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Szülőföldön magyarul
Január 31-étől lehet pályázni a támogatásra
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön ma -

gyarul című pro gram felhívását a nevelési, oktatási, valamint tan -
könyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igény -
lé sére a 2013/2014-es tanévre.

Az anyanyelvükön tanuló mag yar ó -
vodások és iskolások szülei január 31- étől
március 14-ig pályázhatnak a 22.400 fo -
rintnak megfelelő összegű, lejben kiu -
talandó támogatásra. A hallgatói támo -
gatás értéke 2800 forintnak megfelelő lej.
A korábbi évekhez hasonlóan az igény -
lőnek a megfelelően kitöltött adatlap mel -
lett érvényes személyazonosító oki ra tá -
nak és kiskorú gyereke születési anya -
könyvi kivonatának fénymásolatát, il -
letve az óvoda-, iskolalátogatási iga zo -
lás eredeti példányát kell ajánlott levél

formájában, zárt borítékban postázni az
alábbi címre: USDMR – RMPSZ, „Szü -
lőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,
530241 – Miercurea Ciuc/Csíkszereda, 
str. Topliţa/Taploca u., nr. 20. sz., jud.
Harghita/Hargita megye. Az egyete -
mistáknak az adatlap és személy azo nos -
sági igazolványuk fénymásolata mel lett
a hallgatói jogviszonyt igazoló okirat e -
redeti példányát kell postázniuk, mely
bizonyítja, hogy az igénylő egészen vagy
részben mag yar nyelven folytatja ta nul -
mányait.

Az adatlapot, válaszborítékot, illet -
ve az útmutatót tartalmazó igénylési cso -
magot a gyerek által látogatott tanin téz -
ményben, a Romániai Mag yar Peda gó -
gusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Ok -
tatási Központja irodáiban, az RMPSZ
megyei/területi/körzeti képviselőinél le -
het átvenni, illetve a

www.szulofoldonmagyarul.ro

honlapról is letölthető. 

- folytatás a 3. oldalon - 

Egy közel százéves fotó az Érdekes Újság 1914. május 31-i számából

A képen a nagybányai művésztelep egyik alkotója, a 12 éves Egly Sárika
(1902. március 2. - 1970. v 1971., Brazília, San Paulo) látható.

Idén kevesebb pénz jut a szociális 
juttatásokra és az utak javítására

Idén a tavalyinál kevesebb pénzből kénytelenek gazdálkodni a
szo ciális szakszolgálatok és a megyei jelentőségű utak javítását vég -
zők. Ennek ellenére az illetékesek azt ígérik, úgy osztják be a ren -
del kezésre álló pénzt, hogy a hiány kevésbé érzékelhető legyen.

Összességében véve idén hozzá ve -
tőlegesen ugyanannyi pénzből kell gaz -
dálkodnia a megyének, mint tavaly. A
jó hírek közé sorolható, hogy az ön kor -
mányzatoknak több pénz jut, mint 2013-

 ban. Legalábbis a települések - az el -
múlt esztendőhöz viszonyítva - dupla 
annyi pénzt költhetnek helyi jellegű fej -
lesztésekre – állítják az illetékesek.

A jelenleg vitatott költség vetés-ter -

vezetet legkésőbb február közepéig, az 
esetleges óvások benyújtását és azok
or voslását követően kell megszavaznia 
a tanácsnak.

Az azonban már most biztosra ve -
hető, hogy a szociális juttatásokra és a
megyei utak javítására jut a legke ve -
sebb pénz. (tamási)

JÖN! …JÖN!!

…JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁR TON

Színjátszó Kör tagjai folyó év január
31- én, pénteken este 6 órai kez dettel
nagy szeretettel vá runk min den ked ves 
színházra jon gót szokásos szilvesz teri 
kabaré mű sorunk újabb e lőadásának –
a melynek címe:

A zene? Az kell!
– az ismétlésére a Városi Szín ház ba.
Jegyeket az előadás előtt egy órával

lehet vá sárolni a színház e lőcsar noká -
ban. Jegyren de lés a 0745- 790554-es te -
lefonszámon (Szi geti Gyu la).

Akciós jegyár: 10 lej.!
Jó szórakozást kívánunk!

Németh László
Elméleti Líceum:

Felhívás 
„Maga a feladat segít és véd

bennünket” (Németh László)

Valahányszor szükségünk volt a kö -
zösség támogatására, mindig mellet -
tünk álltak a bányavidéki magyarok.
Most, hogy a Németh László Elméleti
Líceum a rangos Erdélyi Mag yar Ma -
te matika Verseny házigazdája lesz feb -
ruár 6-ától kezdődően, ismét Önökhöz
fordulunk segítségért. Városunkba 170 
diák és 40 tanárkolléga érkezik, vala -
mennyien megyéjük legjobb mate ma -
ti kusai. Nálunk mérik össze tudásukat,
mielőtt a magyarországi versenyre in -
dulnak. Korábban beszámoltunk róla,
hogy hasonló versenyeken a mi diák ja -
ink is részt vettek, szép sikerrel. Most
rajtunk a sor. Szükségünk van nem csak
anyagi támogatásra, de segítségre is a
szervezésben, egészen apró figyel mes -
ségek is sokat jelentenek: néhány do boz
papír, kartonlap, nyomtatási lehetőség, 
személyszállítás, egy-két tál finom sü ti,
üdítő, édesség, gyümölcs, díjként fela -
jánlható tárgyak, könyvek. Felaján lá -
sai kat várjuk FB-üzenetben, az iskola
0262-213586-os telefonszámán, vagy
a vibll@ya hoo.com e-mail címen.

Legyünk együtt jó házigazdák!

Váradi Izabella
igazgató

Németh László Elméleti Líceum

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

A nyugdíjas „Nagy csa lád” 

Farsangi bált
szervez február 22-én a SEL MONT

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

A Krisztus Király
plébánia  idén is

megszervezi a Don Bosco
búcsú, január 31-én.

Részletek a 2. oldalon.

A hét mottója:
,,Mindent a népért,
mindent a néppel
együtt, semmit a

népről a nép feje felett. 
Ez a demokrácia.”

 (Kossuth Lajos)
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Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szentháromság plébániá -

tól helyezték nyugalomra Bud született Schmitkó Mária 
asszonytestvérünket, aki 85 évesen hunyt el, Romoşan Gheor -
ghiţă Ga briel testvérünket, aki alig 21 évesen zárta földi pá -
lyáját, Florişca született Kiss Elena Ildikó asszonytest vé -
rünket, aki 68 évesen hunyt el, valamint Susányi született 
Men zák Mária asszonytestvérünket, akit 81 évesen szólított
magához az Úr . Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt Gereben Raul Gheorghiţă és Varga Rebeca
Codruţa tartotta keresztvíz alá Ponţoc Rob ert és Gereben
And rea Delia szülők kisfiát, aki a keresztségben az Andrei
Dragomir nevet kapta; valamint Dărăbuş Bogdan és Câm -
pan Raluca tartotta keresztvíz alá Hidegcuti Vlad Claudiu
és Lupşa Aişa szülők kislányát, aki a keresztségben az An -
tonia  nevet vette fel.

* A Nagybánya-újvárosi református egyházközség -
ből kísértük utolsó útjára Petroiu Miklósné született Bara -
bás Jolán asszonytestvérünket, akit 80 évesen szólított ma -
gához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi református egyházközség -
ből helyezték örök nyugalomra Magos Lajosné született
Vi rág Lenke 86 éves asszonytestvérünket.

* 2014. január 21-én, életének 83. évében visszaadta lel -
két Teremtőjének Dr. Fekete Sándor nyugdíjas urológus
főorvos. Utolsó útjára január 25-én délután 14 órakor kí sér -
jük a nagybányai Virághegyi temetőben, a reformatus egy -
ház szertartása szerint. 

* A Krisztus Király plébánia  idén is megszervezi a Don
Bosco napokat! Január minden szombatján 10.00-14.00 óra 
között várják a hittanos gyermekeket, fiatalokat rendez vé -
nyeikre.

A Don Bosco búcsú január 31-én 18 órától lesz, amely
során Orbán Mihály jezsuita szerzetes mond szentbe szé -
det. A búcsút követően karaoké és hittanos buli lesz az új
Don Bosco közösségi teremben. Mindenkit nagy szeretettel 
hívnak és várnak!

Hirdetések - Szentháromság plebánia
* Jővő vasárnap, február 2-án Gyertyaszentelő Boldog -

asszony ünnepe, minden szentmise után gyertyaszentelés.
Megkérjük a kedves híveket, hozzanak magukkal gyer tyá kat.
Ugyanakkor, mivel a hónap első vasárnapja, a 11.30-as szent -
mise után imádásra tesszük ki a legméltóságosabb Ol tári -

szentséget. Délután 5 órakor közös Szentségimádást tar tunk.
* Mivel február 3-a Szt. Balázs ünnepe, a jövő vasárnap 

minden szentmise után balázsáldásban részesítjük azokat,
akik hétfőn nem tudnak a szentmisén részt venni.

Szeretettel megkérjük a tavalyi évben elsőáldozáshoz já -
rult gyerekek szüleit, hogy fáradjanak be a szentmise után a
sekrestyébe. 

* Február 1-9. között a gyerekek vakáción lesznek, ezért
ezen a héten a templomban is elmaradnak a hittanórák. 

* Sok szeretettel várjuk a fiatal családokat gyerme keik -
kel együtt a Scheffler Házban minden pénteken este 6 óra -
kor. A gyermekek számára kézműves foglalkozást szer ve -
zünk, a családosokkal pedig egy-egy témát vitatunk meg.

Bunda Csilla Annamária

A Máramaros megyei EMNT
nagy bá nyai irodájában fo lya ma tosan, 
in gye ne sen segítenek az ál lampol gár -
sági ké rel mek ki töltésé ben, a ma g yar
állam pol gár ság hoz szükséges i ra tok
össze állításában. Az iro dában lehe tő -
ség van Ma gyar Igazolvány, Pe da -
gógus- 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.

A termőföld lesz az év befektetése 
Az év befektetése a termőföldek vásárlása lesz, mert a romániai és az 

uniós árak hamarosan kiegyenlítődnek – állítja Dimitrie Mus ca, a kür -
tö si agráripari kombinát vezetője és tulajdonosa. A szak ember alig ha -
nem tudja, miről beszél, hiszen a cége évente 20 mil lió eurós forgalmat 
produkál egy 7500 hektáros, Arad megyei terü le ten és néhány farmon.

A Busi ness Magazin által megkér dezett
üzletember még jól emlékszik a zokra a tíz
évvel ezelőtti időkre, ami kor két kezén meg
tudta számolni a me zőgazdaságba befektető

külföldieket, és akkoriban a föld ára tízszer
ala cso nyabb volt, mint napjainkban. A ter -
mőföld á ra azóta fokozatosan növekedett,
olyan mértékben, ahogyan a román piacon
és a mezőgazdaságban kezdtek beszélni fran -
ciául, spanyolul, angolul vagy dán nyelven,
több olyan évtized után, ami kor csak ro má -
nul beszéltek itt.

A külföldiek megjelenése a 2008- 2012-
 es időszakban 700 millió eurós be ruházást ho -
zott, ami kétszerese a hét év vel ezelőtti össze -
geknek, a jegybank a da tai szerint.

Az év elejétől Romániában már kül földi
magánszemélyek is vásárol hat nak földet, és
a mezőgazdasági tárca meg próbálta ezt a mű -
veletet törvénnyel sza bályozni, behatárolni
a külföldiek vá sár lási méreteit. A törvényt
csupán két hónap alatt többször is módo sí -
tották, azok után az államfő asztalára került, 
aki visszaküldte újabb módosításokra a tör -
vényhozóknak. Többféle hisztéria is elin dult,
a politikusok mag yar, arab és kínai invá zi ó -
val fenyegetőztek, mi köz ben ma Romá niá -
ban létezik egy tör vény hozási űr, amelyben 
bárki annyi földet vásárol, amennyit csak

akar, és senki sem tudja megakadályozni –
írja a Busi ness Magazin.

De kiemelik, hogy a politikusok el fe led -
keznek egy dologról: a külföldiek már tíz év 
óta termelnek a román me zőgazdaságban.
A befektetési alapok, a farmok menedzs ment -
jére szako so dott cégek, de az importált far -
merek már régóta jelen vannak a legjobban
termő földeken, Călăraşi-ban, Ialomiţa vagy
Temes megyékben, egyetlen kis aka dály volt
csak az útjukban, be kellett jegyezniük egy
helyi céget.

Ez a kis akadály nem okozott prob lémát
a befektetési alapok számára, a melyek több
száz millió eurót pum pál tak az olcsó ro má -
niai földek felvá sár lásába, hiszen ötször ol -
csóbban kaptak itt, mint Európa többi ré -
szében. Szá muk ra megérte, mert Románia
évek ó ta dobogós a napraforgó- és kukori -
ca termésben, évről évre a gabonapiacon 4-5
milliárdos forgalmat bonyolítanak, könnyű
hozzáférés létezik a Dunához és kikötő a Fe -
kete-tengeren. Koráb ban, amikor az in gat lan -
üzlet – még a válság előtt – beindult, sen ki
sem figyelt a ter mőföldre, csak mosta ná ban 
irányult rá a figyelem, és az új be fek te tői hul -
lám megtanul új paraméterekkel bán ni: a hek -
táronkénti termelékenységgel, a mű trá gyai -
génnyel, vagy a búza és a kuko rica aktuális
árával. A tét hatalmas, ál lítják a szak em -
berek, hiszen a 8,8 mil lió hektárnyi szán tó
össze sí tett piaci ér téke 25 milliárd euró, és
ez a piac idén től teljesen nyitott.

(Székely Hírmondó)

Dr. Bónis István parla menti kép vi selő irodáinak mű ködési programja:
Máramarossziget: - RMDSz-

 szék ház, minden hó nap első pé n te -
kén 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.
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Matlap, akár a
borókafenyő 

Fontos pillanat volt a Bolyai Egyetem életében,
a mikor az egyetem mag yar állampolgárságú taná -
rait 1949-ben felszólították, hogy mondjanak le ál -
lam polgárságukról, különben elveszítik állásukat.

