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ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei
mag yar hetilap

Felszerelt szerkesztőség, működőképes nyomda, lap- és könyv ki a -

dási engedély, kiépített lapterjesztői hálózat, előnyös székhely bér let.

Vállalkozók, magánbefektetők, egyesületek, politikai alakulatok

ér deklődésére számítunk az újság továbbműködtetése érdekében.

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tombola jegye ket

bo csát ki DUDÁS GYULA e gyik festmé -
nyé nek kisorsolására.

Dudás Gyula városunk itthon és kül föl -
dön ismert és elismert festő mű vé sze, a nagy -
bányai festőiskola hagyományainak hű á po -
lásáért 2012- ben a Ma g yar Köz társasági
Érdemrend Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

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

Tombolajegyek 10 lejes áron a szerkesztőségben és a Teleki Mag yar Ház ban 
kaphatók. Amikor a 200 jegy gazdára talált, nyilvánosan sor so lunk, és valaki a
fest mény boldog tulaj do nosa lesz. 

Több tombolajegy = nagyobb esély!

Winkler Gyula, az
RMDSz európai

parlamenti
képviselője

városunkba látogat
március 28-án

14.00 órától a nagybányai RMDSz
székházban találkozóra kerül sor az
egyházak képviselőivel, tanárokkal, ci -
vil szervezetekkel, majd ezt kö vető en,
délután 17.00 órától gazdasági fórumot 
tartunk a régi főtéri Mil lennium 1. ta -
nácstermében, melynek té mái az Euró -
pai Unió regionális politi kája, agrárpo -
litika, az Erdély 2020 fej lesztési terv:
uniós finanszírozások a 2014-2020
időszakban.

Minden érdeklődőt szeretettel vá runk
rendezvényeinkre.

Vida Noémi
Területi elnök

A Híd utcai iskoláért

Tisztelt
Nagybányaiak!

Kedves
Barátaink!

A nagybányai mag yar nyelvű köz -
oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
Mint arról korábbi híradásainkban is
szól tunk, a Nagybánya-óvárosi Refor -
mátus Egyházközség, Nagybánya Ön -
kor mányzata és a Németh László El mé -
leti Líceum, együtt gondolkodva kö zös -
ségünk ügye iránt érzékeny, nemes lel -
kű nagybányai magyarokkal arra az el -
határozásra jutott, hogy tovább szer ve -
zi városunkban a mag yar nyelvű ok ta -
tást és nevelést szolgáló intéz mény há -
lózatot.

Nagybányán jelenleg három intéz -
ményben folyik mag yar nyelvű álta lá -
nos és középiskolai oktatás: a Nicolae
Iorga vegyes tannyelvű iskolában (I-
 VIII. osztály), a Petre Dulfu Általános
Iskolában (I-IV. osztály, román tann yel -
vű csoportokkal vegyesen), valamint a
Németh László Elméleti Líceumban (V-
 XII., tisztán mag yar tannyelvű osztá lyok).

Meglátásunk szerint mivel a „tudati 
képzés” az I-VIII. osztályos kor cso por -
tokban történik, s mivel az anyanyelvi
oktatás körülményei, a szülői prefe ren -
ciák, valamint a demográfiai jellemzők 
az elmúlt években megváltoztak, szük -
ségessé vált még egy erős 0-VIII. osz -
tályos tagozat kialakítása a Nicolae
Iorga Általános Iskola I-VIII. osztálya
mellett. Első lépésként a Református
Egyházközség által nemrég vissza -
kapott iskolaépületbe tervezzük ösz -
sze vonni a Petre Dulfu Általános Is -
kola mag yar 0-IV. osztályát, mint a 
Né meth László Elméleti Líceum alsó
ta gozatát, valamint olyan óvodás és nap -
közis mag yar csoportokat, amelyek
jelenleg a város különböző pontjain,
vegyes tannyelvű óvodákba vannak el -
helyezve. (folytatás a 3. oldalon)

Így ünnepeltek március 15-én Nagy -
bányán (Szigeti Gyula felvétele)

Várjuk a gye re ke ket a
nagy bányai mag yar

óvodákba és előkészítő
osztályokba

Továbbra is várják a gyermekeket a mag yar óvodacsoportokba. Ismertessék a 
szülőkkel, nagyszülőkkel ismerősökkel. Iratkozni hivatalosan 2014. február 24-
 től május 1-ig lehet, de kérjük a szü lőket, jelezzék/tájékozódjanak az óvó né nik -
nél is telefonon, majd az óvodák tit kárságán.

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg elu -
tasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képviselőjénél, tel:
0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

Az „Iskoláinkért, gyermekeinkért” pro gram honlapja:
www.nagybanya.ro/iskolainkertgyermekeinkert

Az óvodahálózatot a 3. oldalon találják.

 A nagybányai állatmentő egyesület az állatbarátok 
segítségét kéri a menhely felújításához. Faanyagra, tö -
rött, de még felhasználható raklapokra, dróthálóra vol -
na nagy szükség.

És természetesen mindenkit szeretettel várunk, aki
oltott, ivartalanított, barátságos kutyát szeretne örök -
befogadni!

Tel.  0771 747 534
Köszönik szépen - 90 vidám, kóbor eb

RMDSZ-es alpre -
fek tusokat nevez -
tek ki Szatmár és
Temes megyébe
A kormány szerdán az RMDSz

által javasolt alprefektusokat ne -
vezett ki Szatmár és Temes me gyé -
be: Altfatter Tamás Ferencet és Ma -
rossy Zoltánt.

A kormány szerdai ülésén fogadta
el a két kinevezési határozatot, miu -
tán előbb felmentette tisztségükből
Cristian Iosif és Liliana Oneţ Szat -
már, illetve Temes megyei liberális al -
prefektusokat.

Altfatter Tamás Ferenc, aki je len -
leg a Helyi Adók és Illetékek Hiva ta lá -
ban dolgozik Szatmárnémetiben, Szat -
már megye alprefektusa lesz, míg
Marossy Zoltán, aki a Temes Megyei
Tanács beszerzési osztályának a ve -
ze tője, Temes megyében foglal el al -
prefektusi tisztséget.

(nyugatijelen.com)
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Vadonatúj mag yar nyelvű műsorok
indulnak a TL+ csatornán!

Zene, játék és szórakozás!
Zenés élő kívánságműsorunkban

köszöntsék fel szeretteiket, ba rá ta i -
kat minden péntek délután 16.30-

 18, szombat 13-15 és vasárnap
15-16 óra között.

Várjuk hívásaikat a 0362-089990
telefonszámon.
Tekintsék meg

Asszonypataka
című talk show műsorunkat minden hétfő délután 17 órától.

Színe és fonákja:

Hol vagy, Ideália?
Játszadozzunk el a gondolattal, hogy

mondjuk Ideáliában, és azon belül egészen
pontosan Rebellia tartományban – a fél re -
ér tések elkerülése végett, nem Romá niá ban,
Erdélyben - a lakosok népszavazással, el -
söp rő többséggel eldöntik, hogy márpedig
ők nem kívánnak többé Ideáliához tartozni,
és autonóm, vagy éppen független módon sze -
retnék további életüket élni. Ezt a vágyukat
aztán bizonyos keretek között hivatalosan is 

bejelentik Ideália vezetőinél, akik a demok -
rácia jegyében minden további nélkül tudo -
másul veszik a nép akaratát, beleegyeznek a 
leválásba, és sok sikert kívánnak az új kere -
tek között kezdődő élethez a kezdemé nye zők -
nek. Ha már a Rebelliaiak képesek saját ma -
guk számára egy jobb életet teremteni, miért
húzná őket vissza az a tény, hogy Ideáliát
an nakidején egy régimódi törvény osztha -
tat lannak nyilvánította. Hadd boldogul ja nak
az emberek, ha egyszer úgy akarják. Mi ér -
telme egybentartani mesterségesen azt, ami 
amúgy nem tartozik össze?

Ugyanakkor képzeljük azt is el, hogy Szin -
guláriában a nép úgy dönt, csatlakozni kí ván
Gulliveriához, mert parányi szigetként a nagy
konglomerátumok szorításában nem képes
hosszú távon elboldogulni, ezért – szin tén nép -
szavazással, és Gulliveria népének a hozzá -
járulásával – a nagy testvér mellé sze gődik.

Elvégre nem az emberek vannak az or -
szágért, hanem az országok vannak az em -
berekért. Legalábbis az utóbbi pár évtized -
ben ennek a felfogásnak illett volna diva -
tossá válnia, meghonosodnia.

Amit lehet Ideáliában és Rebelliában, il -
letve Szinguláriában és Gulliveriában, nem 
lehet Romániában és Erdélyben, mert az it -
teni fő-fő szószólók gondolkodása megra -
gadt a 19. században. Ezt soha nem en ged -
hetjük meg, az ország egy, szent és sért he -
tetlen, hangoztatják. Mit is mondhatnának
egyebet, hiszen nekik még szükségük van
gyar matokra ahhoz, hogy ne kelljen na gyon
megerőltetniük magukat a fennmaradásért
vívott harcban. Csak nem engedik ki a ke -
zükből a legjobban tejelő tehenet, legelőstől 
együtt?! Az egyesek lelkében, szívében egy -
re dagadó, a régmúltból visszakérődzött 
nemzeti büszkeségről nem is beszélve. 

Itt még mindig az állatvilágból maguk -
kal hozott úgynevezett „terület-körbe vize lé -
ses” módi járja. No meg az a felfogás: ha ne -

kem nem lehet jobb, akkor neked se le gyen
az! Errefelé kétségkívül még mindig az em -
berek vannak az országért, nem pedig for -
dítva. Olyan ez, mintha a cikk döntené el
helyettem, hogy miről szóljon. Bár jobban
belegondolva, számomra ez jó al ibi, ments -
vár lehet. Így hát fedezékbe is vo nu lok…

Tamási At tila

Egyházi hírek
* A nagybányai Evangéli kus-Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön és vasárnap a szokásos idő -
pontban tartja istentiszteleteit, me lyek -
re mindenkit nagy szeretettel várnak.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközségből kísértük utol -
só útjára Tusay Dezsőné született Ba -
lázs Anna asszonytestvérünket, aki 60
évesen hunyt el.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségben a keresztség sak -
ramentumában részesült Hadnagy Dó -
ra Evelin, Hadnagy Béla és Juhos Ré ka 
Ildikó kislánya, akit Hadnagy Huba Ist -
ván, Juhos Renáta és Nagy Róbert tar -
tottak a keresztvíz alá. Ugyanitt ré sze -
sült a keresztség sakramentumában Co -
tos Emma, Cotos Rob ert és a Hi deg cu -
ti Andrada kislánya, akit Keményfi Ist -
ván és Kiss Melinda tartott a szentvíz alá.

