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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!

Világszerte
egyedülálló

kristályt loptak
el Nagybányán
Egy világviszonylatban is u ni -

kumnak számító kalcitkristályt lop tak
el múlt hétvégén a nagybá nyai Ás -
ványtani Múzeumból – ír ja az ema -
ramures.ro. A kristály – formája és
szerkezete mellett – azért is egye dül -
álló, mert töké le tes fele-fele arány -
ban oszlik meg benne a fehér és a fe -
kete rész.

A kalcit (mészpát) kristály 44 éve
volt a múzeum tulajdonában, értéke fel -
becsülhetetlen, de mindössze 35 ezer
lejre volt bebiztosítva. A múzeum ve -
ze tősége arra gyanakszik, hogy egy
szen vedélyes gyűjtő lophatta el. 

A kalcitkristály a nagybányai mú ze -
um egyik fő vonzerejének számított, szak -
emberek és laikusok jártak csodá jára az
utóbbi évtizedekben. Maguk a geológu -
sok közt sincs egyetértés ab ban, hogy mi -
ként alakulhatott ki a tökéletes, jin-jang-
 ra emlékeztető mészpátgömb. (maszol.ro)

Dr. Bónis István a legaktívabb 
Máramaros megyei

parlamenti képviselő
Ez derül ki abból a tanulmányból, amit a Közpolitikák Intézete

hozott nyilvánosságra nemrég. Mi több, a képviselő az országos
szintű kimutatásokban is előkelő helyen szerepel.

Máramarosi mag yar közösségünk
kép viselője a tavalyi esztendő során 788
alkalommal szavazott a plénumban, ami
azt jelenti, hogy a szavazások csaknem 
97%-ánál jelen volt. Számszerűsítve ez
788 voksot jelent, ami nem csak me -
gyénk re vonatkoztatva, hanem orszá -
gos szinten is az élvonalba helyezi őt.
Ez utóbbi ranglistán az előkelőnek szá -
mító 29. helyre került, a 406 kép vi se -
lőből álló testületben.

Dr. Bónis István nem csak a szava -
zá sok során tett tanúbizonyságot el hi va -
tottságáról, hanem a különféle fel szó -
la lások, interpellációk, törvény kezde mé -
nyezések kapcsán is bizonyította, ko -
molyan veszi feladatát, megbizatását.
Egyebek mellett neki (is) köszönhető,
hogy a kormány által ingyenes fogá sza -
ti szolgáltatásokra javasolt 60 millió lejt
sikerült húsz millió lejjel megemelni,
hogy a kórházi ellátásban részesülők jo -

gainak a védelmére törvénytervezet szü -
letett, tiltakozott a fogorvosok támo ga -
tását megszüntető precedens nélküli,
egyoldalú határozat elfogadása el len, és
még sorolhatnánk. Ezen kívül tárgyra
törő kérdéseivel többször fordult a kü -
lönböző szaktárcák vezetőihez, s ha ők
válaszra sem méltatták - mert ilyen is
előfordult az elmúlt egy évben -, nem
ad ta fel, addig ostromolta kérdéseivel
az illetékeseket, amíg kielégítő választ
nem kapott. Így például magya ráza tot
kért egy létező ciánmentes technológia 
gyakorlatba ültetéséről, az anyanyelv
e gészségügyi egységekben történő hasz -
nálatáról.

 Mindemellett természetesen azt is
meg kell említeni, hogy a képviselő, a
kifejezetten parlamenti munka mellett,
kiszállásaival is jobbítani próbálta má -
ra marosi mag yar közösségünk min den -
napjait. (Tamási At tila)

Közgyűlést
tart a Főtér

Fesztivál
Egyesület

Február 12-én, szerdán tartja meg a Főtér Fesztivál
Egyesület az idei évi közgyűlését.

 Napirendi pontok: a Főtér Fesztivál 2013. értékelése,
alapszabályzat-módosítás, tisztújítás, az idei szervező csa -
pat megválasztása.

 Az alapszabályzatra vonatkozó módosítási javaslatokat 

emailen (foterfesztival@nagybanya.ro) várjuk, 2014. feb -
ruár 7-ig. A jelenlegi alapszabályzat elérhető a következő
linken: http://www.foterfesztival.nagybanya.ro/szabalyzat.pdf

A közgyűlés tagjai (meghívottai, akik szavazati joggal
rendelkeznek) nagybányai és környékbeli civil szer veze tek,
intézmények, valamint szakmai, egyházi, oktatási és kul tu -
rális csoportosulások képviselői, bárki, aki valamilyen szer -
vezett formában a mag yar közösségért és annak nevében
fejti ki tevékenységét.

A közgyűlésre bárkit szívesen várunk, akit érdekel a
Fő tér Fesztivál jövője.

A közgyűlés 2014. február 12-én, szerdán, 18 órától 
lesz megtartva a Teleki Mag yar Házban.

Nagybánya, fő kút, részlet, 1905.

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.

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

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

Kérjük a szülőket, nagyszülőket mi -
hamarább keressék meg az óvónőket,
akik az előiratkozások alapján tudnak
mag yar csoportot indítani.
Nagyon fontos, hogy ne hagyják
utolsó percekre ezt a döntést, hi -
szen kis létszám esetén veszélybe 

kerülhet a csoport indítása!
- 20-as sz. Napközi, B-dul Bucu -

reşti 20. (Eurohotellel szemben), óvó -
nő: Vári Renáta Melinda, tel: 0741-
 330801 (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* A Koltó-katalini gyülekezetben

a jövő hét ökumenikus imahét az a láb -
bi szolgálattevőkkel: Erdős Csaba re -
formátus lelkipásztor - Érendréd, Szi -
lágyi Róbert református lelkipásztor -
Dabolc, Szmutku Róbert római kato li -
kus lelkipásztor - Nagybánya-veres ví zi
plébánia, Balogh Enikő kismajtényi
lelkipásztornő, Kovács István római ka -
tolikus lelkipásztor - Aknasugatag, Já -
nos Csaba baptista lelkipásztor - Nagy -
bánya, Nagy Sándor református lelki -
pásztor - Lele, a Nagykárolyi Egyház -
megye esperese. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

* A máramarossszigeti reformá -
tus egyházközségben vasárnap, a dél -
előtti istentisztelet keretében lelki pász -
torválasztó közgyűlést tartanak.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától he lyezték örök 
nyugalomra Rus Ioan testvérünket, aki
78 évesen hunyt el.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra özvegy Sike Károlyné szü -
letett Hézső Mária 82 éves asszony -
testvérünket, Mike Gyula jogász 85 é -
ves testvérünket, valamint Tóth And -
rás testvérünket, aki 75 évesen hunyt
el. Nyugodjanak békében!

* A Don Bosco búcsú január 31-én
18 órától lesz, amely során Orbán Mi -
hály jezsuita szerzetes mond szent be -
szédet. A búcsút követően karaoké és
hittanos buli lesz az új Don Bosco kö -
zösségi teremben. Mindenkit nagy sze -
re tettel hívnak és várnak!

* Betegek Világnapjának ün nep -
lésére kerül sor a Krisztus Király
plé bánián.

Február 11-én ünneplik a Katolikus
Egyházban a Betegek Világnapját, ami
egyben a Lourdes-i Szűzanya ünnepe
is. A Krisztus Király plébánián ki -
lenceddel készülnek az ünnepre, mely
február harmadikán, hétfőn kezdő dik.
Február 11-én délután 16.00 órától e -
lő adást tart a Lourdes-i  jelenésekről és 
a csodás gyógyulásokról Tóth Andrea
idegenvezető Miskolcról, majd 17.15 ó -
rától közös rózsafüzér imádkozás, 18.00
órától ünnepi szentmise a betegekért.
Ennek keretében kiszolgáltatják a be -
te gek kenetét, idős és krónikus betegek 
számára, akik előtte felkészültek a szent -
ség fölvételére és jelezték szándé ku kat.
A szentmisét követően pedig alkalmas

időjárás esetén, gyertyás körmenetet tar -
tanak a parkban a Lourdes-i Szűzanya
szobrával. Minden imádkozni vágyó test -
vért szeretettel várnak!

Hirdetések -
Szentháromság plebánia

Évközi IV. Vasárnap

* Hétfőn, február 3-án, Szt. Balázs
ünnepe. Minden szentmise után ba lázs -
áldásban részesítjük a résztvevőket.

* Szeretettel megkérjük a tavalyi év -
ben elsőáldozáshoz járult gyerekek szü -
leit, hogy fáradjanak be a szentmise u -
tán a sekrestyébe.

* Február 1-9. között a gyerekek va -
káción lesznek, ezért ezen a héten és a
jövő héten is plébániánkon elmaradnak 
a hittanórák.

* Sok szeretettel várjuk a fiatal csa -
ládokat gyermekeikkel együtt a Scheff -
ler Házban minden pénteken este 5 ó -
rakor. A gyermekek számára kézmű ves
foglalkozást szervezünk, a családo sok -
kal pedig egy-egy témát vitatunk meg.

* Hitmélyítő Találkozók: az Egyház -
megyénk által kihirdetett „Önátadás é -
vében” meghívunk mindenkit az Is ten -
nel és önmagával való találkozásra, hogy
átimádkozza/átelmélkedje saját hiva -
tá sát, adottságait, gondjait és örömeit,
terheit, elakadásait, sikertelenségeit és
sikereit. Ez időszakban önmagunk i mád -
ságos vizsgálgatásával szeretnénk meg -
hallani, hogy merre és hogyan indít a
Szentlélek.

Hogy plébániánk minél több tagját
bevonhassuk e gyönyörű folyamatba, a 
következő időpontokat ajánljuk: min -
den hónap első hétfőjén 15.00 órakor a
Mária Légió vezetésével; minden hó -
nap második péntekén 15.00 órakor a
Nőszövetség és Skapuláré vezetésével; 
minden hónap harmadik hétfőjén 18.00
órakor az Egyháztanácsosok vezeté sé -
vel, valamint minden hónap utolsó pén -
tekén, 18.00 órakor fiatal családok veze -
tésével. Szeretettel várunk mindenkit.

* Február 11-e, a lourdesi jelené -
sek emléknapja a Betegek Világ napja
is egyben. Ez alkalommal, a szent mi -
sék végén, kiszolgáltajuk a betegek
szentségét mindazoknak, akik ezt ké -
rik és kellő módon készülnek rá. Meg -
kérjük azokat a híveket, akik fel sze ret -
nék venni a betegek kenetét, hogy irat -
kozzanak fel a sekrestyében vagy az
irodában. Az elmúlt évekhez hason ló -
an nagyböjtben - feketevasárnap szin -
tén kiszolgáltatjuk  betegek szentségét.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

Bibliai Levelező Intézet
,,Az ég és a föld elmúlnak, de az én

beszédeim soha el nem múlnak”(Jézus)

,,Ha Isten nem létezik, és te hittél
Benne, nem veszítettél semmit. Ám ha
Isten létezik, és te nem hittél Benne,

mindent elveszítettél”(Pascal)

Levelező tanfolyamok

Az egészség bibliai titkai
Tartalma: 6 rész, a tanfolyam át -

lagos időtartama 3 hónap; témája: Az 
egészség nem a véletlen gyümölcse, Az
élet Kenyere, Bizalom Istenben, Meg -
a lapozott tiltások?, Rákbetegségek, Cso -
dálatos gyógyulások.

Amikor a szeretet ismét hazatér
Tartalma: 7 rész, a tanfolyam át -

lagos időtartama 3 hónap; témája: Kü -
lönbözőségek a házasságban, Ben ső -
ség az otthonban, Romantikus sze re -
lem, A szülői hivatásról, Konfliktus

az otthonban, Kommunikáció, A vá lás:
nem megoldás.

Jézus hegyibeszéde: a
boldogmondások

Tartalma: 3 rész; a tanfolyam át -
lagos időtartama: 2 hónap; témája: A 
síró megszomorodottak, A szelídek,
Az éhezők és szomjúhozók, A tiszta
szívűek, a békéltetők.

Jézus Krisztus példázatai
Tartalma: 3 rész, a tanfolyam át -

lagos időtartama: 2 hónap; témája: El -
veszett és megtaláltatott, A földbe rej -
tett kincs, Az ima ereje, A megbo csá -
tás nem belőlünk származik, Amikor
5+5 ugyancsak 5.

Egyéni bibliaolvasási
tanfolyam

Levelező rendszerű tanfolyam azok
részére, akik még sosem olvasták a
Bibliát; a mag yar nyelvű biblia for -
dítások bármelyikével használható; A
Biblia összes könyvéhez általános be -
vezetőt és ismétlő tesztet biztosító tan -
könyvek; tanulási ütemterv minden
napra; négy, ugyancsak levelezős vizs -
gaidőszak; segédanyagok, világta la nok
részére hangkazettás Biblia.

Időtartam: 2 év (átlagos napi ta -
nulmány: 4 oldal)

A tanulmányok
teljesen ingyenesek.

FELIRATKOZÁS: tel. 0262-
 221249, 0745369436, mail:
baiamare@solascriptura.ro,

honlap: www.solascriptura.ro.