Az érintettek – néhány kivételtől eltekintve – vál -
lalták állásuk elvesztését, és elhagyták az országot.
Helyükre tehetséges középiskolai tanárokat alkal maz -
tak, akik azonban többnyire nem rendelkeztek meg -
felelő tapasztalattal a tudományos munkában. A Bo -
lyai Egyetem jellege megváltozott: a tanárképzésre

helyeződött át a hang -
súly.

Nem véletlen hát,
hogy a mag yar nyel -
ven tanuló diákok mi -
nél jobb felkészítése cél -
jából itt kezde mé nyez -
ték először egy nekik
szóló szaklap elindí tá -
sát a matematika és fi -
zika tárgykörében. Kez -
detben csak a nagy ha -
gyományokkal rendel -
kező Gazeta Ma te ma -
tică şi Fizică tükör for -
dítását engedélyezték

Ma te matikai és Fizikai Lapok címen, 1957 janu ár -
jától azonban sikerült függetleníteni a lapot, amely
önál ló szerkesztőbizottsággal működött tovább.

A lap csak ezt követően vált igazán hatékonnyá,
érdekes cikkeivel, kitűzött feladataival és önálló fel -
a datmegoldók rovatával közelebb került az olva sók -
hoz, felkeltette a tanárok és a tanulók érdeklődését
egyaránt, sok kiváló matematikus, fizikus és mű sza ki
értelmiségi kineveléséhez járulva hozzá. Fénykora
azonban hamar véget ért: 1962-ben a Román Ma te -
ma tikai és Fizikai Tudományos Társaság vissza állí -
totta a régi állapotokat, csak a román nyelvű folyó -
iratban megjelent anyag fordítását lehetett közölni,
beleértve a feladatmegoldók rovatát is.

A lap iránti érdeklődés ismét megcsappant, főleg 
miután 1964-től kezdődően a román nyelvű Gazeta
Matematică seria B tükörfordításaként csak mate ma -
ti kai tárgyú anyagot közölt. A szerkesztőség e gyet len
fizetett alkalmazottal működött, aki egyszemélyben
volt felelős szerkesztő, titkár, könyvelő és mindenes. 
A társaság akkori elnökével, Nicolae Teodorescu a -
ka démikussal kialakított személyes kapcsolatnak kö -
szönhetően 1974-től némileg javult a helyzet, enge -
dé lyezték a mag yar anyanyelvű feladatmegoldók ne -
vének külön közlését.

A lap tartalma egy-egy önálló rovattal foko za to -
san bővült, szaporodtak a feladatmegoldók, és év -
ről-évre haladt az önállósodás felé, míg 1997-ben
vég re sikerült függetleníteni. Az 1993-ban alakult Ra -
dó Ferenc Matematikaművelő Társaság segítsé gé vel
Matlap néven folytatta életét a lap. Ettől kezdve is -

mét növekedésnek indult a népszerűsége, egyre több 
tanár és diák kapcsolódott be a munkába, és a fela -
datmegoldók rovata is gyarapodott. Az egyete mis ták
is részt vettek a szerkesztésben a beküldött megol -
dások javítása és feladatsorok összeállítása révén.

A lap munkatársai évente jelen vannak a Mag yar
Tudomány Napja alkalmával rendszeresített konfe -
rencia szervezésében, amelyet tavaly no vem ber 8- 10 -
én tartottak. Ezeken a didaktika szekció keretében a
matematika tanárok ta lálkoznak, előa dá so kat hall -
gatnak és tar tanak, megvitatják a ma tematika ok ta -
tásá nak helyzetét, jövőjét és a lap szerepét a ta ní -
tásban, a verse nyek re és felvételi vizs gák ra való fel -
készülésben a mag yar tannyelvű is kolákban. Ekkor
ad ják át a Farkas Gyula Em lékérmet is, amelyet a ma -
tematikai és infor matikai ismeretek ter jeszté sé ben és
a tehetséggondozásban kiemelkedő eredmé nye ket
elérő tanárok kapnak. Bár nem jár pénzzel, évek ó -
ta nagy megtiszteltetésnek számít a díj, amelyet legu -
tóbb a székelyudvarhelyi Dávid Gé za, a nagybá nyai
Longáver Lajos és a sepsiszentgyörgyi Si mon Ilona 
kapott.

A hatvanadik születésnap jó alkalmat szolgál ta -
tott az emlékezésre: a küzdelmes évtizedekre, a ta ná -
rok és diákok részéről érkező sok önzetlen segít ség -
re. Ők tették lehetővé, hogy a lap a legnehezebb idő -
ket is túlélje.

Dr. Kolumbán József,
az MTA külső tagja, a Matlap főszerkesztője

(matlap.org)

Beiskolázás a szórványban:
mentik a menthetőt

Több mag yar osztály megmentésén fáradoznak a szakemberek
az észak-erdélyi szórványban, ahol az alacsony diáklétszám és a ter -
vezett tanügyi átszervezés miatt több településen zárhatják be a ma -
gyar iskolát, óvodát. Dél-Erdélyben a szakoktatás beindítása kér -
dé ses, mivel nem biztos, hogy egyaránt jutna gyerek az elméleti és
szakosztályokba.

Bár Király András oktatási állam tit -
kár szerint a kisebbségi oktatás eseté -
ben a szaktárca megpróbálja fenn tar ta -
ni a jelenlegi iskolahálózatot, Magyari
Tivadar, az RMDSz oktatási főtit kár he -
lyettese a napokban felszólította a szü -
lőket, pedagógusokat: azonnal jelez zék, 
ha az átszervezés során a mag yar ok ta -
tást veszélyeztető intézkedésekről ér te -
sülnek. Azáltal, hogy a szaktárca feb ru -
ár elejéig kitolta a beiskolázási tervek
leadásának határidejét, a mag yar szak -
emberek időt nyertek a szórványbeli
problémák megoldására.

Az RMDSz szakemberei azon dol -
goznak, hogy a jelenlegi mag yar okta -
tási hálózat megmaradjon, ne változ -
tas sanak rajta – szögezte le a Kró niká -
nak Király András, emlékeztetve, hogy 
a tanfelügyelőségek február elejéig ha -
ladékot kaptak az új beiskolázási ter vek
elkészítésére. „A városokban, a na gyobb
közösségekben elképzelhető, hogy lesz -
nek kisebb átalakítások, mert ezekben
nem lehet létszám alatti osztályokat mű -
ködtetni, de a szórványmegyékben igyek -
szünk mindent megtartani” – jelentette 
ki Király.

Mint részletezte, a létszám alatti osz -
tályok működését továbbra is a szak -
tárca oktatási hálózatért felelős vezéri -
gazgatóságának, a gazdasági, illetve a
kisebbségi oktatásért felelős vezér igaz -
gatóságnak kell jóváhagynia, így meg -
van a lehetőségük a monitorizálásra.
Király András szerint a minisztérium ré -
széről pozitív hozzáállás tapasztalható, 
azonban február elején derül ki pon to -
san, hol milyen változtatások vannak,
és hol kell ténylegesen beavatkozni.

Máramaros megyében kilenc mag yar
osztályt fenyeget a megszűnés veszé -
lye, de a szülők abban reménykednek,
hogy a szaktárca meghallgatja ezek to -
vábbi fenntartására vonatkozó, hiva ta -
losan is benyújtott kérésüket – tájé koz -
tatta lapunkat Hit ter Annamária. A Má -
ramaros megyei kisebbségi oktatásért
felelős tanfelügyelő szerint a márama -
rosszigeti Leőwey Klára Gimná zium ban
a tervek szerint a 2. és 3., illetve az 5. és 
6. osztályokat vonják össze.

Szamosardón eddig három alsó ta -
gozatos mag yar osztály működött, a kö -
vetkező tanévre azonban csak kettőt en -
gedélyez a minisztérium. A szülők azon -

ban nem hajlandók ebbe beletörődni, a -
hogy Magyarláposon sem abba érte nek e -
gyet azzal, hogy a községhez tartozó Do -
mokosra vigyék az elemista gye re ke ket.

Hit ter Annamária jó hírekkel is tu -
dott szolgálni. Mint mondta, Koltón a
meg szűnés veszélye fenyegetett két lét -
számgondokkal küzdő mag yar osztályt 
is, azonban az önkormányzat átvállalta 
a fenntartási költségeket, így nem lesz le -
építés. A tanfelügyelő szerint a leg drasz -
tikusabban a felsőbányai iskolát é rinte né
az átszervezés, ahol össze von ják a 3–4.,
illetve 5–6. osztályt, így gya korlatilag fe -
lére csökken a mag yar osz tályok száma.

Hosszúmezőn és Szinérváralján is
fennáll ez a veszély, azonban a szülők
valamennyi településen kérik, hogy ma -
radjanak meg a jelenlegi osztályok. Hit -
ter Annamária hangsúlyozta: a végső
döntést Bukarestben hozzák meg, és ta -
pasztalatai szerint a nyolc gyereknél töb -
bet számláló osztályokat engedélyezni
szokták, de még ötfős osztály mű köd -
te tésére is akad példa. Noha az oktatási 
törvény beszél létszám alatti és létszám 
feletti osztályokról, nem rögzíti szám -
szerűen, hogy pontosan mi számít „lét -
szám alattinak”, mutatott rá a tan felü -
gyelő. (A kronika.ro nyomán)

Szülőföldön magyarul
(Folytatás az első oldalról) Amennyiben a pályázat

hiányos, erről az igénylőt írásban értesítik, és az érte sí -
tő kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a
kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező e -
set ben az igénylés érvénytelennek minősül. Azokat az
alap- vagy középfokú oktatásban részesülő diákokat,
a kik a 2013-2014-es tanév első  felében több mint 50 tanóráról hiányoztak iga -
zolatlanul, illetve azokat a fakultatív mag yar oktatásban részesülő  tanulókat, a -
kik ugyanebben az időszakban a hivatalosan előírt magyarórák több mint 10 szá -
zalékáról igazolatlanul hiányoztak, kizárják a pályázatból. Bővebb tájékoztatást
a Romániai Mag yar Pedagógusok Szövetségének Pályázati Irodájánál lehet kér -
ni a 0266/244-450-es telefonszámon, illetve az rmpsz@rmpsz.ro e-mail címen.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a civil szervezeteknek, non pro -
fit gazdasági társaságoknak, intézményeknek, egyházi jogi személyeknek szóló
A mag yar kultúráért és oktatásért című központi és regionális pályázatait is, me -

lyeknek célja a magyarság érdekeit szol -
gáló, értékteremtő, szellemi, illetve tárgyi 
e redményt felmutató programok megva ló -
sítása. A pályázatokat január 15-től feb -
ruár 17-én déli 12 óráig lehet benyúj ta -
ni, a részletekről a www.bgazrt.hu címen
tájékozódhatnak az érdeklődők.

e-nepujsag.ro
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A múltnak tükörcserepei  VI. 

Falusi  életem
Ebben az írásomban azok az emlékek elevenednek meg, amelyek 

életem meghatározóivá lettek, ugyanis már 35 éve, falura köl tö zé -
sem óta, élő legendák, mindennapjaimba visszatérő színfoltokká
szépültek. Hálát adok a jó Istennek, hogy ezeket megismerhettem
és átélhettem, a falusi élet vállalásával kivehettem részem az ezzel
járó sok nehézséggel, de sok örömet is nyújtó mindennapjaival.

1979 óta Misztótfalban élünk, Nagy -
bányától 10 kilométerre, dombokkal és 
kertekkel övezett környezetben. Jóné -
hány álmatlan éjszakát okozott az az el -
határozása Józsinak, férjem-uramnak,
hogy márpedig ő  szülőfalujában, Tót -
fa luban, a szülői ház udvarában akarja
felépítani azt házat, amire a pénzt a lot -
rui évek idején gyűjtögettünk. Persze,
hogy már eleve berzenkedtem attól a
gondolattól, hogy anyósom közelébe ke -
rüljek, mert szerettem egyedül ren dez -
ni családi életemet, nem láttam szük sé -
gét a segítségnek. Később aztán már meg -
szoktam, de ez eleinte nehezen ment.

A házunk lassan elkészült, és eljött
az ideje a búcsúzásnak a városi élettől,
meg a gyönyörűséges lotrui évektől. Jö -
hetett az újabb nagy kihívás, a falusi
életre való átállás, az erre való beren -
dezkedés.

Bizony nem volt könnyű az új em -
be reket, az új környezetet megszokni,
a vidéki élet sok tennivalója közepette
ingázni a nagybányai 4-es iskolába. Az 
új környezetekhez relatív hamar hoz zá -
idomultam, de sok újkeletű mun ka vég -
zés, szilva-, alma-, gesztenyeszedés
mind-mind eleinte nagy nehézséget,
meg eröltetést okozott. Aztán ott volt a
nagy kert, azt művelni kellett, mert az
egész év zöldségszükségletét mi, csa lád -
tagok termeltük ki. A kertelésben fő i -
rá nyítóm anyósom volt, sok mindent ta -
nultam tőle. Nem volt számomra könnyű,
hisz ilyesmihez nem voltam hozzá szok -
va, mind újkeletű dolgok voltak az én
városi élethez szokott mindennap jaim -
ban. Na, de csináltam, nem akartam ké -

nyeskedni. Mondták is sokan később,
hogy tudtam (?) mindezekhez aránylag 
elég hamar hozzászokni, beletanulni.
„A szükség nagy úr” - mondhatnám, de

a titok kulcsa csak annyi volt, hogy mind -
ezt akartam, bizonyítani a csalá dom nak,
meg a szomszédoknak is, akik kí ván -
csian figyelték ténykedéseimet. Olyan jó
érzés fogott el mindig, amikor valami
sikerült, volt látszata a munkámnak. A
kertünk gondozásának nagy fontos sá -
gott tulajdoítottam, őseim sváb vére dol -
gozott bennem, nem hagyott, nyu god -
ni, rend és pontosság jellemezte mun -
kámat. Így aztán a szomszédunk, aki
rokona volt Józsinak és igen jó ker -
tészem ber is, sokszor megdicsért a szép
munkáért.