Hirdetések - Szentháromság
Plébánia, Nagybánya

Nagyböjt harmadik vasárnapja

* A Cinteremben történő munká la tok 
miatt a templomba csak a Crişan ut cá ról, 
a sekrestyén keresztül lehet be menni.

* Nagyböjt folyamán, minden pén te -
ken d.u. 5.15 órától keresztút, melyet a plé -
bániai csoportok vezetnek, a kö vet kező be -
osztás szerint: Ferences Világi Rend, Má -
ria Légió, Nőszövetség, mi nistránsok,
ifjúság és Egyháztanács. A szentmise 6 
órakor kezdődik, melynek végén ke reszt -

csókolásra hívjuk a részt vevőket.
* Plébániánk zarándoklatot szer vez

Lourdes-be május 8-16. között. Útvo nal: 
Nagybánya-Velence-Udine-Padova-Milano
-Menton-Nice-Lourdes-Touluse-Cannes
-Nice-Torino-Treviso-Velence -Nagybánya.

Költség: 400 EUR/személy. Az ár
tartalmazza az utazási költséget egy mo -
dern, kényelmes autóbusszal, szállás+
reg geli  2,3 *-os szállodában - 8 éjsza ká ra,
illetve 4 ebéd és 4 vacsora. Jelent kez ni le -
het a szentmisék után a sek res tyé ben vagy
a plébánia irodáján munkana po kon  9.00-
 13.00 között. (Bunda Csilla Anna mária)
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A következő tanévre (2014-2015) már
várják a nagybányai mag yar óvo dai és
napközi csoportokba iratkozni vágyó kat.

Kérjük a szülőket, nagyszülőket mi -
hamarább keressék meg az óvónőket,
a kik az előiratkozások alapján tudnak
mag yar csoportot indítani.

Nagyon fontos, hogy ne hagyják
utolsó percekre ezt a döntést, hi szen
kis létszám esetén veszélybe kerül het 
a csoport indítása!

- 20-as sz. Napközi, B-dul Bucu -
reşti 20. (Eurohotellel szemben), óvó -
nő: Vári Renáta Melinda, tel: 0741-
 330801 

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

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

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

- ,,Eminescu” Napközi, str. Cri şan
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 Kin ga,
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 

Iratkozás mag yar előkészítő osztályokba Nagybányán
Felkérjük a kedves szülőket, nagy -

szülőket, irassák be gyermeküket az e -
lő készítő osztályokba a 2014-2015-ös
tanévre mihamarabb. Rend kívül fon tos, 
hogy rövid időn belül megtörténjenek
a beiratkozások, hogy nyilvánvalóvá
vál jon, hány első osztályos gyermekre
lehet szá mítani a következő tanévben.

- Nicolae Iorga Általános Iskola
Titkárság: 0262-276315. Tanítónő: 

Ruskál Enikő, telefon: 0722-122324
- Németh Lálszó Elméleti Líceum

(ősztől a cintermi Petre Dulfu Ál ta lá -
nos Iskola osztályai a Németh László
El méleti Líceum Híd utcai épü letébe
köl töznek).

Titkárság: 0262-213586 (a tit kár ság
a Luminişului utca, 1. szám alatt van,
a líceum épületben). Tanítónő: Ni -
nács Mária, telefon: 0758-099997

Szót kér az olvasó 2.
Előttünk a BÚSz 2014. III. 14-i száma. Lapozgatva, előbb a nagybetűs cí -

meket olvasom, aztán részletesen is. Ünnepi lapszám ez. Ismerteti a 166 évvel
ezelőtti mag yar forradalom és szabadságharc megemlékezéséhez kötött e gyüttü n -
neplés programját, Nagybányán és környékének településein. Ezen írásom ál -
tal dicséretünket küldjük a rendezőségnek, a kivitelezéssel kapcsolatos mun -
kálkodóknak és a résztvevőknek.

Örömmel olvastuk a lapunk hasábjain leírtakat, de némi nosztalgia is ve -
gyült bele, mert régebben  ezeken a rendezvényeken mi is részt vehettünk.

Mint kettős állampolgárok, végignéztük a mag yar zászló ünnepélyes fel vo -
nását, majd a Múzeumkerti ünnepséget elejétől végéig, mindezt fotelben ülve,
aztán láthattuk a Híradó által a világ különböző tájain élő magyarok ün nep -
lését.

Bizony oda jutottunk, hogy ma már kerüljük a terjedelmes mozgással já -
rást, mert fárasztó lett. Kellemetlen érzés, hogy mint korosodók elgyengültünk.
A munkavégzést is - mert azért azzal is foglalkozunk -, csak gyakori szü ne tek -
kel, köztes pihenésekkel végezzük. Bizony az is megtörténik, hogy már reggel
fáradtan ébredünk, és gyakori, hogy felejtünk. A fizikai és szellemi fáradtság
a legkellemetlenebb az öregedésben.

Visszapillantva előbbi soraimra, a panaszkodó hangulatkeltés miatt, az ol -
vasó elnézését kérem, mert csak a fotelben üldögélésünket gondoltam in do -
kol ni valónak. Figyelemmel olvastuk a „Kultúr-táj” oldalon helyet kapott,
Pongrácz Panni által jegyzett beszámolót a nagybányai Háló-s farsangi ba -
tyubálról. A részletes és szórakoztató beszámoló sorai között feltűnnek ne -
künk a nagyváradi Konrád Katalin lényegre törő, összefoglaló sorai, aki na -
gyon fontosnak tartja, hogy magyarul beszéljünk, hogy Istenben higgyünk,
meg találjuk a hozzá vezető utat együtt haladva, mert ez tart össze bennünket
magyarságunk megőrzésében.

Sajnálattal tölt el minket, hogy az egyetlen mag yar nyelvű hetilapunknak
a nyagi gondjai vannak. Nem vagyunk szakértői az ilyenszerű problémák meg -
ol dásának, de eléggé érthetetlen, hogy a megye magyarságának nagy része
nagyfokú közömbösséggel viselkedik. Elképzelésünk szerint az előfizetők szá -
mának növekedése, több reklámozó cég megrendelése növelhetné a bevételt.
Számunkra érthetetlen, hogy a lapban közölt megyei események, amelyek az  itt
elő magyarság életéhez kapcsolódnak, csak csekély számú olvasót érdekel -
nek. Arra bíztatunk mindenkit, hogy ne sajnálja azt a csekély összeget, amibe
az újság kerül, hónaponként vagy hetenként kiadni. (Romok József)

A Híd utcai iskoláért

Tisztelt
Nagybányaiak!

Kedves
Barátaink!

- folytatás az első oldalról -

Az Egyházközség és a Líceum kö -
zött az Önkormányzat beleegyezésével 
létrejött ingyenes bérleti szerződés ér -
telmében, az intézmény – amely a re -
for mátus egyház Híd utcai épületében
lel otthonra –, a Németh László El mé -
leti Líceum alsó tagozataként fog mű -
ködni. Az ingatlan a Református Egy -
házközség tulajdonában marad és mind -
addig a mag yar tannyelvű oktatást és
nevelést szolgálja, ameddig erre szük -
ség van.

Az épület külső javítása az elmúlt
években részben megtörtént. A meg kö -
tött szerződés értelmében a hátralévő
külső és belső javításokat Nagybánya
Önkormányzata fogja finanszírozni és

az épületet, illetve az intézményt mint
a Németh László Elméleti Líceum alsó
tagozatát fogja működtetni.

Az Egyházközségre hárulnak vi -
szont azok a feladatok, amelyeket a
jelenlegi törvények értelmében az Ön -
kormányzat nem tud finanszírozni,
beruházásokat ugyanis nem esz kö zöl -
het olyan épületeknél, amelyek nem az
ő tulajdonát képezik. Ilyenek a javí -
tási tervek kifizetése és egy teljesen
új fűtési rendszer kiépítése, kazán -
házzal együtt.

A munkálatok költségvetése el ké -
szült. Eszerint a javítási tervek elké szí -
tése 11.000 EUR, a fűtési rendszer ki -
vitelezése 38.000 EUR kifizetését teszi 
szükségessé. A teljes szükséglet tehát 
49.000 EUR, amelynek törlesztése az 
Egyházközségre és Nagybánya ma -
gyarságára hárul.

Ahhoz, hogy az intézmény a 2014-
 es tanév kezdetén működését el kezd hes -
se, szeptemberig el kell végeznünk a
földszint és az emelet belső javítását, a -
mely az általános belsőépítészeti mun -
kákat, az épületgépészetet és az udvar
rendbetételét is magába foglalja.

Az iskola beindítása elodázhatat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket

több más épület fenntartása is igény be
veszi, más támogatókat kell keresnünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy
támogassák az iskola ügyét!

Újra megnyitjuk a Román Keres ke -
delmi Bank (BCR) nagybányai fiókjá ban
korábban az iskola érdekében elkü lö ní -
tett számlánkat, amelyen eddig 16.489
lej és 1.050 euró gyűlt össze, az alábbi -
ak szerint:

– Valdman István és Bonyhai Nóra 
adománya: 2.000 lej

– Virágh Gábor adománya 300 lej
– Nemes József Antal és Nemes And -

rás adománya: 300 lej
– Iskoláinkért és Gyermekeinkért

E gyesület adománya: 13.900 lej
– Dobri Réka (Bruxelles) ado má nya:

50 EUR
– Tenger Iván (Bu da pest) ado má nya: 

1.000 EUR
Dudás Gyula művész úr árve re -

zésre ajánlott fel egy festményt, a -
melynek sorsáról a későbbiekben

fo gunk dönteni.
Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for -
mata Baia Mare Oraşul Vechi.

Adószám (cod fis cal): 7875704.
Elérhetőségeink:
Bak László református lelkipásztor
Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Jelen felhívásunk megjelenik a Bá -
nyavidéki Új Szóban, az Egyházközség 
honlapján (nagybanyaoref.ro), illetve
a nagybanya.ro hírportálon.

