
26. (LVI.) évfolyam   •   1399. szám   •   2014. február 28.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

Bérletes előadás
A szatmárnémeti Harag György Társulat következő bérle -

tes előadására március 10-én, 18 órai kezdettel kerül sor.
Eisemann Mihály - Somogyi Gyu la -

Zá gon István:
Fekete Péter operett.

Programajánló ak -
ciót hirdet a Főtér
Fesztivál Egyesület

A Főtér Fesztivál Egyesület és a FF 
2014 szervezői programajánló akciót hir -
detnek. A Nagybánya.ro portál fő ol da -
lán elérhető a programajánló űrlap. Fel -
kérjük a szervezeteket, csopor tosulá so -
kat, egyházi és (folytatás a 2. oldalon)

Elkezdték a Klastromrét
felújítását és korszerűsítését

Kezdetét vette annak az átfogó parkfelújítási tervnek az élet be -
ül tetése, amely a nagybányai Klastromrét teljes arculatváltását tű zi
célul. A tervezett munkálatról, valamint azokról a látnivalókról, a -
melyek az oda látogatókat fogadják majd a felújítás után a város
polgármestere, Cătălin Cherecheş beszélt a sajtó képviselőinek.

A tervek szerint felújítják az öntöző 
és a vízelvezető rendszereket, korszerű 
közvilágítással látják el a park teljes te -
rületét, új, korszerű játszótereket, sétá -
nyokat alakítanak ki, szökőkutakat é pí -
tenek és a város hagyományait követve 
a képzőművészek számára is kiala kí ta -
nak alkotózugokat. A zöldterületet úgy 
alakítják ki, hogy az kiemelje a Nép -
rajzi és Népművészeti Múzeum épüle -
tét, és egyben szabadon használható le -
gyen a parkba látogatók számára. 167
fát, 100 cserlyét és közel 70 ezer tő kü -

lönféle virágot ültetnek el. A köztéri ló -
cákat korszerűekre, nehezen megron -
gálhatókra cserélik.

A tervezők, illetve az előző esz ten -
dőkben szervezett lakossági fóru mo kon
elhangzott vélemények, javaslatok a lap -
ján elmondható, hogy a Klastromrét
vissza fogja nyerni egykori pompáját -
összegezte az elhangzottakat Cătălin
Cherecheş polgármester.

Előreláthatóan év végéig befe je ződ -
nek a munkálatok.

(tamási)

ÁPRILY LAJOS:

Március
A nap tüze, látod,

a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.

Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve

s egy ős evoét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt
tó vize árad,

néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke

víg dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
már kitakarta,

sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban

s hökken a hó a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva

a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,

s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?

Maramedica 2014.
Tegnap nyílt meg és holnap zár -

ja kapuit a Máramaros Megyei Ke -
res kedelmi és Ipari Kamara által,
több intézmény, egyetem, szakmai
szervezet közreműködésével immár 
XI. alkalommal megszervezett Ma -
ramedica szakkiállítás.

Az orvosi és gyógyászati kellékeket 
felvonultató kiállításon, melynek a Kép -
zési és Mar ket ing Központ (Expoziţiei
sétány, 5. szám) (folytatás a 2. oldalon)

Griga Krisztina felvétele

           Szeretettel meghívunk mindenkit a
            Rivulus Szálloda vendéglõjében

           megrendezendõ

       Nõnapi ünnepre.
        Menü: 45 lejtől/személy. Bõvebb in- 
          for máció/asztalfoglalás: 0262-217290.

Szépséges Nõk, Jó asszonyok,
Kívánunk boldog, víg Nõnapot!

Médiapartnerek:

EKE-túra
Az EKE Gutin Osztálya és a Szat -

márnémeti Természetjárók 2014. már -
cius 2-án, vasárnap, Vadady-Filep Gyu -
la szervezésében a Felsőbánya köze lé -
ben lévő Póka-nyereg „meghó dítá sá ra”
készülnek. 

Találkozás 9.30 órakor a nagy bá -
nyai állomás melletti buszmeg álló -
ban, illetve 10 órakor Felsőbánya köz -
pontjában.

A gyalogtúra útvonala: Felsőbányai 
borvízforrás – Póka-nyereg – Kisbá -
nyai katlan (Chiuzbaia) – Felsőbánya
alsó része. A kirándulás egy körút. 

Túravezető: Sipos Csilla. A túra
hossza kb. 14-16 km, a szintkülönbség
500-600 méter. Közepesen nehéz túra. 

Szeretettel várunk minden

kirándulni vágyót! 

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!
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Egyházi hírek
* Minden mag yar nemzeti ünne pé -

nek jegyében, március 16-án a VÁM -
FALUI gyülekezettel közösen tartunk
megemlékezést Koltón. Az ünnepi is -
tentisztelet fél tizenegy órakor kezdő -
dik. Igét hirdet Balla Gábor lelki pász -
tor. Minden érdeklődőt szeretettel vá -
runk.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Balog Imréné született Sza -
bó Anna 91 éves asszonytestvérünket,
valamint Incze László 83 éves testvé -
rünket.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Markó Sándor testvé rün -
ket, aki 83 évesen hunyt el, Várady É va
Zita asszonytestvérünket, aki  55 éve -
sen hunyt el, valamint Dumitrescu szü -
letett Blázs Hedvig Ileana asszony test -
vérünket akit, 77 évesen szólított ma -
gá hoz az Úr. Nyugodjanak békében!

Hirdetések - katolikus
Szentháromság plébánia

Évközi VIII. Vasárnap

* Ma, a 11.30-as szentmise után,
szentségimádásra helyezzük ki a Szent -
séget. Délután 5 órakor kezdődik a kö -
zös  ima.

* Hétfőn, március 3-án Hitmélyítő
Találkozó a Scheffler Házban, 15.00
órakor, a Mária Légió vezetésével.

* E hónap folyamán, minden reg -
gel a 8 órai szentmise után eli mád koz -
zuk a Szent József litániát.

* Szerdán, március 5-én Ham va zó -
szerda. E nappal elkezdődik a nagybőjt 

szent ideje. Hamvazószerdán templo -
munkban három szentmise lesz: déle -
lőtt 8 és 10 órakor, valamint este 6 ó ra -
kor. Minden szentmisén hamvazás lesz. 
Aki szerdán nem tud eljönni a szent mi -
sére, az vasárnap részesül a hamva zás -
ban.

Ne feledjük, hogy Hamvazószerda
szigorú bőjti nap: nemcsak, hogy hús -
eledelt nem veszünk magunkhoz, ha -
nem 18-60 éves korig e napon csak há -
romszor lehet enni és e háromból csak
egyszer szabad jóllakni. Ez egy mini -
mális követelmény, amelyen, ter mé sze -
tesen lehet szigorítani tetszés szerint.
Azt is tudjuk, hogy nagybőjt péntekein 
a hústilalmat kötelesek vagyunk meg -
tar tani, tartózkodnunk kell zajos, tán cos
mulatozástól, hisz az Úr Jézus Krisz tus 
szenvedésére és kereszthalálára emlé -
kezünk a nagybőjt idején.

Nagybőjt folyamán, minden pénte ken
du. 5.15 órától keresztút, melyet a plé -
bániai csoportok vezetnek, 6 órától szent -
mise, utána keresztcsókolás.

Elsőpénteken, szokás szerint, meg -
láto gatjuk a betegeket.

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

Útvonal: Nagybánya – Velence - U -
dine – Padova – Milano – Menton – Ni ce
– Lourdes – Touluse – Cannes – Nice – 
To rino – Treviso – Velence – Nagy bá nya.

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

Bunda Csilla Annamária

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

Továbbá szé pen kérjük, a ki te he ti, tá mo gas sa te vé  keny -
sé gün ket, ma gán sze mély ként vagy cég ként is.

Sürgős jelleggel szal má ra, szi ge te lő a nyag ra, fe de les mű -
anyag ved rekre len ne szük sé gük ebe ink nek.

Elérhetőség: 0771747534.
Nevükben is e lőre kö szön jük!

Dr. Bónis István parla -
men ti kép vi selő irodá i -

nak mű ködési programja:

Máramarossziget: RMDSz-
 szék ház, minden hó nap első pé n tek -
én 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 g yar Ház, minden hó nap má -
so dik, har ma dik és ne gye dik pén tek én
12- 14 óra kö zött. A par la men ti képvi -
selő te le fon szá ma: 0726200756.

Maramedica
2014.

(folytatás az első oldalról) ad ott -
hont nem kevesebb, mint ezer négy -
zetméteren, 40 bukaresti, illetve A -

rad, Brassó, Kolozs, Bihar, Constanţa, Iaşi, Suceava, Ma ros és Máramaros me -
gyei cég mutatja be legújabb termékeit és fejlesztéseit.

A szakkiállítás részletes programja a Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara
honlapján (www.ccimm.ro) olvasható.

A tulajdonképpeni kiállítás megtekintése mellett, számos konferencián, ke -
rek asztal-beszélgetésen és más tematikus rendezvényen is részt vehetnek az ér -
deklődők.

Ma 10 és 18 óra, holnap 10 és 14 óra között lesz nyitva a kiállítás a nagy kö -
zönség előtt. (tamási)

Programajánló ak -
ciót hirdet a Főtér
Fesztivál Egyesület

(folytatás az első oldalról) oktatási in -
tézményeket ajánljanak programokat az
idei Főtér Fesztiválra, jelezve a rész le -
teket és a lebonyolítási szándékot is. A
kitöltött űrlapokat legkésobb április 1-

 ig várjuk a Főtér Fesztivál e-mail címére: foterfesztival@nagybanya.ro. Továbbá
kérjük jelezzék, ha szervezetük, intézményük szeretne a Főtér Fesztivál Part ne -
re minőségben szerepelni (részletek személyesen a Főtér Fesztivál Egyesület ve -
zetőinél, vagy e-mailen).

Az idei rendezvény szeptember 19-21 között lesz megtartva.

(Főtér Fesztivál Egyesület)

2014. május 25-én a magyarság európai képviseletéről döntünk. Fontos, hogy
minél több erdélyi magyart küldjünk Brüsszelbe. Mert érdekeinkért csak ők
küzdenek, értékeinket csak ők viszik el Európába.

Támogassa Ön is aláírásával az RMDSz európai képviselői listáját! Aláírni 
országszerte az RMDSz helyi és megyei irodáiban,  illetve az Önöket felke re -
ső önkénteseknél lehet.

Törvénnyel oszlatná fel a mag yar pártokat Bogdan Diaconu
Elutasította a héten a képviselőház jogi

szakbizottsága a nacionalista indíttatású tör -
vénytervezeteirol híres Bogdan Diaconu ú -
jabb javaslatát.

A szociáldemokrata honatya ezúttal a párt -
törvényt szerette volna módosítani. Ter ve ze -
te szerint feloszlatják azokat a politikai szer -
vezeteket, amelyek programja vagy tevékeny -
sége megkérdőjelezi többi között a román
állam nemzeti és egységes jellegét, illetve az
ország hivatalos nyelvét. Betiltás várna azok -
ra a pártokra is, amelyek „gyalázzák” Ro -
má niát vagy szeparatizmusra bíztatnak.

Bogdan Diaconu korábban nem is tit kol -
ta, hogy a javaslata elsősorban a mag yar po -
litikai szervezetek el len irányul. „Jelenleg több
romániai mag yar párt (hacsak nem az összes)
célja büntetlenül megszegni az alkotmányt” 
– írta korábban a törvénytervezetéről.

Máté András képviselő, a jogi szak bi zott -
ság tagja elmondta, Bogdan Diaconu tör vény -
módosító javaslata korlátozná a szólás sza bad -

ságot, ezért önmagában alkotmányellenes. Az
RMDSZ-es politikus tájékoztatása szerint a
tervezet esetében a döntő ház a képvi selő ház,
„Nagy eséllyel Diaconu indítványa a szak bi -
zottság után a plénumban is megbukik”.

A kormány egyébként semleges állás pont -
ra helyezkedett a tervezettel kapcsolatban. A 
parlamentnek elküldött véleményezése sze -
rint Bogdan Diaconu javaslatait a párttör -
vény jelenleg is tartalmazza. Mindazonáltal 
a kormány a honatyákra bízta a döntést.