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

- folytatás az első oldalról -

- 30-as sz. Óvoda, str. Victoriei
110., óvónő: Barcs Éva, tel: 0722 879657

- 30-as sz. Napközi, str.Victoriei
110., óvónő: Tunyogi Imola, Tönkő A -
ni ta, tel: 0755 202 175

- 12-es sz. Óvoda, str. Industriei 1.
(jövőtől új székhelyen), óvónő/igaz ga -
tónő: Ignat Etelka, tel: 0742 027848

- ,,Eminescu” Napközi, str. Crişan
15., jövőtől új székhelyen, óvónő: Gö -
rög Ágnes, Vincze  Melinda, tel: 0724
865299

- Step by Step Napközi, str. V. Ba -
beş 2. (a volt Ciocan utca végén), ó vó -
nő: Polcz Katalin, Torkos Erika, tel:
0747 153498

- 8-as sz. Napközi, str. Horea, tel.
0262 211462, jövőtől új székhelyen, ó -
vónő: Szaniszló Emese, Mezei Kinga,
tel: 0765 161 986

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

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

- Wal dorf csoport, Napközi, jö vő -
től új székhelyen, óvónő: Kerekes Gab -
riella, tel: 0742 146 735 

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

A hét mottója:
,,Senkit nem csodálok jobban,
mint aki öregkorban az ifjakat
megérti.” (Móricz Zsigmond)
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Olvassa a megye legjobb

MAG YAR lapját!

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bo nus Pas tor Alapítvány rö -

vid terápiás programot szervez szen -
ve délybetegeknek és felnőtt hoz zá -
tartozóiknak 2014. február 10-21. kö -
zött.

Várjuk azok jelentkezését, akik
változtatni szeretnének alkohol-, drog-,
nikotin-, játék- vagy társfüg gősé gük -
kel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: február 3.
Bővebb információk a

www.bonuspastor.ro

oldalon.
Az érdekeltek keressék szat már -

németi munkatársunkat a követ ke -
ző telefonszámon: 0744-539213.

Múltidéző
- 450 évvel ezelőtt Monó település a

ha dadi várhoz tartozott.
- 375 év telt el azóta, hogy Rákóczi

Györgynek is volt részbirtoka itt.
- Az ezelőtt száz évvel, 1914-ben kitört

I. világháborúban 29 monói vett részt, akik
közül 2 nem tért vissza soha.

- Monó 930 lakosa közül 434 mag yar,
473 román és 23 zsidó volt 90 évvel ezelőtt.

- Idén lesz 200 éve annak, hogy az é -
gerháti református templomot Katona Zsig -
mond főkormányszéki tanácsos megépítet -
te.

Vicsai György

In memoriam

Dr. Fekete Sándor
1930-2014

Amikor Dr. Fekete Sándor életére visszaemlékezünk, elen gedhe tet -
len, hogy ne említsem meg őseinek hűségét. Kiss Sándor (anyai nagyapa)
1896-1933 között a Misztótfalui Református Egyházközség lelkipásztora 
volt, aki tudása, hite és bölcsessége szerint pásztorolta a helyi közösséget.
Hűségét nem kell magyaráznom, hisz 37 esztendő önmagáért beszél. Idős 
Fekete Sándor, az édesapa, máramarosszigeti erdészeti hivatalnok volt,
és több évtizeden keresztül a Máramarosszigeti Református Egyház köz -
ség gondnoka, tudtuk meg Sipos István esperes úrtól. Tehát a család egy -
ház iránti szeretete nemzedékről nemzedékre megtapasztalható. Ebben
az egyház közeli családban látta meg a napvilágot 1930. május 22-én
Borsabányán dr. Fekete Sándor. A család rövid időn belül, munkahelyi
kötelezettség miatt átköltözött Máramarosszigetre. Itt kezdte elemi isko -
láját, majd a Máramarosszigeti Református Gimnáziumban érettsé gi zett.
A sikeres érettségit követően a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egye -
temre nyert felvételt. Az egyetemet befejezve a Bukaresti Orvostu do má -
nyi Egyetem szakképzésében részesedett. 1969-ben házasságot kötött
Magoss Katalinnal, melyet Isten egy fiú és egy leánygyermekkel ajándé -
kozott meg. 1972–ben az orvostudományok doktora lett. Fiatal orvos -
ként, több barátjával együtt, Magyarláposon kezdte pályafutását, majd
átigazolt a Nagybányai Megyei Kórházhoz, ahol megalapította az uro -
lógiát. Dr. Dragomir Liviu méltatásában azt ígérte, hogy javasolni fogja,
hogy a Nagybányai Megyei Kórház Urológiai Szakosztálya felvegye Dr.
Fekete Sándor nevét. Egy igazán gyümölcstermő életet élt, hisz közel
30.000 műtét nem kis fejtörést jelentett. Ennyi embernek segítséget nyúj -
tani, és betegségét gyógyítani, több mint hivatás. Egész életét az urológia
oltárán áldozta fel. Istennek legyen hála, hogy munkásságát helyi és or -
szágos intézmények is oklevelekkel díjazták. Szakmai elismerésben ré -
sze sítették 1995-ben, 2002, 2003, 2004-ben az év emberévé választották
Romániában, 2002-ben Nagybánya város díszpolgárává avatták, végül
2004-ben Románia Lovagi Érdemrendjében is részesedett. Elért ered -
mé nyeit túlszárnyalta szeretete, jó érzése és segítőkészsége. Végszóként
álljon itt az utókor felé tolmácsolt üzenete:  „A jó em ber örökséget hagy
még unokáinak is...” (Péld. 13, 22a)

Ecsedi Árpád

Az ARS Fotóklub Nagybányai fény ké -
pészek című kiállításának megnyitója

a Károlyi-kastély lovagtermében
Január közepén került sor a nagybányai ARS Fotóklub Nagy -

bányai fényképészek című kiállításának a megnyitójára a nagy ká -
rolyi Károlyi-kastély lovagtermében.

Az esemény Iulian Lucuţa, a nagy -
károlyi Elméleti Líceum diákjának fel -
lépésével vette kezdetét. Ezután átvette 
a szót Bogdan Georgescu, a Nagyká -
rolyi Kulturális és Sportigazgatóság ve -
zetője, majd Dragoş Georgescu, a Va -
sile Vénig László Fotóklub tagja, végül 
Răzvan Fechete, az ARS tagja szólt né -
hány szót. Az ARS Fotóklub 2007-ben
jött létre, jelenleg tíz aktív tagja van.
Őket az utazás, a relaxáció és az ér zé -
sek közvetítésének a vágya kovácsolta
össze. A kiállítás 70 műalkotást ölel fel,
különböző tematikákban: makró, portré, 
tájkép, absztrakt és etnofotó. A klubot
a megnyitón Răzvan Fechete és Griga
Kris ztina képviselték. A megnyitót szí -
nesítették továbbá Rob ert Muncean és

David Ursei, a szatmárnémeti Aurel
Popp Művészeti Líceum diákjainak ze -
nés programja és Dan Coşarca, a Nagy -
károlyi Művelődési Központ M.E.E.M.
színjátszócsoportja tagjának szava la tai.
A kiállítás a kölcsönösség elvére ala pul, 
így februárban az ARS látja vendégül a
nagykárolyi klub képeit. Kiállítók: Răz -
van Fechete, Madarassy Zsolt, Sza bó
Róbert, Tóth Tibor, Vasile Şerban és
Griga Krisztina. Jelen kiállítás a január 
10-február 11. között második alka lom -
mal megrendezett Szathmári Pap Ká -
roly Nemzetközi Fotóművészeti Feszti -
vál keretében valósult meg, amelynek
vendégei Ausztrália, Kína, Magyar or -
szág, Szerbia, Szlovákia és az Egyesült 
Államok. (careionline.ro)

Puskás Tivadar ösztöndíj
Felsőbá nyán

Mint köztudott, a felsőbányai mag yar nyelvű oktatást sok veszély
fenyegette az elmúlt években. Ezek között említeném a gyerekek
lét számának a csökkenését, az oktatási törvény változását és az ál -
talánosan nehéz anyagi helyzetet.

A helyi mag yar közösség évről-évre küzd, hogy előteremtse az osztályok in -
dulásához szükséges létszámot, valamint a minisztériumi és tanfelügyelőségi en -
gedélyeket.

Ezekre való tekintettel döntötte el a Felsőbányai MADISZ vezetősége, hogy
az anyanyelvi oktatás védelmére és támogatására létrehozza a Puskás Tivadar
ösztöndíjat. 

Puskás Tivadar Felsőbánya első polgármestereként a magyarság megma ra -
dá sát jelképezi Felsőbányán.

Az ösztöndíj már ebben a tanévben kiosztásra kerül, 14 darab egyenként 400
lejes támogatás formájában. A mag yar tagozat hét osztályának mindegyikében
két darab ösztöndíj kerül kiosztásra, az egyik a húsvétot megelőző időszakban,
főleg a szociális nehézségeket véve figyelembe, a másik a tanévzáró alkalmával,
főleg a jó tanulmányi eredményeket, jó magaviseletet és az iskolán kívüli te vé -
kenységeket is figyelembe véve.

Az ösztöndíjak igazságos odaítélése végett megalakul egy 11 fős ku ra tórium,
melyben helyet kapnak a tanítónénik, az osztályfőnökök, a történelmi egyházak
képviselői, a szülői bizottság két képviselője és az alapító ifjúsági szervezet, a 
MADISZ képviselője.

Az ösztöndíj keretében a meglévő, nagyon jól képzett tanári kar nak is kí ván nak
egy kis segítséget nyújtani, ezért a második félévtől minden Nagybányáról busz -
szal ingázó tanítónő és tanár bérletének a díját is teljes mértékben téríteni fogják.

Reméljük, hogy sok ilyen, vagy ehhez hasonló kezdeményezés indul még vá -
rosunkban, és sikerül fenntartani egy színvonalas mag yar oktatást Felsőbányán.

Keisz László

Răz van Fechete: Te csak fuss

Égerháti református
templom

(szilagysag.eloerdely.ro)
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Híres nagybányai orvosok

Prof. dr. Alföldi Zol tán
Nagybányán (Alsófernezelyen) született 1904.

ja nuár 27-én. A debreceni orvosi karon doktorált
1928-ban. Kilenc éven át, 1928-1937. között a deb -
receni Belgyógyászati Klinikán dolgozott, 1933- tól
mint tanársegéd a fertőző és tüdőosztályok veze tő -
je, majd a klinika röntgen és elektrokardiográfiai
laboratóriumának helyettes vezetője volt.

1937-ben az Országos Közegészségügyi Intézet
munkatársa, 1946-tól a bakteriológiai osztály ve ze -
tője. 1944 őszén részt vett az Intézet nyugatra való
kiüresítésének megakadályozásában.

1945-től ismét az Országos Közegészségügyi In -
tézetben működött, 1948-ban magántanári képe sí -
tést nyert. 1950. augusztusában bízták meg a Mik -
robiológiai Intézet vezetésével. 1951 óta egyetemi
tanár, intézeti igazgató, az orvostudományok kan -
didátusa.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára
volt, annak megalakulása óta. 1968-1970. között
az Egészségügyi Minisztérium Tudományos Kuta -
tási Önálló Osztályának volt vezetője. 1973 óta a
Tanács elnökhelyettese volt. Több hazai és nem zet -
közi tudományos társaságnak a tagja volt.

Tudományos munkássága elsősorban a fertőt -
lenítőszerek hatásmechanizmusával és a leptospi -
rozissal kapcsolatos kutatás terén volt jelentős.

Számos kitüntetésben részesült: „Kiváló mun -
ká ért” (1948), „Kiváló orvos” (1953), „Munka ér -
dem rend” (1955), „Kossuth-díj” (1962), „Kiváló ok -
tató” (1966).

Munkái az „Orvosi Hetilap”-ban, a „Népe gész -
ségügy”-ben, az „Acta Urologica”-ban, az „Acta
Microbiologica”-ban és a „Therapia Hunga ri ca”-
 ban jelentek meg. Főbb munkái: Laboratóriumi
asszisztensek kézikönyve (1954.), Orvosi mikro -
bio lógia (1960., 1963.), Högyes Endre élete és
mun kás sága (1962.), Orvosi mikrobiológia és im -
mu ni tás tan (1967., 1969., 1973.), Mikrobiológia
(1974., 1978.).

Dr. Alföldi Zoltán egyetemi tanár 1992. ok tó -
ber 16-ikán hunyt el, 88 éves korában.

Dr. Mar ian Fe lix

„Tűzoltó leszel? Vagy katona?” -
pályaorientációs foglalkozás

16 órás pályaorientációs hétvége XI-XII. osztályos
diákoknak, 2014. február 14-16. 

A továbbtanulással kapcsolatos döntések, az é -
let pálya megtervezése és folyamatos, tudatos fej lesz -

tése sajátos ismereteket és készségeket igényel. Eh -
hez segíthet egy pályaorientációs foglalkozás, amely:

– fejleszti a önismeretet 

– hozzájárul a pozitív énkép kialakításához,

– alkalmat ad a karriercélok körvonalazására.

A HELYEK SZÁMA KORLÁTOZOTT (20 fő)!
Jelentkezési lapot a Németh László Gimná zium -

ban, vagy a Teleki Mag yar Ház irodájában lehet i gé -
nyelni, illetve letölthető a Teleki Ház honlapjáról
(ht tp : / / t e lek ihaz .erde ly .org /wp-con  ten t /
uploads/2014/01/jelentezesilap.pdf, vagy http://
te lekihaz.erdely.org/wp-con tent /uploads/
2014/01/jelentezesilap.doc).

A kitöltött jelentkezési lapokat a
telekihaz@tmh.alphanet.ro
címre, vagy a Teleki Mag yar Ház irodájába kér -

jük eljuttatni, JANUÁR 31-ig. Tel. 0740-751490.