Április 27-én délelőtt 10 órától
rö vid istentisztelet után a Profcafe
Strings Vonósnégyes tart jóté kony -
sági koncertet a Nagybánya-óvárosi
református templomban!

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!

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

Programajánló ak ciót hirdet 
a Főtér Fesztivál Egyesü let
A Főtér Fesztivál Egyesület és a FF 2014 szer -

vezői programajánló akciót hir detnek. A Nagybánya.ro
portál fő ol da lán elérhető a prog ram ajánló űrlap.

Fel kérjük a szervezeteket, csopor tosulá so kat, egyházi és oktatási in téz mé nye -
ket a jánljanak programokat az idei Főtér Fesz ti vál ra, jelezve a rész le teket és
a le bo nyo lítási szándékot is. A kitöltött űrlapokat legkésőbb április 1- ig vár -
juk a Fő tér Fesztivál e-mail cí mé re: foterfesztival@nagybanya.ro. Továbbá kér -
jük je lez zék, ha szerve zetük, intézményük szeretne a Főtér Fesztivál Part ne -
re minő ség ben szerepelni (részletek személyesen a Főtér Fesztivál Egyesület
ve zetőinél, vagy e-mailen).

Az idei rendezvény szeptember 19-21 között lesz megtartva. (Főtér Fesz -
ti vál Egyesület)
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Mai máramarosi születésű
magyarörmény festőművészek

A nemrég megjelent Benedek Katalin művészettörténész „Élő
magyarörmény művészet” című könyvében 41 művész pályaképét
mutatja be alkotásaikkal. Ezek között szerepel két máramarosi szü -
letésű festő is: Madarassy György és Bocsák Krisztina.

MADARASSY GYÖRGY 1947- ben
született Nagybányán. Anyai nagy any -
ja Dragomán-lány, innen az örmény szár -
mazás. A Kolozsvári Képzőművészeti 
A kadémián tanult, mestere: Miklóssy Gá -
bor. 1973-tól kiállító művész. 1981-től 
tagja a Román Képzőművészek Szö vet -
ségének. 1988-ban áttelepült Ma gyar -
or szágra. Alkotásai között tájképek és

bibliai témák szerepelnek. Képei Ro -
má niában, Mag yar-, Német-, Olasz- és 
Franciaországban, Izraelben, Ausztrá -
li ában, Kanadában kerültek magán gyűj -
teményekbe. Művészeti vezetője a Va -
jai Nemzetközi Művésztelepnek.

Jelentősebb egyéni kiállításai: Nagy -
bánya (1973 és 1987 között minden év -
ben), 1989-től elsősorban Nyíregy há -

zán állít ki, legutóbb 2013-ban az ot tani
Cen tral Ho telben. Jelentősebb cso -
portos kiállítások: 1989-től országos és 
regionális tárlatokban szerepelnek mű -
vei. Díjai között van „Nagybánya Vá -
ros Művészetéért”, 2005-ben.

BOCSÁK KRISZTINA Mára maros -
szigeten született 1964-ben, jelenleg Deb -
recenben él. Tájképeket és virág csend -
életeket fest. Romantikára hajlamos, szí -
vesen festi a folyópartokat, hegyeket,
völgyeket, régi házakat. Mélyen ra gasz -
kodik örmény gyökereihez és szülő föld -
jéhez.

2008-ban az Erdélyi Örmény Gyö -
kerek Kulturális Egyesület „Örmény gyö -
kerű képzőművészek” című csoportos ki -
állításán vett részt, ahol olajképeket ál -
lított ki, például szülőföldjéről a „Má -
ramarosi templom” című képet, kö tő -
dé sét jelezte az „Örmény szemek” cí -
mű kép is.

Dr. Mar ian Fe lix

Már csak nevükben németek
Felsőbányán napjainkban is élnek német ve ze -

téknevet viselő személyek. Régi, német eredetű fel -
sőbányai családnevek, például Fuksz, Gajer, Hal -
ler, Hit ter, Kremmer, Slézinger/Schlesinger, Sulcz/
Schulz/ és Weisz.

Néhány ilyen név viselőjével elbeszélgetve ki de -
rült, hogy anyanyelvüket elfelejtették, sőt olyan is a -
kadt közöttük, aki azt sem tudta, hogy elődei böl cső -
je a mai Németországban, Ausztriában vagy Len gyel -
országban ringott.

A tatárjárás után, a XIII. század második felében 
IV. Béla, majd a XVIII. században Mária Terézia
osztrák császárnő telepített bajor országi, schles wieg-
 hol stein-i, ausztriai és sziléziai bányászokat Nagy -
bá nyára és Felsőbányára.

Korabeli okiratok azt igazolják, hogy a németek
már városunk alapítása után fontos tisztségeket töl -
töttek be. 1376-ban Hekmannus a város jegyzője
,,1393-ban  pedig Linkher András főbíró volt.

A felsőbányai magyarok megbecsülték a fe gyel -
mezett, istenfélő, hozzáértő és találékony néme te ket.
A német telepesek az évszázadok során önként ol -
vadtak be a helyi magyarságba, elfelejtve anya nyel -

vüket, de bizonyos hagyo mányaikra, szokásaikra, da -
laikra továbbra is emlékeztek. Köztudott, hogy a Sze -
rencse fel, szerencse le bányászinduló német ere de -
tű. Révai Károly, a Nagybányai Teleki Társaság el -
nöke lefordított több olyan selmeci bányászdalt, a -
melyeket a XVIII-XIX. században Felsőbányán a zok
a bányatisztek énekeltek, akik a felvidék város bá -
nyászati és kohászati akadémiáján szereztek diplo -
mát. Egy olyan bányászdalból választottam ki egy rész -
letet, amelyben a bányászlegények hajnalban, a mély -
be való leszállás előtt búcsúznak a bányász lá nyok -
tól: „Isten veled Nap! Mi leszállunk a kincset osztó
föld alá./ Jöhet a munka súlya rá./ Míg kalapácsunk 
csengve pattan,/ Mosolygó ajkunk dalra csattan,/
Szedjük az érc arany porát./ Elő a csákányt cim -
borák!/ És neked bányász leányka/ Dolgos kezünk
búcsút int.”

 Korabeli írott forrásokból tudtam meg, hogy a
középkori bányavárosok német polgárainak a lako -
dalmában fontos szerepet játszott az „asztal mes ter”.
A tekintélyes, idős polgár írta össze a vendégeket,
és állapította meg, hogy a meghívottak milyen sor -
rendben kísérik a jegyespárt az oltárhoz. A la ko dal -

mas háznál rang szerint jelölték ki a vendégek he -
lyét. A német nyelv főkent a mag yar bányászati szak -
szókincsre hatott. Városunk mag yar bányászai még
a múlt században is használták a következő német
eredetű szavakat: satt/schacht-akna, sitt/schicht- vál -
tás, például egy váltásba járnak, sittaus-a váltás, a
munkanap vége, verkesbanya-magánbánya.

Városunk történelmébe aranybetűkkel írták be ne -
vüket Farkas Jenő (édesapja neve Riesenberger A la -
jos), a közösségért fáradhatatlanul munkálkodó pol -
gármester, aki hosszú, nehéz tárgyalások után el érte,
hogy a vármegye és a pénzügyminisztérium is fe dez -
ze a Nagybánya-Felsőbánya vasút felépí té sé nek a
költségeit. Az ő kitartásának is köszönhető a Bódi-tó
partján egy menedékház felállítása. 1868- ban váro -
sunkban született Hultl Humer, a Budapesti Szent Ist -
ván Kórház sebészeti osztályának, majd a Szent Ró -
kus Kórház sebészeti osztályának a főorvosa, akit bé -
csi kollégái a „kés Paganinijének” neveztek el, dr.
Wagner Sándor budapesti tanársegéd, aki 1862- től ha -
láláig szeretettel gyógyította pácienseit, va lamint Czum -
bel Lajos római katolikus lelkész. 1931- től 1941-ig nem -
csak egyházközségéért, hanem vá ro sunkért is sokat
tett. Gyakran ellátogatott a bá nyászházikókba, és lel -
ket öntött mostoha sorsú hí veibe. A bányamunkás cí -
mű, Aradon megjelent köny vecskéje városunk bá nyá -
szai életének hű tükre. (Boczor József)

38 - 38 - 38
Mottó:

„Nem vagyunk mi kurvák, latrok,
akármennyire ugattok.

Nem vagyunk mi szende szentek,
bármennyire szentek kendtek.
Nem lakik mibennünk sátán,

elvisel a föld a hátán.
Nem lakik mibennünk angyal,

glóriával, lelki langgyal.”

(Szilágyi Domokos: Bájoló)

Amikor jó negyven évvel ezelőtt
először olvastam e verssorokat, nem
értettem pontosan, hogy Domokos
ö csém mire céloz bennük. Most egy -
re világosabbá válik, hogy jövőnket
vette célba, mert ő egy igazi zseni volt. 
Ez a mélyenlátás már középiskolzás 
korában feltűnt nekem. Ő Szat má -
ron, én Désen végeztem a líceumot.
Mikor VIII. osztályos lett, én már XI-
 es voltam, és elcsodálkoztam azon,
hogy ő már most több mindent ész -
re vesz, mint én. Hát íme: ezek a so -
rok, amelyeket mottóul válasz tot tam
pont ezt igazolják. Mai helyze tün ket,
felháborodásunkat ki tudná ennél
szebben és tömörebben összefog lal -
ni? Nehéz napokat élünk át, de nem
csüggedünk, mert a bátraké a jövő!

A címbeli első 38  születése éve.
A második 38, földi életének

hossza.
A harmadik 38, a halála óta el -

telt idő.
Ha Isten velünk, kicsoda elle nünk?

Vitéz Szilágyi Béla

Meghívó
Mottó: „Legyenek egy, amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is egyek

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

Szeretettel meghívunk, kedves barátunk, 2014. március 26-án (szerdán) a

Nagybányai HÁLÓ Klubra
17.00 órától 19.00 óráig, a Don Bosco Közösségi Házba (a Krisztus Király templom mellett).
A klub témája: „Beszédproblémák gyermek- és felnőttkorban”. Meghívott vendégünk:

Mazalik Éva, a Megyei Kórház logopédusa.
A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív személyek, találkozások és közösségek. A Háló-ban a legfontosabb a kö zös -

ségépítés. A kövek, a közösségek (lelkiségi mozgalmak, plébániák) és a személyek. Az egyház pedig a közösségek nagy
hálózata.