A szociáldemokrata képviselő korábban 
törvényben akarta betiltani a tavalyi Széke -
lyek Nagy Meneteléséhez hasonló meg moz -
dulásokat. Arra hivatkozott, hogy ezek a de -
monstrációk államellenesek. (maszol.ro)
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Homokszemcsék a szemben
1.) Hogy nálunk valami furcsaság történjen, ahhoz nem kell maja jóslás,

csupán egy ködös nappal vagy éjjel. Akkor aztán a XXI. századi technikával
felszerelt állami apparátusok azonnal falnak mennek, mint Mari néni nyáron, 
az unokájától kapott napszemüvegében, az istálló falának. És aztán muto gat -
nak egymásra, akárcsak Mari néni, aki az unokáját hibáztatja a napsze mü veg -
ért, az unokája pedig a nagyit azért, hogy ha már amúgy is öreg és gyenge a
látása, akkor miért kért tőle nyárára napszemüveget. Hát, ahogy elnézem a köd -
ben eltűnt emberek eseteit, maholnap azt sem furcsállnám, ha választottaink
a sűrű köd miatt nem találnák meg a Parlament épületét, és segítséget kérnek
a NASA-tól.

2.) Furcsaságoktól, érdekességektől hazánk sem mentes. Sőt. Nem is messze
innen, a szilágysági Varsolcon a gazdák visszaigényelték erdeiket. Nos, mit gon -
dolnak, mi volt az illetékes szervek frappáns válasza erre? A visszaigényelt
erdők vízgyűjtő fenekén vannak. Nem semmi!

Vicsai GyörgyIratkozás mag yar előkészítő
osztályokba Nagybányán 

Felkérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, irassák be gyermeküket
az elő készítő osztályokba a 2014-2015-ös tanévre mihamarabb. Rend -
kívül fontos, hogy rövid időn belül megtörténjenek a beiratkozások,
hogy nyilvánvalóvá váljon, hány első osztályos gyermekre lehet szá -
mítani a következő tanévben.

- Nicolae Iorga Általános Iskola
Titkárság: 0262-276315
Tanítónő: Ruskál Enikő, telefon: 0722-122324
- Németh Lálszó Elméleti Líceum (ősztől a cintermi Petre Dulfu Ál ta -

lános Iskola osztályai a Németh László Elméleti Líceum Híd utcai épü -
letébe költöznek)

Titkárság: 0262-213586 (a titkárság a Luminişului utca, 1. szám alatt van,
a líceum épületben)

Tanítónő: Ninács Mária, telefon: 0758-099997

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 -
mé se”: 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 ré -
szére. 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)

Versenyfelhívás – 2014
III. Pálinka Világkupa 

(Gyula-Bu da pest)
Beküldési határidő: március 17.

Kategóriák:
A – Kereskedelmi célú főzdék;
B – Bérfőzetők és Magánfőzők

Eredményhirdetés: 
Magyarországon Gyulán, a Várudvaron,  

április 19-én a Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztiválon

Kapcsolat: Szervez-Oktat Kft. H-5700, Gyula, Tavasz u. 4.
Tel.: +36 70/947-84-94 e-mail: szervezoktatkft@gmail.com

Romániai kapcsolattartó: Dezső Tibor pandoratibi@yahoo.com
További információk a Világkupáról és a Fesztivál programjairól,

amelyre 20.000 látogatót várunk: www.palinkafesztival.hu

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.

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

A nagybányai irodában - Thö köly
utca (Mi nerilor) 7. szám a latt, hét fő től 

péntekig 9-16 óra között -, csak úgy
mint az EMNT- EMNP felső bá nyai i ro -
dájá ban (Felsőbánya, P-ţa Li bertaţii u.,
2A. szám, hétfőtől pén tekig 19.00- 20.00
óra kö zött) a fel so roltak mel lett min den
érdeklődőnek segítenek a ma gyar or -
szági vá lasz tási re giszt rá cióval kap cso -
latban, a választási névjegy zék be va -
ló fel vé tel kérelmének kitöltésében is.

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

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

Új e-mail címünk:
banyavidekiujszo@gmail.com.

„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 Lí ce -
um 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
meg őrzése, másrészt a tanulásban való elmélyülés egy másik iskola tanmód sze -
reinek a megismerése által.

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

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

Tasnádi Ella és Levendula Flóra  osztályfőnökök

RMDSz-felhívás
A Romániai Mag yar Demokrata Szövetség elkezd -

te fel ké szülését az Európai Parlamenti választásokra,
hiszen a  kö vet ke ző öt éves ciklusra is erős mag yar
kép viseletet kell biz to sí tani az Európai Parlamentben.

Ennek értelmében elkezdődött a támogató aláí rá -
sok gyűj té sének folyamata. Felkérünk minden nagy -
bá nyai és környekbeli magyart, tá mo gassa aláírásával 
Szövetségünket. Ezt megteheti az RMDSz szék ház -

ban, 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.
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2014 - a nagy változások esztendeje
Nem akarok sem vészmadár,

sem próféta lenni, de ki kell mon -
danom év elején, hogy a nagy vál -
tozások esztendejében já runk. Ez
nem jóslat, hanem közel 8 év tized
megfigyelésein alapuló kö vet kez -
te tés. Ebből majdnem 5-öt kated -
rán töltöttem nagy örö möm re, mert
természetemnél fogva pe dagógus -
nak születtem. Ha az em ber egész
életében azzal foglal kozik, amit sze -
ret, akkor nem lesz koravén. Ahogy
mondani szok tam: ahhoz képest
e gészséges vagyok, még a reuma sem költözött belém.

Tanári munkám mellett, úgy negyed százada, Szinérváralja nagyfiainak ku -
tatásához is hozzákezdtem, Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész bizta -
tására. Eddig négyüket sikerült csokorba szednünk, hála a BÚSz nemrégi köz -
leményének. De vegyük őket sorba:

1. Sylvester János (1503-1552), a nagy humanista tudós, a Bécsi Egyetem
professzora, az első, közel tökéletes mag yar nyelvtan szerzője (1539) és a min -
denkori Magyarország területén első mag yar nyelven kinyomtatott könyv for -
dítója (Új Testamentum mag yar nyelven, 1541) és sajtó alá rendezője.

2. Zágonyi Károly, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vitéz fő -
hadnagya, aki még Bem tábornok életét is megmentette, később Amerika Hő -
se lett, springfildi hőstettei elismeréseként.

3. Incze János-Dés (1909-1999) európai hírű, elismert festőművész.
4. Dr. Bay Béla (1907-1999), ,,a vívók apostola”, a világbajnok mag yar

párbajtőr csapat oszlopos tagja.
Várjuk az újabb meglepetéseket.

Szilágyi Béla

Évfordulóra
készülve

Idén lesz 10 éve, hogy megalakult a
Nagybánya.ro portál, Nagybányának és
az egész Bányavidéknek a közös ségte -
rem tő virtuális hírplatformja.

Portálunk partneri viszonyban áll a
Bányavidéki Új Szó nyomtatott sajtó -
termékkel és a Teleki Mag yar Ház hír -
fo lyamával, valamint több erdélyi ma -
g yar sajtótermékkel is. 

A megalakulás óta sokat bővült a
honlap, társoldalakkal gyarapodott (Mű -
vésztelep, Iskoláinkért, Gyermeke ink ért
Egyesület honlap, Főtér Fesztivál oldal 
stb.), kulturális és történelmi rova tok kal 
(Nagybányai kortárs irodalmi oldal,
Nagybányai Pan theon, A régi Nagy bá -
nya, Nagybánya az irodalomban stb.)
és nem utolsó sorban naponta friss, he -
lyi, főleg a mag yar közösséget foglal -
koztató híreket közöl. 

Mint minden kisebbségi és szór vány -
beli mag yar sajtótermék, a Nagybá nya.ro
is folyamatosan anyagi gondokkal küzd.
Eddig a portál túlnyomó részt az ön kén -
tesség elve alapján működött. Az utób bi 
évek mérlege szerint az átlagos be vétel 
évente (amelynek 95%-a elnyert pá lyá -
zatokból származó támogatás) a ki adá -
sok egynegyedére volt elégséges (a fenn -
maradó háromnegyed részt, mint be fek -
tetett munka, önkéntesen vé gez tük el).

Mivel a hírportál külalakra és funk -
cionálisan a 10 év alatt elavult, a kerek
évfordulóra újra szeretnénk építeni (egy -
e lőre csak a hírportál részt, a fix és társ -
oldalakat meglévő formájukban csatla -
koztatnánk). Az új hírportál a mai vir -
tuális kommunikációs igényeknek, mond -
hatnánk vívmányoknak megfelelő mó -

don lesz felépítve, így egy dinamikus,
mod ern, de a földrajzi és közösségi sa -
játosságainkhoz hű információs plat -
formot szeretnénk létrehozni. 

Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, 
magánszemélyeket, intézményeket és
ke reskedelmi társaságok képviselőit, ha
szeretnének hozzájárulni tervünk meg -
valósításához jelezzék szándékukat e-mail 
címünkön (szerkesztoseg@nagybanya.ro),
vagy telefonon (0745 363 441). Tá mo -
gatási szerződést is tudunk szolgáltatni 
a Virtuális Nagybánya Egyesület, a
Nagybánya.ro-t üzemeltető civil szer -
vezet nevében. A Vituális Nagybánya
Egysület bankszámla számai: 

Lej: RO42 RZBR 0000 0600 1157 9109
Euro: RO62 RZBR 0000 0600 1157 9428

Értékéljük és megköszönjük a pro -
jekt bármilyen más módon történő tá -
mogatását is. Az együttműködő cé gek -
nek természetesen ingyenes reklám fe -
lületeket is biztosítunk. 

A tervünk eddigi támogatói: Zup De -
mi Com (Karsay Gábor), Stu dio Z (Ma -
rosán Zoltán műépítész), Strenger Er-
 Pol (Strenger Ferenc). Köszönjük! 

Köszönjük előre is a további támo -
gatóknak! 

A megújult Nagybánya.ro remél he -
tőleg március 15-én (a honlap szü le tés -
napján) kezd üzemelni. 

Pintér Zsolt 
portál szerkesztő

Az Unió akácfánfütyülős húzása
Nemrég felröppent egy einsteini öt -

let az Unió ,,vénei” részéről, hogy tag -
országaiban ki kellene vágni minden a -
kácerdőt, mert nem érvényesülnek a töb -
bi fafélék. Ez egy újabb fejszecsapás
len ne az állami és magántulajdonban le -
vő akácerdőknek.

A méhészekre vajon nem gon dol tak?
Vagy még sosem ettek akácmézes ke -
nyeret és ittak akárvirág teát, mely na -
gyon jó izzasztószer is egyben?

Mélyen tisztelt Unió, éppen most kell
ilyen ötlettel előrukkolnod, mikor már
látod, hogy a gazdák partos, szaka dé kos
földterületeiket évekkel ezelőtt akác fá -
val telepítették be, mely faféle a part -
sza kaszok megkötésére nagyon is al kal -
mas, és mára szépen kifejlődtek, állami 
erdészek puskás védelme nélkül is? Na,
azt már nem hiszem, hogy ez meg va ló -

sul. Éppúgy, mint a mákos beijgli és a
sertés késsel való leölésének betiltási öt -
lete. Okos kobakotokból az a szik rács -
ka is kipattanhat, hogy ahol tölgy, bükk, 
fenyő stb. erdők voltak, és ma már nin -
csenek, a puskás zöldruhásokkal újra ül -
tessétek, azokat is belevonva, akik ma
már kacsalábon forgó kastélyokban, ál -
lami nyugdíjból ,,tengetik” min den nap -
jaikat, mert a jó levegőtől és a busás bor -
ravalóktól egészségük kitünő.

Vissza térve az akácfára, term esz té -
séről Miklós Gergely, 1893-ban Buda -
pesten, A Növénytan alapvonalai című
polgári iskolák és tanítóképezdék szá -
mára írt munkájában (tankönyvében) az
akácfáról így ír: ,,... hozzánk Észak- A me -
rikából származott, Robin János 1601- ben
hozta be Franciaországba. Az a kácz fát,
minthogy a legsilányabb meszes, ho mo -
kos, kavicsos földben is megterem, az Al -
földön, melynek sok helyen futó homok -
kal borított területein minden fa között
legbiztosabban megterem, erdőknek,
mezs gyéknek és a futó homok megkö -
tésére használják. Sárgás és zöldes sár -
ga fája kemény és szívós, a kerék gyár -
tók, asztalosok, esztergályosok kedve lik,
az építkezésnél is felhasználják tüzelő
fának is jó. Az akáczfát magról vagy gyö -
kérsarjáról szaporítják. A magvakat ta -
vasszal a fagy múltával leforrázzák, és
langyos vízben ázni hagyják és úgy ve -
tik el sorban a magiskolába, vagy ál lan -
dó helyre, hol sövényt készítenek be lő -
le. Két-három év múlva a magis kolá ból, 
ha sövényeket akarunk nevelni, az elő -
re megásott gödrökbe ültetjük, azután
a kellő magasságon elmetszük. Így sző -
lők szélén igen jó eleven sövényeket le -
het nevelni, és a gyorsan növő hajtások 
minden 2-3-ik évben levághatók és i gen
sok szőlőkarót szolgáltatnak. A szán -
tóföldtáblák széleire ültetett akáczfa
so rok még a szél felfogása által is sok
hasznot hajtanak a gazdának”.