(facebook) 

Homokszemcsék a szemben
1.) Az ünnepek utáni má mor -

ból ébredezve, a bukaresti tele ví -
ziós csatornák (Realitatea, Ante -
na 3, B1) azt a számukra sokkoló

tényt kürtölték világgá, hogy a ma -
gyarok darabokban vásárolják fel
Erdélyt, és ők attól rettegnek, hogy
a magyarországiak így akár fél Er -

délyt is kikanyaríthatják maguk nak.
Csinálják csak, mert a székely

autonómiát úgysem fogja finan szí -
rozni, jegyezték meg dagadó keb -
lekkel. Dehogy nem fog a kor mány
pénzt csepegtetni Székelyföld fe -
lé! Akkor a székelyek által le né -
zett román honfitársakkal és a pó -
pákkal mi lesz?

2.) A külföldön dolgozók nagy 
része az ünnepek után vissza men t
munkahelyére, egy kis hazaival a
kocsi csomagterében. Legkö ze lebb
húsvétkor, vagy nyáron jönnek is mét.

Elmondásuk szerint minden re -
mek volt itt-tartózkodásuk alatt, jól
érezték magukat, csak mikor a visz -
szaútra és a hazai utak minőségére 
gondolnak, akkor bizony elko mo -
rodnak. Hiába, nálunk ez már csak
így van.

3.) 428 eurót hitelezünk má sod -
percenként, főleg nyugdíjakra és e -
gyébre - szól a hír. Hitelezni le het, de
ki a kezes, hogy vissza is fi zetjük?

Vicsai György

greenr.blog.hu

Az Erdélyi Mag yar Matematikaverseny
nyilvános prog ramjai

Olyan sokat kapunk mindig a bányavidéki kö zös -
ségtől, akik érdeklődnek munkánk iránt és támo gat -
nak bennünket! Valamivel mi is szeretnénk ked ves -
kedni. Az Erdélyi Mag yar Matematikaverseny e gyes
programpontjait ezért nyilvánossá tettük, s hisszük
azt, hogy tehetséges diákjaink, volt diákjaink pro duk -
ciói ismét megörvendeztetik a város mag yar közön -
sé gét. 

Február 7-én, pénteken, 9 órától a Színház -
ban: Megnyitó ünnepség

Fellép: a Németh László Elméleti Líceum kórusa
(vezényel Fülöp Gábor), a Berena zenekar  és a kol -

tói Somfa Néptáncegyüttes.
Február 7-én, pénteken, 19,30-tól a Tábo rok -

nál (Az Eminescu Líceum mögött): Táncház
Fellép a Berena zenekar, táncoktató Csíki Árpád.
Február 8-án, szombaton, 19 órától a Németh

László Elméleti Líceum Tornatermében Tor pe -
dó- koncert

Február 9-én, vasárnap, 9 órától a Szín ház -
ban: Díjkiosztó ünnepség

Fellép: Mares Hanna, a Schönherr Gyula
Történelmi Kör táncosai  és Bertóti Johanna.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
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Péter Károly jegyzete:

Holnapután
Lusta reggelre ébredünk: az egész napos ellazulások reggelére.
Most nem nekünk szól a vekker: nem érdekel, hogy hány óra van. 
Ilyenkor a madarak is halkabban csicseregnek odakinn.
Lehetetlen vízvezeték-szerelőt találni, ilyenkor ne is próbálkozzunk.
A gondok felhői itt hagynak bennünket; a város fölött csak harangjaink hí -

vó szava száll, és a rántott hús illata.
Fehér abrosz kerül a szeretet-fűszerezésű ízletes falatok asztalára.
Nyugodt derű, csend, béke és családias légkör uralkodik el rajtunk, aztán

ma gunk maradunk önmagunkkal, jóllakottan. 
Kikapcsolunk: szunyókálunk egy kicsit.
Délután az egymásra hangolódás elengedhetetlen kelléke jut fősze rep hez:

elbeszélgetünk egy keveset.
Jól érezzük magunkat: vasárnap van.

A múltnak tükörcserepei  VI. 

Falusi  életem (2.)
Ebben az írásomban azok az emlékek elevenednek meg, ame lyek

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.

- folytatás az előző lapszámból -

A tejet és a tejtermékeket mindenki
szerette, de eladásra is jutott, úgy hogy
voltak ún. „kontósaim”, akik hordták a
tejet, túrót, tejfölt tőlem. Közben eljárt
felettünk az idő, ez a munka is ne he zünk -
re esett, úgyhogy rendre eladtuk az ál -
la tainkat. Ma már csak a velejáró ér de -
kesnek tűnő emlékeket idézzük néha-
 né ha, azt, hogy ezt is csináltuk, elég si -
keresen, a sok velejáró munka nem vált 
kárunkra. Sok tapasztalattal gazdago -
dott életünk, sikerélmény számba ment.

Ami még újdonság és élmény szám -
ba menő munka volt számomra, az a
szil valekvárfőzés szabadtéri tűzön, nagy -
üstben. Ilyet még nem csináltam, se nem
láttam. A kimagvalt szilvát órákig ke ver -
ni kell, hogy oda ne égjen. Az üsthöz tar -
tozott egy keverő szerkentyű. A jó szil -
valekvár is nagy szerepet játszott a fa -
lu si em ber életében: a fínom szilvaízes
kenyér egy csupor (bögre) tejjel, pu lisz -
ka kirakva szilvaízzel, szilvaízes gom -
bóc-derelye, kifli meg bukta. Ezeket is -
mertem és ettem gyermekkoromban. Tas -
nádról, az anyám ott élő nagynénjétől
minde évben kaptunk egy-egy szilke lek -
várt.

Az ingázás jelentette számomra a
nagy gondot. 2002-ig minden  nap be kel -
lett utaznom autóbusszal a munka he -
lyemre, ami sok időmet rabolt el. A kol -

legáim már rég otthon lehettek, amikor 
én még a megállóban ücsörögtem a meg -
felelő buszra várva. Amikor végre meg -
ér kezett, tömve volt utasokkal, nem volt
könnyű bezsúfolódnom. Főleg '89 előtt 
volt ez nagy probléma, mert nagyon meg -
ritkították a ki- és bejáró autóbuszokat, 
nem számított a hatalomnak, hogy a kör -
nyékről nagyon sok munkás és diák jár
be a városba. Ezért talán irigyeltem a
városban lakó kollegákat, de másért e -
gyálalán nem, sőt hálát adtam a Fenn -
valónak, hogy mi időben hátat for dí tot -
tunk a városnak, a jó falusi levegőt szív -
hatjuk, hogy nap mint nap kint le he tünk
a természetben, évszakról-évszakra nyo -
mon követhetjük annak változásait, gyö -
nyörködhetünk szépségében. Ez volt a
nagy vonzás és megnyugtató érzés, hogy
mégiscsak jól választottuk inkább a vi -
déki életet. Ezt gyermekeink is meg nyu -
godva vették, szívesen dolgoztak a kis
gazdaságunkban, ingáztak az iskolába, 
vállalták mindazt, amit itt tenni kellett.

Nagyobbik lányunk, Ágota, ma is itt
él családjával együtt, itt alakítottak ki
jól menő virágkertészetet, szereti a mun -
káját, pedig nem is erre készült egye -
temi tanulmányaival.

Igaz, hogy városi rendezvényekre rit -
kán járunk, de a művelődésünket sok ol -
vasással pótoljuk, videofilmeket né zünk,
a jó televízióműsorokat is megnézzük,
ezeket aztán megbeszéljük a reggeli ká -
vézás idején.

Az utóbbi időben újságcikkeket is
írok, a bennünk felmerült gondolatokat 
írásba rögzítem, maradandóvá teszem,
mert „a beszéd elszáll, az írás meg ma -
rad”. Most bánom nagyon, hogy an -
nakidején nagyszüleimet és szüleimet
nem faggattam részletesebben a régi i -
dőkröl és családunk múltjáról. Re mé lem
utódaim, esetleg mások is, értékelni fog -
ják.

Arra kérem  a Mindenhatót, hogy
tovább élvezhessük  nyugdíjas éveinket, 
amelyeket megelégedés, megnyugvás
jellemez. Úgy érezzük, hogy azt tettük, 
amit tennünk kellett. Most, ötvenedik há -
zassági évfordulónk évében, erőt, egész -
séget kívánunk magunknak, egész csa -
ládunknak, öt unokánknak, minden jó
barátunknak.

Romok Márta

Szobrok
Valaha csak a templomi szobrok voltak, azok is legtöbb esetben bezárt he lyen,

azaz a templom belsejében. Az első nagybányai szobor, mely köztérinek mond -
ható, Lendvay Márton emlékét szándékozott szolgálni és a hajdani Polgári Kör
előtti parkocskában állt, azaz a mai  rendőrség épületének helyén.

Aztán jött a történelem, és változásokat hozott a szobor életében. Talapzatáról 
ledöntötték, raktárba került – amit egyesek úgy minősítenek, hogy börtön bün te -
tést kapott –, aztán került a város főterére, azért, hogy a bevonuló honvédeket fo -
gadja, onnan a Kispiac lett állomáshelye, de a háború vége ismét raktári pihe -
nésre kárhoztatta. Az ötvenes évek végén aztán a Liget fősétányának egyik olda -
lá ra  került,  ám ekkor egy új szoborsor kiépítése vált esedékessé a parkban – Coş buc,
Sadoveanu, Eminescu – és kirívó lett az új nagyságok sorában, ezért került a túl -
só oldalra, a Flottmann kő mellé. Volt már leköpve, megrondítva, festékkel le önt -
ve, ám mindennek ellenére büszkén nézi a Ligetet és a benne sétálókat. A leg -
több szobor sorsa és élete olyan, mint a személyt ábrázoló alkotásé. Sokaknak
tetszésére szolgál, ám vannak olyanok, akikben ellenszenvet vált ki, ezért meg -
gyalázzák, esetleg ledöntik, és ha fémből készült, még be is olvasztják. Egy szó -
val a szobor – ez az élettelen műalkotás – éli a maga életét. Újabban a fém tol va -
jok a szobrok legnagyobb ellenségei, akiknek egyetlen hátsó gondolata a szo bor -
ral kapcsolatban, hogy aprócska hasznot  húzzanak belőle.  Úgy is mondhatnánk, 
hogy ez a kilók után kapott pénz, a szobortól kapott koldusi apró könyör ado mány.

A sétáló jámbor nézelődő megállapíthatja, hogy az utóbbi évek ben mél tány -
talan nagyságú szoborállítás ment végbe ebben a városban. A szándék szép, mert 
mindez a város díszítését akarja szolgálni, ám megjegyezhető, hogy olyanok is
kaptak helyet ebben a sorban, akiknek soha semmilyen érdeme sem fűződik a vá -
roshoz, esetleg a környékünkhöz. Aztán azt is felróhatjuk, hogy városunk büsz -
kélkedhet olyan nagyságokkal, mint  Tersánszky Jenő, Ferenczy Károly, Schön -
herr Gyula, akiknek emlékei hiányoznak. Az tán kétszer is megfordult kör nyé kün kön 
Petőfi, alkotott  a városban Hollósy, ám e gyik sem érdemelte ki a szoborba for -
má lást. Ebben pedig nagyon sok esetben a helyi mag yar értelmiségnek a kö zö -
nyét kell keresni. Mert hogyan
kerülhetett a Főtér sarkára egy o -
lyan város pe csét, melyen a város 
védőszentjét ábrázoló király egy
vályúvá ho morodik! De jogos le -
het a kérdés arról is, hogy mi tör -
tént a Misz tót falusi Kis Miklós szo -
borral, mely nek elkészítésére jó
pár éve szü le tett hatá ro zat, és a
megbízott szobrász a makettet el 
is készí tet te, ám az egész ezen a
szinten meg feneklett. Ismereteim 
sze rint el ké szült egy márvány szo -
bor Né meth Lászlóról, de a fela va -
tásra nem ke rült sor, és hallgatás
veszi körül a szobor további sor -
sát is. Magya rán szólva azt is mond -
hatjuk, hogy lelki szegénységünk
sok esetben a magunk töké let len -
ségéből fa kad. Ha a városi elit ko -
moly gon doskodást mutat a múlt
román vo natkozású emlékeinek
szob rok a lak jában való megjele -
nítése iránt, akkor az arra érde -
mes ma gyarjaink miért szorulnak 
ki a köz terekről? Ennek pótlására 
nem vár hatjuk a külső segítséget.
Ma gunk nak kell cselekednünk.

Kis Kornél Iván

Misztótfalui
református
templom -

1970.
(Szabó Tamás 
felvétele - a
Kriza János

Néprajzi
Társaság

fotóarchívuma)

Lendvay szobra Nagybányán.
Kováts E. korabeli fényképe nyomán.
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Két paraszt beszélget:
- Te, Bélát mégsem holnap 

temetik, hanem vasárnap.
- Mé´,  jobban van?

***
Férj az anyósához:
- Anyuka, mondtam, hogy

ne beszéljen magában. Utána
nem fogja tudni, kitől hallotta
azt a sok hülyeséget.

***
Egy hernyó megkérdezi a ma -

májától:
- Anya! Lejöttem a fáról.

Most már én is em ber vagyok?
***

Egy várandós asszonyka el -
lenőrzésre megy az or vosá hoz.
A vizsgálat után szégyellősen
megszólal:

- A férjem megkért, hogy
kérdezzek meg valamit. 