Mindenkit szeretettel várunk!

 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.
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ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (1.)
Abban a nem is olyan régen volt kom -

munista világban történt úgy, hogy hir -
telen eltűntek, meghaltak, ideg szana tó -
riumba kerültek emberek. Nagyon sen ki
nem mert utánuk kutatni, mert meg tör -
ténhetett, hogy a kutató is a sorsukra ju -
tott. Így történt ez a Csillag csa lád ban is...

Egyik nyári nap hivatták az öreg Csil -
lagot a milíciára, ő el is ment ünnepi

ruhájában, ahogyan illik hivatalos he -
lyekre járni..., aztán hiába várták haza.

-  Vajon kinek lehetett útjában? - tör -
ték a fejüket a szomszédok -, hiszen csak
gyógyfűveket szedett egész nap, meg
imádkozott. Kár lenne érte..., annyi min -
dent tudott.

Legjobban az unokájának hiány zott, 
aki egész nap a sarkában járt és minden 
mozdulatát figyelte. Végül a fia fel vet -
te a kalapját, és elment a milíciára az
apját követelni. Ott aztán megmondták 
neki, hogy az apja egy eszement sar la -
tán, s hogy többet ne ártson senkinek, a 

bolondok házába vitették, komoly or vo -
sok közé, akik majd meggyógyítják. Szó
szót hozott, verekedés lett belőle, két
milícista kellett, hogy elhallgattassák,
agyonverjék. Az egyik aztán homlokát
törölgetve bele is rúgott a már moz du -
latlan testbe:

- Egy irredenta magyarral keve sebb.
Az ügyet ezzel lezárták, hivatták a

feleségét, hogy temesse el. Az urának
nagyon gyenge volt a szíve, mondták
neki, nem bírta ezt a nagy hőséget, or -
vosi papír bizonyítja. Valamilyen ira -
tot tartottak elibe. Hanga ránézett, tu -

dott keveset rományul, de nem érde kel -
te, mi áll benne, meg volt győződve ró -
la, hogy minden betűje hazugság. Mon -
dani is akart valamit, de mikor jobban
megnézte a két jóltáplált férfit, bólin -
tott, és olyan gyorsan ment el, amilyen
gyorsan csak tudott. Az egyik utánaki -
áltott:

- Temetés után meglátogatlak, még 
kellenek adatok...

Hanga gyászolt, nagy lelki fájdal mak
gyötörték a férje halála miatt, és rette -
netes hiányérzet, de akkor még félni is
kezdett e szavak hallatára, meg bozon -
gott,  hallotta, mikor röhécselve mondta
az egyik:

- ... ágyba való...
Úgy zajlott le a temetés, mintha nem

is ő lett volna az érintett feleség, nem ő
vásárolta volna a koszorút. Azt sem ér -
tette igazán, mit prédikál a pap. Nézte a 
tátongó sírgödröt, a lassan alácsúszó
ko porsót, közben arra gondolt, mi lesz
a temetés után?

- Meglátogatlak... - csengett a fü lé -
ben, mint valami fenyegetés.

Nézte kicsi fiát, kinek arca falfehér
volt, fekete haja fésületlen, gyönyörű ég -
színkék szeméből folytak a könnyek.

- Árva... - mondta ki először a szót,
és úgy elkezdett sírni, mint a fellegek.

Éjszaka aztán összepakolt egy há ti -
zsákba, váltanivaló ruhát a gyereknek,
két napi ennivalót, a keresztleveleket.
Mikor az ajtót nyitotta óvatosan, szót -
la nul mellé állt az anyósa, s a kezébe
nyomott egy borítékot, az összes meg -
spórolt pénze volt. Megölelte meg csó -
kolta a gyermeket, majd az any ját:

- Isten veletek, nagyon vigyázz az
utolsó Csillagra! - sírdogálta.

Két nap múlva, mikor gondolta, hogy
jó messze járnak, bármerre mentek is,
kiállt a kapuba és elkezdett hangosan
jajveszékelni:

- Megbolondult a menyem, jaj! Jaj! 
Eltűnt egy szál hálóingben, jaj! Jaj! Biz -
tos a sziklásba vetette magát..., jaj, jaj!

Összecsődült a falu, megjelent az e -
gyik milícista is, bement a házba, be né -
zett a ruhásszekrénybe, ott sorakoztak
vállfán a kabátok, szoknyák, látta a bő -
röndöket is. Megvakarta tarkóját aztán
nagy bölcsen azt mondta:

- Ha éhes lesz és fázni fog, majd ha -
za jön. (folytatás a következő lap szám ban)

Péter Károly jegyzete:

Az agyagtáblától
az internetig

Nem nehéz kitalálni, hogy a tömegtájékoztatási esz kö -
zökről lesz szó, pontosabban a közösségi médiáról. Ennek
első jelei már az állatvilágban is felfedezhetőek. Elég, ha
csak a hangyák vagy a méhek életére gondolunk. Társaik
tájékoztatása végett a hangyák például feromonnal jelölik 
meg az eledel felé vezető utat, ennek mentén „útjelző cölö -
pöket” vernek le, a méhek pedig zümmögve „beszélnek”, 
vagy táncukkal és potrohuk himbálásával jelzik az irányt
a virágok felé.

Az amerikai őslakosok füstjelei, a kínai nagy falra épí -
tett jelzőtornyokból leadott füstjelek, vagy a pápavá lasz tás
sikerességét hirdető fehér füst mind-mind tömegtájé koz ta -
tá si eszközök voltak az em ber kezében. Aztán agyag táb lák -
ra, különböző tekercsekre és kódexekbe kezdett írni az em -
ber, 1450-től pedig megjelent a könyvnyomtatás, jóval ké -
sőbb a rádió, a televízió s nemrég a digitális média. Saj -
nos, az új médiumok interaktív jellege nem tette lehetővé a 
megértés és a kommunikáció dinamikusabb formáit, nem
járult hozzá eléggé egy gyorsabb és tartalmasabb tár sa -
dalmi fejlődéshez.

 Manapság, mikor szinte már minden a tájékoztatástól
függ, érdekes lehet belegondolni, mi is lenne velünk média 

nélkül? Egy biztos: sok minden másképp lenne. Nem lenne 
például demokrácia (a média a politikai viták legfon to sabb
színtere), és megszűnne a politikusok nyilvánossághoz fé -
rése. Ugyanakkor képtelenek lennénk meghatározni, hogy 
mi a fontos a politikában. Nem lennének mindenféle sztá -
rok, nem lenne fejlődés, sem gazdasági felemelkedés (de
hanyatlás sem), nyugodtabban élnénk, közelebb állnánk a 
bennünket megszülő és eltartó természethez stb. 

Jegyzetem befejezéseként a témában való állás fogla lá -
som, álláspontom helyett az 1988-as Interpop fesztivál Se
veled, se nélküled című dala jut eszembe, amelyik később
nagy sláger lett. Hát igen, ami a mostani média nagyobbik 
részét illeti, se vele, se nélküle!

2014-ben Schönherr Gyula, tör té -
nész-akadémikus születésének 150. év -
for dulójáról emlékezünk meg. A Tu -
rul-Sas Hagyományőrző Egye sü let eb -
ből az alkalomból Schön herr- évet hir -
det. Ennek keretében kerül megren -
dezésre egyebek mel lett a XV. Nagy -
bányai Történelem Vetélkedő, mely -
nek té má ja termé szetesen Schönherr 
Gyula élete és pályafutása. 

Részletek a múlt heti
lapszámban.

Tisztelt
Hölgyem/Uram,

Március 3-án a Mag yar Ifjúsági
Értekezlet Petőfi Sándorral közösen 
„Az én Európám” címmel versenyt
hirdetett. A felhívás célja az volt, hogy
a rávilágítsanak arra: több mint 160
év után mit várnak el a fiatalok az er -
délyi társadalomtól, illetve Euró pá -
tól, ugyanakkor a megszokottól el -
té rő módon szerettek volna megem -
lékezni a márciusi ifjakról. A negy -
venkilenc beérkezett pályamunkát egy 6 tagú zsűri érté kel -
te: Kelemen At tila Ármin, az Erdély FM projektigazgatója,
Szép Gyula, a Kolozsvári Mag yar O p era igazgatója, Ko -
vács Péter, az RMDSz főtitkára, Zsók Levente humorista, a
Dumaszínház tagja, Márkus András í ró, költő, a Slam Po -
etry Erdély mozgatórugója, és termé sze tesen Petőfi Sándor.

„Minden zsűritag rangsorolta a munkákat és az össze sí -
tett pontszám határozta meg a nyertes személyt. Forradal -

márunk, mivel nem szereti a szófecsérlést, így én sem tehe -
tek másként, gratulálok a zsűri nevében Csepei Zsoltnak, a -
ki 12 pontjával egy Ap ple iPad mini tulajdonosa. Ugyan ak -
kor fontosnak tartom kiemelni Kolumbán Antal második és
Kardos Virág harmadik helyezését is, mert nagyon szoros
volt az eredmény, és nagyon szépen kidolgozott munkáknak
tartom 12 pontjaikat” - emelte ki Jakab Adorján, a MIÉRT
elnökhelyettese. 
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A rendőr odaszól a vízben
csapkodó férfinak:

- Itt nem lehet fürödni, ké -
rem!

- De én nem fürdök, ha nem
fuldoklom!

- Az más, azt lehet!

***
- Hány mentőcsónakunk van?
- Egy sincs!
- Megszámolta?
- Kétszer is!

***
- Nagyapó, mindig azt mond -

tad, hogy a történelmi témájú
könyveket szereted a leg job ban,
most meg látom, hogy tele van 
a polcod szexkönyvvel.

- Tudod, kisunokám, ne kem
ez történelem.

***
- Hogy hívják Al bert Ein -

stein torz testvérét?
- Frank Ein stein.

