén Ron lett Hermione párja. 
Szerinte Harry-vel kellett volna ösz -
szeházasodjon, és akkor lett volna jó a
sztori vége. Az írónő azt viszont már
nem árulta el, hogy milyen személyes
okai voltak. (444.hu) 

Magasság szerint is lehet
jegyet venni egy milánói

színházba
A Pic colo Teatro már megint forra -

dalmi újdonsággal állt elő - írták a mi -
lá nói napilapok, amelyek most az egy -
szer nem az egész világon ismert tár su -
lat művészi újításaira utaltak. A szín -
ház tavasztól bővíti on line jegyeladási
rendszerének kínálatát. Az interneten
jegyet vásárlóknak az adataik között
azt is fel kell tüntetni, hány centiméter
magasak. Így ellenőrizhetővé válik
minden egyes néző testmagassága. Az
internetes jegyvásárláskor azt is ki le -
het próbálni, hogy a kiválasztott sorból 
vagy páholyból mennyire látható a
szín pad. A nézőket kényeztető rend -
szer ezidáig is működött már a Pic colo
Teatro törzsközönségét tömörítő kö -

zös ségi oldalon.. Ennek több mint 123
ezer tagja mostanáig is az előtte ülők
centijeit figyelembe véve foglalták le
színházjegyüket. (mti)

Kiakadt egy kislány a női
legófigurák miatt

Kiakadt a Legóra egy hétéves kis -
lány, aki levelet is írt a cégnek amiatt,
hogy nincs elég női figura, és azok is
inkább csak “otthon ülnek, strandolnak 
és shoppingolnak, és nincs munkájuk”. 
A kis Char lotte azt is írta, bezzeg a fiúk 
még cápákkal is úszkálhatnak. “Azt
aka rom, hogy több lego lányt csinál ja -
tok, és engedjétek, hogy kalandoz za -
nak és szórakozzanak, ok? Char lotte.
Köszönöm.” - írta a kislány. A Legót
nem először kritizálják a nemek kö zöt -
ti egyenlőtlenség fenntartásával, ami a
figurákat illeti. (io9 via in dex) 

A személyazonosságáról
biztosan igazat mondott

a hajótörött férfi
Salvadorban és az Egyesült Álla -

mokban élő családja megerősítette an -
nak a férfinak a személyazonosságát,
aki több mint egy évig hánykolódott a
Csendes-óceánon kicsiny hajójában,
mielőtt partot ért a Ha waii és Auszt rá -
lia között félúton fekvő Mar shall-szi -
ge tekhez tartozó Ebon-atollon. A hajó -
törött azt állította magáról, hogy José
Salvador Alvarengának hívják, Sal va -
dorban született, 37 éves, 15 éve Me -
xikóban él, de ott nincs családja, négy
testvére az Egyesült Államokban, lá -
nya Salvadorban él. Egynapos halá -
szat ra indult társával 2012 de cem ber
végén, amikor egy vihar a nyílt ten ger -
re sodorta őket. Társa egy hónappal in -
dulásuk után odaveszett, ő a csónak
mellett úszó halakat fogta ki, és nyer -
sen megette őket, madarakkal, teknő -
sökkel is táplálkozott, a vérükkel csil -
lapította szomját. Elbeszélését sokan
kétkedve fogadták. Szülei, José Ri car -
do Orellan és Maria Julia Alva ren -
ga, valamint 14 éves lánya, Fatima
meg erősítették Alarenga személyazo -
nos ságát a salvadori el Mundo napi lap -
nak. Elmondták, ugyan évek óta nem
látták a férfit, de büszkén mutatták meg
a róla készült fényképeket, amelyeken
fiatalabbnak tűnik, sokkal sötétebb ha -

ja van, mint a most bemutatott fotókon. 
Édesapja hangoztatta, hogy imádko -
zott fia előkerüléséért. “Hallottam,
hogy kiment a tengerre és odaveszett,
de mindig imádkoztam jólétéért” -
mondta. Alvarenga családja az Egye -
sült Államokban szintén arról beszélt,
hogy a férfi a rokonuknak tűnik. “Hi -
he tetlen, úgy örülök” - mondta Jorge
Bonilla, a férfi sógora az NBC News -
nak. Eközben Mexikóban a hatóságok
megerősítették, hogy 2010 végén való -
ban eltűnt egy halászcsónak a tenge -
ren. Jaime Marroquín, Chiapas állam 
mentőszolgálatának illetékese a The
Guard ian brit napilap tudósítójának
elmondta, hogy annak idején jelen tet -
ték egy Costa Azul-i hajó eltűnését két
emberrel a fedélzetén két nappal az -
után, hogy 2010. no vem ber 17-én ki -
hajóztak a tengerre. A hajó tulajdo no -
sa, a Camaroneros de la Costa szö vet -
kezet tagja tett bejelentést. Ezt a szö -
vetkezetet Alvarenga megnevezte, ami -
kor a Mar shall-szigeteki hatóságok ki -
kérdezték. Marroquín, aki a hajó utáni
kutatást vezette, elmondta, hogy az
időjárás nagyon zord volt akkoron, és
teljesen lehetségesnek tartotta, hogy a
szél kifújta a hét méter hosszú csó na -
kot a nyílt óceánra. Hozzátette, hogy a
helyi halászok Alvarengáéhoz hasonló 
kicsiny csónakokkal járnak ki egy-két
napra a tengerre rák- és cápahalászatra, 
mindenféle navigációs eszköz haszná -
lata nélkül. Az eltűnésről szóló hiva ta -
los jelentés a két halászt Cirilo Vargas
és Ezequiel Córdovaként azonosí tot -
ta, akik mindketten 38 évesek voltak.
Az életkor megegyezik Alvarenga ko -
rával, a férfi azonban társát, akit Eze -
quielként nevezett meg, tinédzserként
írta le, igaz a mexikói hivatalos je len -
tések rendszeresen tele vannak hibával
- tette hozzá a brit napilap tudósítója.