És még mondják, hogy haszontalan
faféle. Akik így tartják, azoknak csak 
egy -egy tövist kívánok mind a tíz uj -
juk ba és az alfelükbe.

Vicsai György

Színe és fonákja:

Néma csend és hullaszag
Egy ideje mintha már nem is lenne olyan kiemelt téma

a regionalizálás. Akarva-akaratlanul a székelyek nagy me -
netelésének az időpontjához kötöm ennek a vissza fogott ság -
nak a kezdetét. Akkor ugyanis nyilvánvalóvá vált az ál lam -
hatalom számára, hogy nem lehet úgy régiósítani az or szá -
got, hogy figyelmen kívül hagyják az érintett területeken la -
kók véleményét, érdekeit. Legalábbis békés úton kizárható 
az ilyenfajta önkényes területaprózás. A székelyek, s miért
ne, az erdélyi magyarok nyilvánvalóvá tették az érdekeltek 
számára, hogy nem lehet, és nem is szabad őket kihagyni,
mellékszereplőkké tenni a döntéshozás során, s hogy ők ké -
szek bármit megtenni annak érdekében, hogy a regio nali -
zálás csakis az érdekeik figyelembevételével történjen.

Patthelyzet alakult ki, szerintem ezért is pihentetik a
ko rábban oly sürgős, égető ügy rendezését. Arra számí ta -
nak talán, hogy esetleg lankad a figyelem, vagy csökken az 
érdekképviselet súlya a parlamentben, s akkor lépni lehet.
Őszintén megvallva, nem hiszem, hogy ez járható út lehet,
legalábbis mindaddig, amíg a három megye lakosságát nem
sikerül alaposan felhígítaniuk. Ehhez pedig idő kell, nem
kevés. Az Európai Unió pedig sürgeti a dolgot, előbb- u tóbb
elérkezik az az idő, amikor már nem lehet többet megke -
rülni, kimagyarázni, halogatni, nyereg alatt puhítani az ü -
gyet, és dönteni kell. Méghozzá úgy, hogy lehetőleg a kecs -
ke is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon. Persze az ügy

legnagyobb kerékkötője továbbra is Bukarest, helye seb ben
az úgynevezett Dâmboviţa-parti felfogás marad, amely sze -
rint legeljen csak a tehén a Kárpátok legelőin, lankáin, csak 
ne ott fejjék meg, hanem az ország szívében.

Talán létezhet egy olyan áthidaló megoldás is az ügy -
ben, amelyik, ha nem is lakatja jól a kecskét, de az éh ha lál -
tól megóvja azt, és a káposzta is egyben marad. Mi lenne,
ha kezdetben a nagyobb, hagyományos területi egysé ge -
ket célozná meg a régiósítás? Lenne mondjuk egy Olténia, 
Krajova székhellyel, egy Munténia, Bukarest, vagy Târ go -
vişte székhellyel, egy Moldva, Iaşi központtal, egy tágabb 
értelemben vett Erdély, Kolozsvár irányítása alatt, vagy kü -
lön az erdélyi, a partiumi és a bánsági régió, egy Dob ru -
dzsa, Konstanca fennhatósága alatt, és Bukovina, Szu csá -
va központtal. A 6 vagy 8 régió így is meg lenne, ráadásul
úgy, hogy nem kellene mesterségesen erőltetett határ vo na -
lakat húzni. Ez a fajta, történelmi, kulturális alapokon tör -
ténő régiósítás a regiókban való gondolkodás elemi isko -
láját jelenthetné számunkra. Ha ezt az iskolát sikerrel ki -
jár nánk, mondjuk úgy két évtized alatt, további ,,dara bo -
lá sokat” is eszközölhetnénk. Akkorra talán már nem a fa -
rok csóválná a kutyát, s a mentalitásbeli változás – mert -
hogy ez elkerülhetetlen velejárója lenne az új felállásnak – 
kellő higgadtsággal, bölcsességgel áldaná meg azokat, a -
kik ma hevesen ellenzik például a három székely megye év -
századok óta tartó frigyének a szentesítését, hivatalossá té -
telét.

No, de nem áltatom magam, hiszen tisztában vagyok
ve le: Romániában élünk, nem Svájcban, s ez bármire ma -
gyarázatul szolgál. (Tamási At tila)

Orgonakoncert
Máramarosszigeten

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

Remény és kétely márciusban
Holnap már kezdődik. Holnap már itt van március. Holnap már mond ha -

tom: örvendek, hogy még egyszer eljöttél, reménykeltő március.
Márciusban mindig Petőfire gondolok. Néha eszembe jut a marosvá sár he -

lyi fekete március is. Tulajdonképpen magyarságunkról elmélkedem: márci -
us sal életünkben is elkezdődik valami feltámadás, vagy csak a természet titkos 
műhelyeiben lódulnak a reménykeltő nedvek? Kérdésem második részére már 
februárban igenlően bólintottak kikericsek, kankalinok és hóvirágok, miköz -
ben az első részére unokáim - leginkább Tamás - gyönyörű mag yar beszéde
mondat velem halvány, reménykeltő igent.

Március van. Tegye hát mindenki és minden a dolgát úgy, hogy mire meg -
jön a mustszagú ősz, legyen mit elraktározni: minél több búzát, kukoricát, pi -
ros almát, bort, de nagyobb, megvalósítható reményekkel dúsított nemzeti ön -
tudatot-büszkeséget is. 

Egy nagybányai mag yar
Afganisztánban (3.)

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 -

- Isy, megnéztem a Wikipédiát, Ka -
bulról csak kevés adatot közölnek, úgy
mint: Kabul Afganisztán fővárosa és 
egyben legnépesebb városa, mely az
ország keleti részén található. Gaz da -
sági és kulturális centrum 1800 mé ter
magasságban a tenger szintje felett,
egy szűk völgyben, beékelődve a Hin -
dukus hegyei és a Kabul folyó közé.
Lakosainak száma a 2005-ös nép szám -
lálás szerint 2.994.000 (az elővá rosok -
kal együtt). Aztán vagy négy fény ké -
pet (egy légifelvétel, meglehetősen nagy
magasságból; a kabuli erőd, amely még
a középkorban épült; egy bazár rész -
let, valamint a kabuli nemzetközi re -
pülőtér főépülete),  amelyekről nem
tudod elképzelni, milyen is tulaj don -
képpen Afganisztán fővárosa? Te ho -
gyan láttad ezt?

- Mondjam azt, hogy sehogy? Az az
igazság, hogy a két év alatt nem sok al -
kalmam volt kint járni, ha mégis át vit -
tek egy másik bázisba, gondolhatod, hogy
ez nem egy panoráma busszal történt,
hanem elől és hátul páncélozott Hum -
merekkel és állig felfegyverzett kísé rők -
kel, középen pedig a mi gépjár mű vünk,
a különbség csak annyi volt, hogy bár
ránk parancsolták a sisakot és a golyó -
álló mellényt (kb. 25-30 kiló), fegyvert 
azért nem adtak a kezünkbe és nem is
érintettük a városközpontot. Amennyit 
ilyen körülmények között sikerült lát -
nom, az egy mod ern épület volt, a mely -
ről kiderült, hogy egy néhány csillagos 
szálloda. No meg madártávlatból lát tam
a városházát, és… ennyi.

- A kormánynegyedet …?
- Arról csak hallomásból tudok. Azt

mondták, hogy egy gyönyörű zöldö ve -
zetben vannak a kormányépületek és a
nagykövetségek, no meg a nemzetközi

bankok. Most jut eszembe, képeken lát -
tam ezt a negyedet, tényleg szép. Azt vi -
szont a külső negyedekben is tapasz -
taltam, hogy rengeteg autó van, de a
közlekedés meglehetősen kaotikus, vi -
szont mindenki vigyáz önmagára.

- Milyen ott az éghajlat?
- Van ott is tavasz, nyár, ősz és tél,

csak annyi a különbség, a mienkhez ké -
pest, hogy a tél kivételével rengeteg a
rendkívül finom homok. A homokvi ha -
rok elég gyakoriak arrafelé.

- És hogy bírtátok ki?
- Úgy, hogy alkalmazkodtunk. Hasz -

nált a helybeliek ősi módszere: a ken dő. 
Az megvédett hidegtől, melegtől, ho -
moktól, napszúrástól. Én is besze rez -
tem a bazárból egy ilyen nélkü lözhe -
tetlen darabot, használt is.

- Milyen volt a tél, van ott egyál -
talán hó?

- De még mennyire! Nem ritka a fél -
méteres hó. Elmesélek egy esetet. Kettő -
ezertizenkettő telén történt. Egész hé -
ten szép tiszta idő volt, aztán pénteken
délben elkezdett havazni és hétfő reg -
gelig meg nem állt. A következő he tek -
ben megismétlődött ugyanez a sztori,
legalább két hónapig.

- Hogyan tudtatok dolgozni ilyen 
körülmények között?

- Normálisan. Havat takarítottunk, de
a mi munkánk nagy része a műhelyben
történt szinte egész héten át. Megjegy -
zem, hetente csak fél nap szünetünk volt,
no meg az éjszaka, azon kívül folyto -
nos volt a munkaidő, nem unatkoz tunk.

- Mikor szórakoztatok? Egyálta -
lán, volt rá alkalom?

- A szabadidőnkben. Még koncer -
teket is rendeztek a táborban, ahol rock -
együttesek is felléptek. Sportoltunk is,
no meg, a klubszobában kapcsolód tunk
ki. Egyesek olvastak, mások társas já té -
kot játszottak, megint mások az inter -

netszobában cseteltek az otthoniakkal.
Még templomba is lehetett járni.

- Volt katolikus mise is?
- Természetesen. Angol nyelven, mi -

vel olasz származású amerikai volt a tá -
bori pap. Tudott egy csomó nyelvet.
Egy ideig mag yar pap is volt, de csak,
amíg az amerikai szabadságon volt. 

- Ez a romániai csoport csak a ro -
mán egységet szolgálta ki?

- Szó se róla! Ez egy angol cég, a -
mely alkalmazott bennünket, amely az
egész tábort szolgálta ki. 

- Következésképpen, a szolgálati
nyelv …

- Az angol volt. Képzeld el, a köz -
vetlen felettesem egy ír fiú volt, aki ál -
landóan betartott nekem, ott panaszolt
be, ahol csak tudott, meg akart sza ba -
dulni tőlem. Jelentette az ezredesnek,

hogy velem nem tud értekezni, mert
úgymond, én nem tudok angolul. Az ez -
redes elmagyarázta neki, hogy ő sem
érti az ír által beszélt angolt, amely egy 
egyveleg volt, elharapott szóvégekkel,
és azt mondta, hogy ő tökéletesen meg -
érti az én angolomat, mert ez az iro dal -
mi, és legközelebb akkor jöjjön panaszt
tenni, amikor legalább úgy beszél ő is
románul, vagy magyarul, mint én an go -
lul. Végülis úgy vágtam ketté a gordi u -
szi csomót, hogy azt mondtam neki: légy
szíves, tagolva beszélj, mert akkor meg -
értem, és légy türelmes egy kis ideig, a -
míg én is felveszem a ritmusodat. Mond -
hatom, az egyik legjobb barátom lett a
derék ír intendáns.

- folytatás a következő lapszámban -

Beszélgetőpartner: Simori Sándor

Nem csak szegények
járnak a zálogházba

 A múlt század negyvenes éveinek második felében és az ötvenes években a
zálogházat csak Dick ens, Balzac, Gorkij és mag yar írók műveiből ismertem, de 
egy társasjátékban, a zálogosdiban én is adtam zálogot. A kilencvenes években
Felsőbányán is nyitottak zálogházakat. A S.C. BERTUS Kft.  helyi zálogháza a
Gutinului utcában működik.

Barkóczi Cecillia, a zálogház alapos szakmai ismeretekkel rendel ke ző, pszi -
chológiában is jártas, jól kommunikáló pénztárosnőjétől megtudtam, hogy ha -
vonta több mint 100 személy vesz kölcsönt zálogba adott tárgyaiért.

A ,,zaci” szolgáltatásait igénybe vevők nagy része ötven év feletti és inkább
nő. Télen sokan azért zálogosítják el értéktárgyaikat, hogy kifizethessék a gáz -
számlát.

A zálogházat általában a szegénység jelképének tekintik. Barkóczi Cecilli á -
val folytatott beszélgetésemből kiderült, hogy akadnak olyan jómódú ügyfelek
is, akiket átmeneti pénzzavar, váratlan esemény késztet arra, hogy elzálogosítás
által jusson kölcsönhöz.