***

Apuka kérdezi a fiától:
- Fiam! Mit dugdosod azt a

bizonyítványt?
Elveszi a gyermektől, és han -

gosan olvasni kezdi: „A gyer -
mek ma vécépapírral rakta tele 
az osztályt, csótányokat szórt
szét a padlón, és békát tett a ta -
nár zsebébe.”

- Ezért most büntentés jár,
büdös kölök!

- De apa, ezt a bizonyít -
ványt a padláson találtam egy
dobozban.

Erre az apuka felkiált:
- Ki engedte meg, hogy a

dolgaim között turkálj?!

***
Három tábornok a Nílus part -

ján vitatkozik, kinek van jobb
katonája. Az amerikai bizo nyí -
tásképpen odaszól katoná já nak:

- Joe, a krokodil!
Joe be is ugrik, örvénylő víz, 

küzdelem, pár perc múlva ki -
hoz za a döglött krokodilt.

Jön az orosz tábornok:

- Ivan, dvá krokogyili!
Iván is ugrik, habzik a víz,

küzdelem, de hozza a két dög -
lött krokodilt.

A mag yar:
- Á, gyerekek, ez semmi,

ná lunk ezt otthon az asszo nyok
csinálják!

- Hogyhogy? Bizonyítsd be! 
- kéri meg a másik kettő.

- János, hozzon három kro -
kodilt!

- Hozzon az anyád!

***
Reggel a férj kérdezi a fele -

ségét:
- Remélem, drágám, sem mi

rosszra nem gondoltál tegnap
éjszaka, amikor részegen, mo -
noklival a szemem alatt bedől -
tem az ágyba.

- Nem gondoltam, de ami -
kor bedőltél az ágyba, még nem
volt monokli a szemed alatt.

***

- Doktor úr! Lehetséges, hogy
a vérnyomásgyógyszertől van -
nak a férjemnek szexuális za -
varai?

- Nem feltétlenül, lehet az
magától is.

***

A férj hullafáradtan érkezik 
haza, bezuhan az ágyba, és már
majdnem elalszik, amikor a fe -
lesége hozzádörgölőzik:

- Drágám, mit tennél, ha egy
gyönyörű, szexis nő feküdne
mel léd teljesen ruhátlanul?

- Nyugi, drágám, hűséges
ma radnék hozzád!

***

Fickó a borbélynál ülve át -
szól a manikűrös lánynak:

- Te, szépségem, nem va -
cso ráznál velem ma este? Gyer -
tyafény, halk zene, a többi meg
majd kialakul.

- Nem lehet, férjnél vagyok.
- Hát mondd azt neki, hogy

egy barátnőddel mész moziba!
- Mondd meg neki te! Épp

téged borotvál!

***
Egy szőke nő reklamál a ci -

pőboltban:
- Alig egy hete vettem ezt

a méregdrága kígyóbor cipőt és
máris szétrepedezett.

Mire az eladó:
- Hölgyem, nem tudta, hogy

a kígyó rendszeresen vedlik?

***

Egy szőke nő panaszkodik
a barátnőjének, hogy milyen
szörnyű napja volt a mun ka he -
lyén, mivel a főnöke szív ro ha -
mot kapott és meghalt.

- És te mit csináltál? - kér -
dezi a barátnő.

- Semmit sem tehettem. A
főnököm egyre azt hajtogatta,
hogy hívjam a 112-t, de a tele -
fonszám végét már nem mond -
ta meg.

***
A férj meglátogatta kór ház -

ban lévő anyósát. Otthon meg -
kérdezte tőle a felesége:

- Na, hogy van?
- Szépen gyógyul, de a re -

ményt nem adjuk fel.

***
 - Maradt még valami a fe -

leséged hozományából?
- Hogyne, az anyósom!

***

- Fiam, miért vörös a sze med?
- Marihuánát szívtam, apa.
- Ne hazudj! Tudom, hogy

sírtál, érzelgős kisköcsög vagy!

***
Egy nő bemegy a kisállat -

ke reskedésbe:
- Tudnak nekem adni 30000

darab csótányt?
Az eladó megrökönyödik:
- Sajnos csótányokkal nem 

foglalkozunk. Egyébként mit
akar ennyi csó tánnyal?

- Tudja, felmondták a la kás -
bérletemet, és a tulajdonos azt
mondta, hogy hozzam eredeti
állapotára a lakást.

***
- Milyen ásványtani kér dést

tett fel Petőfi a baromfi ud var -
ban?

- Ej, mi a kő tyúkanyó?

***

- Az az érzésem, hogy a
vőlegényem nő s.

- Mibol gondolod?
- Tegnap rúzsnyomokat

hagy tam az arcán, és ma ugyan -
ott egy kék folttal az arcán jött
haza.

***
- Mi a távcsöves?
- Messziről jött hajlékta lan.

***

A terrorista a halála után
fel kerül a mennyország kapu -
jához. Kiszól neki Szent Péter:

- Takarodj innen! Ide so -
sem fogsz bejutni!

- Nem is akarok. Innen fog 
mindenki kijönni 30 másod -
percen belül, különben...

***
Egyik szomszédasszony a

má sikhoz:
- Tudnál ma a teraszon na -

pozni?
- Miért?
- Mert a férjem végre le -

nyír ná a füvet a kertben.
***

- Na, mi van az öreg tra -
gaccsal, szomszéd úr?

- Köszönöm, megvan. És a 
maga felesége?

Mi mindent meg
tudunk javítani!

Kérjük, kopogjon, a csengő rossz.

Vicces nevek
Nyomo Réka 
Para Zita 
Patta Nóra 
Pár Zoltán 
Pop Si mon 
Remek Elek 
Beviz Elek 
Szalmon Ella 

Trab Antal 
Ul tra Vi ola 
Am Erika 
Bac Ilus 
Citad Ella 
Dil Emma 
Eszte Lenke 
Feles Elek 
Füty Imre 
Git Áron 
Har Mónika 
Heu Réka 
Hü Jenő 
Kukor Ica 
Kala Pál 
Zsíros B. Ödön 
Külö Nóra 
Körm Ödön 

Kér Ede 
Ma jor Anna 
Meg Győző 
Vak Cina 
Veg Eta 
Virra Dóra 
Vég Béla 
Wincs Eszter 

Kasza Blanka 
Kandisz Nóra 
Kispál Inka 
Pofá Zoltán 
Budipa Piroska
Tank Aranka 
Bekre Pál 
Cicz Imre 
Mortad Ella 
Trap Pista 
Fejet Lenke 
Csecs Emőke 
Fá Zoltán 
Minden Áron 
Csin Csilla 
Mor Zsolt 
Rabsz Olga 
Koaxk Ábel 

Patkóm Ágnes 
Locsolók Anna 
Riz Ottó 
Nemer Eszti 
Ne Pál 
Ka Pál 
Elektrom Ágnes
Hú Zóra 
Raj Zóra 
Dia Dóra 

Tüdő  R. Ákos 
Tök Ödön 
Ria Dóra 
Lev Elek 
Hot Elek 
Teásk Anna 
Bármi Áron 
Hugyo Zoltán 
Metall Ica 
Csik Lóránt 
Bor Virág 
Ví Zóra 
Gá Zóra 
Nyúl Kálmán 
Ipsz Ilonka 
Mikorka Kálmán
Szikla Szilárd
Ebéd Elek
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„Adj, király, katonát!” – regionális döntő Nagyváradon

Kitűnően szerepeltek
a bányavidéki gyerekek

Egyre több településen szervezik meg
a népszerű vetélkedőt

A mag yar közösség rohamosan fogy nemcsak Erdélyben, ha nem az
egész Kárpát-medencében. Ennek oka – az elköltözések, vegyes
házasságok mellett – a gyermekvállalási kedv hiánya. Az „Áldás, né -
pesség” mozgalom ezen a szemléletmódon kíván változtatni, az „Adj, 
király, katonát!” (AKK) vetélkedő pedig e mozgalomhoz kap csolódik.
Célja egy családközpontú életszemlélet közvetítése, hogy a IV-VIII.
osztályos résztvevőkben felértékelődjön a család szerepe.

A Mag yar Ifjúsági Tanács (MIT)
2007- ben szervezte meg első ízben ezt
a vetélkedő-sorozatot, amely nagy si -
ker nek örvend a pedagógusok és a gyer -
mekek körében; ma már több ezer fö -
lött van az évről-évre vetélkedő erdélyi 
gyermekek száma. 

Az idén nyolcadik alkalommal zaj -
ló „Adj, király, katonát!” második re gi -
onális döntője éppen nők napján zajlott 

Nagyváradon, a Partiumi Keresztény E -
gyetem dísztermében. A döntőbe való
jutásért 17 csapat versenyzett. Minden 
családnak kilenc próbát kellett kiáll nia,
s „megvédeniük országukat és felvi dí -
taniuk a királyt”. Számos próba a já -
ték mesefüzetének anyagára épült, de 
idén először a diákok egyénileg is ki -
töltöttek egy feladatsort. A vetélkedő 
során a tu dást és az ügyességet is pon toz -

ta a zsű ri. Az április 26-i kolozsvári
MindentEldöntőre az első csapat ju -
tott tovább, valamint az első tíz részt -
ve vő, aki a legmagasabb pontszámot
érte el az egyéni írásbeli teszten. 

A Nagybánya-környéki gyerekek 
egyéniben és csapatban is kitűnően
szerepeltek a versenyen!

Első helyezett csapatok:
I. hely: Hétszűnyű Kapanyá nyi mo -

nyók csapat: Batiz-Kis-Bandi Réka (Bán f -
fyhunyad), Kőrössy Dávid (Nagyvá -
rad), Mátyás Dániel (Domokos).

II. hely: Hun tulipánok csapat: Kó -
lya Kinga (Nagyvárad), Prentel Szen -
de (Zerind), Gergely Anita-Barbara
(Do mokos).

Az írásbeli teszten legjobban tel je sí -
tő tíz versenyző, aki továbbjutott a dön -
tőre: Agócs Gábor (Margitta), Domo -
kos Krisztián (Magyargoroszló), Futó

Bence (Magyargoroszló), Lajos István 
Dániel (Felsőbánya), Vicsai Noémi
(Nagybánya), Gergely Anita-Barba -
ra (Domokos), Mátyás Dániel (Do mo -
kos), Rácz Réka (Szamos ardó/Mo -
nó), Sepler Kinga (Kaplony), Zsám bok
Emese Mária (Zimándújfalu).