A kert mellett volt egy gyümölcsös,

ott is sokat kellett hajlongani, amíg az
almát, körtét, szilvát összeszedtük. Egy
részét télire tároltuk, más részéből pá -
linkát főztünk a pálinkafőzőben, ahol én
is többször segédkeztem, mikor ránk ke -
rült a sor. Ez sem volt egy „leány á lom”.

A gesztenyeszedést nem ked vel tem,
nagyon fáradtságos, derékfájlaló mun -
kának tartottam. Már jó pár éve fel hagy -
tunk vele, aztán a gesztenyefák nagy
része az egész környéken valamilyen
betegség miatt kipusztult.

A falusi gadaság velejárója az állat -
tartás. Kezdetben csak majorságaink vol -
tak, tyúkok meg egy kakas, aztán nyu -
lakkal és disznóval bővült. Háziállatot
szükséges volt tartani, mert abban az
időben húst nem lehetett csak ritkán,
hosszú sorállással kapni. A disznó tar tás

azért volt kínos, mert az élelmezésük
körülményes volt, a takarmány előál lí -
tására nem volt módunk. Ha néha le -
hetett is kapni málélisztet a környező
bányatelepüléseken, azt nagy mennyi -
ségű fagyasztott hallal, vagy csípős pi -
rospaprika porral adták. A halat egy i -
deig mi, aztán meg a disznók fo gyasz -
tották, nagyon ízlett nekik. A csípős pap -
rika porral a zöldséges kertben a kár te -
vők el len próbálkoztunk védekezni, de
kevés sikerrel.

A disznóölést mindig nagyon vár tuk.
Az előkészületek persze rám hárultak,
de szívesen végeztem, mert én is na gyon

szerettem a friss májas, véres hurkát,
na meg a kolbászt. Mindig nagyon fí -
nomra sikerült, ezt a hentességhez értő
rokonunknak köszönhettük. Sajnos ma 
már erről is le kellett mondanunk, évek 
óta nem vágunk disznót, egyrészt egész -
ségi okokból, másrészt nem érdemes tá -
rolni, hisz mindent lehet frissen kapni,
igaz,  nem olyan ízű, mint amilyent mi
házilag készítettünk.

1990 után még szaporodott állat ál -
lo mányunk. Először kecskéket vásá rolt
Józsi nagy titokban. Nehéz és szokat -
lan időszak következett, mert a kecs ké -
ket állandóan olyan helyre kellett vin -
nünk, ahol ágas-bokros rágnivaló volt.
A kecskéket meg is kellett fejni, az se
volt könnyű, pláne, hogy azt sem tud -
tuk, hogy kezdjünk hozzá. A kecs ke fe -
jést valamennyire elsajátítottam, a he -
lyi refomátus tiszteletes asszony jóvol -
tából. Úgy gondoltuk, hogy ez nem ne -
künk való, ekkor kezdődött a tehe né szet.
Kezdetben csak egy tehenünk volt, az -
tán felszaporodott az állomány, lett ket -
tő, majd még két borjú is. Persze fejni
ezt sem tudta senki a családban, anyó -
som régebben tartott tehenet, de ő már
akkor nem élt, úgyhogy én próbál koz -
tam érvényesíteni a kecskefejési tudá -
somat. Nagy félve a tehén mellé ültem, 
és elkeztem fejni. Mikor aztán láttam,
hogy nem is olyan ördögi dolog, csak
csinálni kell, bátorságot kaptam, s még
vagy 15 évig minden reggel és este ez
volt az egyik  foglalatosságom. Ez ösz -
sze sen kb. 20 ezer fejés volt.

Nyáron a teheneket le kellett hajtani 
a gyülekező helyig, ahonnan a csordás
hajtotta továbba a legelőre. Este u gyan -
ez visszafele. Nyáron kaszáltattunk, a -
mit aztán megszárítottunk, össze gyűj -
töttünk, és felraktuk a széna padlásra.
Eb ből mindenki kivette a részét. Ez sem
volt ám könnyű munka, csak nagy me -
leg, napsütéses időben lehetett dol goz -
ni. Mindig nagyon kellett igyekez nünk,
hogy szénagyűjtés idején ne érjen utol
valami eső, ne ázzon meg a széna. Az
elég nagy baj volt, ha megázott, mert
akkor  mindent előlről kellett kezdeni.

- befejezés a következő lapszámban -

Romok Márta

Feledhetetlen szinérváraljai kollegáim és tanítványaim

Mielőtt elkezdtem ennek a cikkemnek az írását,
félpohárnyi aranyló szinérváraljai bort kor tyol gat -
tam, hogy a hegy levének a zamatával serkentsem az
emlékezetem. Először a volt járásbíróság régi é pü -
letének a képe villant fel előttem.

1968-ban Miklóssy Pali, akivel Kolozsváron ba -
rátkoztam  meg, meggyőzött, hogy az épületben mű -
ködő elméleti líceum és általános iskola mag yar ta -
gozatán   mag yar nyelvet és irodalmat tanítsak.

Több mint 15 évig  általában reggel félhatkor egy
vekker csörgése ébresztett fel engem. Miután meg -
érkeztem Nagybányára, szintén busszal  ingáztam a
bib liafordító Sylvester János városába.

Bár volt kollegáimmal már régen nem ta lál koz tam
személyesen, nénikékként, bácsikákként is könnyen
felismerném őket, mert emlékezem ar cukra, jelleg -
ze tes gesztusaikra, járásmódjukra. Több mint más -
fél évtizedig jóban és rosszban összekötött minket a
sors.

Mindegyik hivatástudattól fűtött, igazságos, őszin -
te, tanítványaikat az életre felkészítő, jellemüket for -
máló és tudásukat gyarapító kollegámhoz kellemes
emlékek fűződnek. Bocsánatot kérek azoktól, akik eb -
ből a megemlékezésből kimaradtak. Csupán azzal
vígasztalhatom őket, hogy számukra is van egy hely
a szívemben.

Gyakran felelevenítem Miklóssy Palit, akit ta nít -
ványai alapos tárgyi tudása, közvetlensége miatt sze -
rettek. Segítette őket a világban való tájékozódás ban, 
türelmesen válaszolt kérdéseikre. Tisz teletet ér de melt

azért is, mert önfeláldozóan ápolta beteg fe le ségét.
Szívembe zártam Szilágyi Bélát is. A humor ér -

zékkel megáldott matematikatanár óráin nem ural -
kodott félelem, és csak nagyon kevesen várták a meg -
váltó csengetést. Nem kivételezett, tanítványai meg -
beszélhették vele a problémáikat.

Több kollegájával együtt műkedvelő színját szó -
ként  derűs esteket szerzett a hálás közönségnek.

Istenbe vetett sziklaszilárd hit, a Biblia élet ener -
giájának, lelki tisztaságának fő forrásai.

Sike Máriára /Babikára/ is gyakran gondolok.
Be le tudta élni magát tanulói lelkiállapotába, erős
érzelmi kapcsolat fűzte hozzájuk, igényes, szigorú,
de igazságos volt. Osztályfőnökként gyakran szer ve -
zett kirándulásokat, amelyek szintén szerepet ját szot -
tak abban, hogy osztálya összetartó közösség volt.

Kezét csupán azért nem kértem meg, mert 1969 
nyaráig a Felsőbányai Agglegények Klubjának tag -
ja voltam.

Szívesen emlékszem a szerényen mosolygó Be ne -
dek Ferire, a fizikatanárra is, aki kísérletezve ta ní -
tott, mint Öveges professzor. Az idősebbek va ló szí -
nűleg még nem felejtették el a professzor le bi lin cse -
lő kísérleteit, amelyeket gyakran láthattak a mag yar 
tv műsorában.

Az ezermester Feri megingathatatlan antial ko ho -
lista volt. A polgári házasságkötésén is csak ásvány -
vízzel vendégelt meg bennünket.

Sajnos, mindegyik kedves tanítványom nevét nem
említhetem meg, mert azok elsorolása legalább há -

rom újságoldalt foglalna el.
Jóleső érzés töltött el, amikor megtudtam, hogy

volt tanítványom, Farkas Imre veszi át tőlem a sta -
fétabotot. A szavalóként is jeleskedő, alapos tárgyi
tudással rendelkező  Imre  tanítványai tehetségének
a kibontakoztatását is fő feladatának tekinti.

Akkor is örvendeztem, amikor Tamási At tila első 
színvonalas írását megpillantottam a Bányavidéki Új
Szóban.

 Az illemtudó, az első padban ülő, csillogó szemű 
Ábrám Zoltánt soha nem kellett fegyelmeznem. A
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi E gye tem
professzora csillapíthatatlan tudásszomját ta nú sí tot -
ta, hogy gyakran ostromolt kérdéseivel.

Olyan tanítványaim is akadtak, akik reggel tej vagy
kávé helyett bort ittak. Az utolsó padban bóbiskoló
mámoros nebulók haját nem húztam meg, de szüleik 
fejét „megmostam”.

A szamosmenti város nemcsak szellemi, lelki táp -
lálékot adott nekem. A főtéri trafikkal szemben levő
üzletben Czeiszpergerné olyan ínycsiklandó verzás
és krumplis lepényt sütött, amelyek után mindegyik
ujjam megnyaltam.

Ujjongtam, amikor megtudtam, hogy az Alexiu Be -
rinde Általános Iskola keretében külön épületben  jól
felszerelt, sok korszerű szemléltetőeszközzel ren del -
kező mag yar tagozat működik. Nem kételkedem ab -
ban, hogy felelősségteljes tantestülete, gyö kereik hez,
szülőföldjükhöz ragaszkodó, tudásra szomjas ta nu -
lókat készít fel az életre. Azt is hiszem, hogy ez a ta -
gozat a jövő évszázadban is a románokkal békésen
együtt élő helyi magyarság védőbástyája marad.

Boczor József
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Jubileum

2014 - AHálaadás Éve
a Háló nagybányai

kerületében
Mottó: „Adjunk hálát a múltért, éljük szenvedéllyel a

jelent és tekintsünk bizalommal a jövő felé”
(Boldog II.János Pál Pápa)

A Háló az Egyházon belül él, és
annak közösségi arcát hordozza.

1990. március 31-én alakult meg hi -
vatalosan Budapesten. A Háló katoli -
kus keresztény indíttatású mozgalom,
mely nyitott minden jó akaratú em ber
felé. Küldetése, hogy evangéliumi gyö -
kereit korszerűen megjelenítse a mai 
világban.

A személyt alapvetően közös ség ben
képzeli el, ezért az arra vágyókat segí -
ti, hogy közösségre leljenek. Alapvető
működése a közösségek közötti kap cso -
latépítés. Mag yar kezdeményezés, őrzi 
és építi nemzeti értékeinket és egyúttal
közös szolgálatra törekszik más nem -
zetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a
Kárpát-medencében zajlik.

A Háló az embereket abban segíti,
hogy teremtettségből fakadó hiva tá su -
kat megtalálják és megéljék. Az em ber -
re a maga teljességében tekint, bele ért -
ve lelki, szellemi, fizikai létét, és hoz -
zájárul, hogy élete igényes és minőségi 
legyen. Küldetését az egymás iránti fe -
lelősségteljes személyes kap csolatok -
ban és barátságokban éli meg. (halo.hu)

A nagybányai kerület kapcsolódása 
a Hálóhoz, az I. Partiumi Találkozó hoz
kötődik, amely 2004. májusában, Szat -
márnémetiben volt megrendezve.

Az első portyázókat 2004. július 17 -
én láttuk vendégül, a nagybányai Szent 
Miklós minorita templomban, ahol szá -
mos nagybányai közösség képvi sel tet -
te magát. Itt alakultak ki azok a sze mé -
lyes kapcsolatok, melyekre később a
ke rületet építhettük.

Erre alapozva, 2004. no vem ber 20 -
án megszerveztük az első Háló Klubot, 
a Szentháromság templom hittanter mé -
ben, a Szent István torony közelében. Az
első klubunk mottója: „Legyenek egy,
amint te Atyám bennem vagy és én te -
benned, úgy legyenek ők is egyek mi -
bennünk, s így elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem.” (János 17, 21). 

A kezdetektől rendszeresen képvi -
seljük kerületünket különböző kerü le -
ti, regionális és Kárpát-medencei Há -
lós rendezvényeken és táborokban.

2005 óta rendszeresen kerületi talá l -
kozókat, illetve Háló Klubokat szer ve -

z ünk, melyek helyszíne folyamatosan
változik. Minden plébánián otthonra ta -
láltunk már egy-egy rendezvény által, a -
mi a kapcsolatok kialakítására és erő -
sítésére szolgált. Nagy örömünkre Má -
ramarossziget is bekapcsolódott a ke -
rü let munkájába, több helyi találkozón
vettek már részt aktívan, nem kis lét -
számmal.

2006-ban a nagybányai Főtér Fesz -
tivál keretében is „felléptünk”; meg hívott 
vendégünk a népművészet ifjú meste -
re, Micsik Béla, Délvidékről, Törökbe -
cséről, valamint a Kálmándi Ifjúsági Fú -
vósszenekar volt.

2010-től a kerületi találkozóink fő -
védnöke Excellenciás Schönberger Je -
nő szatmárnémeti megyéspüspök atya.

2011 óta kerületi programjaink far -
sangi batyús bállal is gazdagodtak, a mi -
ket a Teleki Mag yar Házban tar tot tunk, 
ahol a közös szórakozás segített, hogy
a résztvevők ne csak jól érezzék ma gu -
kat, hanem az egymás közötti lát ha tat -
lan szálakat is megerősítsék, új kap cso -
latok és barátságok is kiala kul ja nak.

Ettől az évtől kerületünk „Nagy bá nyai
Háló Mozgalom” néven működik, cél -
kitűzéseit továbbra is szem előtt tartva.

Az új Egyházi Évbe lépve és a ju -
bileumi év eseményeit megelőzve első
alkalommal szerveztük meg a „Szál lást
keres a Szentcsalád” programot, 2013.
de cem ber 2, 6, 9, 13, 14, 16 és 20-án,
néhány hálós család részvételével, Fel -
sőbányán és Nagybányán.