Az  is előfordul, hogy egy ügyfél nem váltja ki idejében a zálogtárgyat. Ebben 
az esetben a zálogház értékesíti azt.

A zálogházak alacsony jutalékkal is próbálják növelni ügyfeleik szá mát. En -
nek a zálogháznak a jutaléka eléggé kedvező.

Eddig nem törtek be ebbe a zaciba, és a pénztárosnőt nem támadták meg.
A következő információk nem szereznek örömet a hivatásos, vagy az alkalmi

tolvajoknak. A zálogtárgyakat bankban őrzik, a betörők elrettentéséről pedig kor -
szerű biztonsági eszközök gondoskodnak.

Boczor József
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Orbán kimegy Kádár sír já -
hoz:

- Mit tegyek, hogy úgy sze -
ressen az ország, ahogy téged?

- Gyere, Viktorkám, feküdj
ide mellém!

***
- Miért gyűlölik a politi ku -

sok a Trabantot?
- Mert kormányváltós.

***
- Mi a közös a joghurtban,

és a MSZP-ben? 
- Az, hogy mind a kettő

2%-os.

***
Egyik elítélt a másikhoz: 
- De jó neked! Hamarosan

szabadulsz! Tudod már, mit
fogsz csinálni! Visszamész po -
litikusnak, vagy becsületes út -
ra térsz?

***
- Mit csinálsz mostaná ban?
- Semmit.
- És melyik miniszté rium -

ban?
***

- Két pártvezér zuhan a ti ze -
dik emeletről. Melyik ér le e lőbb?

- Nem mindegy? 

***
- Milyen korban élünk?
- Klasszikus korban, mert a

gazdagoknak klassz, a sze gé -
nyeknek pedig kuss. 

***
Fideszes aktivista:
- Tudod, volt egy olyan szim -

patizánsunk, aki az Orbán-be -
széd után halálos ágyából, 41,4
fokos lázzal felkelt, és elment
szavazni. Leszavazott, utána ha -
zament, lefeküdt és meghalt.

MSZP aktivista:
- Az semmi. Az egyik szim -

patizánsunk, aki szavazás előtt 
hónapokkal súlyos beteg lett, meg -
halt, a Mesterházy-beszéd után
elment szavazni, szavazott, on nan
továbbment egy másik sza vazó -
helyiségbe, és ott is sza vazott...

***
- Tudod, mi a legfőbb baj

ebben az országban? 
- Nem tudom, mire gon dolsz?
- Arra, hogy a jobboldali po -

litikusok semmire nem ké pe sek, 
a baloldaliak viszont minden re.

***
- Mi a mag yar gazdaság leg -

nagyobb eredménye 1989 óta?
- Kifejlesztettük a világ leg -

hosszabb tehenét. Nálunk le gel,
külföldön fejik...

***
Orbán Viktor egy arany ha -

lat sütöget a patakparton. Oda -
megy Mesterházy At tila, és ször -
nyűlködik:

- Megőrültél, Viktor? Ha 
visszadobod, teljesítette volna 
három kívánságodat!

- Nyugi, az már megvolt...
***

- Tudtad, hogy a ma gya rok
agyuk mindössze 10%- át hasz -
nálják.

- Hogyhogy?
- A maradékot Orbán Vik -

tor használja helyettünk!

***
Orbán Viktor hazamenvén

azt látja, hogy a fia eszeve szet -
ten rúgdossa az udvarban a szo -
cialista szom széd gyerekét. Fel -
háborodottan avatkozik közbe:

- Mit csinálsz, te?! Nem ha -
gyod abba rögtön?! Hogy me -
red rúgdosni a kis barátodat,
amikor új cipő van rajtad?!

Balról jobbra
- Miért nem szavaznak a ci -

gányok Orbán Viktorra? 
- Mert munkát ígért nekik...

***
Orbáni nem megszorítások i -

dején:
- Hogy hívják a piacoló kis -

nyug dí jast?
- Szárny- és fejvadász.

***
- Miért akar az egér belépni

a Fideszbe?
- Hogy patkány lehessen!

***
- Miért nem eszi meg a húslevest Schmitt Pál?
- Mert betűtészta van benne.

***
Tragikus hír: Ma reggel budapesti otthonában élve ta lál -

ták Orbán Viktort. Egy ország áll értetlenül e tragikus hír hallatán.

Jobbról balra
- Hogyan értelmezi Gyurcsány a Him nuszt?
- Jókedv - el, bőség - el!

***
Gyurcsány Ferenc imádkozik: 
- Uram, rengeteg pénz hiányzik az ország

kasszájából. Mit tegyek? 
- Tedd vissza!

***
- Mi az: Gyurcsány sósavban? 
- Oldódik a probléma!

***
- Miért nincs még Gyurcsány-kolbász?
- Mert a disznó még él.

***
- Honnan lehet tudni, hogy egy szocialista 

hazudik?
- Mozog a szája.

***
- Honnan lehet tudni, hogy egy szocialista

igazat mond?
- Mesterházy leváltja.

***
- Ön az MSZP székházat hívta. Ha mi nisz -

terelnök szeretne lenni, nyomja meg az 1-es gom -
bot, ha pártelnök, a 2-est, ha volt már, akkor
a 3-ast. Az MSZP-ből csillaggal lehet kilépni.

***
- Gyurcsány, Mesterházy és Bajnai utaz -

nak egy repülőgépen. A gép hirtelen lezuhan,
ki menekül meg?

- Az ország!

Választási bölcsességek
A szavazófülkéből egy hang:
- Na akkor X-eljük be, ki lopjon négy évig.

***
- Kinéztem az ablakon, még nincs kolbászból a kerítés...,

de már nagyon várom.
***

- A mag yar demokrácia
még csak 20 éves, és máris
utolérte az urnazárási pá nik?

***
- Viktornak 8 év után új -

ra megjöhet a ciklusa!

***
- A kampánycsend meg -

sértődött.
***

- A négyes villamoson
megszegték a kampány csen -
det. Többször is bemondták,
hogy az ajtók a baloldalon
nyílnak...

***
- Az MDF Herényire zsu -

gorodott.

- Ezt dobja be oda. Az új választási törvény garantálja a sza va -
zás titkosságát, ezért még ön sem nézheti meg, hogy kire voksolt.
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Wag ner Péter tárlata elé

Egy völgy, amely visszahív
Az elmúlt héten nyílt meg a Teleki Mag yar Házban Wag ner Pé ter

Ybl-díjas budapesti építész „GYIMES 1970-2010” című gra fi kai és
fotókiállí tá sa, amely az alkotótól megszokott igényességgel és
gazdagsággal mutatja be Erdély, de talán a Kárpát-medence egyik
legszebb vidékét. A betegség miatt távolmaradó Holló Barna
képzőművész helyett H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó i gaz -
gatója és maga az alkotó, valamint házigazdaként alulírott nyitot ta
meg a kiállítást. Az alábbiakban ez utóbbi gondolataival tisz telgünk a 
tárlat előtt.

Ha visszatekintünk az elmúlt évek -
re, könnyebb számba venni azt, amit
még nem láttunk Wag ner Péter mun ká -
iból, mint azt, amit már láttunk: ezúttal
„csak” egy téli válogatás, és a Gyi me -
sek- völ gyében 1970-2010 között ké -
szült so ro zat között választhattunk, s
döntöttünk végül a Nagybányán kívül
eddig még csak Kolozsváron bemu ta -
tott csodálatos gyimesi képanyag mel -
lett. Ugyanakkor Erdély kimeríthe tet -
len kincsestár a nyitott szemmel já ró-
 u ta zó, „látó emberek” előtt, Wag ner Pé -
ter pe dig en nek a csodával oltott világ -
nak ugyanolyan megszállottja, mint a -
mi lyenekből még jónéhány teszi szeb -
bé, értékesebbé szűkebb-tágabb környe -
ze tünket. Boritékolható, hogy nem fog -
ja abbahagyni addig, amíg akad meg
nem festett templom, le nem rajzolt kú -
ria/parasztház, zöldellő, vagy hó alatt
pihenő völgyekben rejtőző falu Erdély -
ben. És ez még – hisszük –, nagyon so -

káig így lesz. Az építész Wag ner Péter
az Önök számára még teljesen isme ret -
len, ám ugyanolyan varázslatos világát 
is jó lenne bemutatni egyszer. Külö nö -
sen hogy tudom, a tárlat anyaga készen 
van, al bum is készült belőle, méghozzá 
nem is akármilyen. Becses munka - egy
becses építészi életmű összefoglalója. 

De térjünk vissza kissé a Gyime sek -
hez – amelyről szólni talán én vagyok
itt a legkevésbé illetékes – házigaz da -
ként mégis először nekem adatott meg
a lehetőség.

A Tatros völgye, amely átjárót ké -
pez Moldva és Erdély között, talán leg -
pompásabb része a Csíki-havasoknak.
Jobb és bal oldali mellékágaiban egy -
mást érik a tipikus hegyvidéki telepü lé -
sek, a „patakokra” és „patakvöl gyek re”
szabdalt tanyatelepek, meredek domb ol -
dalak, zöldellő legelők és sötét feny ve -
sek alatt. A katonai szolgálat elől a 18.
században részben Moldvából, rész ben

pedig Erdélyből menekült gyimesi csán -
gók birodalma ez. Meg a gímszar va so -
ké – a Gyimes név eredetének hang -
zás beli hasonlóságon alapuló magya rá -
zata szerint. Kiemelkedően gazdag, ősi 
népköltészettel és párját ritkító nép -
tánc- hagyománnyal.

Ezek a pasztellek és grafikák ennek
a hegyek közé zárt világnak az ü ze ne -
tét hozták magukkal, amelyben szé gyen -
szemre magam is csak azt követően
jártam először, hogy pár esztendővel ez -
előtt az ezeréves határon, a Rákó czi- vár
tövében álló hajdani vasúti őrházat fel -
újították. A kis múzeum, a kontumáci
kápolna azóta is amolyan világi za rán -
dokhelyként hívja-fogadja a pünkösd
idején odasereglő százezreket – szá -
munkra, nagybányai Erdély-járók szá -
mára pedig a moldvai csángók felé ve -

zető utat jelentette, képletesen és való -
ságosan.

Mindig meghat és elvarázsol az a za -
jos kis pünkösi mag yar világ – Som -
lyón is, ott is. De közben sejtem, hogy
van egy csendesebb, madárfüttyel és szé -
naillattal telt Gyimes-völgy, az árnyas
vízfolyások és lábunk alá kúszó ösvé -
nyek, lankás legelők és kaszálók aljá -
ban sötétlő csűrök és zsindelytetős la -
kóházak világa, amely maradan dób ban
és otthonosabban ölelne magához – a -
melyhez azonban még nem sikerült kö -
zel kerülnöm. Illetve most talán mégis
sikerülni fog, Wag ner Péter grafiká i -
nak és fotóinak köszönhetően.  

Csángó az, aki „elcsángált” (el ment)
a közösségtől.

De vajon hogy hívják azt, aki vissza -
talált...? (Dávid Lajos)

Farsangi tájoló a Folker Együttessel
Ismét Máramaros megyében és a Bányavidéken turnézott a sep -

siszentgyörgyi Folker Együttes. A sokak által visszatérő ven dég ként
köszöntött székelyföldi zenekar ezúttal február 24-27. kö zött,
tizennégy helyszínen, összesen több mint félezer gyer mek nek, fia -
talnak és felnőttnek tartott vidám, mozgalmas farsangi táncházakat.

Hétfőn Monóban és Szamos ar -
dón, majd Nagybányán, kedden Do -
mokoson (a tőkésiekkel közösen) és
Erzsébetbányán, valamint Kapnik -
bá nyán, szerdán Hosszúmezőn, Má -
ramarosszigeten, Aknasugatagon (a
rónaszéki gyermekeknek is) és Fel ső -
bányán, csütörtökön pedig Szinér vár -
alján, ismét Nagybányán (a Teleki
Mag yar Házban és a Németh László
Líceumban) zajlottak táncházak. Az
előadássorozat a Teleki Mag yar Ház -
ban, felnőtt-táncházzal zárult.