A regionális döntő Máramaros me -
gyei résztvevői voltak: Gergely Anita
Barbara (Domokos), Gergely Laura And -
rea (Domokos), Mátyás Dániel (Domo -
kos), Balogh Adrián (Szamosardó), Nagy
Szabolcs (Szamosardó), Rácz Réka (Sza -
mosardó/Monó), Szász Zsolt (Koltó),
In cze Denisz (Koltó), Branduse Jessica
(Koltó), Lajos István Dániel (Felsőbá -
nya), Vicsai Noémi (Nagybánya), Ká -
dár Gergő (Nagybánya), Krause Vivi en
(Máramarossziget), Nagy Emese (Mára -
marossziget), Csongovai Helga (Mára -
ma rossziget) (MTI/BÚSz)

Nagybánya: Tavaly még pocaklakó
volt a legkisebb zsűritag

Nagybányán február 23-án – a na -
gyon sok farsangi rendezvény miatt
éppen egy vasárnap délután – került
sor az idei „Adj király katonát!” helyi 
szakaszára, a Teleki Ma g yar Ház ban,
ezúttal felsőbányai, szinérváraljai és
nagybányai gyermekek részvételé vel.

A zsűribe, a játék szellemiségéhez 
híven minden alkalommal igyek szünk
sokgyermekes, vagy leendő sokgyer -
mekes felnőtteket meghívni: édesa -
nyá kat, kismamákat, fiatal házasokat, 
jegyeseket. Idén a zsűriben egy a ta -
valyi vetélkedőn még pocaklakó zsűri -
tag is hallatta hangját: Nagy Bence  –
aki most még csak egészen kis Ben ce.

A résztvevők között volt egy iga -
zi, hiteles AKK-s szinérváraljai játé -

kosunk is: Katica. Tíz testvére van. A 
résztvevők megilletődött csendjében
sorolta végig nevüket, életkorukat, a
legnagyobbtól a legkisebbig...

A vetélkedőről még annyit, hogy a
Kapanyányimonyókok nálunk is fúj -
tak tüzet, mi is röptettünk rigófiókát,
sőt az ügyesebbje rögtön két fiókát is, 
mégpedig egyszerre. S a forgató köny -
vet egy-két mozgalmas játékkal is meg -
toldottuk.

A nagybányai helyi szakasz győz -
te sei a Tigrisek lettek, azaz Vicsai No -
émi (Nagybánya/N. Iorga Általános
Iskola), Kádár Gergő (Nagybá nya/
Németh László Elméleti Líceum), La -
jos István Dániel (Felsőbánya).

(TMH)

Máramaros: Egyre több helyszínen
Kezdetektől bekapcsolódtunk az AKK-ba, mert létfontosságú az üzenete,

mert jó, mert más, mert szeretik a gyermekek. Az utóbbi esztendőkben tudatosan 
próbáltuk a megye minél több településére kiterjeszteni a vetélkedőt. Minden al -
kalommal újabb és újabb településekről hívtunk meg résztvevőket és kísérőket,
hogy ezáltal meghozzuk a kedvüket a vetélkedőhöz, az otthoni-szervezéshez.
Elsőként Máramarossziget szervezte meg saját vetélkedőjét. Majd Koltó csatla -
ko zott a helyszínekhez, idén pedig Szamosardó és Domokos is önálló hely szín -
ként adtak otthont az Adj király katonát-nak. Idén a nagybányai gyermekek mel -
lett szinérváraljai és felsőbányai résztvevőink is voltak. Reméljük, a jövőben ők
is vállalják a vetélkedő megszervezését. (TMH)

Nagybányai matematikai sikerek
A idén Csíkszereda városában ren -

dezték meg immár huszonharmadszor
a Nemzetközi Mag yar Matematika
Versenyt. A NMMV az egyik legna -
gyobb Kárpát-medencei tehetséggon -
dozó rendezvény, olyan verseny, a mely
a diákok matematikai tudásának össze -
mérése mellett lehetőséget biztosít a
mag yar fiatalok és matematikatanárok
találkozására. Nagyszerű lehetőséget
jelent a közös gondolkodásra, új kap -
cso latok kialakítására és a régi barátsá -
gok elmélyítésére.

A március 12-16. között lezajlott kö -
zépiskolai szintű matematikaversenyre 
Magyarországból, Erdélyből, Felvi dék -
ről, Délvidékről és Kárpátaljáról ér kez -
tek diákok és kísérőtanárok.

A döntő négy napos programja ke -
re tében a verseny mellett a kísérő taná -
rok számára szakmai megbeszéléseket
is szerveztek, a mintegy háromszáz di -
ák pedig szakmai előadásokon vehetett 
részt. Emellett városnézést, szórakoz ta -
tó programokat, kirándulásokat is szer -
veztek a versenyzőknek, akik március
15-én a csíkszeredai ünne pi rendez vé -
nyeken is részt vehettek.

Megyénket a versenyben két diák
képviselte, akik tovabbjutottak az Er -
délyi Mag yar Matematika Versenyen:
Gyarmathy Tímea és Gotha Günther.
Mindketten a Németh László Elmé le -
ti Liceum XI. A osztályának tanulói.
Gyar mathy Tímea dicséretet nyert!
Gra tulálunk mindkettőjüknek! (BÚSz)



Pokolgépgyártó
útmutató londoni

repülőtereken
Pokolgép gyors összeállításához

adott hasznos tanácsokat kifejezetten
repülőjük indulására váró utasoknak
egy népszerű brit tudományos maga -
zin, amelyet a legnagyobb londoni re -
pü lőtereken is árultak. A Wonderpedia 
című színes kiadvány a legnagyobb
brit bulvárlap, a The Sun beszámolója
szerint Hogyan készítsünk pokolgépet, 
miközben járatunkra várunk főcímmel
közölt útmutatást arról, hogy az utasok
a biztonsági vizsgálat után, a repülő te -
rek belső vámmentes boltjaiban kap ha -
tó alapanyagokból, mindössze 120 font
költséggel miként állíthatnak össze mű -
ködőképes robbanószerkezetet. A cikk -
ben egy szakértő még azt is elma gya -
rázza, hogy a terminálon belül hol és
hogyan lehet összerakni a megvásárolt
alkotóelemekből egy olyan pokol gé -
pet, amely elfér a repülőgép utasterébe
felvihető kisbőröndben. A szakértői ma -
gyarázat szerint ez “ijesztően könnyű”, 
30 perc, sőt “gyakorlással” akár tíz
perc alatt is véghez vihető. A The Sun
riporterei a pokolgépgyártási útmu ta -
tót tartalmazó magazint megtalálták a
Londont kiszolgáló négy legnagyobb
repülőtér, a Heathrow, a Gatwick, a
Lu ton és a Stansted újságboltjaiban is.
A 3,25 fontba kerülő Wonderpediát a
WHSmith országos újság- és könyv -
terjesztő hálózat boltjaiban árulják, de
a cég - miután a The Sun felhívta a fi -
gyelmét arra, hogy mit is kínál re pü lő -
téri üzleteiben - azonnal bevonta a fo -
lyóirat összes példányát. A Wonder pe -

dia kiadója közölte: a cikk pusztán az
on line felületeken is hozzáférhető
“füg getlen kutatások analízise” volt és
a magazin “teljesen felelősen” járt el,
mivel “szerkesztve” közölte az “erede -
ti kutatási eredményeket”. (mti)

Eladó az első
latin-amerikai
No bel-békedíj

Kalapács alá kerül az 1936-os No -
bel-békedíj március 27-én egy bal ti -
mo re-i aukción. Ez a második No bel-
 békedíj, amelyet elárvereznek. A 23
ka rátos arany No bel-érem súlya 222,4
gramm, törtarany áron alig kilencezer
dollárt érne, az árverés szervezői azon -
ban abban reménykednek, hogy a tör -
té nelmi ereklyéért 50-100 ezer dollárt
is megadnak. A Stack’s Bow ers Gal -
ler ies 15 ezer dolláros kikiáltási áron

kínálja megvételre. Az 1936-os No -
bel-békedíjat Carlos Saavedra La mas
akkori argentin külügyminiszternek
ítél ték oda a háborúzó Par a guay és
Bolívia összebékítésében játszott sze -
repéért. Homály fedi, hogy mi történt
az éremmel a kitüntetett halála utáni
év tizedekben, körülbelül húsz éve azon -
ban egy amerikai gyűjtő arról értesült,
hogy egy Bue nos Ai res-i zálogházban
eladó a No bel-érem, amelyet törtarany
áron kínáltak. Ez volt az első No bel-
 békedíj, amelyet egy latin-amerikai sze -
mélyiségnek ítéltek oda. A többi No bel-
 díjból már több példány is kalapács alá
került, a békedíjból azonban ez a má -
sodik, amelyet elárvereznek. 1985-ben 
17 ezer dollárért talált gazdára a Sot he -
by’s londoni árverésén az 1903-as díj,
amelyet Sir Wil liam Randal Cremer

brit liberális parlamenti képviselő, bé -
keharcos, a nemzetközi döntőbírásko -
dás bevezetésének nagy pártolója ka -
pott. (mti)