A régiek tudták
VÍZSZINTES: 1. Régi mag yar

közmondás. 13. Ilyen liszt is van. 14.
Idős férfi. 15. Látogatására biztosan
számít. 17. Hol land festő (Frans). 18.
Lakásbejárat! 19. “Ki az? ... vagy úgy” 
(Arany János). 20. Lap szélét besza kí -
tó. 22. Vadászrejtek. 23. Medikus
(röv.). 24. ... fészek; Turgenyev re gé -
nye. 25. Delejes hatást fejt ki. 26. Be -
ront! 27. A cukorgyártás mellékter mé -
ke. 28. Kiállítási tárgyak üvegezett fe -
delű, asztalszerű tartója. 29. ... Cana -
ve ral; amerikai űrhajósközpont. 30.
Rendkívül sok. 32. Délkelet (röv.). 34.
Anyagilag tönkremegy. 36. Mag yar
női vízilabdázó (Zsuzsanna). 37. Át -
tört gát! 38. Valamely renden alapuló
ország. 41. Lengyel város. 42. Idegen

női név. 43. Sík vidék. 45. A végén te -
remt! 46. Verdi-op era. 47. Igen kis do -
log. 48. Vegyi elem. 49. Gadolínium és 
oxigén vj. 50. Rövid lábú kutya. 51.
Be cézett Ferenc. 52. Kettő benyit! 53.
Végzet. 54. Ízletes húsú hal. 56. Sza -
bályos, egyenletes életmód. 59. A ... és 
Margarita (Bulgakov).

FÜGGŐLEGES: 1. ... Sorel; a
Vö rös és fekete című regény főhőse. 2. 
Cseppfolyóssá válik. 3. Megszégyenít. 
4. Gárdatagok! 5. ... királya; Lalo-op -
era. 6. Két orvos! 7. Apikultúra. 8.
Mai. 9. Ébredő. 10. Német folyó. 11.
Oldalt több! 12. Ebben a pillanatban.
13. Régi mag yar közmondás. 16.
Előtagként fonalszerűséget jelöl. 20.
Hozzászokik, megbarátkozik vele. 21.
Cor pus. 22. Angol nemesi cím. 24.
Olimpiai-bajnok, csehszlovák műkor -
csolyázó. 25. Kalocsai érsek volt (Li -
pót). 27. A sör alapanyaga. 28. A hang
és a ...; Wil liam Faulk ner regénye. 31.
Olasz nagyváros. 33. A gombák sza -
porítósejtje. 35. Papírgolyó. 39. Olim -
piai-bajnok ökölvívó (György). 40. “A 
vörös bolygó.” 44. Forrasztóeszköz.
45. Csillagkép. 47. Olasz focicsapat.
48. Égitest feljötte. 50. Arad híres szü -
lötte (Árpád). 51. A kéményen ke resz -
tül távozik. 53. Térmetszet. 54. Zell am 
...; osztrák város. 55. Strázsa. 57. Egy -
szerre! 58. Latin kettős betű. 59.
Belém!!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Az alkotmánybíróság elutasította a magyarságnak fontos módosításokat
A román alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe ütközőnek

minősítette a parlamenti különbizottság által kidolgozott alkot mány -
módosító tervezet 26 pontját, közöttük azokat a magyarságnak fon tos
változtatásokat, amelyeket a Romániai Mag yar Demokrata Szö vetség
javasolt – derült ki a taláros testület közleményéből.

A pénteken kezdődött normakont -
roll során az alkotmánybíróság meg ál -
lapította, hogy a kisebbségi jelkép -
hasz nálatra, a kulturális autonómia el -
vére és a hagyományos térségek köz i -
gazgatási alegységekbe (alrégiókba)
szerveződésére vonatkozó módosítási
javaslatok túlmutatnak az alkotmány -
mó dosítás határain, ezért elfogadá suk -
kal a parlament sértené az alaptör vényt.

A hatályos román alkotmány korlá -
tokat szab az alaptörvény módosítá sá -
nak: ezektől a korlátoktól csak akkor te -
kinthet el a törvényhozás, ha nemcsak
módosítja az alkotmányt, hanem új alap -
törvényt fogad el. Egy alkotmány mó -
do sítás során a parlament egyebek kö -
zött nem változtathatja meg Románia hi -
vatalos nyelvét és egységes, független,
oszthatatlan nemzetállamként való meg -
határozását.

Az RMDSZ javaslatai közül már a
parlamenti különbizottság sem fogadta 
el azt, hogy a kisebbségi nyelveket re -
gionális nyelvként ismerjék el Romá -
ni ában.