A helybeli civil szervezetek meg -
szólítására is nagy gondot fordítottunk.

Uglár Sándor, a Nagybányai Háló
Mozgalom főbogozója

A jubileumi év
eseményeire szeretettel

hívunk és várunk
mindenkit:

Január. 28, 17.30 óra: Háló Klub -
(Boldog Scheffler János Közösségi Ház)

Bővebben a keretes részben.
Február - Hálós Farsang - Teleki

Mag yar Ház. Mottó: „Evezz a mélyre,
és vesd ki a hálót...”

Március - Háló Klub - Krisztus Ki -
rály templom közösségi terme

Április - Tojásfestés, hímzés
Május - Kirándulás
- Háló Klub - Árpádházi Szent Er -

zsébet templom hittanterme

Június - Háló Klub - Szent József
templom, II. János Pál terem

Július - Sikereink és kudarcaink az
elmúlt 10 évben (Boldog Scheffler Já -
nos Közösségi Ház)

Augusztus - Kirándulás
Szeptember - Háló Klub - Felső bá nya
Október 10-11. - X. Nagybányai

kerületi Háló Találkozó - Szent három -
ság templom és környéke (Jubileumi
Év zárása)

Minden  pro gram kezdete előtt bő -
vebb információkkal szolgálunk!

Mindenkit szeretettel várunk a prog -
ramokra!

A nagybányai bogozók és a
szervezőcsapat

Nagybányai HÁLÓ Klub
Mottó: „Legyenek egy, amint te Atyám bennem  vagy és én tebenned, úgy legye -

nek ők is  egyek mibennünk, s így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”
(János 17,21)

Szeretettel meghívjuk 2014. január 28-án (kedden), 17.30 órától (kb. más -
fél órára) a Boldog Scheffler János Közösségi Házba (a Szentháromság plé -
bánia mellett).

A klub témája: „Háló-mérő”.
Meghívott előadó: Ft. László Rezső kapnikbányai plébános
A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív személyek, találkozások és kö zös sé -

gek. A Háló-ban a legfontosabb a közösségépítés. A kövek a közösségek (lel ki sé gi
mozgalmak, plébániák) és a személyek. Az egyház pedig a közösségek hálózata.

Mindenkit szeretettel várunk!

50 év Szinérváralján
Bár nem innen indult pedagógusi pályám, mégis úgy érzem, hogy itt tel je se -

dett ki. Hogyan tudnám ennek lényegét összefoglalni, kérdezte tőlem egy jó is -
merősöm. Tömören válaszoltam: matematikát oktattam és becsületre nevel tem.

Pályám kezdetét Caragiale-i humorral úgy mondhatnám, hogy Goia elv -
társ határozta meg. A XX. század közepén a „d-l” helyett a „tov.”-ul volt a
meg szólítás. Szóval tovarăşul Goia tanfelügyelő erőszakkal, akaratom el le -
né re ne vezett ki tasnádi tanárnak. Mindketten kezdők voltunk. A líceum is,
meg én is. Itt nem volt szükség a létért való küzdelemre, mert akkor bőven volt
gyer mekanyag. Mag yar tagozatos osztályaink negyven körüli létszámmal
mű köd tek. Én felállítottam a mércét és kijelentettem, hogy aki nem üti meg,
lemarad. Egy év elteltével „Ruşinea Tăşnadului” jelzővel illetett az iskola e -
gyik veze tő ségi tagja, de én nem vettem magamra, nem ijedtem meg tőle.

Most harmadik éve rendezik egykori diákjaim 50 éves találkozóikat, és e -
gyik Amerikába került diákom azt mondta: 55 év alatt a „ruşinea”-ból „mând -
ria” lettél. Köszönjük!

2014 nyarán Szinérváraljával lesz 50 éves találkozóm, ha Isten is úgy a karja.

Szilágyi Béla

Péter Károly jegyzete:

Gyűlölet
Azoknak a politikusoknak, akik gyűlöletre buzdítanak: vigyázat, ha a nép
megtanul gyűlölni, közös gyűlölete a legerősebb összetartó erővé válhat. 

Az em ber azt hinné, hogy ma már csak elbeszélésekben és legendákban lé -
te zik kannibalizmus. Ez azonban nem így van. Legutóbb például Közép-afri -
kai Köztársaságból érkeztek hírek kannibalizmusról.

Azt is gondolhatjuk, hogy korunk civilizált népei egyáltalán nem ismerik a
kannibalizmust, vagyis a saját fajhoz tartozó társ megölését és megevését. Ez
csak részben van így. Ha olvassuk az országos napilapokat láthatjuk, hogy szin te
minden napra esik egy-egy gyilkosság. (Egy 2012-es uniós jelentés szerint,
hazánk a negyedik helyen van, ami a meggyilkolt személyek hányadát illeti.)
Álljunk meg, ez még nem kannibalizmus, hiszen nem esszük meg egymást, mond -
ják önök. Dehogynem, csak „civilizáltan” tesszük: állandóan egymásra va gyunk
uszítva, haragszunk és irigykedünk egymásra, hazudunk egymásnak, stresszel -
jük, sértegetjük és gyűlöljük egymást. Leginkább gyűlölettel vagyunk tele, ami 
egyre gyűl bennünk, s aztán öl, vagyis gyűl-öl. Igen, gyűl és öl, gyűl és öl. A
civilizált kannibál gyűlöletével addig eszi-rágja a másik embert, amíg megöli, 
nem fordítva. Ez a kannibalizmus mod ern változata! 

„O istorie a maghiarilor”
Ez a címe annak a kötetnek, amit a Fehér Hol ló

Médiaklub mutat be ja nuár 30-án Ko lozs vá ron,
és amit öt román és mag yar fiatal történész írt.

A könyvbemutatónak az Erdélyi Múzeum Egye -
sü let (EME) Napoca utcai ülésterme ad otthont, 18.00
órától.

A Világhírnév Kiadó gondozásában meg jelent kö -
tet hagyománykövetőnek és rend ha gyónak is mond -
ha tó egyszerre, hiszen a kia dó korábban már jelen te -
tett meg egy román nyelvű gyűjteményt, ugyanakkor
most elő ször mutatkozik be román szerző is a média -
klub ban. Ferenc-Páll Szabó (szakirányító), Sán dor
Pó csai, Ciprian Rad, Éva-Andrea Vára di, László Well -
man - ezek a nevek szerepel nek a könyv borítóján, va -
la mennyien a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen ta nul tak, kutatásaik és tudo má nyos
munkájuk eredménye ez a könyv. A kötet eredetiségét elsősorban az adja, hogy
román nyelven, a többségi nemzet képviselőihez szólva próbálja megértetni a ma -
gyarok történelmét, ugyanakkor nem a megszokott szi go rú didaktikai nyelve zeten,
hanem közérthető, informatív módon szól az olva sók hoz. A könyvben szereplő tör -
ténelmi visszatekintők azokat a múltbeli gócokat sem kerü lik meg, amelyek kapcsán 
a szerzők kö zött nincs tökéletes egyetértés. Mindez a szer kesz tők céljának az elé -
ré sét szavatolja, ami nem más, mint a tárgyilagosság, illetve az, hogy az üzenet el -
jus son azokhoz, akikhez kell - hangsúlyozta Szabó Csaba, a Kolozsvári Tele ví zió
mag yar nyelvű adásának a szerkesztője és a Fehér Holló Médiaklub vezetője, aki
egyben a kötetet is bemutatja. A könyvbemutatón jelen lesz és felszólal Ecks tein-
 Kovács Péter, és egyéb programokkal is várják mindazokat, akiknek módjukban áll
jelen lenni az akár úttörőnek, vagy „jégtörőnek” is mondható eseményen. (tamási)
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Egy szőke pszichológusnő
az iskolában kap állást. Rög -
tön az első  nap meglát egy fiút, 
aki nem futkározik a többi ek -
kel, csak áll magában. Oda megy
hozzá és megkérdezi:

- Jól érzed magad?
- Jól.
- Akkor miért nem futká -

ro zol a többi fiúval?
- Mert én vagyok a kapus.

***
- Hány pszichológus kell egy 

villanykörte kicsavarásához?
- Egy is elég, de a körtének 

is akarnia kell.
***

- Hogyan lehet megkülön -
böztetni a pszichológust a kli -
enstől?

- Meg kell nézni, hogy mer -
re áll az asztalfiók.

***
- Doktor úr, engem min den -

ki hazugnak néz!
- Ezt azért nem hinném...

***
Két pszichológus talál ko zik.
- Szervusz! Te jól vagy, és

én hogy vagyok?

***
Egy férfi elmegy a pszi cho -

lógushoz, mondván, hogy ál -
landó rosszkedv gyötri. A pszi -
chológus meghallgatja, feltesz 
pár kérdést, majd hátradől a szé -
kében:

- Nos, uram, szerintem a
prob lémákat az okozza, hogy
önnek nincsen önbizalma. Az
ilyen született veszteseknél ez
elég gyakori...

***
Két pszichológus megy az

utcán, amikor az egyik siká tor -
ból nyöszörgést hallanak. Be -
lesn ek, látják, hogy egy férfi fek -
szik ott, a hasából kiáll egy kés,
minden csupa vér, brutálisan
összeszurkálták.

- Kérem, segítsenek! - nyö -
szörgi a férfi.

A két pszichológus össze -
néz, majd sétálnak tovább. Az
egyikük megszólal:

- Te, öregem, azt hiszem,
aki ezt a brutális késelést tette,
az igazán rászorulna a segít sé -
günkre!

***
Szőke nő a pszichológus nál:
- Doktor úr, engem min den -

ki ostobának tart.
- Értem a problémáját. Mond -

jon el szépen, lassan mindent
az elejétől.

- Dok-tor úr, en-gem min-
 den- ki os-to-bá-nak tart...

***
Kérdezi a családsegítő pszi -

chológus az asszonyt, hogy mi -
kor vette észre először, hogy
problémák vannak a házas sá -
gukban.

- Akkor, amikor a férjem
mindenáron rajta akart lenni az
esküvői fotókon...

***
Bemegy egy férfi a pszi cho -

lógushoz, és azt mondja:
- Doktor úr, segítenie kell!

Teljesen kikészít a feleségem.
Minden este elmegy otthonról. 
Elmegy Larry kocsmájába, fel -
szed valami pasit, elmegy a la -
kására és lefekszik vele. Már
nem tudom, mit csináljak!

Az orvos nyugtatólag:
- Semmi baj. Feküdjön le i -

de a díványra, csukja be a sze -
mét és lazítson. Így ni... És most
szépen, lassan mondja el, pon -
tosan hol is található Larry kocs -
mája?

***
A pszichológushoz beje lent -

kezik a fiatal mama.
- Doktor úr! Azt hiszem, túl

szigorúan neveltem a gye re ke -
met, és most nem tudom, mit
csináljak.

- Asszonyom, miből gon dol -
ja, hogy baj van a gyerekkel?

- Hát csak abból, hogy a mi -
kor mások a nevét kérdezik, azt
válaszolja: Pistike Nem sza bad.

***
Bemegy egy nővér a pszi cho -

lógushoz, és azt mondja:
- Doktor úr, nekem az a ba -

jom, hogy ahányszor csak ta lál -
kozom egy orvossal, húsz per -
cen belül ágyba bújok vele, az -
tán egy hétig teljes lelki fur da -

lásom van, és szörnyen érzem
magam!

Az orvos kicsit zavartan:
- Ezek szerint azt kívánja,

hogy gyógyítsam ki az orvo sok
iránti szerelméből?

Erre a nővér ijedten:
- Ugyan, dehogy! A lelki -

fur dalásból gyógyítson ki!

***
Belép a pszichológus egy tök

üres szobába, majd megszólal:
- Mondja, uram, mióta kép -

zeli magáról, hogy láthatat lan?

***
Pszichológusnál:
- Nézze, véleményem sze -

rint ön nem szenved nagyzási
hóbortban, megalomániában vagy
szerepzavarban. Önnek szerin -
tem nincsenek identitás prob -
lémái.

- Értem, de megkérném, hogy
álljon fel a székemből és fe küd -
jön át a díványra, hogy folytat -

hassuk a terápiát.

***
Két pszichiáter biciklizik. E -

gyikük elesik, össze-vissza tö -
ri magát. A kollégája halálra ré -
mülten: 

- Vérzel, kék-zöld vagy! Na -
gyon fáj? 

- Jaj, rettenetesen fáj! 
- És? Akarsz beszélni róla?

***
Két pszichológus talál ko zik:
- Jó reggelt.
- Csak tudnám, mit értett e -

zen!
***

Pszichiáter a nővérhez:
- Elég ha úgy mondja: na -

gyon elfoglaltak vagyunk. Ne
mondja azt állandóan, hogy „ez
egy őrültek háza”.

***
Két pszichológus talál ko -

zik:
- Akarsz rólam beszélni?

Az alkohol folyékony pszichiáter!

Őszinte vallomások
* Nem vagyok elégedett a terápia eredményével: teg nap

még Na po leon voltam, ma pedig már csak Tóth Gyula.
* Már majdnem megvettem a „Pozitív gondolkodás elő -

nyei” című könyvet, de aztán arra gondoltam, ugyan, mire
len ne ez jó? 

* Nem értettem. Mit mondott doktor úr, elmehetek, vagy
elmebeteg?

* A múltkor volt egy freudi elszólásom: azt akartam mon -
dani az anyósomnak az ebédnél, hogy „Anyuka, legyen
szíves, adja ide a sótartót”, de véletlenül azt mondtam, hogy 
„Maga rontotta el az életemet, vén szipirtyó!”

* Mindig is hipochonder voltam. A francia drazsét már
gyerekkoromban is egyesével, egy pohár vízzel vettem be.

Helyes a szamárbőgés!
* Az idegbaj a családon belül öröklődő betegség. Én is a

gyerekeimtől kaptam.
* Én teljesen egészséges vagyok. A hangok is ezt mondják.
* Használt a kezelés! Most már azt hiszem, hogy az én ki -

sebbrendűségi komplexusom a legnagyobb a világon!
* Nincs érzékem a pesszimizmushoz. Úgyse sikerülne.
* Három féle em ber van: azok, akik tudnak számolni, és

azok, akik nem.
* Soha nem voltam képes befejezni semmit, de most...