Egységes mobiltöltőket
szorgalmaz az Európai

Parlament
Az EU-ban forgalmazott összes

mo biltelefonhoz használható, egysé -
ges töltőt kellene kifejleszteni a kép vi -
selők szerint, akik a rádióberende zé -
sek ről szóló jogszabályok felülvizs gá -
latáról szavaztak a napokban. A jog -
sza bálytervezetről már informális meg -
állapodás született a Tanáccsal. „A rá -
dióberendezésekről szóló, modernizált 
irányelv hatékony eszköze a készülé -
kek közötti interferencia kiküszö bö lé -
sének. Különösen örülök, hogy sike -
rült megállapodni az egységes mobil -
töltőről, amely a fogyasztók és a kör -
nyezet érdekét egyaránt szolgálja. Nem
halmozódnak többé a töltők a fiók mé -
lyén, és nem keletkezik évente 51 ton -
na elektronikus hulladék - mondta a
téma felelőse, Barbara Weiler német
szocialista képviselő. Az irányelvter -
ve zet rádióberendezések, így például
mobiltelefonok, autónyitók és mode -
mek piaci bevezetésével kapcsolatban
fogalmaz meg egységes szabályokat.
Célja, hogy a szabályzás tartsa a lépést
az egyre több és egyre változatosabb
készülékkel, garantálja, hogy azok
nem zavarják egymást, és megfelelnek
az alapvető egészségügyi és biztonsági 
feltételeknek. A képviselők ismét egy -
séges töltő kifejlesztését kérik bizo -
nyos rádióberendezésekhez, konkrétan 
a mobiltelefonokhoz, hiszen az egy -
szerűbbé tenné a hordozható telefonok
használatát, csökkentené a vásárlói
költségeket, és kevesebb feleslegessé
vált töltő végezné a szemetesben. A
kép viselők módosításai következtében 
a jogszabálytervezet szerint az egy sé -
ges töltővel való kompatibilitás alap -
vető elvárás lesz. Azonban az Európai
Bizottság dönti majd el, hogy a rádió -
berendezések mely csoportja köteles
megfelelni ennek a követelménynek.
A képviselők támogatták, hogy az új

biztonsági előírásoknak nem megfe le -
lő készülékek észleléséhez a hatóságok 
további piacfelügyeleti eszközöket
kap janak. Miután a Bizottság alaposan
kiértékelte a tagállamok által az ilyen
készülékekről nyújtott információkat,
meghatározza, hogy melyek azok a
ter mékkategóriák, amelyeket a piaci for -
galmazás előtt kötelezően regisztrál ni
kell. Az Egyesült Államokban már
mű ködik egy hasonló adatbázis. A ter -
vezetet 550 szavazattal, 12 ellensza va -
zat és 8 tartózkodás mellett fogadták
el, és a jogszabály még a Tanács hiva -
talos jóváhagyására vár. A tagállamok -
nak két év alatt kell nemzeti jogrend -
jükbe átültetni az irányelvet, a gyár -
tók nak pedig három év múlva kell
megfelelniük az előírásoknak.

Nyár végén indulhat
Kolozsváron is a

bike-shar ing
A városháza már keresi a kar ban tar -

tást vállaló céget. A nyugati nagyváro -
sokban már elterjedt, ingyen használ -
ható biciklikölcsönző hálózatnak már
tavaly óta működnie kellene Kolozs -
vá ron. Egyelőre a biciklitárolók van -
nak a helyükön, de nincs nyoma a ke -
rékpároknak. Kolozsvár területén 60
ki lométernyi, igaz, nem folytonos bi -
cikliút áll a bringások rendelkezésére.
(mediafax via kolozsvári rádió)

Már okostelefonokon is
hallgatható a

Marosvásárhelyi Rádió
Az 56 éves Marosvásárhelyi Rádió

egyre fiatalosabb - áll a rádió közle -
ményében, amelyben bejelentik, már
okostelefonokon is hallgathatóak. Okos -
telefonra vagy táblagépére is letölthető 
az applikáció: a programot An droid és
iOS rendszerekre fejlesztette ki part ne -
rük, az Accenture kft. Az Androidos
telefonok esetében a google áruházban 
VÁSÁRHELYI RÁDIÓként, az IOS-
 en pedig MSV RADIOként lehet in -
gyen letölteni az alkalmazást. A telepí -
tés egyszerű és gyors, a hangminőség
kifogástalan - ígérik.

Ógörög okosság
VÍZSZINTES: 1. “Nem az asszo -

nyok ...” (Euripidész). 13. Régi pen -
ge tős hangszer. 14. Zeneművet meg -
változtat. 15. No tre ...; párizsi dóm. 16. 
Személyes névmás. 17. Dél-amerikai
keselyű. 19. Rosszkedvű, zord. 20.
Mag yar származású, olasz szobrász
(Amerigo). 22. ... Feuchtwanger;
német író. 23. Két kos! 24. Ógörög
viszályistennő. 25. Fogadkozik. 27. A
szélein takar! 28. Vízi átkelő. 30.
Etnakráter! 31. Kézben fog. 33.
Színésznő (Lili). 35. Karoló. 37.
Ragad. 38. Tea (ang.). 40. Becézett
Salamon. 41. Gibraltár névadója. 42.
Becézett Pál. 43. Hiszen (nép.). 44.
Hindu eljegyzési ceremónia. 45.
Égéstermék. 46. Rohan. 48. Redőny.
50. Kettőt lead! 52. Görögkeleti
táblakép. 53. Állóvíz. 54. Vagyis. 56.

Az a másik. 58. Rangjelző szó. 59. Kis
súly. 61. Ománi, zambiai és spanyol
gkj. 62. Gyorsan beszél. 64. Nem tudni 
micsoda. 66. Beverő! 67. Csatorna. 68. 
... In Eng land (Elton John). 69. Svájci
folyó.

FÜGGŐLEGES: 2. Hangosan sír.
3. Minden lébe került! 4. Az állatvilág
szövőmestere. 5. Beszél. 6. Szobrász,
keramikus (István). 7. Angol diákvá -
ros. 8. A sajtó épít rá! 9. Arrafele! 10.
Tokió régi neve. 11. József At tila ver -
se. 12. Azon a másik helyen. 13. A
gon dolat befejező része. 18. Szegecs.
19. Fiókos szekrény. 21. Dogmákon
ala puló. 23. Szerb királyi palota. 26.
Csillagtúra. 28. Használat közben el -
vásik. 29. Páratlan párt! 32. Erőben
van! 33. Nem távozik. 34. Borozó. 36.
Luxemburgi, osztrák és zambiai gkj.
37. Fosztóképző. 39. ... kezekkel! (Glad -
stone). 41. Kendert tör. 42. Könnyen
hasadó kőzet. 44. Fed, lep. 45. Be so -
rol! 47. A zivatar kezdete! 48. Ra vasz -
di. 49. Rajong érte. 51. Keserű anya -
gok (orv.). 53. Házhely. 55. Annak az
orrához. 57. Tartozása van. 59. Pót ma -
ma. 60. Az a másik. 63. Képzőmű vé -
szeti alkotás. 64. Fontos ipari fém. 65.
Becézett Irén. 68. Mis ter (röv.). 70.
Vé delmez.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Tényleg egy
szendvics miatt tört ki
az első világháború?

1914. június 28-án Szarajevóban a szerb Gavrilo Princip egy
végzetes lövéssel olyan nagy horderejű folyamatok láncolatát in dí -
totta el, amely az elkövetkezendő évtizedeket az emberiség leg vér -
zivatarosabb korszakává tette. A két világháború kitörése, az
1917-es orosz forradalom, Hit ler felemelkedése és az atombomba
ledobása sok millió áldozatot követelt. Egy városi legenda szerint
mindez azért következhetett be, mert a merénylő, ebédjének kö szön -
hetően jó időben volt jó helyen.

A merényletben életét vesztette Fe -
renc Ferdinánd, az Osztrák-Mag yar Mo -
narchia trónörököse és hitvese, Zsófia
hercegné. Pontosan egy hónappal ké -
sőbb, 1914. július 28-án a Német Bi ro -
dalom támogatását maga mögött tudva
a Monarchia megtámadta Szerbiát, és
ezzel kitört az I. világháború, amely
több mint 15 millió em ber életét kö ve -
telte. Az eseményeket szinte mindenki
ismeri, az iskolákban kötelező tan a nyag.
Mégis, egy különösen Nyugat- Euró pá -
ban és az Egyesült Államokban elter -
jedt hiedelem miatt még ma is sokan
elgondolkodnak azon, hogyan alakult
volna a történelem, ha a hírhedt me -
rénylő nem az adott helyen és időben
áll meg, hogy szendvicset ebédeljen.

A szarajevói merénylet
1908-ban a Monarchia megszállta

Bosznia-Hercegovinát. A pánszerb ál -
mokat dédelgető nacionalistákat a lé -
pés felbőszítette. Közéjük tartozott a fi -
atal Gavrilo Princip is, aki a Sza ra je -
vó ba látogató osztrák-mag yar trón ö rö -
kös meggyilkolását tűzte ki célul. Hat
társával együtt, felfegyverkezve várták 
a megbeszélt helyen a trónörökös fel -
bukkanását.

A többiek hezitálása miatt egyedül
a fiatal Nedeljko Cabrinovic pró bál ko -
zott, aki gránátot hajított a Ferenc Fer -
dinándot szállító járműre. A kézigránát 
azonban lepattant a gépkocsi tetővá sz -
náról, majd egy másik autó alá gurulva
robbant fel. A hercegi pár sértetlen ma -
radt, de az őt követő jármű utasai meg -
sebesültek. Cabrinovic meg sem várta a

kudarcba fulladt akció végét, cián kap -
szulát vett be, és a közeli folyóba ug rott.
A sors különös fintorának köszön he tő -
en terve nem vált be: a méreg szavatos -
sá gi ideje lejárt, ezért hatástalan ma radt,
a folyó pedig túl sekély volt ahhoz, hogy
belefulladjon. A merénylet úgy tűnt, meg -
hiúsul.

A csalódott Gavrilo Princip ezt kö -
vetően a Ferenc József utcában ta lál -
ha tó, Moritz Schiller tulajdonában álló
kávézó felé vette az irányt, hogy ebé -
det vásárolhasson magának. Amíg a
merénylő a szendvicsére várt, befutott
Ferenc Ferdinánd automobilja. A trón -
örökös eredetileg a felrobbant gép ko csi -
ban megsérült alattvalóit kívánta meg -
lá togatni, de a sofőr időközben elté vedt,
és pontosan az előtt a bolt előtt fékezett 
le, ahol a leendő gyilkos éppen – egyes
források szerint csirkehúsos – szend -
vicsét fogyasztotta. Princip előrántotta 
lőfegyverét, és tüzet nyitott. A herceg -
né a helyszínen életét vesztette, Ferenc 
Ferdinánd pedig a kormányzói palo tá -
ban hunyt el. 

Bizonytalan elképzelés
A „történelemformáló erővé” előlé -

pett étel gyökeret vert az angolszász ok -
tatási kultúrában és a kérdéssel foglal -
kozó internetes oldalakon egyaránt. E -
lég például beírnunk a merénylettel kap -
csolatos kulcsszóként a Google kere ső -
jébe, és máris tucatszám adja ki a témát 
bemutató – túlnyomó többségében kül -
földi – weboldalakat és könyveket. Szin -
tén az információ hihetőségét látszik
meg erősíteni a BBC „Napok, amelyek
megrengették a világot” című do ku men -
tumfilm sorozat idevágó epizódja is, a -
melyben ugyancsak szerepet kap a so -
kat említett szendvics. Több olyan té -
nyező is létezik viszont, ami megkér -
dő jelezi a történet hitelességét.