A Teleki Mag yar Ház tájoltatási
programját, amelynek keretében kü -
lönböző hagyományőrző, ifjúsági és
gyermekprogramokat (főleg tánchá -

za kat és bábelőadásokat) igyekszünk
eljuttatni kedvezményes feltételekkel 
a megye és a szűkebb régió ma gyar -
lakta településeire, a Balassi Intézet
(Pro Renovanda Cultura Hun gari -
ae pro gram) és a Nemzeti Kultu rá -
lis Alap támogatja. Köszönjük a he -
lyi szervezők, közreműködők segít -
sé gét is! (TMH)

A nyelvtörvény visszaállítását
ígéri a kárpátaljai

parlamenti képviselő
Az ukrán parlament hamarosan a kisebbségek számára kedve ző en

módosított formában állítja vissza a napokban hatályon kívül
helyezett nyelvtörvényt - közölte kedden Facebook oldalán Valerij
Packan Klicsko-párti kárpátaljai képviselő, az ukrán parlament em -
berjogi és nemzetiségi kisebbségi bizottságának elnöke.

A honatya szerint a nyelvtörvény
vissza vonása aggodalmat keltett az Uk -
rajna különböző részeiben élő nemze ti -
ségek körében, amelyek elbizony tala -
nod tak, hogy nem zárják-e be az anya -
nyelvükön oktató iskolákat, megjelen -
hetnek-e az újságjaik.

„Mindannyian tudatában vagyunk
annak, hogy a kisebbségek számára fon -
tos kérdés, lesz-e elegendő mennyi sé gű
tankönyvük, anyanyelvükön sugárzott
televíziós műsoruk” – fogalmazott Pa -
ckan, megjegyezve: nem hagyható fi -
gyel men kívül, hogy Ukrajnában na -
gyon sok nemzetiségi kisebbségi él, és
ők is Ukrajna polgárai.

„A kérdéssel foglalkozó parlamenti 
bizottság elnökeként kötelességemnek
tartom annak bejelentését, hogy a nyelv -
törvény ügye hamarosan ismét a par -
lament elé kerül” – így a képviselő, aki
– mint állítja – a szakértőkkel együtt
már dolgozik az új törvény tervezetén,
amely szabályozza majd a nemzetiségi 
nyelvek jogállását és kiküszöböli az e -
lőző jogszabály hiányosságait. Úgy vél -
te, a korábbi hatalom azzal, hogy a tör -
vényben csak az orosz nyelv számára
nyújtott előnyöket, mindent megtett az
ország szétszakítása érdekében.

Packan arról biztosította a nem ze ti
kisebbségeket, hogy megfelelően fog -

ják szavatolni jogaikat, beleértve anya -
nyelvük szabad fejlődését és haszná la -
tát. (MTI)

Magyarország,
Bulgária és Románia
elítélte az ukrán
nyelvtörvény hatályon
kívül helyezését

A bolgár külügyminisztérium nyi lat -
kozatban hívta fel Ukrajna új politikai
vezetőit, hogy vegyék fel az összes et -
nikai csoportot az ukrajnai társa da lom -
ba, tartsák tiszteletben az emberi jogo -
kat és a törvény felsőbbségét. A hiva -
ta los bolgár álláspont szerint, az ukrán
parlament döntése károsan hat ki arra a 
200 ezer bolgárra, akik Ukrajna déli
részén élnek, ahol a bolgár nyelvnek
regionális státusa volt.

Martonyi János külügyminiszter az 
Ukrajnában élő 150 ezer mag yar szá má -
ra követelte az anyanyelv szabad hasz -
nálatát. Traian Băsescu, Románia el -
nöke kijelentette, hogy Ukrajna – ahol 
400 ezer román él – csak akkor őriz he ti 
meg egységét, ha a kisebbségek meg -
kapják a megfelelő tiszteletet. (MTI)



Bélyegre nyomják
Steve Jobsot

Postai bélyegen jelenik meg Steve
Jobs, az Ap ple néhai alapítójának kép -
mása 2015-ben az Egyesült Államok -
ban - értesült a The Guard ian. A 2011-
 ben elhunyt Jobs neve azon a Wash ing -
ton Post birtokába került listán sze re -
pel, amely szerint a számítógépguru
mel lett El vis Pres ley, az évfordulóját
ünneplő amerikai parti őrség és egy
lepkefaj is bélyeget kaphat jövőre
Ame rikában. Ugyanakkor a jóváha -
gyott tárgyú bélyegek között John
Lennon neve is fent van a listán, ami a
Wash ing ton Post szerint ellentétes az -
zal a szabállyal, hogy csak amerikai je -
lenhet meg az amerikai postai bé lye -
geken. Az illetékesek általában titok -
ban tartják, hogy milyen bélyegek van -
nak készülőben, az információkat ala -
posan előkészítve adagolják, hogy mi -
nél jobban felcsigázzák a bélyeg gyűj -
tők izgalmát - emlékeztetett a The
Guard ian. (mti)

Prágában tivornyáztak
a vakációzó skandináv
diákok - háromszázat

előállítottak
Közel 300 részeg dán és svéd diákot 

állított elő a prágai rendőrség az elmúlt 
két hétben. A diákroham annak volt
köszönhető, hogy ebben az időszakban 
tartották a téli szünetet sok skandináv
iskolában. A tavalyi év rossz tapasz ta -
latai miatt a prágai rendőrség előre fel -
készült a randalírozókra, többek között 
négy dán kollégát is meghívtak, hogy

segítsék munkájukat. Az idei “szezon -
ban” mintegy tízezer 18 év alatti dán és 
svéd diák fordult meg a cseh fővá ros -
ban, a legtöbben utazási iroda szerve -
zésében érkeztek. Mar tin Vondrasek
prá gai rendőrfőnök közlése szerint 12
razziát tartottak, mintegy 20 belvárosi
étteremre és kocsmára összpontosítva,
és 12 zsebtolvajlást vagy lopást re -
giszt ráltak. Hozzátette: több skandináv 
diákot is megloptak. Volt példa arra,
hogy egy 19 éves dán turista 2,5 ez re -
lékes véralkoholszinttel megtámadta a
rendőröket, amikor azok kórházba akar -
ták szállítani; végül erőszakkal kellett
bevinni, hogy elláthassák. Svéd diákok 
egy hotelben okoztak tüzet egy ciga -
ret tacsikkel, két meztelen dán pedig
egy hídról beleugrott a Moldva folyó -
ba, de ki tudtak úszni egy szigetre. Az
északi diákok körében mért legma ga -
sabb véralkoholszint 3,17 volt. Tavaly
ilyenkor a tivornyázó skandinávok ha -
talmas pusztítást hagytak maguk után a 
prágai szállodákban és kocsmákban.
“Jönnek a vikingek kocsmatúrára!” –
szólt idén egy cseh lap aggodalmas ko -
dó címe. Tomás Hudecek, Prága tavaly 
nyáron megválasztott fiatal főpolgár -
mes tere idén már előre figyelmeztetett: 
“A prágai rendőrség azonnal beavat -
ko zik, ha megint rongálásokra vagy
rendzavarásra kerülne sor.” (mti)

Butíthat a Facebook,
de van egy jó hírünk is
A közösségi oldalakról sok mindent 

tudunk már, pl. hogy csökkentheti a

teljesítményt, depressziót okozhat,
vagy rossz hatással lehet a párkap cso -
latunkra is. Most viszont az is kiderült,
hogy még butít is – írja a Time. Leg -
alábbis ezt sugallja egy új tanulmány,
amely a Jour nal of the Royal So ci ety
In ter face-ben jelent meg. Ennek követ -
keztetése, hogy aki több időt tölt Face -
bookon vagy Twitteren, az elbutulhat.
És ennek a legfőbb oka nem az, hogy
esetleg órákat töltünk el valamelyik já -
tékkal vagy lájkolással, ami helyett
mondjuk könyvet olvashatnánk vagy
éppen tanulhatnánk is valamit. A problé -
ma gyökere az emberek természetes
hajlama a többiek utánzására. A tudó -
sok a vizsgálatban önkéntesek segítsé -
gével több mesterséges közösségi ol -
dalt hoztak létre. Néhányukban min -
denki mindenkivel kapcsolódott, má -
sokban sokkal elszigeteltebbek voltak
a tagok. Utána fejtőrök megoldására
kérték a résztvevőket. Az eredmény: a
több kapcsolattal rendelkező részt ve -
vők ugyan több helyes választ adtak,
de nem azért, mert tanultak, hanem
mert egymástól loptak. A kutatók sze -
rint abban a rendszerben, ahol az ala -
nyok több társukhoz kapcsolódtak, an -
nál jobban teljesítettek, minél több le -
hetőségük volt a többiek válaszának az 
ellopására. Ugyanakkor az egymástól
való másolás nem javította azt a ké pes -
séget, hogy egyedül, segítség nélkül is
rájöjjenek a helyes megoldásra. Az
ered mények mégis kétféleképpen ér -
tel mezhetők: a közösségi oldalakat
pár tolók érvelhetnek azzal, hogy a sok
kapcsolattal rendelkezők gyorsabban
reagálhatnak, jobb döntéseket hozhat -
nak és könnyebben adhatnak helyes
válaszokat azáltal, hogy egymástól
má solnak. Viszont az ellenvélemény
szerint éppen azáltal butít el ez a rend -
szer, hogy készen adja a válaszokat és
benyomásokat, anélkül, hogy gondol -
ko dunk kellene, vagyis az analitikus
képességünk visszafejlődhet, mint egy
izom, amit nem használunk. (time)

Felvarrják a YouTube
ráncait

A következő hetekben megújul a
YouTube: a jelenleginél letisztultabb
lesz a felülete, és reszponzív, vagyis
auto matikusan illeszkedik majd a kép -
ernyő méretéhez. Emellett hangsú lyo -

sabban jelennek majd meg a lejátszási
listák, amelyeket könnyebben kezelhe -
tővé és szerkeszthetővé is tesznek.
(hvg) 

Óriás légtartályokat
terveztek a pekingieknek

brit mérnökök
Egy brit tervezőiroda, az Orproiect

nemrégiben egy olyan ötlettel állt elő,
amely megoldást biztosítana Kína fő -
városa, Pe king számára az egészség -
ügyileg egyre aggasztóbb légszennye -
zésre. Az Inhabitat beszámolója sze -
rint a kínai hivatalosságok felkérték a
di zájnereket, hogy segítsenek megol -

dást találni a légszennyezettségre. A
brit tervezőcsapat olyan óriási légtar -
tályok elhelyezését javasolja a város
fö lé, amelyek friss levegőt tartalmaz -
ná nak, és amely óvná a parkokat, ker -
teket, irodákat, éttermeket stb. A lég -
tar tályok a Bub bles nevet kapták, és
ezek belsejében a pekingiek tiszta le ve -
gőt szívhatnak, nem kellene a szmog -
gal küszködniük. A mérnökök által ki -
talált rendszer a pillangók szárnymoz -
gásait és a levelek erezetét imitálja. A
tartály az ETFE nevű anyagból készül,
ezt már sikerrel alkalmazták Kínában a 
2008-as Olimpiai Játékok alkalmával a 
nemzeti úszóközpont fölött. Ez az át -
lát szó és flexibilis anyag (egyfajta mű -
anyag) lehetővé teszi az olyan kupolák
kialakítását, amelyek fénnyel látják el
a várost, de megvédi a lakókat a szeny -
nyezett levegő bejutásától. Az egész
egy olyan biokupola lenne, amely mik -
roklimatikus sokszínűséget alakítana
ki, például váltakozhatnának a trópusi
és sivatagi tájak. A biokupola fűtését
egy olyan rendszer oldaná meg, amely
a talaj hőmérsékletét szabályozná, eh -
hez az energiát napelemekből nyerné.

Gyomai meglátás
VÍZSZINTES: 1. Kner Izidor gon -

dolatának első része. 13. Versenyt
meghírdet. 14. Felesleges holmitól
megszabaduló. 15. Lehetőség. 16.
Kutrica. 17. ... szivárvány (Tamási).
19. Német város. 20. ... Ve gas; ame ri -
kai kaszinóváros. 22. Negyven rabló
ba bája! 23. Ökör. 24. Övezet. 26. Scar -
lett O’Hara birtoka. 28. Ittrium és nik -
kel vj. 29. Csattanós történet. 31. Had -
fi. 33. Színpadi sóhaj. 34. Amerikai
filmszínész (Rob ert de). 35. Házikó.
36. Tízcentes amerikai pénzérme. 38.
Fűszerez. 39. Rendet tesz a lakásban.
41. ... Gib son; filmszínész. 43. Északi
férfinév. 45. A vese orvosi neve. 46.
Szükséges. 47. Üres a has! 49. Pénzt
fenyegetéssel próbál kicsikarni. 51.
Lelép a munkahelyéről. 52. ... hatal -
mas harmadik; Gárdonyi Géza regé -

nye. 54. Cseh festő (Mikolás). 55. Egy
csodálatos ... (film). 56. ... Ferkó; Mó -
ricz Zsigmond regénye. 58. Lapu jel -
zője lehet. 59. Hajórész. 61. Lendület.
62. Megrészegítő. 65. Kissé boldog!
66. Nem árt, ha a szív teszi! 67. Földbe
vájt, üst alá való tűzhely. 68. Akinek
nem ... ne vegye magára.