Még mindig nem vagy kész azzal a
búcsúlevéllel? Már pont egy éve hitegetsz.



Bánya-Vidék: Első próba
Január 15-én rajtolt az idei Bánya-Vidék - Otthonunk és az is

marad Honismereti Vetélkedő, amelyre eddig hét bányavidéki csa pat
jelezte részvételét : Nagybánya mellet koltói, szamosardói és
domokosi diákok jelezték, hogy bekapcsolódnak a játékba. Kedv csi -
nálónak és az olvasóközönség számára az Első próba feladatait
kivételesen nem csak az interneten, hanem a Bányavidéki Új Szó ban
is közöljük. Beküldési határidő: 2014. február 15., 22.00 ó ra. Újabb
csapatok jelentkezését a játék során folyamatosan vár juk! 

1.
Köszöntünk benneteket a II. Bánya-

 Vidéken! Farsang van; a hagyomány
szerint a dús lakomák, a vidám mu la to -
zás, bolondozások, álarcos bálok, la ko -
dalmak, az önfeledt ünneplés időszaka, 
amely vízkereszttől (január 6-ától) ham -
vazószerdáig (idén március 5-ig) tart.
A farsang utolsó három napján (far -
sang farka) a régiek nagy mulatságok
közepette búcsúztatták a telet: lát vá nyos
maskarás menet vonult végig ilyenkor
a falvakon, máglyán égették el a telet jel -
képező kiszebábut, végül vidám far -
san gi bál zárta a mulatságot.

Első feladat: írjátok le, hogyan, mi -
ként ünneplik manapság települé sete -
ken a farsangot? Milyen mulatságokra
kerül sor ebben az időszakban, esetleg
fennmaradt-e nálatok valamilyen régi
farsangi (nép)hagyomány? Ha ismer -
tek olyan idős családtagot, bácsit-né nit,
aki szívesen mesél nektek régi far san -
gokról, esetleg egy régi vidám farsangi 
történetet is lejegyeztek, sőt fotót is ké -
szíttek a mesélőről – nos, ez minden -
kép pen plusz pontot jelent. Végül kö -

zös ötleteitek, elképzeléseitek alapján
öltöztessétek tetszőleges farsangi jel -
mezbe egyik csapattársatokat. Örökít -
sétek meg fényképeken, vagy mobil te -
le fonos videón az öltöztetés vidám
hangulatát, majd készítsetek csoport -
képet!

2.
A farsangi bolondkodás után kicsit

komolyabb témára váltunk. Bizonyára
hallottatok róla, hogy idén emlékezünk 
az I. világháború kitörésének 100. év -
for dulójára, amely egész Európa tér ké -
pét átrajzolta. A régiek még csak Nagy
Háborúnak hívták, nem tudták ugyan -
is, hogy viszonylag rövid időn belül egy
újabb világrengés fogja követni, sok mil -
lió em ber pusztulását okozva.  Játé -
kunk során több feladatot is szentelünk 
e két történelmi eseménynek, amely -
nek tárgyi emlékei a falakon, vagy fió -
kok mélyén, még ma is sok családban
megtalálhatók.

Második feladat: kutassatok fel o -
lyan régi tárgyi emléket - minél régeb -

bi, annál érdekesebb -, amely vala mi -
lyen módon az I. vagy II. világhá bo rú -
hoz kapcsolódik. Lehet ez családi fotó, 
katonakép, tábori levelezőlap, levél,
napló, a fronton, vagy a hadifogság a -
latt készített tárgy, rajz, kitüntetés, e -
gyenruha – a lényeg, hogy valamilyen
(esetleg családi) történet is fűződjön
hozzá. Fényképezzétek (vagy szken nel -
jétek) le és küldjétek el nekünk a fotót,
a hozzá tartozó történettel együtt. Ne
felejtsetek el engedélyt kérni a talált do -
kumentum, vagy tárgy birtokosától a
közlésre! 

3.
Tavalyi játékunk egyik „kelléke” volt

2013. évi falinaptárunk, amelyet ré gi
nagybányai iskolákat és templomokat
ábrázoló képeslapokból állítottunk ösz -
sze. Ezévi folytatását sajnos nem si ke -
rült elkészítenünk, úgyhogy kényte le nek
vagyunk most a segítségeteket kérni.

Harmadik feladat: készítsétek el
településetek 2014. évi falinaptárát. Áll -
hat 1 lapból vagy 12-ből, lehet lepedő-, 
vagy bélyegméretű, s minden más te -
kin tetben is szabad kezet kaptok: el ké -
szíthetitek papíron, vagy akár vásznon, 
s zsírkrétától számítógépes prog ramo -
kig bármit használhattok. Lehetnek raj -

ta népművészeti motívumok, képek, szö -
veg, versrészlet, vagy akármi, amiről
úgy gondoljátok, hogy jól mutat. Egyet -
len feltételünk: az elkészült (kézzel fog -
ható) alkotás arról a faluról, városról, es -
etleg szűkebb környékéről szóljon, a -
hol éltek!

*** 

A feladatok pontozásánál ezúttal is
az eredetiséget, az ötletességet, a talp -
ra esett megoldásokat és az igényes sé -
get értékeljük leginkább. Másik nagyon
fontos szempont, hogy csapatban dol -
goz zatok, s ez – ahol lehet - a meg ol -
dá sokból, a beküldött feladatokból is
kiderüljön. Ott ahol pl. a fotók ezt nem
i gazolják, csak kevesebb pontszámot ad -
hatunk. A csoportképek esetében egyet -
len csapattag hiányzását fogadjuk el (az
intendáns nem számít csapattagnak),
ennél több hiányzó pontvesztést jelent.

A szöveges feladatmegoldásokat és
fényképeket a dludovicus@gmail.com
email-címre várjuk, a falinaptárat a Te -
leki Mag yar Házba kell eljuttatni. A
ha táridő február 15., pontosan 22.00 
óra. Sok sikert és minél több ötletet,
kreativitást kívánunk nektek a játék hoz,
a Bányavidék felfedezéséhez! Amely -
ről tudjátok:

Otthonunk és az is marad!

HETIRENDEN 2014. január 24.

Jövő héten

Megyénkbe látogat a
Nagyvárad Táncegyüttes!

Nagybányán és Máramarosszi ge -
ten is fellép január végén a Nagy vá rad
Táncegyüttes, a Szigli ge ti Színház tár -
sulata! Az együttes tag jai iskolá sok -
nak a „Táncos törté ne lem óra” és a
„Tán cos földrajzóra” cí mű előadá su -
kat játsszák, a felnőtt kö zönség előtt
pedig a „Szerelemkert - vigyázó lá -
tomás” című nagysikerű e lőadá suk -
kal terveznek fellépni.

A táncegyüttes célja, hogy egy o -
lyan korban, amikor a legtöbb em ber
a csárdásról is csak felületes, gyakran 
valótlan információkkal rendelkezik, s
a mag yar nótát véli népzenének, meg -
mutassák a népi kultúra igazi arcát,
annak mérhetetlen gazdagságába nyújt -
sanak betekintést.

A „Táncos történelemóra”
keretében a különböző tánctör té ne ti 

korokat ismertetik a nagyváradiak,
megismertetik az érdeklődőkkel a né -
pi hangszereket, s az egyes tájegy sé gek -
re jellemző hangszerösszeállí tá so kat.

A „Táncos földrajzóra”
című előadás a néptáncok néprajzi 

tájegységek szerinti változatosságát
mutatja be, érdekes-játékos párhu za -
mokba állítva a tájegységek zenére,
táncra, viseletre és szokásokra kifej -
tett hatásait.

A „Szerelemkert”
című, úgynevezett „vigyázó láto -

más” rendezője-koreográfusa nem más,
mint az Erdély-szerte elismert Orza
Călin. Az előadás kalotaszegi tán cok -
ra épül, alapötlete a magyargyerő mo -
nostori (Kalotaszeg) templom olda -
lán található, keblén kígyókat szop ta -
tó „ma dárleány” pogánykori szob ra.
Megje le nik az örök ellentét, az egy -
másért és egymás el len harcoló férfi
és nő alakja...

Az előadások rendje:
JANUÁR 28., KEDD
12:00 - Táncos történelemóra,

helyszín a Nagybányai Bábszínház
13:00 - Táncos földrajzóra, hely -

szín a Nagybányai Bábszínház
18:00 - Szerelemkert, vigyázó lá -

to más, helyszín a Nagybányai Vá ro -
si Színház

JANUÁR 29., SZERDA
12:00 - Táncos történelemóra, Má -

ramarossziget (a pontos helyszín
még nem ismert)

13:00 - Táncos földrajzóra, Má ra -
marossziget

A jegyek ára a diákelőadásokra
5 lej (előadásonként), a „Szere lem -
kert” c. felnőttelőadásra 10 lej diá -
koknak és nyugdíjasoknak, vala -
mint 15 lej felnőtteknek.

Pályaorientációs
foglalkozás
XI-XII. osztályos

diákoknak

február 14-16. között
A továbbtanulással kapcsolatos

döntések, az életpálya megtervezése
és folyamatos, tudatos fejlesztése, sa -
játos ismereteket és készségeket i gé -
nyel. Ehhez segíthet egy pálya orien -
tá ciós foglalkozás, amely: 

– fejleszti a önismeretet, hozzá já -
rul a pozitív énkép kiala kításához,

– alkalmat ad a karriercélok körv o -
nalazására.

RÉSZLETEK HAMAROSAN!
Jegyekért a jövő héttől lehet érdeklődni, a Teleki Mag yar Házban.

Tel: 0262-212668; 0744-919166; 0740-751490

A Bánya-Vidék - Otthonunk
és az is marad Honismereti Ve -
télkedőre 4-7 fős csapatok jelent -
kezhetnek – plusz egy felnőtt „in -
tendáns” – Nagybányáról, vagy
bármely bányavidéki település -
ről. Az egyes csapatok tagjai V- -
VIII. (esetleg IX.), vagy IX-XI. (e -

setleg VIII.) osztályosok lehet nek.
A játék MÁJUS 15-IG tart, a

fődíj egy SZOVÁTAI NYARA -
LÁS!

További információk a Tele -
ki Mag yar Házban, valamint a
Ház honlapján és facebook-
 oldalán.



Nanorészecskékkel
pusztítanák

a rákos sejteket
A véráramban terjedő rákos sejteket 

elpusztító nanorészecskéket hoztak
lét re az amerikai Cor nell Egyetem ku -
tatói. A rákbetegség legveszélyesebb
fá zisa az, amikor a kóros sejtek el ter -
jednek és áttéteket okoznak a testben.
A daganat diagnózisa után az életki lá -
tásokat leginkább az befolyásolja, ke -
letkeztek-e már áttétek a beteg testé -
ben. Mi chael King, a kutatás vezetője
szerint a daganatos halálozások 90 szá -
zaléka az áttétekkel kapcsolatos - írta a
BBC hírportálja az amerikai tudomá -
nyos akadémia folyóiratában (PNAS)
megjelent tanulmányt ismertetve. A
kutatócsoport a rák feltartóztatásának
új módszerét dolgozta ki. Apró, nano -
méretű “golyócskákhoz” kapcsolták a
TRAIL elnevezésű, “rákgyilkos” fe -
hérjét, amelyet már kipróbáltak a rák
elleni kutatásokban, valamint más, “ra -
gadós” fehérjéket. Amikor a vérbe in -
jekciózták ezeket nanorészecskéket,
azok a fehérvérsejtekhez tapadtak. A
tesztek kimutatták, hogy a fehérvér sej -
tek a vér keringése során minden olyan 
rákos sejtbe beleütköznek, amely a
kezdeti daganatról leválva máshova
próbál vándorolni. Az is kiderült, hogy 
a találkozáskor a TRAIL fehérje el -
pusztítja a daganatos sejteket. King
szerint a vizsgálatok során a rákos
sejtek száma látványosan csökkent.
Emberi vérben és egerekben két óra
elteltével szó szerint szétestek ezek a

rákos sejtek - idézte a BBC a kutatót.
Úgy vélte, a nanorészecskéket műtét és 
sugárkezelés előtt álló pácienseknél le -
hetne alkalmazni, a beavatkozások so -
rán ugyanis leszakadhatnak rákos sej -
tek a daganatról. Agresszív tu mor ese -
tében is alkalmazhatnák őket, hogy az
áttételek kialakulását megakadá lyoz -
zák. Az eddigi eredmények szerint az
új módszer nem befolyásolja az im -
munrendszer működését, és nem ká ro -
sítja az ereket és az érfalakat. Arra is
figyelmeztetett azonban a tudós, hogy
a nanorészecskék emberi alkalmazása
előtt még sok biztonsági tesztre lesz
szükség, amelyet egereken és nagyobb
testű állatokon kell elvégezni. (mti)

Kancsi román macska
az internet új sztárja

Szép kék, de kissé keresztbe néző
szemű macska, Lentilă (Lencse) szer -
zett újabban nagy rajongótábort a Fa -
cebookon. A fehér Ragdoll cica gazdái 
gyakran tesznek közzé képeket kis
meg jegyzésekkel Lentilă-ról, az oldal -
nak pedig jelenleg 2900-nál több láj -
kolója van, és ez folyamatosan növek -
szik. Lentilă nem az első kancsal cica,
aki népszerűségre tesz szert. Span gles,
az amerikai macska 2011 óta van fent a 
Facebookon, és ezalatt majdnem öt -
ven ezer kedvelőt szerzett. (adevarul)

Van különbség!
VÍZSZINTES: 1. “A sírig tartó

házasság olyan, mint a legvak me -
rőbb vállalkozás, de a nagy célok és
vakmerő vállalkozások ...” (Sigrid
Undset). 13. Egy csodálatos ... (film).
14. Önzetlen hűségű, lelkes. 15. Vati -
káni, luxemburgi és kambodzsai gkj.
16. Verekedni kezd! 17. Középkori ki -
rályság volt a Pireneusok két oldalán.
19. Nyelvész (László). 20. Szilfa (ang.).
22. Számítógép-memória. 23. Jelleg -
zetes nyelvjárású, észak-magyaror szá -
gi népcsoport. 24. ... Sharif; amerikai
filmszínész. 26. Bánk bán fia. 28. ...
reale; valóságos, létező dolog. 29.
Táplálkozik. 31. Valamihez illő. 33.
Ám. 34. Megszólítás. 35. Szélhárfa.
36. ... Lake City; Utah állam fővárosa.
38. Fohász. 39. Lehetőség. 41. Csú -
nya. 43. Mosópormárka. 45. Ébred.
46. Megfelelt (orv.). 47. Temespartok!
49. Nagyon drága. 51. Éles, magas

hangon szól. 52. “... mondta az anyu -
kám” (Omega). 54. Gabonanövény.
55. Beszél. 56. Hegyi kecske. 58. Pesti
...; vicclap volt. 59. Világos angol sör.
61. Pirosodik az eper. 62. Az istenek
...; H. G. Wells kisregénye. 65. Bo -
korban lapulnak! 66. A felsőfok jele.
67. Savanykás, vadon termő növény.
68. A vulkán ontja magából.