- Tudom, tudom - feleli a
doki. - Megnyugodhat, a szex
nem veszélyes egészen a ter hes -
ség utolsó hónapjáig.

- Nem egészen erről van szó.
Hanem arról, hogy nyírha tom- e 
továbbra is én a füvet?

***
Két öreg beszélget:
- Én majdnem minden nap

szexelek.
- ???
- Tudod, hétfőn is majd nem,

kedden is majdnem, szerdán is 
majdnem...

***

Két kisfiú arról beszélget,
melyikük apja a gyávább.

- Az én apukám annyira fé -
lős, hogy amikor villámlik, be -
bújik az ágy alá - mondja az el -
ső.

- Az semmi - kontráz a má -
sodik. - Az apukám olyan gyá -
va, hogy mindig a szomszéd né -
ninél alszik, ha anyu éjszakás a
munkahelyén!

***
Jársz még ahhoz a bel vá ro -

si orvoshoz?
- Minek járnék? Rólam már

minden orvos lemondott.
- Úristen! Miért?
- Mert egyiknek sem tudok 

fizetni.
***

- Gratulálok, Szabó úr, az
utóbbi három hétben nagyon so -
kat javult a memóriája.

- Elnézést, de nem Szabó va -
gyok, hanem Kovács.

- Na látja!

***
Egy család új hűtőszek rényt

vett. A régit kitették a ház elé,
és ráírták: „Akinek kell, in gyen
elviheti.”

A kiselejtezett hűtő még há -
rom nap múlva is ott állt, senki 
rá sem nézett.

A férj ekkor gondolt egyet,
és kicserélte rajta a feliratot:
„Eladó 200 lejért.”

Még akkor éjjel ellopták.

***
Az évzáró után Móricka mu -

tatja otthon a bizonyítványát.
Az apja azt mondja neki:

- Fiam, ahogy elnézem, ez
a bizonyítvány némi kíván ni -
valót hagy maga után...

- Jaj de jó, apu! Akkor én
egy biciklit kívánok magam nak!

***
A férj fintorogva eszi a va -

csorát. A feleség aggódva kér -
dezi:

- Nem ízlik, drágám? Pe dig
a szakácskönyvből főztem.

- Akkor legközelebb a bel -
ső lapokat használd, mert a fe -
dele kicsit kemény.

***
Az első nő a Holdon:
- Hous ton, van egy kis gond!
- Mi az?
- Á, semmi, hagyjuk.
- Mi történt?
- Semmi...
- De mondd el!
- Nem.

***
- Szia, Rozi! Képzeld meg -

nő sültem!
- Tényleg, Rudi? És kit vet -

ték el?
- Bélát!
- Bélát?! De hiszen ő re for -

mátus!...

***
- Mit mondott a nejed, a -

mi kor tegnap este részegen men -
tél haza?

- Elakadt a léle gzete.
- Akkor ma én is berú gok!

***
- Mondja, hány hordó sört

mér ki naponta? - kérdezi va -
la ki a kocsmárost.

- Ötöt.
- Nem szeretne tíz hordó val?
- De, nagyon. Árulja el már

a titkát!
- Egyszerű. Engedje tele a

korsókat!

Van benne valami!
* Azt hiszem, felkötöm magam... Persze, csak ha minden

kötél szakad.
* Ha két hideg, esős nap után végre ragyogó napsütésre

ébredsz, akkor biztosan hétfő van.
* Ha a munkavégzés olyan egészséges, miért nem a be -

tegekkel csináltatják?
* Ne köpködj a sivatagban! Még szükséged lehet rá.
* Egyetlen atombomba tönkreteheti az egész napodat.
* Hölgyeim! Ha már megkedvelték a koffeinmentes kávét 

és teát, a cukormentes kólát, a nikotinmentes cigarettát, mi -
ért nem kedvelik az impotenseket?

* A nők szeretik az egyszerű dolgokat az életben, így a fér -
fiakat is.

* A feleségemmel mindig fogjuk egymás kezét. Ha elen -
ge dem, rögtön vásárol valamit...

* Csak a szülői értekezleten tudtam meg, hogy nincs is
gye rekem.

Egy kis vidámság!
* Minden reggel ágyba viszem a páromnak a kávét. Neki

már csak meg kell darálnia...
* Légy optimista! Ha citrommal kínál az élet, kérj hozzá

Martinit!
* Egy nap 24 óra. Egy tál cán 24 sör van. Ez nem le het vé -

letlen.
* A démonokat do bá lás -

sal elűzni igyekvő benn szü -
lötteket lenézik a civilizált
emberek, akik viszont du dá -
lással akarják eloszlatni a
közlekedési dugókat.

* Rendszergazda va gyok.
Ha röhögni lát, mentsen.

* Egy hely van, ahol a ro mantika megelőzi a szexet: a
szótár.

* A tánc lényege az, hogy a lánynak még azelőtt fel kell
kapnia a lábát, mielőtt a fiú rálépne.

* Olyan nincs, hogy verekedés közben futballmeccs tör ki?
* Azt mondják, a vadállatokban is van könyörület... Ben -

nem nincs - tehát én nem vagyok vadállat...
* Egyszer amnéziám volt - vagy kétszer?
* Egy tökéletes férfi hajlandó órákon át várni, míg a ba -

rátnője két perc alatt elkészül.
* Az em ber élete egyharmadát tölti emeletes mar hasá -

gok olvasásával. Ez volt a mai adag. 

Mit csinálnak a nyugdíjasok az
Európai Unióban?

Angol nyugdíjas:
- Reggel, miután felkeltem, fogok egy üveg whiskyt, elvi -

szem a klubba, és ott töltöm az egész napom.
Francia nyugdíjas:
- Reggel, miután felkeltem, fogok egy üveg konyakot, el -

vi szem a barátnőmhöz, és ott töltöm az egész napom.
Román nyugdíjas:
- Reggel, miután felkeltem, fogok egy üres üve get, be le vi -

zelek, elviszem a körzeti rendelőbe, és ott töltöm az egész na -
pomat.
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Magyarul vagy románul?
Milyen nyelven tanuljon a gyermek?

Az erdélyi mag yar oktatás minőségét kifogásolja a kolozsvári
Krónika napilap pénteki számában közölt kemény hangú nyílt le ve -
lében Péntek János nyelvészprofesszor, a Kolozsvári Akadémiai
Bizottság elnöke. Az erdélyi mag yar oktatás „tisztség- és felelős ség -
viselőinek” címzett levelet egy három évvel ezelőtt fogalmazott
írására való hivatkozással indítja, amelyben akkor a szülőket i -
gyekezett megszólítani, körültekintően érvelve az anyanyelvű isko la -
választás mellett. Mai lapszámunkban –  a közelgő iskolai be i rat -
kozásokra is tekintettel előbb ez utóbbi cikket közöljük, Péntek János
legújabb levelét jövő heti lapszámunkban olvashatják! 

Kedves Szülő! Mielőtt döntene eb -
ben a kérdésben, amely egy életre meg -
határozó lehet gyermeke számára, ké -
rem, olvassa el, és gondolja végig ala -
posan, mi nekem erről a véleményem
szülőként, tanárként, a hazai nyelvi
helyzettel foglalkozó kutatóként.

A mag yar nyelv még Romániában
sem értéktelenebb a románnál: a román 
a románok anyanyelve, a mag yar a ma -
gyaroké. Akinek mag yar az anya nyel -
ve, annak az még értékesebb, fonto -
sabb is minden más nyelvnél. Fontos
és értékes, mert elődeink évszázadok a -
latt kiművelték, mindenre alkalmassá tet -
ték, amire az embernek szüksége lehet,
amikor beszél, olvas vagy ír.

A román hivatalos nyelve az or szág -
nak, a mag yar az ország legnagyobb
kisebbségének nyelve, a mi nyelvünk.
A Székelyföldön a legtöbben ezt a nyel -
vet beszélik, Erdélyben a lakosság 20%-
 a, azaz minden 5. em ber. Mellettünk itt
van Magyarország és itt vannak a többi 
Kárpát-medencei magyarok. A Kár pát-
 medencében éppen mi, a mag yar a nya -

nyelvűek vagyunk a legtöbben. Az pe -
dig, hogy többen leszünk-e a jövőben
vagy kevesebben, az is éppen szülői
döntéseken múlik.

Országunkban a mag yar nyelv hasz -
nálatának széleskörű, törvények által
biztosított lehetőségei vannak éppen az 
oktatásban, az egyházak életében, a tu -
dományos életben, a közigazgatásban,
a közéletben. Fontos tudnia, hogy a
ma g yar nyelvű oktatást, a mag yar is -
kolákat a mag yar állam és az erdélyi
civil szervezetek is jelentősen támo gat -
ják ösztöndíjakkal, tanulmányi kirándu -
lásokkal, anyanyelvi versenyekkel és tá -
borokkal. A szorgalmas, tehetséges gyer -
mekeket különösen.

Ha gyermeke a mag yar nyelvet
tanulta meg elsőként beszélni, akkor 
írni-olvasni is könnyebben megtanul 
ezen a nyelven. Az olvasással pedig
megismeri ősei történelmét, a mag yar
irodalmat, mindannyiunk közös kin csét:
a mag yar kultúrát, szülei vallását.Az a -
nyanyelv tanulása nem ér véget az ele -
mi vagy általános iskolában, a közép is -

kolai és egyetemi tanulmányok során
válik magabiztossá, kellően gazdaggá.

Ha gyermeke ezen a nyelven tanul,
gyorsabban, pontosabban szerzi meg
ismereteit, és amit megtanul, az emlé -
kezetében is inkább megmarad.

Igaz: itt a mi szülőföldünkön fontos 
a román nyelv megtanulása és isme -
re te is. Két nyelv még több lehetőséget
biztosít újabb ismeretek megszer zésé -
re, szakmák megtanulására. Arra is, hogy
eligazodhassunk a mindennapi élet ben:
a hivatalokban, az üzletekben, utazás
köz ben. Hogy beszélni tudjunk szom -
szédainkkal vagy azokkal, akikkel ta -
lál kozunk, megismerkedünk.

De ahhoz, hogy a gyermek meg ta -
nuljon románul, nem szükséges román
tagozatra, román iskolába járnia. Azt sa -
ját szorgalmából és a mag yar iskolában 
is megtanulhatja, és mindenütt gya ko -
rolhatja. És a román nyelvet is na -
gyon jól meg kell tanulni: sokféle vál -
tozatában: ahogy az utcán beszélik, a -
hogy a könyvekben írják, ahogy a te -
levízió közvetíti műsorait. Csak ez a
mélyebb és változataiban kiterjedtebb
nyelvismeret válik igazán hasznossá,
értékessé az életben.

A két nyelv ismeretének, a két nyel -
vűségnek akkor van igazi haszna, ha 
mindkét nyelvben magas szintű, és
ha annak az alapja az anyanyelv: a -
hogy otthon beszélik, és ahogy közös
változatában a legtöbb mag yar em ber ír -
ja és beszéli. Ez az ismeret, ennek min -
dennapos használata tarthat csak meg
bennünket műveltségünkben, magyar -
sá gunkban. Ennek alapján, ehhez hoz -
záadva kell megtanulni, és használni a
román nyelvet. És lehetőség szerint más
nyelveket is.

Ha Önöknek, a két szülőnek kü lön -
böző az anyanyelve, akkor a gyermek
bizonyára párhuzamosan mindkét nyel -
ven megtanult beszélni. Ilyen esetben
az a jó, ha a gyermek a továbbiakban is
megmarad mindkét nyelvben. Ezt úgy
lehet elérni, ha az egyik oktatási ciklust 
az egyik, a másikat a másik nyelven vég -
zi. Még ilyenkor is jobb a magyarral
kezdeni, az alsó tagozatra (I–IV. osz -
tály) mag yar osztályba íratni a gyer me -
ket, hiszen ott a román órákon románul 
is megtanul írni-olvasni, és később nem
okoz számára nagy nehézséget, hogy
románra váltson. Ha viszont ezt ki hagy -
ja, már nem tud visszatérni a mag yar
nyelvű íráshoz, olvasáshoz.

Sok minden nem igaz abból, amit
mások tanácsolnak, még ha jó szán -
dékkal teszik is.

Nem igaz az, hogy aki románul
tanul, jobban boldogul az iskolában
és később az életben. Ellenkezőleg:
tudományosan is igazolták, hogy a má -
sodik nyelven nehezebb az előreha la -

dás az iskolában. A mag yar nyelven va -
ló tanulásnak pedig javultak a lehető sé -
gei, lényegesen megnőttek az esélyei:
folyamatosan bővül a szakoktatás és a
mag yar egyetemi hálózat. Abból pedig 
senkinek nincs hátránya, ha tanul má -
nyait végig anyanyelvén folytatja.

Nem igaz, hogy a mag yar  nyelv
jelenti a terhet, egy tantárggyal többet 
az iskolában, megnövelve a heti órák
számát, a vizsgák számát. Gyerme ke ink
számára ez az a tantárgy, amellyel meg -
alapozzák anyanyelvi műveltségüket,
minden egyéb iskolai tanulásnak az a -
lapja. A magyarok számára a román
nyelv és irodalom jelenti a többletet, ezt
azonban jó lehetőségnek kell tekinteni, 
és vállalnia kell minden Romániában
é lő mag yar gyermeknek, éppen azért,
hogy több lehessen, hogy semmi ne je -
lentsen számára akadályt.