FÜGGŐLEGES: 1. Bokorban la -
pul nak! 2. ... ákác; Szép Ernő szín mű -
ve. 3. Részben könnyít! 4. Ábrázat. 5.
Chateaubriand kisregénye. 6. Iskola,
diákosan. 7. Szlovénia NOB-jele. 8.
Minduntalan háborgat. 9. A távolabbi
helyre. 10. Japán drámai műfaj. 11.
Vo natkozó névmás. 12. Királyi fej -
dísz. 16. A gondolat befejező része.
18. Mens ... in corpore sano; Ép test -
ben, ép lélek. 19. Gumidarab! 21. Ma -
tematikai tábla! 23. Oktat, nevel. 25.
Mosópormárka. 26. Csinos, nett. 27.
Francia szobrász (Auguste). 30. Csont -
héjas gyümölcs. 31. Szatmár megyei
helység. 32. Az utamba kerültek! 35.
Francia város. 37. Épületszint. 39.
Zacs kó. 40. Relatív (röv.). 42. Jeff
Lynn együttese. 44. Jelzett rész! 46.
Hol land légitársaság. 48. Gépet össze -
rak. 50. Magányosan élő személy. 51.
Kiváltságos réteg. 53. Papagájfajta.
55. Akkád eposz. 57. A teremben van -
nak! 58. Amerikai tagállam; szék he -
lye: Salt Lake City. 60. Moszat. 62.
Súlymérték volt. 63. Illetve (röv.). 64.
Im port olaj! 67. Mely személy? 69.
Ingdarab!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Az interneten elérhetők a Habs burg
Birodalom történelmi térképei

Elkészült, és a nyilvánosság számára is hozzáférhető a MAPIRE
(His tor i cal MAPs of the Habs burg Em pIRE) honlap. A honlap cél ja a 
Habs burg Birodalom történelmi térképeinek összegyűjtése és mod -
ern térinformatikai eszközökkel való megjelenítése.

Ez a páratlan levéltári anyag régi sé -
gében, részletességében és művészi ki -
dolgozottságában is egyedülálló a vilá -
gon. A projekt célja, hogy az elszórtan

fellelhető források, nemzetközi össze -
fogás révén, egységes keretben, a tér -
in formatika legújabb eredményeit fel -
használva, mindenki számára hozzá fér -
hetővé váljanak. A honlapon jelenleg a 
2. katonai felmérés (1806–1869) teljes
anyaga talál ható. Hamarosan várható az
1. (1780-1784. között) és a 3. (1869-1884)
katonai felmérés, valamint a kataszteri
térképek, például Horvátország.

A térképek két nagy részre oszt ha -
tók, egyrészt a jellemzően 1:28.800-as
léptékű katonai felmérések, másrészt a
jellemzően 1:2.880-as léptékű katasz -
te ri térképek. Ezek mindegyike egysé -
ges elvek szerint, a teljes birodalmat le -
fedve készültek el. A katonai felmé ré -
sek eredeti, kéziratos szelvényei az Oszt -
rák Állami Levéltárban, a kataszteri tér -
képek az adott utódállam levéltáraiban
(nemzeti, állami illetve regionális) ta -
lálhatók.

A második (más néven francis ká nus)
katonai felmérés az Osztrák-Mag yar
Monarchia területét érintő térképezé -
sek egyik remekműve. Adattartalmát,
rajzi elemeit és esztétikumát tekintve is 
kiemelkedő, s bár a térképezés elhúzó -
dó jellege miatt sem tartalmilag, sem
technikai kivitelezésében nem egy sé -
ges, az utóbbi évek tapasztalatai alap -
ján állítható, hogy térképlapjai a mai na -
pig is jól használhatók. (múlt-kor)

Végig hű maradt anyanyelvéhez
a 25 éve elhunyt Márai

Huszonöt éve, 1989. február 21-én hunyt el Márai Sándor posz -
tumusz Kossuth-díjas író, a múlt századi mag yar irodalom egyik
legjelentősebb alakja.

Felvidéki szászok (cipszerek) le -
szár mazottjaként 1900. április 11-én
szü le tett egy kassai polgárcsaládban,
Grosschmid Sándor néven. Egyik öcs -
cse a filmrendező Radványi Géza volt.
A gimnáziumot Kassán és Eperjesen
végezte. Tizenhat évesen jelent meg
első írása a Pesti Hírlapban, két évvel
később már a Budapesti Napló szer -
kesztője volt. 1919-ben aktív szere pet
vállalt a Tanácsköztársaság idején, e -
zért a proletárdiktatúra bukása után
Németországba ment. Lipcsében, majd
Berlinben folytatott egyetemi tanul -
má nyokat, közben cikkei jelentek meg
a legrangosabb mag yar és német la pok -
ban. 1923-ban megnősült és Párizsba
költözött, ahonnan 1928-ban tért haza.

Első regénye, A mészáros 1924-
 ben jelent meg Bécsben. 1925-től az
akkor induló Újság című napilap rend -
szeres tudósítója lett, írásaival a pol -
gá ri liberális szellem hatásos szószó -
ló ja volt. 1933-ban lapja Berlinbe küld -
te, ahol nyomon követte Hit ler hata -
lomátvételét, hitelesen és bátran szá -
molt be a fasizmus valóságáról. 1934-
 ben jelent meg önéletrajzi ihletésű
mű vének, az európai polgárság sorsát 
nyomon követő az Egy polgár vallo -
másainak első kötete, amellyel egy -
szeriben a mag yar próza élvonalába
került. 1935-ben a második kötet is
megjelent, de egy ellene indított per
miatt át kellett dolgoznia művét, a -
mely az eredeti szöveggel csak 2013
novemberében kerülhetett újra az ol -
vasók elé.

1936-ban a Pesti Hírlap munka -
társa lett, a lap hasábjain Vasárnapi
krónika címmel megjelenő írásai nagy
népszerűségnek örvendtek. 1940-es
Szindbád hazamegy című regényével 
egyik mestere, Krúdy emléke előtt tisz -
telgett. 1942-ben jelent meg egyik leg -
népszerűbb regénye, A gyertyák cson -
kig égnek, amelyből színpadi és film -
változat is készült. Márait 1942-ben
az MTA levelező, majd 1945-ben ren -
des tagjává választották. 1943-ban kezd -
te írni élete végéig folytatott Nap ló -
ját, mindennapjainak krónikáját, amely -
ben folyamatosan reflektált a szelle -
mi élet történéseire is.

A második világháború után, 1948-
 ban a fenyegető diktatúra miatt csa -
ládjával elhagyta az országot, előbb

Olaszországban, majd 1952-ben New
Yorkban telepedett le, az amerikai ál -
lampolgárságot 1957-ben kapta meg. 
Az 1956-os forradalom hírére Mün -
chenbe ment, az itthoni eseményeket
a Szabad Európa rádióban kommen -
tálta, 1968-ig a rádió levelezője volt
Candidus álnéven.

1967-től az olaszországi Saler nó -
ban élt, 1980-ban költözött vissza a ten -
gerentúlra, a kaliforniai San Diegó -
ba. A nyugati magyarság irodalmi cso -
por tosulásaiban nem vett részt, utolsó 
éveit teljes visszavonultságban töltöt -
te. Személyes életének tragédiái be ár -
nyékolták életét: elveszítette testvé re -
it, 1986-ban a feleségét, majd 1987- ben
nevelt fiukat is. 1989. január 15-én ír -
ta utolsó naplóbejegyzését: „Várom a 
behívót, nem sürgetem, de nem is ha -
logatom. Itt az ideje.” Február 21-én
San Diegóban öngyilkos lett. Az e mig -
rációval elveszített akadémiai tagsá gát
halála után állították vissza, és 1990-
 ben posztumusz Kossuth-díjat kapott.

Márai Kassától a Csendes-óceá nig
jutott, de a mag yar nyelv maradt ha -
zája, minden művét anyanyelvén írta. 
Szemlélete, világfelfogása, értékrend -
szere a polgári liberális hagyomány -
ban gyökerezett, amelynek értékeit e -
gész életében megalkuvás nélkül vé -
delmezte. Költőként indult, regényei -
vel, elbeszéléseivel, esszéivel mégis a
mag yar próza egyik mesterévé vált,
és színművei, hangjátékai is sikert a -
rattak.

Márai kikötötte, hogy művei nem
jelenhetnek meg szülőhazájában, a míg
az orosz hadsereg az országban ál lo -
másozik. Könyvei itthon mégis jelen
voltak, hatottak a hivatalos cenzúrát
megkerülve bejutott kanadai és mün -
cheni kiadások révén. A rendszer vál -
to zás óta írásait folyamatosan adják
ki, 1995 óta nevét irodalmi díj viseli.
Szobra áll Kassán és Budapesten, 2011-
 ben elkészült a Márai Sándor Em lék -
körút, amelyen az érdeklődők az író -
hoz és családjához köthető helyszí -
ne ket járhatják végig e két városban.
2013-ban jelent meg Márai eddig is -
meretlen munkája, az Egy polgár val -
lomásai harmadik részének tekint he -
tő Hallgatni akartam című esszé re -
génye.

(múlt-kor)

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!

Már a középkorban meg
tudtuk emészteni a tejet
A közép-európaiak már ezer éve, a középkorban meg tudták e -

mész teni a tejet, a joghurtot és a sajtot – állapította meg egy nem zet -
közi kutatócsoport, amely Dalheim középkori német város haj da ni
lakóinak génjeit tanulmányozta.

A tej emésztésének képessége ezek
szerint a korábban véltnél előbb elter -
jedt – olvasható a Zürichi Egyetem
köz leményében a PLoS One on line tu -
dományos lapban megjelent kutatás -
ról. Az egyetem Evolúciós Orvos tu do -
mányi Központjának Frank Rühli ve -
zet te kutatócsoportja a dalheimi közép -
kori temetőben talált 36 emberi ma rad -
vány fogait vizsgálta meg, hogy örök í -
tő anyagukat elemezze.

Azt fedezték fel, hogy a néhai dal -
heimi lakosok 72 százaléka rendel ke -
zett már azzal a genetikai mutációval,
amelynek révén a szervezet az egyén
egész élete során előállíthatta a tej cuk -
rot lebontó laktáz enzimet. Ez az érték
egybevág a mai Németország és Auszt -
ria lakosaira jellemző 71-80 százalék kal.

A tej emésztésének képessége való -
já ban kivételesnek számít. A tej - kü lö -
nösen egyik összetevője, a laktóz, vagy -
is a tejcukor - ugyanis a csecsemők a -
lapvető tápláléka. A legtöbb emlősállat 
kicsinye növekedése során elveszíti ezt 
a képességét, a laktáz enzim előál lí tá sát
kódoló gén ugyanis kikapcsolódik.

Európa, Szaúd-Arábia és Kelet- Af -
ri ka öt különböző populációjánál a zon -
ban egymástól függetlenül létrejött az
a génmutáció, amely a teljes élettartam 
idejére lehetővé teszi a laktózbontó en -

zim termelődését.
Korábbi tanulmányok kimutatták,

hogy az i. e. 5000 körül élő földmű ve sek
még aligha emészthették meg a tejet -
ol vasható a kutatók közleményében.
Kétezer évvel később az újkőkori spa -
nyol paraszti közösségek 27 százaléka, 
a skandináv vadászok és gyűjtögetők 5 
százaléka rendelkezett a génmu táció val.

A középkori dalheimi lakosok kö -
ré ben mért magas értékek a kutatók sze -
rint ellentmondanak a korábban a kö -
zépkori Magyarországon élőknél mért
aránynak. A mai magyarok 61 százalé -
ka képes a tejet megemészteni, közép ko -
ri arányuk mindössze 35 százalék volt.

A tej emészthetőségének evolúciója 
tehát területenként eltérően zajlott - ír -
ták a kutatók. A tanulmány arra utal,
hogy Közép-Európában előbb ter jed -
he tett el a tej emésztését lehetővé tevő
génmutáció, mint Kelet- Közép- Euró -
pá ban.

A tej emésztésének képessége ma
az európai és az Európából származó
népek körében annyira magas arányú,
hogy a tejérzékenység nemrég még be -
tegségnek számított. Csak a 20. szá zad -
ban, a tej fogyasztását propagáló kam -
pányok idején ismerték fel, hogy a vi -
lág népességének nagyobb része nem
tudja megemészteni a tejet. (múlt-kor)
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 7 ok, amiért kezeltetnie kell a horkolását
A párkapcsolatot is próbára tévő kellemetlen hanghatáson túl, a hor -

kolás az egészségét is veszélyezteti. Dr. Vida Zsuzsanna neurológus,
szom nológus, a JóAlvás Központ főorvosának segítségével összegyűj -
töttük, hogy miért.