FÜGGŐLEGES: 1. Róma folyó -
ja. 2. Karol. 3. Belém határai! 4. Big ...; 
londoni látványosság. 5. Ízeltlábú. 6.
Hol land sajtváros. 7. ... es Sa laam; tan -
zániai város. 8. Ki sokat ..., keveset
fog. 9. De cem ber 18-án van a név nap -
ja. 10. Japán drámai műfaj. 11. Angol
építész (Henry). 12. Elbeszél. 18. In -
diai pálinka. 19. Darabolni kezd! 21.
Befolyásával irányít. 23. ... et publice;
nyilvánosan. 25. ... Far row; amerikai
filmszínésznő. 26. Teniszpálya jelzője
lehet. 27. Kopíroz. 30. Un cle ...; ame -
rikai jelkép. 31. Tartó. 32. Bodrilak.
34. A gondolat befejező része. 35.
Tévesen jegyző. 37. Háromszoros. 39.
Olasz szerelem. 40. Vadászrejtek. 42.
Naplójelző. 44. Orosz folyó. 46. ... de
Ja neiro; brazil nagyváros. 48. Rajong
érte. 50. A trombita alkatrésze. 51.
Légmozgás. 53. Órómai hármas fogat.
55. Szláv nép. 57. Gépkocsi (röv.). 58.
Előtag: gondolat-. 60. ... tesz; becsap,
átver. 62. Spanyol, zambiai és ománi
gkj. 63. Egységes Digitális Rendszer
(röv.). 64. Az orrához. 67. Némán síró! 
69. Ellenben. 70. Air In dia (röv.).

   Szerkesztette: Csatlós János
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A dohányosok száma
megközelíti az

egymilliárdot világszerte
Bár a dohányzás a világ számos ré -

szén egyre kevésbé népszerű, a do hány -
zók száma világszinten növekszik.
Míg 1980-ban 721 millióan dohá nyoz -
tak naponta, 2012-ben ez a szám már
967 millió volt – mutat rá egy új ame -
rikai tanulmány. 

Az emelkedést a népességnövekedés számlájára írják a kutatók. Mivel a
Föld népessége az elmúlt fél évszázadban több mint kétszeresére, 7 milliárdra 
nőtt, egyszerűen több em ber van, aki rászokhat a dohányzásra – írja a BBC
News az Amerikai Orvostudományi Társaság lapjában (JAMA) publikált
tanulmányt ismertetve. A tanulmányt – több más kutatási eredménnyel együtt 
– annak az amerikai tisztifőorvosi jelentésnek az 50. évfordulójához időzítet -
ték, amely egyértelműen megállapította, hogy a dohányzás betegséghez és
halálhoz vezethet, elindítva dohányzásellenes intézkedések sorozatát.

A Washingtoni Egyetem 187 ország adatait feldolgozó tanulmánya szerint 
számos nagy országban, köztük Bangladesben, Kínában és Oroszországban
is egyre többen dohányoznak. Globális szinten azonban csökkent a dohány -
zók aránya. Míg 1980-ban még a férfiak 41, a nők 10 százaléka dohányzott
napi rendszerességgel, addig ez az arány mára a férfiaknál 31, a nőknél pedig
6 százalékra csökkent.

A dohányzási “toplista” csúcsát Kelet-Timor foglalja el, ahol a népesség
61 százaléka dohányzik. A legkisebb az arány Antigua és Barbuda szigetál -
lamában, ahol a lakosság csupán 5 százaléka dohányzik.

Oroszországban, Indonéziában és Örményországban a férfiak több mint
fele, Chilében, Franciaországban és Görögországban pedig négy nőből egy
dohányzik.

Míg globálisan 1980-ban 4,96 billió cigaretta fogyott, addig ez a szám
2012-ben becslések szerint 6,25 billió volt.

A kutatók szerint a dohányzás egészségre gyakorolt negatív hatása azok -
ban az országokban lehet a legsúlyosabb, ahol a magas dohányzási ráta a ma -
gas cigarettafogyasztással párosul, például Görögországban, Írországban,
Olaszországban, Japánban, Kínában, Kuvaitban, a Fülöp-szigeteken, Orosz -
országban, Svájcban vagy Uruguayban.

Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár tavaly novemberben
egy felmérés eredményeit ismertetve azt mondta, hogy Magyarországon
2013-ra – az előző évi 28 százalékról – 19 százalékra esett vissza a naponta
dohányzók aránya a felnőtt lakosság körében. A dohányosok száma mindkét
nem esetében csökkent: a felmérés szerint 2012-ben még a férfiak 32,3 szá -
zaléka, míg tavaly már csak 24,3 százaléka mondta azt, hogy naponta rágyújt. 
A nőknél ez az arány a 2012-es 23,6 százalék után 15,2 százalékot mutatott
2013-ban. (MTI)
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Első világháborús
katonákat hoz elő a

globális felmelegedés
Olaszország menő síterepei közel 100 éve még nem a ki kap cso ló -

dás festői terepeként voltak ismertek. Észak-Olaszország alpin
régiójában húzódott a mod ern hadviselés egyik legbizarrabb front -
vonala. A fehér háborúként emlegetett harcok az Alpok csúcsai közt
folytak, nem ritkán 2-3 ezer méteres magasságban.

Aztán a háború véget ért, az 1915- től
1919-ig az Osztrák–Mag yar Mo nar chi -
ához tartozó terület Olaszország része
lett, a hegyek pedig újra a termé szet já -
rást, sportot jelentették. Egészen a kö -
zel múltig, amikor a globális felmele ge -
dés egyre gyakrabban hozta elő a pusz -
tító háború emlékeit.

A gleccserekből fegyverek, katonai
eszközök, menedékek olvadtak ki. Sőt, 
előkerült néhány katona holtteste is, a
jég által konzervált állapotban.

Háború a gleccseren
A közel kétszáz kilométeres front -

vo nalon főleg a központi hatalmak had -
seregének emlékei bukkantak elő, mi vel
ők – azaz mi – védtük északról Trenti -
no tartományt: az Osztrák–Mag yar Mo -
narchia serege a gleccseren állomá so -
zott. Az olasz állások délen, sziklás te -
re pen álltak.

Az olaszok eleinte előnyben voltak, 
mivel hadseregük már rég rendelkezett 
hegyi alakulattal, az osztrákok viszont
az itt kialakuló front miatt állították fel
a magashegyi harcra specializált Kai -
serschützent. Az alakulat nem egysze -
rű en hegyi környezetbe küldött kato -
nák ból állt. A csapatok tüzérséget, utá -
szokat, az ellátást segítő egységeket is
felvittek a havas csúcsok közé.

A fronton állóháború alakult ki, úgy -
hogy a jégen létesített állások egyre bő -
vültek. Az osztrákok egész járat rend sze -
reket fúrtak a jégbe: voltak lövőál lá sok,
raktárak, műhelyek és hálótermek is. Ez -
zel magyarázható az olvadással előbuk -
kanó tárgyak nagy száma. A Tele graph 
cikke szerint találtak itt jégben konzer -
válódott szerelmes levelet Mariának cí -
mezve, egy osztrák katona naplóját,
fegy vereket, lőszeresládákat, és szalma -
papucsokat, amelyekben a jégen köz -
lekedtek a katonák.

Múmiák a jégben
A hegyek alatti Peio városkában mú -

zeumot is alapítottak a tárgyaknak és a
front emlékeinek. Ennek vezetője, Ma u -
rizio Vicenzi találta meg 2005-ben a
jég alatt azt a mélyen a jégbe fagyott
kalyibát, amely az ellátást biztosító fel -
vonó állomása volt. Ebben a kis épít -
ményben működött a mo tor, ami ká be -
len élelmet és lőszert hozott fel a kato -
náknak a völgyből. Hosszas munkával
eltávolították a jeget a kalyibából és a
hozzá tartozó járatból, és emlékek e -
gész sorára bukkantak. A sisakok, fegy -
verek, gépek mellett három képet is ta -

láltak a falon. Az egyik a mo tor műkö d -
tetését magyarázta, volt egy újságból
kivágott kép, amin a bécsiek élelemért
állnak sorba, továbbá egy képeslap, bi -
zonyos Georg Kristof tábori sebésznek 
címezve. Az alvó nőt ábrázoló képes -
lap ra csehül azt írták: Magányos szerel -
medtől.

A globális felmelegedéssel elő kerül -
tek az elesett katonák is, akiket szinte
mumifikált a jég. Vicenzi 2004-ben há -
rom katona testére bukkant 4000 méter 
magasságban, egy jégfalba fagyva. A
ka tonák ruhájából egyértelmű volt, hogy
az osztrák hadsereg tagjai. A zse bük -
ben kötszereket találtak, így valószí nű -
leg szanitécek voltak, akik az 1918 szep -
temberében itt dúló harcokban eshet -
tek el.

Tavaly szeptemberben két fiatal, 17-
 18 éves katona tetemére bukkantak, a -
kiket a jégbe temettek el. Mindkettőjük 
testében golyókat találtak.

A front külön tragédiája volt, hogy
a két ország katonáit a környéket is me -
rő helyiekből toborozta, így gyakran o -
lyanok harcoltak egymás el len, akik is -
merték a másikat a szomszédos falu ból,
vagy akár rokonok is voltak.

Nem a háború követelte egyébként
a legtöbb áldozatot. A hadsereget erő -
seb ben tizedelték a mostoha körül mé -
nyek. Nem volt ritka, hogy akár mí nusz
30 fokra is leesett a hőmérséklet, gya -
ko riak voltak a viharok, és mindehhez
nem volt jó az ellátás és a katonák ru -
házata sem. (in dex.hu)

Nincs természetes fény Pekingben
A szmog Pekingben jelenti a legnagyobb veszélyt és mostanra

olyan apokaliptikus állapotok uralkodnak a városban, melyeket ko -
rábban csak a különböző utópisztikus filmekben láthattunk.

Peking városában számtalan hatal -
mas LED-kijelző található, melyeken
a lapesetben különböző, főként a tu ris -
ták számára nélkülözhetetlen infor má -
ció jelenik meg. A hétvégétől azonban
egységesen a napfény kapta a fősze re -
pet mindenhol. Pekingben ugyanis olyan
komoly szintet ért el a légszennyezés,
hogy a természetes fény, mint olyan el -
tűnt a lakosok életéből. Éppen ezért eze -
ken a kijelzőkön a Nap mozgását követ -
hetjük nyomon.

A szennyezés számokban is kimu -
tat ható. A múlt keddi mérések alapján a
PM2.5 350-500 mikrogramm között
moz gott, az Amerikai Követségen 671-
 es rekordot rögzítettek. A WHO sze rint
az emberi szervezetre még nem káros
szennyezés max i mum 25 mikrogramm 
lehet, a 300 mikrogramm feletti érték
már életveszélyes, így el lehet képzelni 
a Pekingben uralkodó állapotokat. Szin -
te a világ összes hírműsora készített már
riportot a jelenségről és a megszó lal ta -
tott lakosok ugyanarról panaszkodtak:
köhögés, irritáló érzés az orrban, fo lya -

matos szomjúság.
A hivatalos szervek egy utasítással

határozatlan időre bezárták az összes
iskolát és nem ajánlják a nagyon fia ta -
lok illetve az idős korosztály számára,
hogy kimozduljanak az otthonukból. A
többiek számára is előírás a különböző
védelmet nyújtó eszközök alkalma zá -
sa, így ismét „divat” lett az arcmaszk
viselése. A szennyezés téli fűtésnek, a
rengeteg autónak és a különböző gyá -
rak károsanyag-kibocsátásának köszön -
hető. A keddi mérés után a tiltással e -
gyütt a város vezetése arról is döntött,
hogy 2.6 millió tonnával csökkenti az
elégethető szén mennyiségét és 15 mil -
liárd kínai jüant költenek majd 2014-
 ben a levegő tisztítására.

Tavaly Hopej tartomány volt a leg -
szennyezettebb, ahol a legmagasabb
PM2.5 érték 993 mikrogramm volt. A
kormány itt szinte azonnal lépett és
8.347 erősen szennyező üzemet zártak
be és ennek hatására folyamatosan, év -
ről évre egyre jobb eredményeket pro -
dukálnak a méréseken.  (sg.hu)

Így menekülnek a fiatalok a Facebookról
A Facebook egyik legkomolyabb

problémájává nőtte ki magát az u tób -
bi egy-két évben, hogy a közösségi ol -
dal egyre kevésbé népszerű a fiatalok
körében. A tizenévesek számára azért
csökken az oldal vonzereje, mert az egy -
szerűen túl sikeres: a tiniknek ciki egy 
olyan közösségben jelen lenniük, ahol
ott vannak a szüleik és az iskolai ta ná -
raik is. A Facebook népszerű funkció i -
ra, mint a képmegosztás vagy a csete -
lés, egyre-másra jelennek meg újabb és
trendibb mobilos alternatívák. Hogy
ez a jelenség milyen komoly, azt jól mu -
tatja az iStrategyLabs cég elemzése,
ami a 2011. és 2014. januári statisz ti -
ká kat hasonlítja össze.