Igaz viszont, hogy aki már kis gyer -
mek korában román iskolába ke rül, az
sohasem tanul meg rendesen ma gya -
rul: nem fog tudni írni, kín lesz számá -
ra az olvasás.

Igaz viszont, hogy nehezebben bol -
dogul majd más iskolai tantárgyakkal is.

Igaz viszont, hogy az eredeti  ma -
gyar nyelvtudása is megkophat az idő
múlásával, lassan azt is elfelejti, amit
kisgyermekként megtanult.

Igaz viszont, hogy ebben a 2. nyelv -
ben kevésbé lesz magabiztos, egyé ni -
sé gében is bizonytalanná válhat.

Igaz viszont, hogy a jobban ismert és
beszélt 2. nyelv eltávolíthatja mag yar
rokonaitól, ismerőseitől, átvezetheti a
másik nyelvet beszélők társaságába.

És igaz az is, hogy az új nyelv és az
új kapcsolatok meggyengíthetik mag yar
tudatát: teljesen felcserélheti nyelvét,
feladhatja magyarságát.

Mi tehát a nyeresége annak, ha
gyermeke mag yar nyelven tanul?

Teljes értékű em ber lehet, meg ma rad
a mag yar nyelvben és a mi kul tú ránk -
ban, magyarságában. Tökéletesen meg -
ta nulhat románul és más idegen nyel -
veken is. Szakmákat tanulhat, egye te -
men tanulhat.

A mag yar nyelvet szeretni lehet. A
mag yar nyelvet szeretni kell!

Mi történik, ha a román nyelvű
tanulást választja?

Akkor is teljes értékű em ber lehet,
de számolni kell azzal, hogy eltá vo lo -
dik a mag yar nyelvtől, ő vagy gyer me -
kei már könnyebben cserélik fel mag yar
nyelvüket, vallásukat, nemzetiségüket
a többségire, a románra.

Vigyázzon gyermekére! Most he lyet -
te dönt: döntsön okosan, döntsön fele -
lősen!

Kolozsvár, 2011. januárja
Péntek János

„Külföldi ügynökökké”
váltak a kárpátaljaiak

Három hónapon belül „külföldi ügynökökként” kell hiva ta lo -
san újra bejegyeztetniük magukat az ukrajnai, köztük a kár pát al jai 
mag yar szervezeteknek az ukrán igazságügyi minisztérium múlt
csütörtökön megjelent rendelete szerint.

Az igazságügyi tárca az ukrán par -
lament által idén január 16-án elfo ga -
dott – a bírálók szerint a szabadság jo -
gokat korlátozó – törvénycsomag e -
gyik jogszabályára hivatkozva uta sí -
totta a külföldi támogatást elfogadó,
politikai tevékenységet is folytató tár -
sadalmi szervezeteket arra, hogy há -
rom hónapon belül nyújtsák be a hi -
va talos újrajegyeztetésükhöz szük sé -
ges okmányokat a helyileg illetékes
igazságügyi hatóságokhoz.

Be is tilthatják őket
Ennek értelmében a külföldi for -

rá sokat felhasználó szervezetek hiva -
talos elnevezésében szerepelnie kell
a „külföldi ügynök feladatát ellátó
társadalmi szervezet” megne vezés -
nek.

Az igazságügyi minisztérium egy -
úttal arra figyelmeztetett, hogy az új -
rajegyeztetést elmulasztó szerve zetek,
egyesületek tevékenységét a hatósá -
gok bírósági úton tiltják be. A tör vény
értelmében, amely valamennyi kárpát -
aljai mag yar szervezetet közvetlenül
érint, a külföldi ügynökökként be jegy -
zett egyesüléseknek havonta kell be -
számolniuk pénzügyeikről, tevékeny -
ségükről, vagyoni helyzetükről, szemé -
lyi állományukról, terveikről.

A Kárpátaljai Mag yar Kulturális
Szö vetség (KMKSZ) hétfőn nyilatko -
zatban tiltakozott a szerinte dikta tóri -
kus ukrán törvények elfogadása és é -
letbe léptetése el len, amelyek egy csa -
pásra ellehetetleníthetik valamennyi
kárpátaljai mag yar szervezet műkö -
dését. (Mag yar Nemzet On line)



Két kínai üzletembernek
már van jegye az űrbe
Két kínai üzletember már jegyet

foglalt egy 2015-re meghirdetett űr uta -
zásra, amelynek óradíja legkevesebb
95 ezer dollár lesz - jelentette a China
Daily című angol nyelvű napilap. Az
érdeklődők száma már meghaladja a
százat, az első utazásra az amerikai
gyár tású Lynx Mark I űrhajóval még
az idén sor kerülhet. 2015-től a Lynx
Mark II-es áll szolgálatba. A túrákat
eredetileg egy űrturizmusra speciali zá -
lódott hol land vállalkozás (SXC) szer -
vezi, velük van szerződése tavaly év
végétől a kínai Dexo Travel irodának.
Az SXC lehetővé teszi, hogy az utazók 
űrruhájukon viseljék vállalatuk logó -
ját, ami állítólag még vonzóbbá teszi a
tehetős kínai üzletemberek számára az
ígérkező kalandot. A kínai iroda veze -
tője a China Dailynek azt nyilatkozta,
hogy a pénz láthatóan nem tarja vissza
az érdeklődőket, de vannak, akik az
egy órás út helyett többet szeretnének,
s a súlytalanság kipróbálására kapott
hat perc sem elégíti ki őket. Ráadásul a
Lynx Mark I-es max i mum 60 kilomé -
terre viheti fel utasát, míg fejlettebb vál -
tozata 103 kilométerre, amit sokan még
mindig alacsonynak tartanak. Akik
200 kilométernél nagyobb távolságra
re pülnének a világűrben, azoknak a je -
lenlegi ár húsz-harmincszorosával kell
számolniuk. (mti)

Nem tudtak sárkányt
csinálni

Bocsánatot kértek ausztrál tudósok
egy hétéves kislánytól, mert nem tud -
ták teljesíteni kívánságát: nem sikerült
tűzokádó sárkányt teremteniük neki.
Mint fogalmaztak, a témában hiányos

kutatások miatt nem tudták valóra vál -
tani a kis Sophie óhaját. Az ausztrál
kormány alá tartozó tudományos hi va -
tal (CSIRO) a kudarc ellenére sem ma -
radt tétlen, a szervezet köz leménye
szerint egy titánból készült sárkányt
ajándékoztak a kislánynak. A tekin té -
lyes intézet sajnálkozott amiatt, hogy
csalódást okozott a gyereknek. “Nyolc -
vanhét nyomorult éve nem tudunk sár -
kányt vagy sárkánytojást alkotni” - ír -
ták. Sárkányrepüléseket módjukban
állt megfigyelni, és a sárkányokhoz ha -
sonló gyíkok testhőmérsékletét is meg
tudták mérni, de mindez nem volt elég
arra, hogy a mitológiai értelemben vett
tűzokádó sárkányt teremtsenek. “És
ezért, Ausztrália, bocsánatot kérünk”.
A bris bane-i kislány udvarias levélben
fogalmazta meg kérését. “Kedves tu -
dósok. A nevem Sophie, hétéves va -
gyok. Apukám mesélt nekem a CSIRO 
tudósairól. Lehetséges lenne, hogy csi -
nálnak nekem egy sárkányt?” - írta, hoz -
záfűzve, hogy a különleges pél dány -
nak a Tooth less (Fogatlan) nevet adná,
ha nőstény, és a Stuartot, ha hím lenne.
Tooth less a neve egy gyerekkönyvben
szereplő sárkánynak, amely jó barát -
ságban van a vikingekkel. Stuartnak
pedig a kisgyerek apját hívják. Sophie
ígéretet tett a levélben arra, hogy gond -
ját fogja viselni sárkányának: nyers
hallal eteti és iskola után játszik vele.
Válaszukban a tudósok említést tettek
a “tengerentúli szakemberek” körében
arról zajló vitáról, hogy a sárkánytüzet
gáz, rakéta-üzemanyag vagy tűzkő
szítja. A CSIRO lehetségesnek nevez -
te, hogy az alternatív hajtóanyagokhoz 
kapcsolódó projektjei lendületet ad hat -
nak egy sárkánykutatási és -tenyésztési 
programhoz. A tudósok nem akarták
egyszerű elutasításban részesíteni a
kis lányt, ezért vették komolyan a ké ré -
sét. “Nem ülhettünk csak úgy, semmit
sem téve” - indokolták egy blogbe jegy -
zésben Tooth less 3D-s nyomtató val
való előállítását. A kék-szürke titán
sár kány egy mel bourne-i laborató rium -
ban készült, és már úton van Sop hie-
 hoz. “A titán nagyon kemény és köny -
nyű, ezért Tooth less jól tud majd re -
pül ni” - jegyezték meg. A kislány any -
ja az ABC ausztrál csatornának arról

beszélt, hogy lánya igen fantáziadús
gyerek, aki már kis korában odáig volt
a dinoszauruszokért és a sárkányokért,
karácsonyra is azt kért szüleitől. Apja
azt mondta neki, hogy ez nem lehet sé -
ges, és azt tanácsolta gyerekének, hogy 
forduljon a tudósokhoz. “Abban bíz -
tunk, hogy azt mondják neki, nem fog
sikerülni. De nem így lett” - mondta
Melissah Lester. (mti)

Nemsokára hajótörést
lehet szenvedni

a Titanicon Kínában
A Ti tanic élethű mását építik meg

egy közép-kínai megyében, ahol a 20.
század elején történt hajószerencsét -
len ség emlékére témaparkot is létesí te -
nek - írta a South China Morn ing Post
című hongkongi újság. A tervek sze -
rint a több mint egymilliárd jüanos be -
ruházással megvalósuló építkezés leg -
korábban 2016-ra készülhet el. A pro -
jektet az amerikai terveket felhasznál -
va egy magántulajdonban lévő kínai
energiaipari cég finanszírozná. A pro -
jekt helyszínéül a Szecsuán tarto mány -
beli Tajing megyét választották, amely 
a “kínai Holt-tengerként” is emlegetett
sós vizű taváról híres. A szerencsét le -
nül járt óceánjáró mását itt állítanák
fel, de a hajón túl egy a tragédiát fel ele -
venítő történeti múzeum is helyet kap -
na a témaparkban. A látogatóknak az
ütközés átélésére, szimulációjára is le -
hetőségük adódna. A Ti tanic története
és annak feldolgozása rendkívül nép -
sze rű Kínában, a James Cameron je -
gyezte film 3D-s változata minden
idők legnagyobb bevételét hozó mozi -
nak bizonyult a kelet-ázsiai országban. 
Az 1912 áprilisában elsüllyedt óceán -
járó másának építkezése sem az első
próbálkozás lesz az országban: hason -
ló projektbe kezdett tavaly februárban
a Csinling nankingi székhelyű állami
vállalat Clive Palmer ausztrál bánya -
mágnás megrendelésére. (mti)

A szociális turizmus az év
legcsúnyább szava
Németországban

A szociális turizmust (Sozialtouris -
mus) választotta 2013 legcsúnyább né -
met szavának a Darmstadti Egyetem

nyelvészekből és újságírókból álló füg -
getlen bizottsága. A kifejezés az Eu ró -
pai Unió közép- és kelet-európai tagál -
lamaiból bevándorló munkavállalók szo -
ciális juttatásairól szóló közéleti vita
ré vén terjedt el. A döntés indoklása sze -
rint a szociális turizmus szóössze té tel -
lel “egyes politikusok és médiumok
han gulatot keltenek a nemkívánatos -
nak minősített bevándorlók, különösen 
a kelet-európaiak el len”. A turizmus
szó kifordítja a valóságot, azt sugallja,
hogy a bevándorlók “kéjutazáson” vesz -
nek részt, a szociális jelző, az össze té -
tel célt jelző tagja pedig azt a benyo -
mást kelti, hogy lusta haszonlesők, akik
nem dolgozni akarnak, hanem a né met
szociális ellátórendszer juttatá saira pá -
lyáznak - fejtette ki a bizottság. A szo -
ciális turizmus kifejezéssel “diszkri mi -
nálnak embereket, akik a nyomorból
érkeznek Németországba a jobb jövő
reményével, és megtagadják tőlük a
jogot boldogulás kereséséhez” - emelte 
ki Nina Janich, a bizottság szóvivője.
A szegénységi - a munkavállalás he -
lyett a szociális segélyek megszerzését
célzó - bevándorlásnak (Armutszuwan -
derung) is nevezett szociális turizmus
körüli vita a román és bolgár állam pol -
gárok uniós munkavállalási korlátozá -
sainak január 1-jei megszűnése miatt
alakult ki, jóval a korlátozások lebon -
tá sa előtt. A diskurzus fő irányát a ba -
jor konzervatív CSU adta meg, a párt
szerint az “aki csal, az repül” elvet kö -
vetve szigorítani kell a bevándorlókra
vonatkozó szabályokon. A bajor kon -
zer vatívokat ezért a megfogalmazásért
jobboldali populizmussal, a beván dor -
lók elleni hangulatkeltéssel vádolták
meg ellenzéki pártok és a koalíciós társ 
szociáldemokraták. A Darmstadti Egye -
tem független zsűrije 1991 óta vá laszt -
ja ki az év legcsúnyább szavát (Unwort 
des Jahres) a beküldött javaslatok alap -
ján. 2013-ban összesen 746 szót, kife -
je zést jelöltek. Az év legcsúnyább sza -
va kezdeményezés célja a nyelvi tuda -
tosság és érzékenység fejlesztése a köz -
beszéddel, a nyilvános kommuni ká ció -
val kapcsolatban. A szavakat egyebek
között annak alapján vizsgálják, hogy
sértik-e az emberi méltóságot vagy a de -
mokratikus alapértékeket. Vizsgál ják a 
szavak félrevezető vagy gyengítő, eu -
fe misztikus jellegét is. 