Azt azonban a szövegező testület
megszavazta és beépítette az alkotmány -
módosító tervezetbe, hogy a nemzeti ki -
sebbségek szabadon használhatják köz -
téren és magánterületen az etnikai, nyel -
vi és vallásos identitásukkal kapcso la -
tos nemzeti jelképeiket, hogy a kisebb -
ségek képviselői saját döntéshozó és
végrehajtó szerveket hozhatnak létre az
identitásuk megőrzését érintő hatáskö -
rökkel, és hogy a parlament sarkalatos
törvénnyel elismerheti a hagyományos 
térségek közigazgatási alegységekbe
szerveződését a megalakítandó közi -
gaz gatási régiókon belül. Ezt a három
módosítást alkotmányellenesnek minő -
sítette a taláros testület.

A magyarságot érintő változtatások
közül csak az el len nem emelt kifogást
az alkotmánybíróság, amely szerint Ro -
mánia elismeri a királyi család, a nem -
zeti kisebbségek, a román ortodox egy -
ház és a többi vallásos felekezet tör té -
nelmi szerepét a román állam kiala ku -
lásában.

Az alkotmánybíróság szerint egye -
bek mellett azok a változtatási javas la -
tok is túlmutatnák az alkotmány módo -
sí tás keretein, amelyekkel a szövegező
testület a miniszterelnök jelölését akar -
ta pontosabban szabályozni és amelye k -
kel a honatyák egyik frakcióból a má -
sikba való átülését akarta megtiltani.

A normakontroll után a tervezet a
román törvényhozás elé kerül, amely -
nek ki kell igazítania a taláros testület
által kifogásolt pontokat, mert a terve -
zet a parlamenti szavazás után ismét az 
alkotmánybíróság elé kerül, amely u -
gyanúgy érvénytelenítheti azt, mint bár -

mely alkotmányellenes törvényter ve ze -
tet. Az alkotmánybíróság – a 26 alap -
tör vénybe ütköző ponton kívül – több
tucatnyi javaslatot is megfogalmazott,
amelyeket a parlamentnek nem köte le -
ző figyelembe vennie, de elfogadásuk
– a taláros testület szerint – össze han -
goltabbá és egyértelműbbé tenné az al -
kotmány szövegét.

Az alkotmánymódosítást a román
parlamentnek kétharmados többséggel 
kell elfogadnia, és akkor lép hatályba,
ha azt érvényes népszavazás is meger ő -
síti.

(erdely.ma)

Börtön
koldulásért

Az új büntető törvénykönyv sze rint
pénzbírság helyett ezentúl börtön bün -
tetéssel is sújthatók a kéregetők. A
szak emberek szerint a koldulást min -
de nekelőtt azok bátorítják, akik pénzt 
adnak a kéregetőknek.

Azokat a személyeket, akiket koldu -
lásért megbüntetnek, 1 hónap és 3 év

közti börtönre is ítélhetők. Azok a sze -
mélyek, akik kiskorúakat kénysze rí -
te nek koldulásra, akár két évet is kap -
hatnak. A szociológusok szerint a leg -
többen azért adnak pénzt a koldu sok -
nak, hogy saját lelkiismeretüket meg -
nyugtassák.

Romániában egyébként e gyetlen
statisztikai felmérés sincs arról, hogy
az országban hányan koldulnak. Leg -
utóbb 1937-ben készült egy tanul mány,
amely kimutatta, hogy csak Buka rest -
ben 18 ezren kéregettek. (erdelytv)

Băsescu nem volt Securitate-besúgó
Traian Băsescu államfő nem volt

a kommunista rendszer politikai rend -
őrségeként működő Securitate alkal -
ma zottja vagy besúgója, és tevékeny -
ségével nem sértette mások emberi jo -
gait - állapította meg jelentésében a
Securitate Irattá rát Vizsgáló Országos 
Tanács (CNSAS).

Az átvilágítási testület két, Băses -
cuval kapcsolatba hozható, korábban
nem tanulmányozott dosszié átvizs gá -
lása után adott újabb bizonylatot ar ról,
hogy az államfőnek nincs ügynök múlt -
ja. A tengerészeti főiskola okleve lé vel
rendelkező Băsescu 1981-től kezdő -
dően a román tengeri kereskedelmi
flotta (Navrom) különböző hajóinak
kapitánya volt, 1987-89 között pedig
a Navrom belgiumi és hollandiai ki -
rendeltségének vezetőjeként dolgo zott
Anversben.

Az átvilágítási testület egy Băses -
cunak tulajdonított jelentést talált az
egyik Securitate-dossziéban, amely ben
a Navrom képviselője egy külföldi cég -
gel folytatott üzleti tárgyalásáról szá -
mol be, egy másik, a constantai kikö -
tő külkereskedelmi tevékenységéről
szóló iratcsomóban pedig a hajóbér lé -

sekkel kapcsolatos jelentést fedeztek
fel, amely vélhetően szintén a jelen le -
gi államfőtől származik.

A CSAS megállapította, hogy ezek
a dokumentumok Băsescu munkakö -
ri kötelességével hozhatók összefüggés -
be és egyik jelentés sem meríti ki a be -
súgás fogalmát. A testület emlékez te -
tett: a hatályos törvény szerint csak ar -
ról a személyről állapítható meg, hogy
segítette a kommunista politikai rend -
őrséget, aki másoknak az elnyomó
rendszer elleni ténykedéséről vagy
véleménynyilvánításáról jelentett, és
tevékenységével segítette mások sza -
badságának vagy emberi jogainak kor -
látozását.