A cég az adatait a Facebook hir de -
tési platformjából nyeri, így az olyan
felhasználókról tud képet alkotni, a -
kik nek az üzenőfalaira érdemes hir de -
téseket vásárolni, mert a felhasználók
aktívak, sűrűn bejelentkeznek, és so -
kat vannak a szemük előtt a rek lá mok.
A statisztika csak az amerikai fel hasz -
nálókkal foglalkozik, de az ottani tren -
dek általában jól szokták előre jelez -
ni, mi fog történni később a világ töb -
bi részén lakó felhasználóknál.

2011-et a Facebook közel 147 mil -
lió aktív amerikai felhasználóval kezd -

te, míg 2014-et kerek 180 millióval. A 
nemek aránya alig változott: kicsivel
több a nő, mint a férfi. A korcso por tok -
nál azonban annál nagyobb a különb -
ség a három évvel ezelőtti adatsorhoz
képest. A 18 éven aluliak száma 13 mil -
lióról 10 millió alá csökkent, az eggyel
efölötti korcsoportban (18-24 év) 45
millióról 42 millióra csökkent a lét szám.
Az ennél idősebb csoportok bővülése
viszont simán behozza a fiatalok elván -
dorlása miatti csökkenést: a 25-34 é -
ve seknél 32, a 35 és 55 év közöt ti ek -
nél 41, míg az 55 év felettieknél 80 szá -
zalékos volt a növekedés. Az ameri -
kai felhasználóknál a nyugdíjas korosz -
tály már 28 millió fővel van jelen a Fa -
cebookon, és a teljes tagság 15 száza -
lé kát adja.

Hatalmas a változás a felhasználók 
iskolai végzettségénél is: a közép is ko -
lába és egyetemre járók száma egya -

ránt kevesebb mint a felére esett, míg
a diplomásoké csaknem a duplájára nőtt.
Igaz, ennél a felmérésnél torzíthatja az
eredményeket az, hogy sokan nem ad -
ják meg magukról ezt az adatot a Fa -
cebookon. A számok mindenesetre azt
mutatják, hogy a felhasználók három
év alatt három évet öregedtek, leérett -
ségiztek, lediplomáztak, de nem iga zán
jöttek a helyükre új egyetemisták és
középiskolások.

Érdekes, hogy a földrajzi régiók sze -
rinti bontásban éppen azok a városok
mutatják a legnagyobb növekedést, a -
me lyek technológiailag a legfej let tebb -
nek számítanak: New York és San Fran -
cisco (vagyis a Szilícium-völgy) kör -
nyéke, ahol három év alatt megdup lá -
zódott a felhasználók száma. Eközben 
Chicagóban vagy Houstonban 30 szá -
za lék alatt maradt a növekedés üteme.

(in dex.hu)
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 5 gyümölcs, ami segít
 az in flu enza leküzdésében

Bár a tudósok vitatkoznak arról, hogy az in flu enza meg előz he -
tő-e körültekint? C-vi ta min bevitellel, valamennyien egyetértenek 
benne: ha már megtörtént a baj, a létfontosságú vegyület segít sé -
gével könnyebben és gyorsabban leküzdhetőek a tünetek. A kö -
vetkező finomságok tehát természetes, élvezetes megoldást nyúj -
tanak a betegség legnehezebb napjainak átvészelésére.

Alma
Nem véletlenül tartja a

mondás, hogy aki napi egyet
megeszik belőle, messzire el -
kerülheti az orvost. Fantasz -
tikus antioxidáns-kom biná -
ció ja révén olyan hatékonyan
erősíti az immunrendszert,
mintha több mint ezer(!) mil -
li gramm C-vitamint vennél be 
egyszerre. (Csak összehason -
lí tásképp: a nemzetközi aján -
lások szerint napi 75 mg aján -

lott min i mum mennyiség, régebben pedig 60-at írtak elő.) 
Az alma titka, hogy úgynevezett flavonoidok is vannak benne, melyek nem -

csak az in flu enza, hanem más betegségek el len is segítenek. Lehetőleg ne há -
mozd meg!

Pa paya
Ebből az egzotikus csemegéből valószínűleg nem kerül mindennap az asz -

talra, ám ha belegondolsz egy in flu enza alkalmával beszerzett átlagos patikai
csomag árába, egyáltalán nem luxus, hogy probléma esetén meglepd vele ma -
gad. Egy gyümölcs a napi ajánlott min i mum C-vi ta min mennyiség 250%-át
rejti, így lórúgásszerűen hat a szervezetedben tanyázó kórokozókra. Emellett
E-vi ta min és béta-karotin is van benne, melyek elegye gyulladáscsökkentő
hatású. Asztmás tünetek el len is jó.

Áfonya
A csodás bogyós több antioxidánst rejt, mint más szokványos gyümölcsök.

Egyetlen adag ötször többet, mint a szuperétel elnevezést méltán kiérdemlő
brokkoli. Természetes probiotikus hatása révén növeli a „jó”, tehát emésztést és
immunrendszert segítő baktériumok jelenlétét a bélrendszerben, így véd az éte -
lek útján terjedő bajokkal szemben is.

Az in flu enza és a megfázás mellett gyakran ajánlják húgyúti gondok – első -
sorban felfázás – kezelésére is. Kivonata nem véletlenül kapható gyógyhatású
készítményként.

Grépfrút
A kesernyés C-vi ta min bomba úgynevezett limonoidokat is tartalmaz, ame -

lyek képesek a koleszterinszint csökkentésére. A fehér változat is szuper egész -
séges, de a vörösben még likopin is van: ez az az antioxidáns, aminek a para -
dicsom kutatásokkal alátámasztott rákmegelőző hatását tulajdonítják. 

Azért jobb legyűrnöd egy grépfrútot, mint bevenni egy szem nagydózisú
C-vi ta min tablettát, mert az értékes növényi összetevők jelentősen fokozzák a
felszívódás mértékét, ennélfogva a hasznosulást.

Banán
A sárga klasszikus mostanában nem a legnépszerűbb, mert önjelölt táplál -

kozástudományi szakértők újabban a diéta ellenségének kiáltották ki. Persze, ez
butaság: a mennyei gyümölcs tele van B6-vitaminnal, amely harcba száll a fára -
dé konysággal, a depresszióval, a stresszel és az álmatlansággal. 

Magnéziumtartalma erősen tartja a csontokat, a benne lévő kálium pedig véd
a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben. Egy darabban mérettől füg -
gően mindössze száz kalória van – ez a többi gyümölcshöz képest viszonylag
sok, ám a napi viszonylatban igen kevés, tehát semmiképpen sem fog a fogyás -
ban akadályozni.

+1 zöldség: savanyú káposzta
Ha nem vagy kifejezetten gyümölcsrajongó, esetleg szívesen nézel valami

kiadósabb C-vi ta min forrás után, válaszd a savanyú káposztát! Jó minőségű
virslivel tálalva percek alatt elkészíthető ebédet vagy vacsorát tehetsz az asztal -
ra, ráadásul alaposan feltöltöd vele a vitaminraktárakat. Érdemes olyan forrásból 
beszerezned a savanyított zöldséget, hogy ne legyen tele adalékanyagokkal: a
frissen kimért változatok a legjobbak! 

Fontos, hogy magadnak még akkor se diagnosztizálj semmilyen betegséget,
ha a tünetek alapján látszólag biztos vagy benne! Mindenképpen menj el doki -
hoz, hogy kiderüljön, tényleg influenzáról van-e szó, esetleg más légúti kórról!

                                    Sándor Alexandra (bien.hu)

Így lesz lapos a hasad!
3 gyakorlat, ami hatásosabb, mint a felülés

A lapos has arról árulkodik, hogy edzettek és fittek vagyunk. Rá adá sul, ha
pop sitájékon van is egy kis feleslegünk, egy szép, lapos hassal még akkor is
magas pontszámot érnénk el a dögös és szexi ranglétrán, ha lenne ilyen - bár va -
ló színűleg mindannyiunk fejében van egy ilyen rej tett kis mérce.

Az áhított idomokat és az úszógumi 
megszüntetését azonban nem könnyű
elérni. Te is százszámra végzed a fel -
üléseket, mégsem látod magadon a kí -
vánt eredményt? Megkérdeztük Kre mer
Kaposi Péter személyi edzőt, mit kell
tennünk a feszes hasizmok érdeké ben.
Három hatásos gyakorlatot javasolt!

Hídtartás
Ennél a gyakorlatnál a törzs minden 

izma komoly terhelést kap, így egyen -
letesen teszed tónusossá az egyenes, az 
oldalsó hasizmok, a törzshajlító és a
csípőhajlító izmokat. Ez a gyakorlat sta -
tikus, tehát egy adott pózt kell kitartani 
bizonyos ideig - minél tovább, annál
jobb.

Hogyan végezd? Helyezkedj fekvő -
támasz pozícióba úgy, hogy az al kar -
jai don támaszkodsz. A könyökhajlat
de rékszöget zárjon be, a felkar legyen
merőleges a talajra, a felsőtested pedig
képezzen egyenes vonalat.

Térdfelhúzás hanyatt fekve
Ez a klasszikus lábemelés gyakorlat 

hatásosabb formája. Feküdj hanyatt, a
két karodat tedd a tested mellé, a te -

nye rek lefelé néznek, és a test alatt de -
rékmagasságban támasztják a gerincet
- vagyis azokon kell, hogy feküdj.
Nyújtsd ki a lábaidat teljesen, és emeld 
el a földtől pár centire. Ez a kiindulási
pont. Ezt követően húzd fel a térdeket
addig, míg azt érzed, hogy a derekad
kissé elemelkedni kezd a kézfejekről.
Ezen a ponton feszítsd meg erősen a
hasizmodat, és tartsd a pozíciót egy-
 két másodpercig, majd lassan nyújtsd
ki újra a lábaidat. Egyenletesen, lassan
végezd mindkét szakaszt, 20-30 ismét -
léssel, három-négy sorozatban.

Ahhoz, hogy megőrizd egészsége -
det, és fitt maradj, mindennapos moz -
gásra van szüksége szervezetednek!
Ez jelenthet egy aerobikedzést, egy rö -
vid sétát, vagy akár a lift helyett a lép -
cső használatát. 

Hasprés
Feküdj hanyatt, térdek felhúzva,

talpak a talajon. Két karoddal tartsd a
fejedet, de csak tartsd, ne emeld karból
- sokan ugyanis megrántják a fejüket
hasprésnél, ami egyrészt eredmény te -
lenné teszi a gyakorlatot, másrészt a
nyaki gerincet is feleslegesen terheli.

Ne akarj felülni, ez nem felülés, ez
hasprés! Amit ebben a gyakorlatban
végzünk, az egy felgördülő mozdulat:
a gerincünket domborítjuk, és eközben 
feszítjük meg a hasizmunkat. Edzőnk
hangsúlyozza, hogy fontos érezni ezt a
gyakorlatot, és minden egyes végre -
hajtásnál a felső holtponton kell erősen 
megfeszíteni a hasizmokat. Ezt a pozí -
ciót kell tartanod egy-két másodpercig, 
majd csak addig engedd le magadat,
amíg még érzed a feszülést a hasizom -
ban. Nem kell teljesen visszafeküdni a
földre! Végezz 20-30 lassú ismétlést,
három-négy sorozatban.

Mit kell tenned még?
Ha ezeket a gyakorlatokat be tudod

illeszteni rendszeres mozgástervedbe,
akár úgy, hogy futás, úszás után nyúj -
tasz és erősítesz picit, akkor a lapos
hasért folytatott küzdelem oroszlán ré -
szével már meg is vagy. Azonban a test -
mozgás, erősítés csak akkor fog szépen 
kirajzolódni alakodon, ha tudatosan
táp lálkozol. Figyelj oda az egészséges
étrendre, és válassz egy alkatodhoz
iga zított diétát!

           (femina.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

• Eladó háromszobás, manzárdos csa -
lá di ház, kis udvarral, a Grivica utca 61.
szám alatt. Érdeklődni lehet a 0771-
 766903 tele fonszámon.

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drá ga férj, szeretett édesapa,
nagyapa, a pós

DR. FEKETE SÁNDOR
életének 83. évében, január

21-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Nyu galma fölött
őrködjön örök szere te tünk.

Temetése január 25-én, szom -
ba ton 14 órakor, a református
teme tő ká polnájából lesz.

A szerető és gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

SZABÓ MÁRIA
sz. Cozma

temetésén részt vettek, sírjára vi -
rá got helyeztek és részvétüket
nyilvá nították.

A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Borongó szívvel és a részvét
igaz fájdalmával búcsúzunk
sógorunktól és nagybátyánktól

DR. FEKETE SÁNDORTÓL
a kiváló embertől és orvostól, a

Ro mán Népköztársaság Lovagi
Érdem rendjének tulajdonosától,
Nagybá nya város díszpolgárától, az
orvostu do má nyok doktorától.

Nyugalma legyen csendes,
emlé ke áldott. Őszinte
együttérzéssel osz tozunk a család
fájdalmában.

dr. Ivánovics Magoss Éva, férje
dr. Ivánovics Sándor, Magoss At -
tila és családja, dr. Dombi-Magoss
Ár pád, dr. Makai-Magoss Csaba és
Gabri el la, dr. Makai Magoss Ágnes 
és férje dr. Dombi Ábel, dr. Makai
Magoss Dániel és dr. Soós Borbála,
dr. Ivá no vics Éva és férje dr.
Tornyosi Zsom bor és családjuk

„Küzdöttél..., de már nem lehet;
Most átölel a csend és a szeretet.”

Megrendüléssel fogadtuk a szo -
morú hírt, hogy szeretett barátunk

DR. FEKETE SÁNDOR

itt hagyott bennünket.
Őszinte rész vétünk a gyászoló

csa ládnak. A Filcz család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

DAROLCZÁN SÁNDOR

halálának 3-ik évfordulójára. 
„Még fáj s ez így is marad,
De mindig velünk leszel,
Az idő bárhogy is halad.”
Szerető feleséged Piri, lányod

Gyöngyi, fiad Peti, vejed Robi,
me nyed Ivona, unokáid Viki,
Eszter, Katika és Petike, hugod
Cuni, só gor nőid Judit és Magda

Ott pihensz, ahol már nem fáj sem -
mi,

S nyugalmadat nem zavarja sen -
ki.