Sagan hasonlata
VÍZSZINTES: 1. Sagan gondo la -

tának első része. 7. A gondolat má so -
dik része. 12. Ráma. 13. Ritka női név. 
15. Reális. 16. Tíz a köbön. 17. Kelta
nép és nyelv. 18. Illetve (röv.). 19. Né -
met város. 22. Al bert Ein stein szülő -
városa. 23. Kissé boldog! 24. Svéd író
(Klaus Pontus). 27. Latin kettős betű.
28. A madarak rendszertani neve. 29.
Hazudozik (biz.). 31. Valamely hely -
ség mélyebben fekvő része. 33. A New 
York-i operaház népszerű neve. 34.
Ószövetségi kispróféta. 36. Izraeli po -
litikus volt (Golda). 37. Bizakodik 38.
Attól a naptól (lat.). 39. Amerikai film -
producer (Steve). 41. Sors!! 42. Nem -
rég készült. 43. Földtörténeti kor. 45.

Meredek vízpart. 46. Kutyafej! 49.
Esd! 50. Cseh férfinév. 52. Női név.
53. Pesti ...; vicclap volt. 54. Kolum -
biai város. 56. Betűvetés. 57. Francia
festő (Ed gar). 59. Kerek szám. 61.
Kossuth-díjas állatorvos (József). 62.
A 230-as tömegszámú tóriumizotóp
régebbi elnevezése.

FÜGGŐLEGES: 2. Skandináv
énekmondó. 3. ... am See; osztrák vá -
ros. 4. Arany (sp.). 5. Bánkódik miatta. 
6. Keresztül. 7. Bátorkodik. 8. Kissé
hideg! 9. Negatívum (röv.). 10. Trogir
névváltozata. 11. Kipling farkas vezé -
re. 14. Nótába kezdés. 15. Közlekedési 
eszköz. 16. Ein stei nium és oxigén vj.
20. Ón és kén vj. 21. Későre. 24. A
gondolat befejező része. 25. Színszé -
lek! 26. Másik irányba (két szó). 28.
Ócska, kopott (holmi). 30. Füllent. 32.
Titkon figyel. 33. Nagy távolságra. 35. 
Cseh filmrendező (Vladi mir). 40. Sza -
bados Béla operettje. 42. Angol fizi -
kus, feltaláló (Mi chael). 44. Kertben
dolgozik. 45. Állat has alatti prémje.
47. Marco Polo is ez volt. 48. Ruhát
tisztít. 49. Varjúháj (táj.). 51. Iráni ere -
detű, lovas nomád nép. 53. Boldogító
szó. 55. Becézett Izidor. 56. Olasz,
zambiai és máltai gkj. 58. Becézett Eri -
ka. 60. Kettő beugrik! 61. Milligramm
(röv.).

   Szerkesztette: Csatlós János
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Vigyázzunk az
évszámokra! (2)

A fenti címmel lapunk múlt évi utolsó számában megjelent írá som
olvasása kapcsán, a napokban egy, a Teleki Mag yar Ház által közel
egy évtizeddel korábban rendezett honismereti előadások volt
résztvevője, az utcán azzal állított meg, hogy a múlt év decem be ré ben
átadott HÍD UTCAI KAPU történetének szövegében szereplő több
dátum körül hibás megfogalmazásokat és elírásokat vél felfe dez ni.
Közlése érdeklődésemet is felkeltette.

Mind a híd kétoldali oldal-ki kép zé -
sé ben elhelyezett, a város régi elneve -
zé sét több nyelven is feltüntető helyne -
vek, mind pedig a református iskolával 
ellentétes oldalon, a hídfeljáró előtt fel -
épített – amúgy ízlésesen megépített
„hírdető fal” szövegét többször is el ol -
vastam. Ez utóbbiban valóban több hi -
bát is találtam.

A települést egykor védő város fa lak
és a HÍD UTCAI KAPU történetét ro -
má nul, magyarul, németül és angolul
közlő szöveg mag yar nyelvű változata
így hangzik:

„A középkori Nagybánya városa, ci -
vitas Rivulus Dominarum 1469. no vem -
ber 9-én Corvin Mátyás királytól (1458-
 1490) kapott jogot arra, hogy a város
kőből és téglából épített fal lal és bás -
tyákkal erősíthesse meg. Az erődít mény
szabálytalan, dél felé kissé elnyúló kör
alakú volt. Az övszerű védőfal északi
szakaszán a Zazar folyót követte, ezen
a szakaszon található a Híd kapuja (az
északi kapu), melynek első hiteles do -
kumentálása 1599-ből való. A szigo rú -
an őrzött híd és kapu évszázadokon át
az egyetlen bejárat volt észak felől a vá -
rosba. 1700 után a várfal fokozatosan
elvesztette védelmi jelentőségét, a XVIII.-
 XIX. század fordulóján a falakat és a ka -
put lerombolták.”

(Az eredeti román nyelvű szöveg
he lyesen a várost övező megneve -
zést hasz nálja: „rolul defensil al zi du lui
împ rejmuitor s-a pierdut treptat” csu -
pán a fordítás szól várfalak-ról.)

A fen ti szöveggel kapcsolatban meg -
jegy zé se im és ellenvéleményem a kö -
vet kező:

A mai nagybányaiak közül sokan
tudják, hogy az egykori Rivulus Do -
minarum (Asszonypataka), főként gaz -
dag arany és ezüst bányái révén 1347-
 től már a szabad királyi bányavárosok
közé emelkedett. Az I. (vagy Nagy) La -
jos által kibocsátott kiváltságlevél, a
város polgárainak védelme érdekében
megengedte, hogy a települést védő -
fal lal vegyék körül. Az eredeti latin nyel -
vű szöveg ide vonatkozó része, az 1972-
 ben kiadott „Monografia oraşului Baia
Mare” II. számú mellékletében, romá -
nul így hangzik: „... lăsăm şi îngăduim 
cu bunăvoinţă pentru apărarea cre din -
cioşilor ca obstea zisului nostru oraş
Rivulus Dominarum să se poată întări

şi apăra împotriva năvalei duşmanului 
cu pălănci şi garduri şi după cum va
putea mai bine, prin întărituri.” (ma -
gya rul palánkokkal, kerítéssel és le he -
tő séghez mérten erődítményekkel vé de -
kezzen.)

A védőfalakkal és erődítményekkel 
való védekezés azonban csupán a sza -
bad királyi városokat illette meg. Asz -
szonypataka viszont ezt a jogát 1411-
 ben gyakorlatilag elvesztette. Ebben
az évben ugyanis Luxemburgi Zsig mond
király, a Kárpát-medencének a török
veszéllyel szembeni hatásos vé dekezé -
se érdekében Lazarevics szerb fejede -
lemtől a mai Belgrádot – korabeli ne -
vén Nándorfehérvárt – szerezte meg és 
cserébe a Szatmártól keletre található
vidéket, benne a Nagybánya és Fel ső -
bánya környéki bányák kiaknázásából
eredő bányatizedet és a pénzverési jo -
got adományozta. Ezzel a fordulattal
Asszonypataka korábbi szabad királyi
bányavárosi előjogait elvesztette. Az e -
gész terület 1445-től – foglalás és u -
tóbb egyesség jogán – Hunyadi János
birtokába jutott s ezt még az ország kor -
mányzói tisztéről történt lemondása
(1452) után is, hadikárpótlás címén meg -
tartotta. A nándorfehérvári győzelmet
követően (1456) Hunyadi János, a se -
re gét pusztító pestis áldozatává vált.

Az adott helyzetben a Hunyadi ház
ellenfelei egy időre Asszonypataka ve -
zető polgárainak egy részét is a lengyel 
trónkövetelő oldalára állítják. A ko ráb -
ban a pénzverde védelmére rendelt ka -
to nai erő felhasználásával a Hunyadi ér -
dekek el len lázadókat Szapolyai Imre
megfutamítja és leveri, Asszonypataka 
és környéke pedig a Hunyadiak kezén
marad. Az 1458-ban királlyá választott 
Hunyadi Mátyás (a mag yar történelem
őt így nevezi és nem Corvin Má tyás -
nak!) még uralkodásának első évében,
majd ezt követően 1464-ben Asszony -
pa taka polgárainak a korábbi uralko -
dók által biztosított kiváltságait meg -
erősítette. Schönherr Gyula szavaival
élve a város “földesúri gyámságból köz -
vetlen királyi hatalom alatt álló szabad 
várossá lőn”.

1467-ben Mátyás csapatainak egy
része, egyebek között a moldovai feje -
delem, Ştefan cel Mare (mag yar hasz -
ná latban Nagy István) el len is harcol és 
a moldovai Baia nevű városnál hara pó -

fogóba kerülve ideiglenesen vereséget
is szenved. A moldovai seregek betö ré -
sétől félő asszonypatakiak a következő 
években ezért is kérik Mátyás királyt az
1469. no vem ber 9-én hitelesített újabb
kiváltságlevél kiadására. Ez előírja, hogy
a város „egy árkokból, erődít mények ből
és bármi néven nevezendő építkezésből 
álló védőrendszert építsen és a meg é pí -
tetteket és fennállókat megtartsa.”

Meg tartani pedig csak egy már e -
lőzőleg létező valamit lehet!

Következésként 1469-ben, az első,
1347-es kiváltságlevél eredményeként
már létezett egy gyengébb, vagy csak
helyenként fennálló védrendszer, mely -
nek megerősítése és tökéletesítése most
vált esedékessé.

A városfalaknak ez az erősítése és
tökéletesítése az 1660-as évekig állan -
dó volt. Főként a XVII. század első hat
évtizede alatt a gyengébb döngölt a -
gyag-falakat is kő vagy téglafallal cse -
ré lik ki. Ezek az újonnan megerősített
falak és bástyák – és velük együtt a Fel -
sőbányai és Szatmár utcai rögzített, va -
lamint a szóban forgó Híd utcai és a Ma -
g yar utcai, vagy más néven Erdélyi ka -
puk – sem voltak olyan masszívak, hogy
egy erősebb, tüzérségi erőt is bevető tá -
madásnak el len tudtak volna állni. Ha
nem így lett volna, 1660. nyarán, a vá -
rostól nem messze portyázó török-tatár 
seregeknek is el len tudott volna állni és 
a város nem kényszerült volna, az ak -
kor nagy összegnek számító 10.000 tal -
léros váltságdíj kifizetésére. Ez a meg -
lé vő védrendszer azonban arra min de n -
képpen elegendő volt, hogy a kisebb
martalóc-csapatok és betyárok táma dá -
sait kivédje s ezért a városi lakosság -
és sokszor a vész elől ide messziről me -
nekültek – biztonságát garantálja.

S tet te ezt nem csak 1700 előtt, ha -
nem több évtizeden át ezután is. Másként 
1703 augusztusában, a II. Rákóczi Fe -
renc kurucaihoz szegődött Hollómezei
Pintye (a román népköltészetben és mon -
davilágban Pintea Viteazul néven is -
mert betyár) is éppen a Mag yar-kapu e -
lőtt végezte életét. De tovább haladva
az „utolsó tatár betörés” néven ismert,
1717-es veszedelem idején is – amikor
a Moldován át Óradnán keresztül a Nagy -
szamos, majd Déstől az egyesült Sza -
mos völgyén át Szatmár, Ugocsa és Be -
regig végigpusztító tatárok – Nagybá -
nya megtámadását, a létező védő rend -
szer okán meg sem kísérelték.

És ezek a városfalak az 1740 és
1750-es években is – ha kisebb hé za -
gok kal is – de tovább álltak. 1762. au -
gusztusában katonai szervek gyors fu -
tár ral Nagybányát is értesítették, hogy
a lengyel területeken portyázó krimi
tatárok a Kárpátokon inneni betörésre
készülnek. Az esetleges veszély elkerü -
lése érdekében a városnak is fel kell
készülnie! Az ekkor és ezért össze hí -
vott városi közgyűlésen elhatározták,

hogy a helyenként megrongálódott fa -
lak és palánkok kijavítását sürgősen el
kell végezni, „melyre való nézve ele -
gen dő fa és tövis mindjárt hordassék,
azonfelül nem szükséges lévén ilyen
félelmes üdőben a Felsőbányai és Szat -
már utcában lévő ajtók, azért rakas sa -
nak és zárassanak be és a nagykapuk
fogyatkozásai is reperáltassanak és co -
rigáltassanak!”

A tatároktóli félelem ez alkalommal 
azonban feleslegesnek bizonyult, ezek
Podolia területéről más irányba vették
útjukat és ezért a nagybányai védelmi
rendszer hatékonyságának megállapí -
tására, szerencsére nem került sor. Utol -
só eset volt ez, amikor a városvezetés a
védőfalak biztonságával foglalkozott. A
cikkünk elején idézett szöveg román,
mag yar és angol nyelvű változatai te -
hát helyesen rögzítik, hogy a város fa lak
(de nem várfalak) és a kapuk lebon tá -
sá ra a XVIII. és XIX. század forduló ján
került sor. Mindkét felvonható ka put
1801-1802-ben bontották le. A német
nyelvű változatban az 1900-as dátum
mindenképpen elírás!