A CNSAS 2002-ben, 2004-ben és
2006-ban is igazolta, hogy a Secu ri -
tate-irattárban található dokumen tu -
mok szerint Traian Băsescu nem volt 
besúgó. Az Evenimentul Zilei című lap
on line kiadása szerint Băsescu rágal -
mazási pert is nyert Emil Constan ti -
nescu volt elnök egyik munkatársa el -
len, akinek 13 600 eurós erkölcsi kár -
térítést kellett fizetnie, amiért megala -
pozatlanul ügynöki múlttal vádolta az
államfőt. (nagykaroly.szatmar.ro)

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!

Új szabályozás a
külföldiek földvásárlásáról

Elfogadta Traian Basescu államfő kifogásait és az általa java solt
kölcsönösségi elvet a bukaresti képviselőház, és új formában sza vazta 
meg a külföldiek földvásárlását szabályozó törvényt.

A földtörvényt tavaly módosította a
parlament, elővásárlási jogokkal nehe -
zít ve a termőföld külföldi tulajdonba ke -
rülését, tekintettel arra, hogy január
el se jén lejárt a külföldi magánsze mé -
lyek földvásárlását megakadályozó mo -
ratórium.

Miután Băsescu pontatlanságokra hi -
vatkozva visszaküldte megfontolásra a
parlamentnek a jogszabályt, a szenátus 
ezeket kijavította és bevette a módo sí -
tások közé azt is, hogy az európai u -
niós polgárok és jogi személyek csak a
saját országukban létező földvásárlási
korlátok között vásárolhatnak termő -
föl det Romániában. Ezt most a képvi -
se lőház is megszavazta és a jogszabály
ismét Băsescu elé kerül kihirdetésre.

A törvény elővásárlási jogot biz to -
sít az illető terület társtulajdonosainak,
bérlőinek, a szomszédos telkek tulajdo -
nosainak, az adott településen lakó gaz -
dáknak és az államnak.

Az átdolgozott törvényszövegbe az
is bekerült, hogy az országhatár 30 ki -
lométeres körzetében található földte -

rületeket csak a védelmi minisztérium
jóváhagyásával lehet eladni: a jog sza -
bály korábbi változatában húsz kilo mé -
teres mélységű volt a határsáv.

Erre az előírásra és a gazdákra há ru -
ló bürokratikus többletterhekre hivatkoz -
va a Romániai Mag yar Demokrata Szö -
vetség (RMDSZ) képviselői a tervezet
el len szavaztak, de kisebbségben ma -
radtak. Cseke At tila Bihar megyei kép -
vi selő a vita során kifejtette: a törvény
nemcsak a külföldiek telekvásárlására
vonatkozik, hanem rendelkezései a ro -
mán állampolgárok közötti adásvételre 
is érvényesek. A képviselő főleg a ha -
társávra vonatkozó előírást kifogásolta 
és azt a tulajdonjog szabad gyakor lá sá -
nak korlátozásaként értelmezte.

A külföldiek az országban be jegy -
zett cégeiken keresztül eddig is bir to -
kolhattak termőföldet Romániában. A
román sajtó szerint több mint 700 ezer
hektárnyi termőföld van külföldi vál -
lal kozások tulajdonában, ez csaknem 8 
százaléka az ország 9 millió hektárnyi
megművelt földterületének. (szatmar.ro)
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Meghosszabbíthatja az életet
a D-vi ta min és a kalcium 

A legújabb elemzés azt mutatta, hogy idősekben meghosszab -
bíthatja az életet a D-vi ta min és a kalcium tartalmú kiegészítők
együttes szedése. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, csak a
kettő kombinációja bizonyult hatékonynak, önmagában a D-vi ta -
min nem járt ilyen előnyökkel. 

„Kutatásunk ok-okozati összefüggést mutat: a kalcium és a D-vi ta min pozitív 
hatást gyakorol az általános egészségi állapotra” – állítja a Jour nal of Clin i cal
En do cri nol ogy and Me tab o lism augusztusi számában megjelenő kutatás vezető -
je, Dr. Lars Rejnmark, a dániai Aarhus Egyetemi Kórház munkatársa. „Kimu tat -
tuk, hogy a kalcium és a D-vi ta min együttesen csökkentik a csontritkulásos tö -
rések és a halálozás kockázatát az idősekben.”

A kutatás során több mint 70 ezer, 70 év körüli személy adatait vizsgálták,
akik nyolc tanulmány valamelyikében vettek részt, ezek mind a D-vitamint, il -
letve a D-vitamint és a kalciumot vetették össze placebóval. A résztvevőket vé -
letlenszerűen osztották a különböző csoportokba. Az eredményekből kiderült,
hogy három év alatt a D-vi ta min önmagában nem csökkentette a halálozás koc -
kázatát, de amikor kalciummal kombinálták, a mortalitás 9 százalékkal csök -
kent.

Köztudott, hogy a D-vi ta min és a kalcium kombinált alkalmazása csökkent -
heti idős emberekben a csonttörés kockázatát. Rejnmark kutatócsoportja azon -
ban kimutatta, hogy a halálozás kockázatának csökkenése nem a kevesebb
csonttörésnek tudható be, hanem a két kiegészítő hatása túlmutat a csontegész -
ségen.

A Heart szakfolyóiratban megjelent amerikai kutatás azonban azt mutatta,
hogy a kalciumtartalmú kiegészítők növelik a szívroham kockázatát. Az U.S.
Pre ven tive Ser vices Task Force (USPSTF) kormányzati prevenciós szervezet
pedig nemrég jelentette be, hogy a menopauzán átesett nőknek nem ajánlatos
alacsony dózisú kalciumot és D-vitamint szedniük a csonttörés megelőzésére,
mert a jótékony hatás jelentéktelen.