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

csil lag!
Január 21-én volt egy éve, hogy

a szeretett férj, apa, nagyapa, a
koltói

VICSAI LAJOS
eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi
a gyá szo ló család. 

Január 28-án lesz egy éve annak
a szomorú napnak, amikor a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós

HAJNAL ETELKA
eltávozott körünkből.
Emlékét ke gyelettel őrzi a bána -

tos család.

Január 21-én volt 8 éve, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
após és testvér

KOLLÁR FERENC
örökre itt hagyta szeretteit és

mind azokat, akiket ismert és tisz -
telt.

Nyugodjon békében.
Felesége Ibi és gyermekei

Szomorúan emlékezünk január
21- én 8 éve elhunyt testvéremre

KOLLÁR FERENCRE
Emlékét mindörökké megőríz -

zük.
Ari, Julika és családja
Kolozsvárról

HIRDETÉSEK 2014. január 24.

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

kezdettel APRÓK TÁN CA, fél
héttől TÁNC HÁZ NAGYOB BAK -
NAK. Mu zsikál a GESZ TENYE -
FA és a BERENA!

Szeretettel várunk!

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!

Nagybányaiak is részt vettek az idei szatmárcsekei megemlékezésen, a
Ma g yar Kultúra Napján, a mag yar Himnusz születésnapján. A református
temp lomban tartott ökumenikus istentiszteleteten Bosák Nándor római ka -
tolikus és Bölcskei Gusztáv református püspök hirdetett igét. A templomi
szer tartás után az ünnepség résztvevői a helyi református temetőbe vonultak
át, ahol a jelenlévők – köztük a Teleki Mag yar Ház képviselői – meg ko szo -
rúz ták Kölcsey Ferenc síremlékét.

A rendezvényt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, Szat már -
cseke Önkormányzata és a Kölcsey Társa ság szervezte. (déel)

EMNT IRODA - honosítás
Nagybánya, tel: 0262-212.040

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

* GYÓGYTORNA – a jövő ked -
den KIVÉTELESEN csak 16.30 órai
kez dettel ta lá l ko zunk a Te leki Mag yar
Házban!

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

* KERESSE a Művelődés c. köz -
mű velődési folyóiratot a Házban!

APRÓHIRDETÉSEK:

NAPONTA 9-15 óráig, 

CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Vásárosnamény
Gyógyfürdő

január 30-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!
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Kelemen Zoltán 21. lett a
budapesti műkorcsolya-Eb-n
A csíkszeredai Kelemen Zoltán a rövidprogramot követően még a

14. helyen állt a budapesti műkorcsolya- és jég tánc  Eu ró pa- baj -
nokság férfi egyes versenyében, de a szombati kűrben túl sokat hi -
bázott, így végül a 21. helyen zárt. A hölgyek versenyében a mind -
össze 15 éves Julija Lipnyickaja első Eb-aranyát szerezte, míg a jég -
táncosok mezőnyében olasz pár örülhetett.

A nyolcadik kontinenstornáján sze -
rep lő Kelemen Zoltánnak nem úgy si -
került a kűr, ahogy azt sze ret te volna.
A műkorcsolyázó szerint a közönség
remek volt, de a bemelegítés utáni vá ra -
kozás kicsit kizökkentette koncent ráci -
ó ját: „Nem tudom, mi történt, nem az i -
degesség gátolt. Talán azért nem sike -
rült a futásom úgy, ahogyan szerettem
volna, mert a bemelegítés utáni vára ko -
zás hosszú volt.”

A csíkszeredai sportoló már koráb -
ban kvótát szerzett a február 7-én kez -
dődő téli ötkarikás játékokra, így az Eu -
rópa-bajnokság után folytatja felké szü -
lését: „Készülök az olimpiára, remélem,
hogy ott jobb tudok lenni, és Szocsiig
sikerül a hibáimat kijavítanom. A kö zön -
ség szuper, öröm Budapesten kor cso -
lyáz ni.”

A férfiak egyéni versenyében a cím -
védő Javier Fernandez programja ki fe -
jezetten nehéz elemeket – három négy -
fordulatos és hét háromfordulatos ug -
rást is – tartalmazott, s bár rövid prog -
ramjának tökéletességét nem tudta meg -
ismételni, győzelme nem került ve szély -
be. A spanyol mögött, pályafutása leg -
na gyobb pontszámát korcsolyázva, Szer -
gej Voronov lett a második, míg a szin -
tén orosz Konsztantyin Mensov a do bo -
gó harmadik fokára állhatott fel. Hazai
részről Forgó Kristóf 30. helyen vég -
zett, így nem mu tat hatta be kűrjét.

A hölgyek mezőnyében összessé gé -
ben sokkal kevesebb volt a kimagasló
teljesítmény, mint a férfiak viadalán, de
az érmesek itt sem okoztak csalódást.
Az olasz Carlina Kostner előadás mód -
ban messze fölülmúlta riválisait, de tech -
nikai hibái miatt csak a harmadik he -
lyen végzett, az aranyéremért két na -
gyon fiatal orosz korcsolyázó harcolt.

A 2012-ben ju nior világbajnoki cí -
met szerző, mindössze 15 éves Julija Lip -
nyickaja hibátlan kűrt futott Schindler
listája filmzenéjére: néha a fizika tör vé -

nyeit meghazudtoló forgás- és lépés -
kombinációkat mutatott be, és pálya fu -
tása legmagasabb pontszámával arany -
érmet nyert.

A párosok versenyében hármas o rosz
siker született. A Tatyjana Volo szo zsar,
Makszim Tranykov páros a pénteki rö -
vidprogram után jelentős előnnyel ve -
zetett a német Aliona Savchenko, Robin
Szolkowy duó előtt, és mivel utóbbiak
betegség miatt a szabadprogram előtt
visszaléptek, az oroszok megvédték Eu -
ró pa-baj no ki címüket.

A jégtáncosok mezőnyében az An -
na Cappellini, Luca Lanotte páros nyert.
Az olasz duóra csupán a rövidprogram
után második helyen álló Jelena Ilji nih,
Nyikita Kacalapov páros volt igazán ve -
szélyes, de mivel az oroszok hibáztak a 
kűrben, a tavalyi bronzérem után az ola -
szok Budapesten aranyérmet ünnepel -
hettek. A jégtáncosok között Turóczi Dó -
ra, Ma jor Balázs a 21. helyen vég zett.

Műkorcsolya és jégtánc Európa- baj -
nokság, férfiak: 1. Javier Fernandez (Spa -
nyolország) 267,11 pont, 2. Szergej Vo -
ronov (Oroszország) 252,55, 3. Konsz -
tantyin Mensov (Oroszország) 237,24.
21. Kelemen Zoltán (Románia) 171,26, 
30. Forgó Kristóf  (Magyarország).

Nők: 1.Julija Lipnyickaja (Orosz -
or szág) 209,72 pont, 2. Agyelina Szot -
nyikova (Oroszország) 202,36, 3. Ca ro -
lina Kostner (Olaszország) 191,39.

Párosok: 1. Tatyjana Voloszozsar,
Mak szim Tranykov (Oroszország) 220,38
pont, 2. Kszenija Sztolbova, Fedor Kli -
mov (Oroszország) 207,98, 3. Vera Ba -
zarova, Jurij Larionov (Oroszország)
201,61.

Jégtánc: 1. Anna Cappellini, Luca La -
notte (Olaszország) 171.61 pont, 2. Je -
le na Iljinih, Nyikita Kacalapov (Orosz -
ország) 170.51, 3. Penny Coomes, Ni -
ch o las Buck land (Nagy-Bri tan nia) 158.69, 
21. Turóczi Dóra, Ma jor Balázs (Ma -
gyarország). (Krónika)

Hoppá! A Dacia lehet a Forma-1
következő gyári csapata

A háttérben zajlanak az e gyez -
tetések, miközben a Dacia szere -
pet vállalhat a sportban 2015-től.

Az F1-live.hu korábban már be szá -
molhatott a hírről, miszerint három új
F1-es csapat adta le a nevezési szán -
dékát a szövetségnél. Az amerikai és a
szerb istálló mellett a Renault égisze
alatt működő Dacia lehet a harmadik
esélyes istálló, de csak egy csapat kap -
hat lehetőséget 2015-ben, vagy 2016- ban.

Az olasz Omnicorse arról ír, hogy
Colin Kolles a háttérben azon dolgo -
zik, hogy a román márka szerepet vál -
laljon az F1-ben és beálljon az egykori
csapatfőnök projektje mögé.

Ecclestone azonban két csapatról be -
szélt, de a brit elmondása szerint egyik
sem kapcsolódik egy autógyártóhoz.

Ez azonban később változhat, ha eset -
leg a Dacia és a Renault igent mondana 
az indulásra. A jelen gazdasági körül -
mények között azonban erre nincs sok
esély. (SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Fütyülnek Kassaira: a mag yar 
bíró lemarad az idei vb-ről 

Nem kapott meghívást a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra
Kassai Viktor – derült ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA)
szerdán nyilvánosságra hozott listájából, amely a brazíliai tor ná ra
utazó játékvezetők névsorát tartalmazza.

„Természetesen stábommal együtt
csalódással értesültünk róla, hogy a
FIFA végül nem számol velünk a vi -
lág bajnokságra utazó szűk keretben, de
mint ahogy egy sportoló életében sem
kizárólag sikerek szerepelnek, egy já -
ték vezetőnek is el kell tudni fogadnia
azt, ha számára kedvezőtlen döntés szü -
letik” – idézte a 2011-ben a világ leg -
jobb bírójának választott Kassait a Ma -
g yar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) in -
ternetes oldala.

A mag yar játékvezető ugyanakkor
felhívta a figyelmet, hogy a FIFA min -
den kontinensnek lehetőséget kíván ad -
ni, ezért szűkös az Európából utazók
névsora: „Hatalmas volt a versengés a
bekerülésért az európai játékvezetők
között, rajtam kívül több, nagy név ként
számon tartott szakember is csalódott
lehet a döntést követően.”

A világbajnokságra utazó játékve ze -
tői listán a FIFA 25 bírót és segítőiket,
valamint kilenc tartalék bírót és mellé -
jük egy-egy asszisztenst nevezett meg.
Európát kilenc trió – egy-egy német,
török, svéd, hol land, angol, olasz, spa -
nyol, portugál és szerb –, valamint egy
norvég tartalék duó képviseli. A kon ti -

nens játékvezetői közül három képvi -
sel olyan nemzetet, melynek váloga -
tott ja nem jutott ki a tornára (török,
svéd, szerb).

Az előzetes, bő keretben még helyet 
kapó Kassai Viktor négy éve, a dél-af -
ri kai vb-n négy mérkőzésen bírásko -
dott, ő vezette többek között a Spa nyol -
ország–Németország elődöntőt. A ma -
g yar játékvezetőt 2011-ben a világ leg -
jobb bírójának választották, 2013-ban
pedig harmadik lett a labdarúgás tör té -
netével és statisztikájával foglalkozó
szervezet, az IFFHS listáján.

A 38 éves mag yar bíró 2008-ban o -
limpiai döntőt vezetett, majd a sikeres
vb-szereplés után 2011-ben a Bajno -
kok Ligája döntőjét dirigálta, egy év vel
később és tavaly pedig egyaránt BL-
 elődöntőben működött közre.

Kassai Viktor azzal zárta nyilat ko -
za tát, hogy tudomásul veszi a döntést,
és büszke az eddig elért eredményekre, 
egyúttal segítőivel, Erős Gáborral és
Ring Györggyel készen áll arra, hogy
„a következő idényekben a hazai és
nemzetközi szintéren is a legmagasabb 
szinten képviseljék a mag yar szí ne ket”.

(Krónika)
Seedorf sovány győzelemmel
debütált a Mi lan kispadján

Az olasz bajnokság 20. forduló já ban
a Mi lan Clar ence Seedorf edzői debü -
tá lásán 1-0-ra legyőzte a Veronát.

Az első helyzet Mario Balotelli előtt
adódott, aki egy beívelés után fejelhe -
tett volna a kapu torkában, de a vero na i -
ak kapusa az utolsó pillanatban elpas -
kolta a fejéről a labdát. A 14. percben is -
mét az olasz válogatott támadó kapott
labdát, ezúttal még a tizenhatoson kívül,
átvette, majd laposan a jobb alsót vette
célba, egy métert tévesztett. A Mi lan irá -
nyította a meccset, a vendégeknek min -
den energiáját lekötötte a védekezés.
Kaká és a januárban érkezett Honda is
kitett magáért, kettejük közös akciójá -
nak a végén csak a vendégek túlereje
tudta megállítani őket. A Ve ro na a fél i -
dő második felében kicsit kiszabadult a 
térfeléről, de néhány távoli lövésen kí -
vül nem okozott komoly veszélyt Abbi -
ati kapuja előtt. A 39. percben Balotelli
a tizenhatos sarkánál cselezett, majd la -

posan lőtt, mellé.
A második félidőben is a Mi lan kez -

dett jobban, de a vendégek gyors kont -
rái zavarba hozták a milánói védelmet.
Az 55. percben Honda unta meg a te -
he tetlenséget, 26 méterről leadott lövé -
se egy méterrel a bal sarok mellett hagy -
ta el a játékteret. A 66. percben Ignacio 
Gomez rázta le védőjét a bal oldalon,
betört a tizenhatoson belülre, de rövid
sarokba tartó lövését Abbiati szögletre
mentette. Két perccel később Robinho
lőtt laposan a tizenhatoson kívülről, a
labda egy védőn megpattanva a jobb
kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. 
A 81. percben Kaká a tizenhatos olda -
lán betört a büntetőterületre, megtolta a
labdát, majd átesett a rossz ütemben be -
csúszó védő lábán, a bíró tizen egyest í -
télt. A büntetőt Balotelli váltotta gólra.
A Mi lan Clar ence Seedorf bemutat ko -
zó meccsén 1-0-ra verte a Veronát.

(SamsungSport)