Történész kartársaim, figyelnünk kell!
A nagyközönségnek szánt történelmi
jellegű közlések megfogalmazásánál
mindenképpen nagyobb figyelemre van
szükség! Ilyenkor, a tévedések elke rü -
lé se érdekében, a város történelmével
foglalkozó, eddig megjelent mag yar nyel -
vű szakmunkákat sem árt áttanul má -
nyozni!

Balogh Béla,
ny. levéltáros

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!

Hunyadi
Mátyás
kiváltság-
levele
1469-ből
(részlet)
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 A szem
 természetes öregedése

Korábban normális látású személyek 40-45 éves koruk körül
veszik észre, hogy olvasáskor, közeli munka végzésekor szemük
nem tud a megfelelő távolsághoz alkalmazkodni, sőt közelre né -
zéskor gyakran fejfájás is fellép. Ez a presbiópia, azaz öreg szemű -
ség jelensége.

Az éles képet alkotó szem éleslátásának kiterjedése két adattal jellemezhető:
a közelponttal és a távolponttal. A közelpont az a szemhez legközelebbi pont,
ahol a tárgyat még élesen látja a szem, a távolpont pedig az a legtávolabbi pont,
ahonnan még éles kép kapható. A fókuszálás képességének kisgyerekkori kiala -
kulása után az idő előrehaladtával a közelpont fokozatosan távolodik a szemtől,
míg a távolpont a végtelenben marad egészséges szem esetében.

Presbiópiáról, azaz öregszeműségről akkor beszélünk, amikor a közelpont
már elég messze került ahhoz, hogy az egyént zavarja a mindennapi életben a
kisméretű tárgyak szemügyre vételében, amelyeket közel kellene tartani a szem -
hez. A presbiópia természetes folyamat, minden szemen kialakul, általában 40
éves kor körül.

A presbiópia első tüneteként a legtöbben azt tapasztalják, hogy a szokásos
betűméretű szöveget már távolabbra kell tartaniuk az olvashatósághoz, mint
ameddig a karjuk elér.

Ha Ön rövidlátó, akkor átmenetileg kezelni tudja ezt a problémát úgy, hogy
olvasáskor (vagy bármely kisméretű tárgy megtekintésekor) leveszi a szemüve -
gét (vagy átmenetileg gyengébbre cseréli). A közelpont távolodása azonban
nem jár együtt a távolpont távolodásával, vagyis a szemüveg nélküli olvasás
nem jelenti a rövidlátás javulását. A rövidlátás lényege ugyanis az, hogy a távol -
pont túl közel van a szemhez (és nem a végtelenben). Ha például Ön -1 dioptriás
szemüveggel (vagy ennek megfelelő kontaktlencsével) lát jól, akkor korrekció
nél kül szemének távolpontja kb. 1 méter, vagyis addig lát el élesen.

Az olvasás nehézsége vény nélkül kapható olvasószemüveggel is enyhíthető,
jobb azonban szemorvoshoz fordulni, ugyanis a nem megfelelő szemüveg
később komoly problémák forrása lehet. A presbiópia rutin szemvizsgálattal
könnyen diagnosztizálható.
Kezelésére főleg szemüve -
get és kontaktlencsét alkal -
maznak, de műtéti korrek -
ció ra is van lehetőség.

  A szem
 öregedésének okai

A szemnek a különböző tá -
volságra lévő tárgyakról visz -
sza verődő fényt gyűjtő len -
cseként úgy kell törnie, hogy
az éppen vizsgált tárgyról a
szem ideghártyáján (ret ina)
mindig éles kép keletkezzen
(fókuszálás). Ehhez változtatható fókusztávolságra van szükség, amelyet a szem 
a szemlencse segítségével old meg. A szemlencse egy kb. sárgaborsó nagyságú,
átlátszó, rugalmas golyó, amely a szem teljes fénytörő képességének csak kisebb 
részéért felel, viszont az alakja és ezzel a törőereje is változtatható. (A szemben a 
legnagyobb törőerejű lencse az állandó fókusztávolságú szaruhártya.)

A magától golyó alakot felvevő szemlencse szalagok segítségével egy őt kö -
rül futó izomgyűrűhöz (sugárizom), az izomgyűrű pedig körkörösen a szem ru -
galmas belső burkához van rögzítve. Ha a sugárizom el van ernyedve, a belső
szemburok saját rugalmasságánál fogva az izomgyűrűn és a szalagokon keresz -
tül körkörösen meghúzza a szemlencsét, amely így ellaposodik, fókusztávolsága 
nő. Ha a sugárizom összehúzódik, kinyújtja a belső szemburkot, viszont ellazítja 
a szemlencsét rögzítő szalagokat, ezáltal a szemlencse saját rugalmasságánál
fogva kigömbölyödik, fókusztávolsága pedig csökken. Amikor Ön egy távoli

tárgyat néz, a sugárizom ellazul, ezáltal a szemlencse ellaposodik, ha viszont kö -
zeli tárgyra néz, a sugárizom összehúzódik, a szemlencse pedig kigöm bö lyödik.

A szemlencse belsejében azonban még fiatalkorban kialakul egy merev mag,
amely az idő előrehaladtával a lencse változtatható alakú állományának rovására 
fokozatosan nő. Mivel a szemlencse a legtöbb időt széthúzott, lapos állapotban
tölti (elernyedt sugárizom mellett), a belső elmerevedett mag ennek az alakját
követi. Minél nagyobb lesz a mag, annál kevésbé fog tudni kigömbölyödni a
szemlencse, vagyis csökkenni fog a szem maximális törőereje. Ez az oka a kö -
zelpont korábban már említett távolodásának a szemtől.

Presbiópia akkor jelentkezik, amikor a belső merev mag eléri azt a nagyságot, 
ami már a mindennapi életet is akadályozó közelpont-távolodást okoz.

  Milyen vizsgálatokra számíthat?
A presbiópiát rutin szemvizsgálat segítségével lehet diagnosztizálni, amelyet

általában szemész vagy optikus végez.
A teljes körű szemvizsgálat több vizsgálatot foglal magában. A szemész spe -

ciális készülékek segítségével vizsgálhatja meg a szemét, amelyek közvetlenül a 
szemébe világítanak, és megkérheti Önt, hogy lencséken nézzen keresztül. Min -
den vizsgálatra szükség van ahhoz, hogy orvosa a látásáról megfelelő képet
kapjon. 

Ha Önnek nincs tudomása a szemével kapcsolatos problémáról, nem hord
szemüveget vagy kontaktlencsét, akkor is érdemes szemészeti szűrővizsgálaton
részt vennie 40 éves kor alatt minden 10 évben, 40 és 65 éves kor között minden
2-4 évben, illetve 65 éves kor fölött évente vagy kétévente.

Ha Önnek szembetegsége, kontaktlencséje vagy szemüvege van, gyakrabban 
érdemes szemészét felkeresnie. Ha bármilyen panasza alakulna ki a látásával
kapcsolatban, azonnal forduljon szemészéhez, akkor is, ha nem rég volt szem -
vizsgálaton! A homályos látás felveti, hogy Önnek új szemüvegre van szüksége, 
vagy valamilyen új szembetegsége van, amit ki kell vizsgálni.

                     Dr. Zsuga Judit (WEBBeteg)

Sérülhet a túl sokat tévéző gyerekek
agyszerkezete

Minél több időt tölt egy csemete a képernyő előtt, annál nagyobb az esély az agyszerkezetében be -
következő változásra, mely a szerv frontopoláris kérgét képező szürkeállomány gyarapodásával jár.

A japán kutatók 276 öt és tizen nyolc év közötti gyermeket vizsgáltak meg,
akik naponta 2-4 órát töltöttek a televízió előtt, kétórás átlaggal. Az MRI- vizs -
gálat kimutatta, hogy a legtöbbet tévézők frontopoláris kérgének szürkeállo má -
nya a legnagyobb – ez a régió az elülső-oldalsó részen található. A szürke állo -
mány arányának növekedése negatív változást jelent, hiszen alacsonyabb ver bá -
lis intelligenciához köthető – tették hozzá a Szendai városában található Tohoku
Egyetem munkatársai. 

A szakértők javaslata szerint a szürkeállományt a testsúlyhoz kell viszonyí -
tani, s annak aránya visszaszorul gyermekkorban, hogy növekedhessen az agy -
működés hatékonysága. „A legmagasabb IQ-val rendelkező kicsik szürkeállo -
mánya elképesztő ütemben ritkul” – jegyezték meg a tanulmány szerzői, akik
kiemelték: bizonyos tevékenységek befolyásolhatják a folyamat ütemét. Koráb -
bi kísérletek alapján a hangszeren történő játék fejleszti az agyat, ami azonban
nem mondható el a passzív tévénézésről. A japán kutatók aláhúzták, hogy a tele -

vízió és az agyszerkezet kap -
csolatát mindezidáig senki
sem tanulmányozta, noha a
mostani tanulmány konklú -
zió ja szerint „a tévénézés köz -
vetlen vagy közvetett módon
összefügg a gyerekek neuro -
kognitív fejlődésével, így a felnőtteknek tisztában kell lenniük a lehetséges kö -
vet kezményekkel”. 

A Ce re bral Cor tex című szakfolyóiratban megjelent értekezés alapját képező
kísérlet során csaknem egyenlő volt a megfigyelt fiúk és lányok aránya. A tévé -
nézés és az agyszerkezet hátrányos változása között ugyan összefüggést lehetett
megállapítani, ám ez statisztikai együttjárás volt, nem pedig ok-okozati viszony.

                              (vi tal.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

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drá -
ga férj, apa, nagyapa, dédnagyapa,
após

MIKE GYULA
életének 86-ik évében 2014. ja nu -

ár 25-én visszaadta lelkét Terem tő jé -
nek. Köszönettel tartozunk Bak Lász -
ló tiszteletes úrnak meleg, ví gasztaló 
szavaiért és mindazoknak, akik sze -
retett halottunk temetésén részt vet -
tek, sírjára koszorút, virá got he lyez -
tek és mély fájdalmunkban osz toz tak.

A gyászoló Mike, Ambrus és
Hornung család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

DR. FEKETE SÁNDOR
temetésén tiszteletüket tették,

sír jára a kegyelet virágait helyezték
és fájdalmunkban velünk együtt
érez tek, valamint azoknak is, akik
rész vé tüket nyilvánították.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú lett szívünk megtudva,
hogy a kiváló em ber és orvos

DR. FEKETE SÁNDOR
visszaadta lelkét

Teremtőjének. Emlékét tisztelettel
őrízni fogjuk. Ő szinte részvétünk a
gyászoló csa lád nak. Dr. Fodor
Miklós és családja

„Mert a kiszabott esztendők le -
tel nek...” (Jób, 16, 22a)

A Nagybányai Református Egy -
házmegye Lelkészi Közössége ő -
szin te együttérzéssel osztozik

MIKE GYULA
egykori egyházmegyei főgond -

nok gyászoló családjának
fájdalmában.

„Mert a mi országunk
mennyek ben van...” (Fil. 3, 20a)

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki a Mike családnak, egykori fő -
gond nokunk

MIKE GYULA
halála miatt érzett mély fájdal -

muk ban.
Sipos István esperes és családja.

Szomorú szívvel búcsúzunk
tisz telt és nagyrabecsült volt
jogász kol légánktól

MIKE BÁCSITÓL
Nyugalma legyen csendes. Em -

lé két megőrízzük. Őszintén együtt -
ér zünk feleségével és erőt
kívánunk neki. Vlasaci András és
családja

Szomorú szívvel fogadtuk a fáj -
dal mas hírt, hogy a szeretett bará -
tunk

MIKE GYULA
örökre eltávozott. Nyugalma le -

gyen csendes, emléke áldott.
Őszinte részvétünk gyászoló csa -

ládjának. A Szász és Sipos család

Őszinte együttérzéssel oszto zunk
a gyászoló család fájdalmában sze -
retett és tisztelt szomszédunk

MIKE GYULA
elvesztése miatt.

Megrendüléssel fogadtuk a szo -
mo rú hírt, hogy a szeretett 

MIKE GYULA
örökre eltávozott közülünk.

Nyu galma legyen csendes, emléke
ál dott. Őszinte együttérzéssel
osztozunk osz tálytársnőnk és
családjának fájdal má ban. A
nagybányai Vegyészeti Kö zép iskola
1952-ben végzett növendékei.

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a Nagy családnak a szeretett férj 

NAGY GÁBOR
elhunyta miatt érzett fájdalmá ban.
A Bilardi Trade kft munka kö -

zös sége

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
a drága férjre, édesapára, nagyapára

NOVÁK MIHÁLYRA
(Öcsi)

aki február 4-én lesz 10 éve,
hogy örökre eltávozott az élők
soraiból,

és a drága fiunkra

NOVÁK CSABÁRA,
aki 13 éve hunyt el.
Csendes álmuk felett őrködjön a

sze retet és az emlékezés.
Bánatos szeretteik

Február 7-én lesz 26 éve, hogy a
drága férj, apa, após, nagyapa

SOMKUTÁN LÁSZLÓ
örökre eltávozott közülünk. Em -

lé két örökre őrízzük.
Nyugodjon békében.
Felesége, fia és családja

Szomorú szívvel emlékezünk a 9
évvel ezelőtti napra, amikor hir te len
eltávozott szerető családja köré ből

KOZMA BÉLA
Örökké szeretünk és nem fele -

dünk téged, emléked őrzi bánatos
családod.