Dr. Mi chael Holick, a Bostoni Orvostudományi Egyetem professzora szerint
más tanulmányok is azt mutatták, hogy a megfelelő D-vi ta min szint körülbelül 7
százalékkal csökkentheti a halálozás kockázatát. A szakértő szerint nem tudjuk
pontosan, hogyan hosszabbítja meg az életet, csak azt tudjuk, hogy a két ki egé -
szítő javítja a sejtműködést és a szív-érrendszer egészségét. Holick egyébként
úgy véli, hogy a kormányzati prevenciós szervezet félreértelmezte a D-vi ta min
és a kalcium jótékony hatásaival kapcsolatos adatokat, mert az általa vizsgált ku -
tatásokban az alanyok túl alacsony dózisban szedték a kiegészítőket ahhoz, hogy 
kifejthessék jótékony hatásukat. Holick a felnőtteknek 1500-2000 nemzetközi
egységnyi D-vitamint, és 1000-1200 milligramm kalciumot javasol étrendi for -
rásokból és étrendkiegészítőkből együttesen. (Kertvarázs)

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.

 Ételek, melyekkel
 rosszul indul a napod

Az aktuális napod legjobb teljesítményének érdekében, már meg -
tudhattad, mit kell fogyasztanod reggelire. Most itt vannak azok az 
ételek, melyeket kerülj a nap első étkezésénél.

Fehér kenyér,
 vaj, szalonna

Az ilyen típusú reggeli nagyon fi -
nom tud lenni, ám elfogyasztása után
nagyjából egy órával már éhes is vagy. 
Mindez a fehér kenyér miatt van, ami
üres szénhidrát és nem kapsz tőle
energiát. A zsíros és sózott feltét, mint
például a vaj és a szalonna leterheli a
gyomrod és csak a testtömegedet gya -

rapítja. A jó közérzet és az energiadús délelőtt érdekében, kerüld el az ilyesfajta
reggeliket.

Cukros péksütemények
Azok az ételek, melyek cukrosak, reggelente nem látnak el hosszú távon

energiával. Bár rövidtávon fellökik a vércukorszinted az egekbe és felpörögsz,
aztán amilyen gyorsan ez a folyamat lejátszódik, az ellentettje ugyanígy vég be -
megy. Az optimális szint alá süllyed, le a mélybe, és szinte bármit képes lennél
felfalni, ami az utadba jön. Így nem arra figyelsz, amit csinálsz, hanem, amit kí -
vánsz.

Mindenes
 nagy rántotta

Milyen jól is esik az em -
ber nek, ha öt-hat tojásból csi -
nál rán tottát és hozzáüt még
ezt-azt. Egy kis szalonnát,
kol bászt, hagy mát. Majd az
egész produkciót lekíséri egy
nagy szelet fehér ke nyérrel.
Egy ilyen reggeli nem hangzik 
rosszul, ha utána van időd ej -
tőzni, úgy két-három órán ke -
resztül. Na, de kinek van erre ideje hétköznap reggelente? Egyértelmű, sen -
kinek! Bár az energiát megkapod a „szuper-rántottától”, ám az emésztési fo lya -
matok nem mennek csak úgy egyik percről a másikra végbe. Figyelj tehát a mi -
nőség mellett, a mennyiségre is!

Gyorséttermi reggelik
Mielőtt lemondanál a gyorséttermi reggelikről, azért egyszer mindenképpen

érdemes kipróbálni és figyelni a hatást. Az biztos, hogy utána nem fogsz rá
vágyni még egyszer, mivel az elfogyasztott étel után nagyjából harmincöt- negy -
ven perccel, már majd ki fog lyukadni a gyomrod. Ráadásul az olajos lében ki -
sütött „reggelik” szeretik magukba szívni sülés közben a környezetüket, a tested
viszont nem igazán tolerálja az ilyet. Nyomott közérzet és állandó éhségérzettel
fogsz küzdeni. Megéri így elrontani a napodat?

Dobozos cukrozott gabonapelyhek
Igazi cukorbomba a javából, amitől soha nem fogsz jóllakni és még a fogaid

is roncsolod. A dobozokon feltüntetett optimális mennyiség soha nem fogja ki -
elégíteni a reggeli étvágyadat. Akkor pedig mi értelme enni? Azért, mert finom?
Egy-egy szem a vágy csillapítására nagyszerű, de tápértéke sajnos nincsen. Csak 
a már említett üres kalóriákat tartalmazza.

                           (femcafe.hu)



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, hogy
drága testvérem

SZILÁGYI SÁNDOR JÓZSEF

68 éves korában elhunyt.
Ezúton mondunk köszönetet mind -

azoknak, akik temetésén tisztele tü -
ket tették, részvétüket nyilvání tot ták,
sír jára a kegyelet virágait helyezték.

Gyászoló testvére

RÉSZVÉTNYÍLVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Katona Annamáriának és család -
já nak, a drága és szeretett édesanya
és nagymama

KATONÁNÉ
szül. Pap Mária

elhunyta felett érzett mély fáj -
dal mukban. Nyugodjék békében!

A gyászoló család szilágy krasz -
nai ága: Feri, Ilonka, Ilka és Jani

MEGEMLÉKEZÉS

Az anyák soha nem halnak meg,
áldozatos életük s szeretetük által
to vább élnek!