A horkolás gyakran jár együtt az alvási apnoe nevű betegséggel, annak egyik
jellegzetes tünete. A betegeknél ilyenkor alvás közben hosszabb-rövidebb ideig
tartó légzéskimaradás jelentkezik, majd a csendet hirtelen mély, horkantásszerű
lé legzetvétel szakítja meg. Az oxigénhiányos időszakok egy éjszaka folyamán
többször is ismétlődnek, a betegek másnap emiatt fáradtságra, kialvatlanságra
panaszkodnak, koncentrációzavartól, csökkent teljesítőképességtől szenvednek. 
„Az érintettek figyelmét gyakran a párjuk hívja fel a problémára, ő az, aki a hor -
kolást először észleli, a légzéskimaradásokat követő hangos lélegzetvételre fel -
riad” – mondja dr. Vida Zsuzsanna. A betegek gyakran nem értik, hogy az ele -
gendő alvásidő ellenére miért fáradtak napközben, emellett figyelmeztető jel le -
het a reggeli szájszárazság és fejfájás is. A betegség kockázatát növeli a do hány -
zás és a túlsúly. Nemek tekintetében nincs különbség, a menopauza időszakát
kö vetően előfordulása nagyjából azonos a nők és a férfiak körében.

Az alvási apnoe következményei
Az alvási apnoe tünetei nem csak a nyugodt éjszakai pihenést zavarják meg,

de az oxigénhiányos állapot a szervezetben olyan kedvezőtlen folyamatokat in -
dít el, amelyek rövid távon az életminőséget rontják, hosszú távon pedig súlyos
betegségekhez is vezethetnek.

1. Az éjszakai légzéskimaradások megnövelik a szív- és érrendszeri beteg -
ségek kialakulásának veszélyét. Alvási apnoéban szenvedő betegek körében na -
gyobb a kamrai ritmuszavar, a szívmegállás és az agyvérzés kockázata is, az
éjszakai légzéskimaradás okozhat alvás alatti szívritmuszavart, szívinfarktust
vagy stroke-ot, mely akár végzetes kimenetelű is lehet.

2. A gyakori éjszakai légzéskimaradás stresszt jelent a szervezet számára.
Általánosan ismert, hogy a stressznek szerepe van a magasvérnyomás-betegség
kialakulásában, illetve a már meglévő betegség tüneteit ronthatja. A vér oxigén -
szintjének gyakori és hirtelen lecsökkenése további rizikótényező nem csak a
magas vérnyomás, de az érelmeszesedés, valamint a szív- és az agyi érrendszeri
katasztrófák kialakulása szempontjából is. Jó hír azonban, hogy az alvási apnoe
kezelésével többnyire a vérnyomást szabályozó gyógyszerek adagja is lecsök -
kenthető.

3. Habár kutatásokkal eddig még nem sikerült egyértelműen beazonosítani az 
összefüggés okát, annyi bizonyos, hogy a 2-es típusú diabéteszes betegek közel
80 százalékánál jelentkezik alvási apnoe is. Az elhízás mindkét betegség rizikó -
faktora, ezenkívül pedig megfigyelték, hogy az alvásmegvonás szerepet játszik
az inzulinrezisztencia kialakulásában is, ami a cukorbetegség előszobája.

4. Több ízben említettük már az elhízás szerepét az alvási apnoe meg jele né -
sében: a betegek közel kétharmada túlsúlyos. A nyaki területen lerakódott zsír
miatt légzéskimaradások jelentkeznek, a megzavart alvásra reagálva pedig az
endokrin rendszer megnöveli a ghrelin nevű hormon kibocsátását, aminek kö -
vetkeztében a beteg napközben jobban kívánja a szénhidrátban gazdag ételeket.
Az ördögi kört az alvási apnoe kezelése szakíthatja meg, amelynek része az
életmódváltás is.

5. Az alvási apnoe elhanyagolása az egyéb, krónikus betegségeket is súlyos -
bíthatja. Megfigyelték, hogy a légzéskimaradások kezelésével az asztmás bete -
gek panaszai is javultak, az asztmás rohamok száma jelentősen csökkent.

6. Hasonló összefüggést fedeztek fel re flux esetében is. Alvási apnoés be -
tegek gyakran panaszkodnak állandósult gyomorégésre is, melynek kezelésével
az apnoe tünetei is jelentősen javíthatók.

7. A nappali fáradtság súlyos következményeit igazolja több kutatás is: az al -
vási apnoéban szenvedők több balesetet okoznak az utakon. A balesetek veszé -
lye mintegy ötszörösére emelkedik, mert a betegek nehezebben koncentrálnak,
tompultabbak, reakcióidejük csökken, és gyakrabban el is alszanak a volánnál.

Megfelelő kezeléssel mindez elkerülhető
„Az alvási apnoe kivizsgálása éjszakai alvásvizsgálattal történik. A komplex

terápia során lehetőség van tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, gasztroenterológus
szakorvosokkal történő közvetlen egyeztetésre is, amennyiben az alvásvizsgálat
felveti ezek szükségességét – mutatja be a diagnózis menetét a JóAlvás Központ
főorvosa. – Az alvási apnoe kezelése a légzészavar súlyosságától függ. A na -
gyon súlyos esetekben az ún. pozitív nyomású légsínterápiát, vagy CPAP-te rá -
piát használjuk. A készülék jól záródó és a beteg által jól tolerálható, speciális
anyagból készült orrmaszk vagy orr- és szájmaszk segítségével folyamatosan
po zitív levegőnyomást biztosít a felső légutakon keresztül a tüdő felé, így se -
gítve a szabad és akadálymentes légzést alvás alatt. A beteg alvása így zavar -
talanná válik, megszűnnek az éjszakai légzéskimaradások, felriadások, és a be -
tegség szövődményeként jelentkező egyéb panaszok is.” (szimpatika.hu)

Olvassa az  Erdélyi Gyopár
idei első lapszámát

Tartalmából:
• EKE-napi pályázat
• A XXIII. EKE Vándortábor túra ajánlói
• Tordai-hasadék Természet védel mi Terület
• A Vértop-hágótól Rézbányáig
• 40 éves a Tusnád ásványvíz
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.

 Zöldség vagy gyógyszer?
 Választhat!

A vegetáriánus étrendek csökkentik a leginkább a magas vér -
nyomás kockázatát – derült ki japán és amerikai kutatók közös ta -
nulmányából.

A szakemberek 39 korábbi kutatás eredményeit vonták górcső alá. A 18 or -
szágra kiterjedő hipertóniavizsgálatok több mint 21 ezer résztvevő bevonásával
készültek. A JAMA In ter nal Med i cine című folyóiratban közölt metaanalízis
eredményei szerint a hús nélküli étrendet folytató embereknek egyenletesen
alacsonyabb és egészségesebb a
vérnyomásértékük. 

Az amerikai betegségmeg -
elő zési és járványügyi központ
(CDC) szerint a hipertónia az
agyi érkatasztrófa, a szív- és a
ve sebetegség, valamint a meg rö -
vidült várható élettartam vezető
kockázati tényezője. A magas
vér nyomás minden harmadik
felnőttet érinti az Egyesült Álla -
mokban – olvasható a LiveScience című tudományos-ismeretterjesztő portálon.

A mostani eredmények szerint a vegetáriánus étrendek a szisztolés vér nyo -
másérték 6,9 pontos és a diasztolés nyomás 4,7 pontos süllyedésével voltak
összefüggésben. Az oszakai Nemzeti Agy- és Kardiovaszkuláris Központ mun -
katársaként dolgozó Jokojama Joko által vezetett elemzés azt mutatta, hogy a
magas vérnyomással küzdő “húsevő” emberek nyerhetik a legtöbbet azzal,
ha áttérnek a friss zöldségekben, babfélékben és teljes kiőrlésű gabonákban 
gazdag étrendre.

Néhány résztvevő esetében a növényi alapú étrendek jobban csök ken tet -
ték a vérnyomást, mint a hipertónia kezelésére felírt gyógyszerek, és az
utóbbinál esetlegesen jelentkező mellékhatásoknak is híján voltak. “Mindössze
5 pontos süllyedés” a szisztolés vérnyomásértékben “9 százalékos csökkenést
eredményez a szívbetegség, és 14 százalékos visszaesést az agyi érkatasztrófa
ese tében” - húzta alá Neal Barnard, a tanulmány társszerzője, az Orvosok Bi zott -
sága a Felelősségteljes Orvostudományért nevű washingtoni szervezet elnöke.

Az eredmények alátámasztják a népszerű vérnyomáscsökkentő diéta, a
DASH (Di etary Ap proaches to Stop Hy per ten sion) hatékonyságát. Ez nem ve -
getáriánus étrend, de gazdag a zöldségekben és korlátozza a húsfogyasztást, kü -
lönösen a vörös- és a löncshús bevitelét.

A magas vérnyomást már jó ideje a sóban és telített zsírokban gazdag táp lál -
kozással, az elhízottsággal, a mozgásszegény életmóddal, az alkoholfo gyasz tás -
sal és a dohányzással hozzák összefüggésbe. A szakemberek szerint a növényi
alapú étrendekben alacsonyabb a telített zsírok és a só aránya, de magas a
káliumtartalmuk, ami ellensúlyozni tudja a táplálékkal bevitt túl sok só hatását.

A kutatók szerint ugyanakkor az analízisnek gyenge pontja, hogy nem tesz
különbséget a különböző vegetáriánus étrendek – többek közt az összes állati
eredetű terméket tiltó, illetve a tojást, illetve tejtermékeket megengedő libe rá -
lisabb diéták – között, illetve az egyes étrendek vérnyomásra gyakorolt hatásait
sem taglalja. A szakemberek reményei szerint ezt a hiányosságot további tanul -
mányokkal pótolni tudják a jövőben. (MTI )



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

TÁRSKERESŐ

Káros szenvedélyektől mentes nyug -
díjas restaurátor megismerkedne 50-55 
év közötti nagybányai, vagy Nagy bá -
nya környéki hölggyel.

Tel: 0753936828.

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
sze re tett 

VÁRADY ÉVA ZITA

56 éves korában súlyos szenve -
dés után visszaadta lelkét Terem tő -
jének. Nyugalma legyen csendes, em -
léke ál dott. Temetése ma, pénteken
14 óra kor lesz a református temető
kápol ná jából. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga testvér, férj, keresztapa, nász -
nagy, sógor, barát, szomszéd

INCZE LÁSZLÓ

életének 84. évében, 2014.
febru ár 21-én 17 óra 10 perckor
vissza ad ta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2014. február 25-én 13
órakor volt a református temetőben, 
a református egyház szertartása sze -
rint. Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a szeretett halottunk teme -
tésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal és szomorú
szív vel búcsúzunk szeretett
csoport tár sunktól,

VÁRADY ÉVÁTÓL
Őszinte részvéttel kívánunk vi -

gasztalódást és megnyugvást
család jának, hozzátartozóinak.

Nyugodjék békében. A nagybá nyai
RMDSz Új Fejezet csoport tagjai

Szomorú szívvel  búcsúzunk
sze retett szomszédasszonyunktól

VÁRADY ÉVA ZITÁTÓL
Nyugalma legyen csendes. Em -

lé két megőrízzük. Baba és Éva

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
/ De fáj, ha látom könnyetek / Ha
rám gondoltok mosolyogjatok /
Mert én már Istennél vagyok.” 

Őszinte részvétünket és mély
e gyüttérzésünket fejezzük ki a gyá -
szo ló családnak, a szeretett 

BERKESZI ARANKA

elhunyta miatt érzett fájdal má ban.
Isten nyugtassa. Emlékét szere -

tet tel őrzi: Emese, Sanyi, Ibolyka,
Ár pi, Ilonka, Jóska, Györgyike,
Zsolt, Gyöngyike, Márk, Boglárka

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

COSTAN MÁRTA
sz. Makray

temetésén részt vettek, sírjára vi -
rágot helyeztek és részvétüket nyil -
vánították.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel emlé ke zünk, 
március 1-én 5 éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága 

dr. BREBAN ALIZ
született Liptay

örökre itthagyta szeretteit. Em lé két
kegyelettel őrzi a Liptay család, a
Breban család és huga Mi hail Klára.

Fájó szívvel emlékezünk a drá ga
férjre, édesapára, apósra és nagy a pá ra

STENCZEL KÁROLYRA

halálának hároméves évfordu ló ján.

„Még fáj s ez így is marad
De mindig velünk leszel,
Az idő bárhogy is halad.”