Szomorú szívvel emlékezünk
szü leinkre

édesapánkra

HARAUSZ ISTVÁNRA
volt szilágycsehi alpolgár -

mester re, aki 23 éve
és édesanyánkra

TOROCZKÓ MARGITRA
aki Amerikában, Ohio állam  Cle -

ve land városában született, de 20
éve itt hunyt el.

Az évek telnek, az idő múlik, de
szeretetünk szívünkben megmarad
mindvégig. Leányuk Vári Margit és 
vejük Róbert

Február 1-én lesz 6 éve, hogy a
szeretett férj, édesapa, após és
nagy apa

GYARMATHY GÁBOR
vegyészmérnök

örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét fájó szívvel őrízzük.
Fe lesége Judit, leánya Csilla, fia

Gá bor, menye Gyöngyi és unokái
Tí mea és Csaba.

HIRDETÉSEK 2014. január 31.

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

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

Vakációban is!

TÁNCHÁZ
MINDEN HÉTFŐN 17 ó rai kez -

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

 Mu zsikál a GESZ TENYE FA és 
a BERENA!

Szeretettel várunk!

EMNT IRODA - honosítás
Nagybánya, tel: 0262-212.040

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

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

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

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

Vásárosnamény
Gyógyfürdő

február 13-án, csü törtökön. In du -
lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru -
ház parko ló jából. Szál lí tá si költség
45 lej. Jelentkezés a 0747- 017580 te -
lefonszámon, Cso ma Beá nál. Sze re -
tettel várok mindenkit!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260
ON LINE (interneten) tanul má -

nyozható KATALÓGUS:

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

Legyen a
TELEKI KLUB

tagja
Támogassa

rendszeresen a Teleki
Mag yar Házat !

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

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

Keresse a Teleki Házban!

18+

TÁNCHÁZ
felnőtteknek!

Február 6-án,
csütörtökön 18.00 órától

Szeretettel várunk!

VAKÁCIÓS
Kézmíves Szombat

február 8-án 11-14 óra között
a Teleki Mag yar Házban! Részletek 
a jövő heti lapszámban!
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NŐI KÉZILABDA NEMZETI LIGA

Újabb két könnyű
győzelem a nagybányai

HCM tarsolyában!
Csütörtökön – már lapzárta után – került sor a Nemzeti Liga ti zen -

harmadik fordulójára. A tizenhármas szám viszont nem bi zo nyult
szerencsésnek a valamikor szebb napokat látott Râmnicu Vâl cea
csapata számára.

A tabella első helyezettje játszott a
jelenlegi utolsó otthonában. Nem is o -
lyan régen az ilyen találkozók pa pír for -
ma – vagyis nagyarányú Oltchim – győ -
zelemmel zárultak. Egy ideje azonban
fordult a kocka és a bajnokságot to rony -
magasan vezető nagybányai HCM igen -
csak felmosta a padlót az oltyán lá nyok -
kal saját szurkolóik (már akik még meg -
maradtak) szemeláttára. A 34 – 24 (13
– 11) arányú nagybányai győzelem úgy
született meg, ahogyan Costică Bu ces -
chi a kottát megírta: vagyis könnyed rit -
musban, (egy alkalomtól eltekintve, u -
gyanis a 22-ik percében sikerült a ha -
zaiaknak 8 – 8-ra hozni az állást ) végig 
vezetve. A végkimenetel nem is lehe -
tett más: győzelem ide, vereség oda, e -
gyenlő a tizenharmadik győzelemmel
a HCM számára.

Góllövők: Buceschi 11 (5 bünte tő -
ből), Pîrvut 6, Rudics 5 (1), Maior Pas -
ca 4, Marin 2 (2), Dinis Vartic 2, Ol te -
an 2, Ghionea 1, Bondar 1 a nagy bá -
nyai HCM részéről, illetve: Luca 9 (3), 
Mitrovici 3, Tamas 3, Lazarin 3, Che -
ras cu 2, Vadineanu 2 (1), Craiu 2.

További eredmények: CSM Plo -
iesti – CSM Cetate Devatrans 24 – 29,
„U” Neptun – Bukaresti CSM 29 – 25,
HC Dunarea – HCM Ro man 28 – 16,
„U” Jolidon – Zilahi HC 25 – 20,
Craiova – ASC Co rona 2010 21 – 28. 

A tizennegyedik fordulóban bejött a
tizennegyedik győzelem is. Mégpedig
az eddigi legnagyobb különbségű nagy -
bányai siker.

Szombaton a Ploiesti-i lányokat fo -
gadták Buceschiék a nagybányai sport -
csarnokban, természetesen, a megszo -
kott teltház előtt. Hogy megemlegetik
a nagybányai kiruccanást a munténiai
lányok, az tuti. Ilyen zakót csak ritkán
kaptak, mint amilyet Bányán szabtak
rájuk. Pedig Buceschi állandóan forgat -
ta a csapatot, mindenkit játszatott, ami -
nek viszont meglett az eredménye: a ka -
pusokat leszámítva mindenki betalált a
vendégek kapujába. Csoda, hogy a vég -
eredmény 33 – 17 (16 – 9)? A látottak a -
lapján csodák nincsenek, csak hálás lá -
nyok. A vendégek mestere, az egykori
szövetségi kapitány Dumitru Musi te -
he tetlenül állt a dolgok ilyetén való a la -

kulását látván, a mérkőzés végén azt kí -
vánva, hogy a nagybányai lányok sze -
rezzenek annyi dicsőséget, hogy fe led -
tes sék az egykori Oltchim (ma HCM)
eredményeit. Úgy legyen.

Csak emlékeztetőül néhány fonto sabb
mozzanat a mérkőzésről: 10. perc: 5 –
3-as hazai vezetésnél zsinórban négy
gólt szórnak a mieink a vendégek háló -
jába és máris 9 – 3-ra alakul az ered -
mény, az első félidő végén hétgólós, az az
16–9-et mutat az eredményjelző táb la.

A második félidőben beindul a nagy -
bányai henger. Minden lehető és lehe -
tet len helyzetből gólt lőnek lányaink.
Örömkézilabda! Tombol a közönség!
A vendégek futnak az eredmény után,
csak büntetőből sikerül betalálniuk tíz
percnyi második félidei játék után, az
első akciógólt a 40-ik percben sze rez ték
az eredményt 21 – 13-ra módosítva. Vé -
delmünk felhúzta a cippzárat, a táma -
dá sok viszont rendre bejöttek. A vég e -
red mény: 33 – 17! Gratulálunk! 

Íme a technikai adatok:
Büntetődobások: 4 – 6 (2 – 4 Bu -

ces chi, Ghionea, illetve Zamfirescu és
Georgescu kihagyta); Kiállítások: 6 –
8 perc.

HCM: Ungureanu (5 + 1 jó védése
volt), Cetăteanu (5 + 1), Babeanu (9) – 
Nechita 7, Pirvut 5, Ghionea 4, Bu ces -
chi 3, Puiu 3 (1), Bondar 3, Rudics 2,
Maior Pasca 2, Dinis Vartic 2, Oltean
1, Tomescu 1, Marin 1 (1). Edzők: Cos -
tică Buceschi, Kovács Magda, Ioan Belu.

CSM: Polocoser (5), Ifrim (5 + 1) – 
Georgescu 7 (4), Anghelina 4, Dinu 3,
Stefan 1, Chiricuta 1, Dincu 1, Preda, Bi -
dascu, Zamfiresci, Ciuclaru. Edző: Du -
mitru Musi.

A következő fordulóban lányaink a
CSM Cetate Devatrans csapatát fogad -
ják.

Egy örömteli hír: Camilla Herrem
személyében olimpiai és világbajnok
szélsőt igazolt a Nagybányai HCM női
kézilabdacsapata. A norvég játékos jú -
liustól kezdődően két évre írt alá a Nem -
zeti Ligában vezető máramarosi együt -
teshez.

(simsán)

Nem győri lett az év kézilabdázója
Az öt jelölt közül az egyedüli nem

győri játékost, a szerb Andrea Lekicet
választották meg a tavalyi év legjobb
női kézilabdázójának a nemzetközi szö -
vetség (IHF) szavazásán.  A világ bajn o -
ki ezüstérmes sportoló sikere ennek el -
lenére kötődik a győri klubhoz, hiszen
tavasszal még a mag yar bajnok játé ko sa
volt, amellyel Bajnokok Ligáját is nyert.

A nyár óta a Vardar Szkopjéban sze -
replő Lekic a szurkolók és szakírók ál -
tal leadott szavazatok 33 százalékát kap -
ta. A férfiaknál a horvát Domagoj Duvn -
jak lett az év legjobbja. Mindkét győz -
tes 10-10 ezer euróval gazdagodik.

Nem valós a terrorfenyegetés
Nem valós az a terrorfenyegetés, amelyet a MOB – és más or szágok

olimpiai bizottsága – kapott a közelgő szocsi játékok e lőtt. Nagy Zsig -
mond, a Mag yar Olimpiai Bizottság nemzetközi igaz ga tója az MTI-nek
azt mondta, a MOB e-mail címére érkezett fe nye gető üzenetet a Nem -
zetközi Olimpiai Bizottságnál és a szocsi szer ve zőbizottságnál is ele -
mezték.

„A NOB és a szocsi szerve zőbizott -
ság is hivatalosan jelezte a levél elem -
zé sét követően, hogy a fenyegetés nem 
valós, és az a személy, aki küldte, min -
denféle üzeneteket küldözgetett az o -
limpiai család sok tagjának" – fogal ma -
zott Nagy Zsigmond, a Szocsiba utazó
mag yar csapat vezetője.

A MOB közleményben ismertette a
részleteket. Ebben többek között az ol -
vasható, hogy a NOB és a szocsi játé -
kok szervezőbizottsága a MOB-hoz ér -
kezett fenyegetésre a következő hiva -
ta los állásfoglalást adta ki: „A Nem zet -
közi Olimpiai Bizottság rendkívül ko -
molyan veszi a biztonságot és minden
egyes hiteles információt továbbít az
illetékes biztonsági szolgálatokhoz. A -
zonban ebben az esetben úgy tűnik,
hogy a több Nemzeti Olimpiai Bi zott -
sághoz elküldött e-mail nem jelent fe -
nye getést és úgy tekinthető, mint a nyil -
vánosság egy tagjától érkezett eset le ges,
nem célzott üzenet."

A MOB a válasz ismeretében hang -
súlyozta, hogy folytatja az olimpiai e -

lő készületeket és a mag yar csapat részt 
vesz a játékokon.

Borkai Zsolt MOB-elnök az MTI-
 nek szerda reggel mondta el, hogy a tes -
tület nemzetközi e-mail címére érke zett
fenyegető üzenet. Hozzátette: a MOB
értesítette a NOB-ot, az orosz szerve -
zőket, valamint Magyarországon a Ter -
rorelhárítási Központot (TEK).

Fodor Gergely, a TEK társadalmi
kapcsolatok osztályának vezetője ké -
sőbb az MTI-t arról tájékoztatta, hogy
folyamatosan figyelik és értékelik az
olimpiával kapcsolatos terror fenye ge -
tett séget, kapcsolatban vannak az orosz
társszervekkel és részt vesznek a ter -
rorfenyegetettséget vizsgáló munka cso -
portban is. Mivel az orosz társszer ve k -
től kiemelt fenyegetettségre vonatkozó 
jelzés nem jött, a kapcsolattartás inten -
zitása nem változott – tette hozzá.

(Krónika)

Nadal elbukott, Wawrinka
nyerte az Aus tra lian Opent!

A nyolcadik helyen kiemelt svájci
Stanislas Wawrinka nyerte meg a Mel -
bourne-ben rendezett ausztrál nyílt te -
niszbajnokság férfi versenyét, miután
a vasárnapi döntőben legyőzte a sé rü -
léssel bajlódó, világelső spanyol Ra fa -
el Nadalt.

A 28 éves lausanne-i játékos 6:3, 6:2,
3:6, 6:3-ra diadalmaskodott, s pálya fu -
tá sa első sikerét aratta Grand Slam- tor -
nán úgy, hogy 36. GS-versenyén elő ször
jutott be a fináléba.

Az eddigi mind a 12 egymás elleni
meccsüket a harmadik mel bourne-i dön -
tőjét vívó, 2009-ben bajnok, 27 esz ten -
dős Nadal nyerte, a 13-szoros GS- győz -
tes spanyol játékos azonban most a má -
sodik szett elejétől hátsérüléssel küsz -

ködött. Többször is ápolni kellett, s bár 
0-2-es játszmahátrányán még szépített, 
fordítani már nem tudott, s végül 2 óra
21 perc alatt alulmaradt.

A párosban 2008-ban, Roger Fede -
rer társaként olimpiai bajnok Waw rin -
ka egyesben pályafutása hatodik torna -
győzelmét aratta, és sikeréért 2 650 000
ausztrál dollárt (517 millió fo rint) ka pott.

A győztesnek járó serleget Pete
Samp rastól, az amerikaiak már  vissza -
vo nult, 14-szeres Grand Slam-torna -
győz tes te niszsztárjától vehette át Mel -
bourne 2014-es bajnoka.

Aus tra lian Open, férfi egyes, dön -
tő: Wawrinka (svájci, 8.)-Nadal (spa -
nyol, 1.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