MARES MARGIT
mamára halálának 10 éves év -

for du lóján, február 26-án kegyelettel
em lékeznek gyermekei és unokái
csa lád jaikkal.

Fájó szívvel emlékezünk a drága 
férjre, édesapára, apósra és nagy a pá -
ra

KOVÁCS LÁSZLÓ
nyugalmazott agrármérnök

halálá nak egy éves évfordulóján.
„Még fáj s ez így is marad / De

mindig velünk leszel / Az idő bár -
hogy is halad.” Nyugodjon békében.

Bánatos szerettei: felesége Ica, fia
Dani, menye Niko, unokái Ady és Riky

Fájó szívvel emlékezünk február 
25-én lesz tíz éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága jó férj és
apa

PETRESCU PÉTER
örökre eltávozott közülünk.
Em lé két örökké őrízzük.

Felesége Maja és fia István

HIRDETÉSEK 2014. február 21.

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 – jövő ked den 
ELMARAD, helyette farsangi mulat -
ság lesz CSAK KLUBTAGOK SZÁMÁ -
RA 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

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! 

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!

A miccs megúszta
Az Európai Bizottság elfogadta

Romániának azt a kérését, hogy a
miccs – mint román nemzeti étel –
továbbra is a hagyományos recept
szerint, vagyis az Európai Unióban
betiltott adalékanyagokkal készül -
hes sen – nyilatkozták a Gândul na -
pilapnak a Román Húsipari Szövet -
ség vezetői.

Az erről szóló határozatot csü tör -
tökön terjeszti az Európai Parla ment
elé az EU élelmiszer-biztonsági bi -
zottsága.

A miccs készítése azért került ve -
szélybe, mert az alapanyaga olyan
tartósítószereket és antioxidánsokat 
tartalmaz, amelyeket tilos a hús fel -
dol gozó iparban felhasználni.

(Nyugati Jelen)

Ha kedd,
akkor Erdély

Ha nem hiszünk a politikai vé let -
le nekben – márpedig nem termé sze -
tünk –, kedden valószínűleg eldőlt, hány
erdélyi mag yar politikai alakulat vesz
részt a májusi európai parlamenti vá -
lasztáson, indul-e független mag yar
jelölt, illetve helyet kap-e a Fidesz EP-
 listáján erdélyi személyiség.

Hogy miért éppen kedden? Mert ez
a nap kivételesen nem Bel giumnak,
hanem Erdélynek jutott, Orbán Vik -
tor miniszterelnök ekkor fogadta bu -
dapesti hivatalában Kelemen Hunor
RMDSZ-elnököt és Tőkés Lászlót, az
EMNT vezetőjét, de a pontosság ked -
véért tegyük gyorsan hozzá: a két po -
litikussal folytatott megbeszélés nem
egyszerre, hanem külön-külön zajlott.

És ha már filmes hasonlattal él -
tünk, folytassuk is azzal. Minden bi -
zonnyal terítékre került a két talál -
kozón az európai megmérettetésen
való szereplés valamennyi lehetséges 
erdélyi forgatókönyve: az össze fogá sé
és a külön indulásé, amelyre a ko ráb -
bi EP-választásokon egyaránt volt már
precedens.

A végleges válaszra nem sokat kell
várni: Tőkés várhatóan hamar egy ér -

telművé teszi, milyen formában pá -
lyázik újabb brüsszeli mandátumra,
hangsúlyosan ettől függ az EMNP
által követendő irány is, az RMDSZ
pedig szintén a napokban rangso rol -
ja a listájára jelentkezett jelölteket. És
persze kiderül az is, nyomott-e a lat -
ban azoknak a köztiszteletben álló er -
délyi mag yar személyiségeknek a fel -
hí vása, akik a három mag yar párt
választási koalícióját szorgalmazzák
az EP-megmérettetésre. Akik úgy érez -
ték, a nagy mag yar–mag yar egymás -
nak feszülés közepette ideje van a szó -
lásnak, a bátor, őszinte beszédnek, an -
nak, hogy a nemzeti érdek a pártér de -
kek fölé kerekedjék.

Egyetemi tanáraink, orvosaink, mű -
vészeink felismerték, a széthúzás sem -
miképpen sem vezet közelebb az er -
dé lyi mag yar közösség céljainak meg -
valósításához. Intő jel, hogy az alkot -
mánymódosító népszavazás nem lesz
alkalmas a magyarság mozgó sítás á -
ra, hiszen az új alaptörvény szöve gé -
ből kigyomlálták a kisebbségbarát cik -
kelyeket. Emiatt a politikai elitnek
két szer is meg kell gondolnia, hogy
milyen üzenettel vág neki Európa új -
bóli meghódításának. Szellemi eli tünk 
néhány tagja megpróbált támpontot
adni, hogy később ne mondjanak csü -
törtököt.

(Rostás Szabolcs / Krónika)

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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Derűre ború a HC Minaurnál
Az egyik szeme sír, a másik meg nevet Korponay Ferencnek, aki

mindkét csapatot (a HCM női és a HCM Minaur férfi) patronálja.
Míg a női csapat olajozottan menetel és szép jövőről álmodik, az egy -
kor szebb napokat látott Minaur egyelőre botladozik a Nemzeti
ligában.