Nyugodjon békében.
Bánatos családja

Bánatosan emlékezünk azokra a
szomorú napokra, amikor drága
szü leink eltávoztak mellőlünk.

Emlé kük örökké élni fog benn ünk.
OSVÁTH MÁRIA

február 27-én volt 19 éve,
OSVÁTH JÓZSEF

március 5-én lesz 12 éve, hogy
a lusszák örök, csendes álmukat.

Kegyelettel fiai és családtagjai

HIRDETÉSEK 2014. február 28.

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

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

Farsangfarka
TÁNCHÁZ

Téltemetés, Csöme-égetés.
HÉTFŐN 17.00 ó rai kez dettel!
SZERETETTEL VÁRUNK!

EMNT IRODA - honosítás
Nagybánya, tel: 0262-212.040

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

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel a Te le -
ki Mag yar Házban!

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

Vásárosnamény
Gyógyfürdő

március 13-án, 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!

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.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS

OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK

HANGLEMEZEK

WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260
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KÉZILABDA NEMZETI LIGA

Kiizzadt győzelem a
legnagyobb rivális el len

NŐK
Kiegyensúlyozott mérkőzésen, ame -

lyen felváltva vezettek a csapatok, jobb
végjátékkal „mellbedobással” győztek
lányaink a nagy rivális – második he -
lyen tanyázó – Brassói Co rona el len.

Nem indult jól számunkra a mér kő -
zés, hiszen a második percben 2 – 0-ra
vezettek már a vendégek. Ám a 18-ik
perc ben már hárommmal mi vezet tünk.
A félidő hajrájában azonban a brassói
lányok vették át a vezetést.

A második félidőnben fej fej mellett
haladt a két csapat, a végjátékban Ma -
rin két gólja eldöntötte a mérkőzést:
23-22 (12-13) a HCM javára.

Úgy néz ki, hogy a brassóiakkal még
fogunk találkozni és e két csapat között 
dől el mind a bajnoki cím, mind a Kupa 
sorsa. Hajrá, nagybányai lányok!

HCM: Ungureanu 3 védése volt,
Băbeanu 6, Cetăteanu – Ardean-Elisei 
7 (4 büntetőből), Marin 4, Nechita 4,
Gei ger 2, Buceschi 2, Vartic 2, Oltean
1, Ghionea 1, Rudics, Maior-Pasca, Bon -
dar, Tatár, Tomescu;

CO RONA: Olariu 9, Dedu 7 (1

büntetőt is kivédett) – Brădeanu 7 (6
büntetőből), Chiper 4, Tu dor 4, Hotea
3, Zamfir 2, Tacalie 1, Briscan 1, Cirs tea,
Burghel, Apetrei, Ratiu, Manda, Pri copi.

FÉRFIAK
Úgy kell a győzelem a Minaurnak,

mint egy falat kenyér, hiszen az egy -
kori bajnok legalább a hetedik helyet
szeretné megcsípni a bajnokság végén. 
Ezúttal a temesvári U Politehnica el len 
sikerült egy újabb ötgólos győzelem:
33 – 28 (15 – 14)

Két szinte egyenlő játékerővel ren -
delkező csapat küzdött meg a 18-ik for -
dulóban a bajnoki pontokért, ez meglát -
szott az eredmény alakulásán is. Tör -
tént ugyanis, hogy az első félidő nagy
részében a vendégek vezettek, a mi e ink
futottak az eredmény után. Az utolsó
percekben a mieink jobban összpon to -
sítottak és egy góllal átvették a veze -
tést: 15 – 14. Ez a szoros adok-ka pok e -
gészen a 39-ik percig tartott. A hazaiak 
jobban bírták szusszal és zsinórban lőt -
tek öt gólt, miközben a temesváriak e -
gyet sem. Ez a gólkülönbség megma -
radt a mérkőzés végéig. Nagybányai
HCM Minaur – TemesváriU Poli teh -
nica 33 – 28 (15 – 14).

MINAUR: Viman (15 jó védése és
egy büntető), Draghici - Grasu 13 (5 ),
Mihai 6, Bondar 5, Bera 4, Gavrilovic
4, Munea Baican 1, Busecan, Acsinia,
Leordean, Udristoiu, Craciun, Popes cu.

POLI: Stanescu (13), Vasiliu, Vil ce -
anum - Halca 7, Kaftin 5 (3), Mrakic 4, 
Timofte 3, Lela 3, Petkovic 3 (2), Da -
nenfild 1, Szentpéteri, Arseni, Ungu re -
anu.  (simsán)

Újabb mag yar–román futballcsata
a görögök társaságában 

Ismét azonos selejtezőcsoportba került Magyarország és Ro má nia 
futballválogatottja: a két csapat egymással is megmérkőzik a
2016-os franciaországi Európa-bajnoki részvételért a vasárnapi
nizzai sorsolás szerint. Az első kalapból a görögök csatlakoznak a
hatoshoz, amelyben még Finnország, Észak-Írország és a Ferö er-
 szigetek kapott helyet.

Az európai topcsapatokat felvo nul -
ta tó első kalapból Görögország került
az F csoportba, a magyarok a második,
a románok a harmadik, a finnek a ne -
gye dik, Észak-Írország az ötödik, a Fe -
röer-szigetek pedig a hatodik érték cso -
portból csatlakozott.

Néhány órával a sorsolás után már
el is készült a 2016-os franciaországi lab -
darúgó-Európa-bajnokság selejte zőjé -
nek menetrendje: a mag yar válogatott
É szak-Írország el len kezd szeptember
7-én hazai környezetben, míg Romá nia
ugyanazon a napon Görögországba lá -
togat.

Az első román–mag yar párharcra csak
a második fordulóig kell várni: a két ri -
vális október 11-én Romániában méri
össze erejét. A magyarországi össze csa -
pás 2015. szeptember 4-én lesz. Az eu -
rópai szövetség új szabályt vezetett be,
amely szerint a csapatok nem egymás
között döntik el a sorozat menet rend -
jét, hanem azt az UEFA számítógépes
programmal alakítja ki, és készen bo -
csátja a szövetségek rendelkezésére.

Mint ismeretes, Magyarország és Ro -
mánia az idei brazíliai világbajnokság
selejtezőiben is szembekerült egymás -
sal: a tavaly márciusi budapesti (zárt ka -
pus) találkozón a vendégek a hosszab bí -
tásban mentették 2-2-re a meccset, majd
szeptemberben Bukarestben egyértel mű,
3-0-s hazai siker született.

A románok többek között ezeknek az
eredményeknek köszönhetően csoport -
másodikok lettek a hollandok mögött,
míg a magyarok a harmadik helyen zár -
tak. Vic tor Piturcă együttese pótse lej te -
zőt játszott, ahol éppen másik leendő el -
lenfelével, Görögországgal került szem -
be: novemberben Pireuszban 3-1-es hel -
lén siker született, majd a román fő vá -
ros ban 1-1-es döntetlen született, így
a görögök utaznak Brazíliába.

Bár a román közvélemény annak szur -
kolt, hogy az első két kalapból Görög -
országot és Magyarországot kapják, Vic -
tor Piturcă nem örült a sorsolás ered mé -
nye láttán: „Megnyerhetjük a meccse -
ket, csakhogy a futballt a pályán ját sz -
szák, és hosszú időnek kell még eltel -

nie a hivatalos összecsapásokig. Addig 
sok minden megváltozhat, és remélem, 
ez a keretünkre is érvényes lesz, u gyan -
is nem állunk jól, csöppet sem rózsás a
helyzetünk. Labdarúgóink nem játsza -
nak külföldön – őszig hét-nyolc-tíz új
játékosnak kellene megjelennie a látha -
táron, hogy lehessenek elvárásaink.”

A nizzai sorsoláson az Európai Lab -
darúgó-szövetség (UEFA) 53 tagorszá -
gának csapatait nyolc hatos és egy ötös 
csoportba sorolták. Utóbbiba – verse -
nyen kívül – a házigazda jogán auto -
ma tikusan résztvevő franciák is beso -
rolást kapnak, de az ő mérkőzéseik nem

számítanak majd bele a küzdelembe.
A kilenc-kilenc csoportgyőztes és

második helyezett, valamint a legjobb
csoportharmadik automatikusan kijut a 
kontinensviadalra, amelyen első ízben
24 együttes léphet pályára. A fennma -
ra dó nyolc csoportharmadik pótselej te -
zős párharcokban, oda-visszavágós rend -
szerben dönt majd a további tovább ju -
tó helyekről.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Kialudt az olimpiai láng Szocsiban
Vasárnap este hivatalosan véget ért a XXII. téli olimpia Szo csi ban. 

A 40 ezres Fist Stadion lelátói már jó félórával az évszámra utaló –
helyi idő szerint – 20.14-es kezdés előtt megteltek, a több nyi re
oroszokból álló közönség a műsort megelőző utolsó perceket
hullámzással töltötte, illetve Oroszországot éltette. A vissza szám lá -
láskor a szocsi játékok legszebb, legemlékezetesebb pillanatait
vetítették a létesítmény közepére.

Az első felvonásban több száz ezüst -
színű ruhába öltözött táncos szóra koz -
tatta a közönséget, miközben a leve gő -
ben Luba, a megnyitó főszereplője egy 
csónakban figyelte az eseményeket két 
kísérőjével, Jurijjal és Valentyinával, a -
kik az első férfi (Gagarin) és női űr ha -
jósról (Tyereskova) kapták a nevüket.

Ebben a színben a szervezők utaltak 
a megnyitóra, ugyanis a küzdőtér sze -
replői az olimpia jelképe, az ötkarika
megformázásánál a jobb felsőt egy da -
rabig nem alakították ki, ahogy a ver se -
nyek előtti ünnepségen az egyik hópe -
hely nem alakult át karikává. Végül per -
sze minden a helyére került.

A díszvendégek bevonulását követő -
en 21, Szocsiban aranyérmes hazai ver -
senyző hozta be az orosz lobogót, me -
lyet ünnepélyesen felvontak. Ezután fel -
vonult a 89 résztvevő nemzet zász ló vi -
vője. A mag yar lobogót Lajtos Szandra,
a rövid pályás gyorskorcsolyában ha to -
dik, pontszerző helyen végzett női vál -
tó rangidőse lengette a küzdőtér kö ze -
pén, amíg a mostani játékokon sze re pelt
2856 sportoló Szocsiban maradt része
bevonult a stadionba. Volt olyan, aki szal -
tózva érkezett.

A versenyzők parádéját követte a
szombati női 30 és a vasárnapi férfi 50
kilométeres sífutás eredményhir deté se:
előbbiben hármas norvég, utóbbiban hár -
mas orosz siker született. Az oroszokat 
elképesztő ovációval fogadta a publi -
kum. Az eredményhirdetés annyiban a
végeredményt is jelezte, hogy Orosz o r -
szág végzett az éremtábla élén, éppen
Norvégiát megelőzve.

Végül köszöntötték a Szocsiban köz -
reműködő 25 ezer önkéntest és a Nem -
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) spor -
tolói testületébe választott két új tagot,
Hayley Wickenheisert és Ole Einar
Björn dalent. Utóbbit ismételten hatal -
mas tapsvihar fogadta. Wickenheiser
Szocsiban már negyedik aranyérmét
nyerte a kanadai jégkorong- válo ga tot -
tal, míg a norvég sílövő mostani két a -
ranyával minden idők legered mé nye -
sebb téli olimpikonjává lépett elő.

A látványos produkciók után kez dő -
dött a hivatalos rész: a görög lobogó fel -
vonása, valamint a görög és az olim pi -
ai himnusz után Szocsi polgármestere át -
nyújtotta az olimpiai zászlót Thomas
Bachnak, a NOB elnökének, aki azt Pjong -
csang első emberének adta tovább. Ezt
követően bemutatkozott a dél-koreai vá -
ros, a 2018-as téli játékok házigazdája.

Záróbeszédében Bach kijelentette:
Szocsi üzenetet küldött a világnak a
békéről és az egymás iránti tiszteletről, 
továbbá hangsúlyozta, hogy Orosz or -
szág minden ígéretét teljesítette, így rá -
szolgált a hét évvel ezelőtt megsza va -
zott bizalomra.

Hozzátette, hogy a mostani a sporto -
lók olimpiája volt, majd külön köszö -
netet mondott a helyszínen tartózkodó
Vlagyimir Putyin államfőnek. Mint mond -
ta, az oroszok az olimpiával bebizo nyí -
tották, hogy kedvesek és hatékonyak, il -
letve hazafiasak, de nyitottak a világra. 
Bach végül oroszul elköszönt Szocsi tól
és Oroszországtól, majd befejezettnek
nyilvánította a 22. téli olimpiát.

(Krónika)