Úgy tűnt, hogy a rémálom, vagyis a
sikertelenségek sorozata megszűnt a Mi -
naur számára, hiszen február kilen ce -
dikén sikerült az első győzelmet be zse -
belniük a 2014-es évben, ráadásul egy jó
középcsapat el len. Mert a székely ud -
var helyi HC egy jó középcsapat, a mely
pont(ok)ért jött Nagybányára, de lehaj -
tott fejjel utaztak haza, mert a mieink
biztos 34 – 29-es győzelmet értek el el -
lenük.

A következő fordulóban felcsillant
a remény a sikeres folytatáshoz, mivel
Tordán, a második helyen tanyázó csa -
pat otthonában a Minaur bravúros, 30
– 30-as döntetlent ért el. Legalábbis
úgy hittük. Mint utóbb kiderült, drága
árat fizettünk érte és mi húztuk a rö vi -
debbet. Történt ugyanis, hogy húsz má -

sodperccel a lefújás előtt a mieink ki e -
gyenlítettek. A hazai kapus gyorsan a -
karta a középkezdéshez dobni a labdát, 
viszont Sabou azt lefülelte és amíg ott
viaskodott a hazai játékosokkal, meg -
szó lalt a duda: döntetlen! Igenám, de a
viaskodás nem ért véget, sőt vere ke dés -
sé fajult, amelynek a végén Sabou és
Fotache, illetve Savic piros lapot ka pott,
amelyért eltiltás vár a felekre. Hogy a
keserű pohár teljes legyen, a tordaiak
megóvták az eredményt arra hivat koz -
va, hogy a Minaur jogosulatlanul sze -
re peltetett egy játékost (hogy ki az, ar -
ról nem szól a fáma), a szövetség pedig 
villámgyorsan döntött 10 – 0-ra a Po -
taissa javára és a Minaurtól még levon -
tak egy pontot! A szegény embert még
az ág is húzza. (simsán)

Pontszerzők a mag yar
gyorskorcsolyázók Szocsiban 

A csíkszeredai Miklós Edit alpesi sí -
ző a leggyengébb számában, óriás-mű -
le siklásban sem vallott szégyent a szo -
csi téli olimpián, és 34. lett a keddi ver -
senyen. A kínai válogatott kizárása u -
tán a mag yar csapat a hatodik, pont -
szerző helyen zárt a rövid pályás gyors -
korcsolyázók 3000 méteres váltóver se -
nyén, míg a román férfi bobpáros hét -
fői 17. helye a román olimpiai csapat
legjobbja az oroszországi sereg szem lén.

A Heidum Bernadett, Lajtos Szand -
ra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia és

Darázs Rózsa (utóbbi az előfutamban
indult) összetételű mag yar váltó a har -
madik helyen ért célban a B döntőben a 
rövid pályás gyorskorcsolyázók 3000
méteres versenyén, így elvileg a hete -
dik helyen fejezte volna be a viadalt.

Mivel azonban az A döntőben a kí -
nai váltót kizárták, mindenki előre lé pett,
ezzel Magyarország a torinói és a van -
couveri olimpia után ismét pontszerző
helyen zárt. Az aranyérmet a címvédő
dél-koreai váltó nyerte.

Hóesésben rendezték a női alpesi sí -

zők óriás-műlesikló versenyét, amely -
nek első futamán Miklós Edit a 41. idő e -
redménnyel ért célba, de a másodikban 
javítani tudott, és a 34. helyre zárkó zott
fel. A szám másik mag yar indulója, Be -
recz Anna 48., míg a román Ania Caill
az 51. lett.

Az aranyérmet – hét századot meg -
őrizve előnyéből – a szlovén Tina Ma -
ze szerezte meg, aki a lesiklás után má -
sodik bajnoki címét ünnepelte. A dobo -
góra az osztrák Anna Fenninger és a cím -
védő német Viktoria Rebensburg áll -
ha tott még fel.

Az ötödik olimpiáján szereplő Tó -
fal vi Éva a 21. helyet szerezte meg hétfő 
este a női sílövők tömegrajtos viadalán.
A hargitafürdői sportoló ezzel befejezte 
szereplését Szocsiban, teljesítményével 
azonban nem teljesen elégedett: „Lehe tett
volna jobb is az idei olimpia, de ennyit
tudtam kihozni magamból. Minden pró -

bán az utolsó cseppig kifutottam maga -
mat. Nem vagyok megbékélve az ered -
ményekkel, teljesen elégedett csak ak -
kor lennék, ha sikerült volna a tizedik
hely környékén végeznem.”

A hétfő délutáni programban sze re -
pelt a férfi bobosok versenyének har ma -
dik és negyedik futama. A jégteknőben 
az orosz Alekszej Vojevoda, Alek szandr
Zubkov verhetetlennek bizonyult, míg
a Flo rin Crăciun, Nicolae Istrate páros 
három riválisát megelőzve a 17. helyen 
zárt, és ezzel a román olimpiai csapat
legjobb eredményét érte el Szocsiban.

Vancouverhez hasonlóan ismét Ka -
nada–Egyesült Államok döntőt ren dez -
nek a női jégkorongtornán.

(kronika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Lányaink elhallgattatták
Tadic mestert!

Egy kicsit megijedtünk szombaton a
HCM Ro man elleni mérkőzésen, mi vel
az addig síma győzelmek elké nyez tet -
tek bennünket, ezúttal viszont egy ki -
csit nyögvenyelősre sikeredett a mol -
dovai lányok elleni mérkőzés, mivel u -
tóbbiak bevetettek mindent, hogy meg -
akadályozzák lányainkat a sima győ -
ze lemben. De egy klasszis csapat el len
hiábavaló próbálkozásnak bizonyult, ha
szorosra is sikeredett, de a győzelem az 
győzelem. A vége: 31 – 28 ide.

Kedden már a mindig kolerikus Ta -
dic mester csapata, a valaha szebb na -
po kat látott zilahi HC várt a nagybá nyai
lányokra. Szoros, ki-ki mérkőzésnek í -
gérkezett, hogy végülis nem úgy ala -
kult, arról a nagybányai lányok te het -
tek: álomkézilabdával lemosták a pá lyá -
ról Tadic mester csapatát, aki a mér kő -
zés után szóhoz sem tudott jutni.

Tapogatózó játékkal indult a mér kő -
zés, a hazaiak izgultak jobban, mert két 

büntetőt is hibáztak. A hatodik perctől
lassan beindul a nagybányai gépezet, a
gólkülönbség egyre nő a mieink javá -
ra. Amikor kettős emberhátrányba ke -
rült csapatunk, a hazaiak nem tudták tel -
jesen kihasználni az adódott lehető sé get,
csak egy gólra futotta. A tizenegyedik
perctől a huszadikig nem is tudtak gólt
lőni, a mieink meg sorozatban lőtték a
szebbnél-szebb kombinációkból a gó -
lo kat. A félidőben kilenc gól (8 -17) volt
Gei ger Melindáék javára. A 35-ik perc -
ben már 21 – 10 volt a javunkra! Egy
kis időre lazítottak az iramon lányaink
és a zilahiak feljöttek 15 – 22-re, ám ez
a fellángolás csak múló pillanatnak bi -
zonyult, mert a nagybányai csapat Bu -
ceschi Eliza (11 gól) és Gei ger Me lin -
da (7 gól) vezérletével alaposan meg lec -
kéztette Tadic mesteréket. A végered -
mény: 21 – 33 (8 – 17) önmagáért
beszél. Gratulálunk!

(simsán)

Morariu pénzt kér Miklós
Edittől az országváltás miatt 
Nem nézi jó szemmel Miklós Edit csíkszeredai, mag yar szí nek ben

versenyző alpesi síző remeklését a szocsi téli játékokon Oc ta vian
Morariu, a Román Olimpiai Bizottság (COSR) elnöke.

Morariu a Ziare.com honlapnak ar -
ról beszélt, hogy a csíkszeredai, 2011
ó ta mag yar színekben versenyző spor -
tolónak vissza kellene fizetnie Romá -
ni ának a felkészítésére költött pénzt:
„Úgy gondolom, nem azon kellene ke -
seregnünk, hogy sportolók elmennek,
hanem vissza kellene kérnünk tőlük azt
a pénzt, amit a román állam a felké szü -
lésükre költött.”

Miklós Edit – aki 2010-ben Van co -
u verben még román színekben indult – 
az elmúlt héten a mag yar alpesi sízés
legjobb olimpiai eredményét elérve he -
tedik helyen zárt lesiklásban.

Morariu szerint az országot váltó
sportolóknak nem szabadna elfelej t e -
niük, honnan indultak: „Megütköztem a -
zon, hogy azok a sportolók, akikbe a ro -
mán állam sok pénzt fektetett, és ered -
mé nyeket értek el, nemcsak az ország -
váltás mellett döntenek, de el is felej tik,
honnan indultak. Nem értékelik, hogy
néhány, talán túlságosan is megértő em -
ber nem állt az útjukba és tiszteletben
tartották vágyaikat, ők inkább vádas -
kod nak és keseregnek. Ráadásul még
sportszerűtlenek is, hiszen ujjal muto -
gatnak arra az országra, amely, igaz, nem
mindig tökéletesen, de fejlődésüket se -
gítette.”

A COSR-elnök „pozitív példaként” 
a román színeket öt olimpián képviselő 
Tófalvi Évát említette: „Ő tökéletes pél -

dája annak, hogy egy sportoló nem csak
a pályán elért teljesítménye alapján baj -
nok, hanem a mindennapi életben ta -
nú sított magatartása miatt is. Éva min -
denben, amit tett, bizonyította, hogy a
sport szellemiségének és a fair play baj -
noka.”

Miklós Edit legutóbb az Origo.hu -
-nak adott, a magyarországi hírpor tá lon
hétfő este közölt interjújában beszélt a
román szövetséghez fűződő viszo nyá -
ról: „Szerintem akik kicsit benne van -
nak a sportágban, és látták, mi folyik a
román síben, azok drukkoltak nekem
(a román nézők közül – szerk. megj.).
Voltak vitáim a román szövetséggel, de
ezekről nem szívesen beszélek. Meg volt
a lehetőségük, hogy az ő sportolójuk ma -
radjak, csak nem éltek vele. Ugyan ak kor
ez az ő sikerük is, csak nem az ő
számlájukra írandó – aki elég okos, az
megérti ezt.”

Mint ismeretes, Miklós Edit azután
döntött az országváltás mellett, hogy a
román szakszövetség nem járult hozzá, 
hogy a sportoló kivihesse magával – sa -
ját pénzen fizetett – osztrák edzőjét a
2010-es vancouveri olimpiára. A csíki
síző 2010 novemberében, már a könnyí -
tett honosítási eljárás révén meg kapta a 
mag yar útlevelet, a Nemzet kö zi Síszö -
vetség pedig annak ellenére en gedé lyez -
te az országváltást, hogy a ro mán szö vet -
ség nem adta bele egye zé sét. (Krónika)