A szendvics elsősorban a nyugati
világban elterjedt készétel, nevét a 18.
században élt brit arisztokrata, John Mon -
tagu, Sand wich grófja ihlette, aki a le -
genda szerint előszeretettel fogyasz tot -
ta kártyajáték közben az egyszerű ha -
rap nivalót. A 19. századi iparosodás mi -
att felgyorsult életritmus elsősorban a
fejlett Angliában és Spanyolországban 
drámaian megemelte ennek a gyorsan
elkészíthető eledelnek a népsze rűsé gét.
Szerbiában – amely messze elma ra dot -
tabb volt az utóbbi két országnál – a
szendvicsfogyasztás sokkal lassabban
vált megszokottá, ráadásul még ma nap -
ság sem szerepel a szerb gasztronómia
középpontjában. Nehezen képzelhető
el tehát, hogy az erősen nacionalista vi -
lágképpel rendelkező Gavrilo Princip
egy tipikusan nyugati étellel csilla pí tot -
ta volna éhségét egy tradicionális szerb 
fogás helyett.

Ennél is meggyőzőbb érvként szol -

gálnak a legenda cáfolására a me rény -
lők tárgyalásán elhangzott beszámolók 
és tanúvallomások. Ezek alapján Prin -
cip a merénylet helyszínéül szolgáló –
egyébként gyakran az ő nevével össze -
kapcsolt – Latin-híd közelében vára ko -
zott, amikor a főherceg autója meg ér -
ke zett. A gyilkosságot megelőző percek -
ben a tettessel beszélgetett az Ifjú Bosz -
nia szervezet egy másik tagja, Mihajlo
Pusara, aki szintén nem tett említést
arról, hogy barátja szendvicset fo gyasz -
tott volna a kérdéses időpontban. Ha son -
lóan nyilatkozott az az őr, aki Principre 
vetette magát, mielőtt az harmadszor is 
elsütötte fegyverét. A legérdekesebb ta -
lán annak a szemtanúnak a vallomása,
aki Schiller üzletének ajtajában állva
nézte végig, amint az elkövető a Brow -
n ing típusú pisztoly tárját a hercegi
pár ra üríti. Ez a vallomás szintén nem
említ a pisztolyon kívül bármilyen más 
egyéb dolgot, ami a gyilkos keze ü gyé -
ben lett volna az adott pillanatban.    

A hiedelem forrása
Annak ellenére, hogy a végzetes ese -

ményt okozó szendvicset egyér tel mű en
a BBC 2003-ban sugárzott doku men -
tumfilm sorozata emelte a köztudatba,
az ezt követő, ismeretterjesztőnek szánt
anyagok sokkal hangsúlyosabban eme -

lik ki a történetben betöltött szerepét.
Az eredeti forrás azonban már ko ráb -
ban megszületett, méghozzá egy 2001-
 ben írt regénynek köszönhetően. A „Ti -
zenkét ujj: Egy anarchista életrajza”
című könyv a brazil televíziós há zi gaz -
daként is dolgozó Jô Soares író műve.
A kötet valós és kitalált elemeket fel -
használva mutatja be a 20. század tör -
ténelmét egy bosnyák születésű radi ká -
lis fiatalember szemén keresztül. A cse -
lekmény egy korai pontján a Dmitri Ko -
rozec nevű főhős találkozik Gavrilo Prin -
cippel, aki a merényletet megelőző per -
cekben éppen szendvicset ebédel a hí -
res kávézóból kilépve. Az olvasmány meg -
jelenése előtt ez az információ semmi -
lyen történelmi témá val foglalkozó a -
nyagban nem volt fel lelhető.

Természetesen a cikkben kifejtett pél -
dán túl sok más téves vagy meg nem e -
rősített történelmi hiedelmet ismerünk, 
amelyek beépültek a kollektív gon dol -
kodásba. Ezek olyan apróságok, ame -
lyek nek látszólag nem érdemes komo -
lyabb jelentőséget tulajdonítani. Meg -
van azonban az a veszélyük, hogy el -
torzíthatják egy jelentősebb esemény
vagy szereplő súlyát, ez pedig gyakran
téves irányba viheti történelemmel kap -
csolatos ismereteinket. (origo.hu) 

Terroristának szobrot – láthatáron
Princip jogi rehabilitációja is

Közeleg a Nagy Háború kitöré sé -
nek centenáriuma. Belgrádban és Sza -
rajevó szerb felében Ferenc Ferdi nánd
trónörökös meggyilkolásának szá za -
dik évfordulóján merénylője, Gavrilo
Princip emléke előtt tisztelegnek majd
szoboravatással.

Mile Bjelajac történész elmondta,
hogy az aktust semmiképp sem sza -
bad provokációként értelmezni, Euró -
pá nak a „régi értékek bölcsőjeként”
meg kell értenie egy „szabad sághar -
cos” motivációit.

Zeljko Pržulj szarajevói szerb író,
újságíró szerint újra kellene tárgyalni 
Princip ügyét, mert a merényletnek
akadnak máig tisztázatlan részletei. Kü -
lönben is, Ferenc Ferdinándot sokan
el akarták tenni láb alól. Budapesten pe -
dig nem ratifikálták Bosznia annek tá -
lását, így aztán nem is volt jogi alap
Principet hazaárulásért elítélni.

Hogy nem csupán egyéni véleke -
désről van szó, azt ékesen bizonyítja,
hogy a Tomislav Jovanović vezette
szerb oktatási tárca 170 ezer eurót a -
dott az Ivo Andrić Intézetnek annak
kivizsgálására, hogyan lehetne Prin -
cip ítéletét annullálni. Az Andrić In -
tézet egyébként Kelet-Boszniában And -

rićgrad névvel egy első világháborús
emlékhely létrehozásán, valamint az
első világháború kitörését átértel me -
ző propagandakiadványok előkészí té -
sén fáradozik. Igazgatója Emir Kus -
turica filmrendező.

Gavrilo Princip és Ivo Andrić is a
trónörökös elleni merényletet elkö -
ve tő Ifjú Bosznia (Mlada Bosna) tag -
ja volt. A terrorszervezet a pénzt és a
fegyvereket a szerb katonai hírszer -
zéstől kapta a Fekete Kéz nevű titkos
szervezeten keresztül. Andrićot is le -
tartóztatták, de még a háború vége e -
lőtt szabadlábra került. Princip húsz
évet kapott, 1918-ban a theresien stad -
ti börtönben meghalt TBC-ben.

Tomislav Nikolić szerb államfő, az
első világháborús emlékbizottság elnö -
ke azt hangoztatta, hogy a világhá bo -
rús évforduló kapcsán nem fogják meg -
engedni a történelemhamisítást, vagyis
azt, hogy „egyes külföldi körök” Szer -
biára hárítsák a felelősséget a háború
kirobbantásáért, és hogy Gavrilo Prin -
cipet „Bin Ládenhez hasonló” terror -
is tának kiáltsák ki. Mindent megtesz -
nek ennek megakadályozásáért.

(tortenelemportal.hu)

AZ EM BER
ÉS VÁROSA

Nagybánya élő meséje

Egy újabb csodaszép
FOTÓALBUM

Nagybányáról és az itt
élő emberek

hétköznapjairól!
Megvásárolható a
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 Az érelmeszesedés
Az érelmeszesedés (ar te rio scle ro sis) az ütőerek (artériák) belső

falainak zsírok lerakódása miatt történő beszűkülésével, és meg -
keményedésével járó betegség. 

A beszűkült ér belső felületén, vérlemezkék is fennakadhatnak tovább csök -
kentve az erek átmérőjét. Az erek térfogatának csökkenése következtében, a vér
nem tud akadálytalanul áramlani, ezáltal nő az artériák elzáródásának veszélye,
ami stroke-hoz, szívinfarktushoz vagy a láb keringési zavaraihoz vezethet. 

Miért alakul ki az érelmeszesedés? 
A kor előre haladtával nő az érelmeszesedés kockázata. A fiatalkori érel me -

sze sedés oka, viszont sokrétű és csak részben ismert. A menopauza előtt a nők
védettebbek, mint a férfiak, ennek oka a hormonokban keresendő.

Az arterioszklerózis rizikófaktorai a következők: 
• Zsíros és kalóriadús ételek fogyasztása, (ami túlsúlyhoz és a koleszterin -

szint növekedéséhez vezet) 
• Túlsúly 
• Mozgáshiány 
• Dohányzás 
• Magas vérnyomás 
• Magas koleszterinszint 
• Diabétesz mellitus (cukorbetegség) 

Az érelmeszesedés tünetei és szövődményei
Maga az érelmeszesedés nem okoz tüneteket, míg az erek beszűkülése oly

mér tékű nem lesz, hogy a vérkeringés jelentősen romlik. Ekkor lépnek csak fel a
tünetek, melyek attól is függnek, hogy mely erek érintettek. 

• Ha az agyban futó erekben történik lerakódás, az stroke-hoz vezethet. 
• Ha a szív környéki erek szűkülnek be, an gina pectoris, szívinfarktus vagy

szívelégtelenség alakulhat ki. 
• A vese környéki erek elmeszesedése magas vérnyomást, és a vese műkö dé -

sének leállását okozhatja. 
• Ha érelmeszesedés a lábak vagy a medence ereiben van, akkor a lábak

fájnak, kezdetben csak nagyobb terhelésre, később járás közben is. A férfiak
esetében a medence ereinek meszesedése akár impotenciát is okozhat. 

Az érelmeszes és kezelése
Noha az érelmeszesedés gyógyszerrel nem gyógyítható betegség, kordában

tartható, illetve megelőzhető a kialakulása. Eddig nem ismert olyan hatóanyag,
mely el tudná távolítani az érfalról a lerakódásokat vagy a megkeményedett
ereket újra rugalmassá tenné. 

A páciensek életmódjának döntő szerepe van a kezelésben. 
Ha a betegséget korai stádiumban felismerik, koleszterinszegény diétával és

rendszeres testmozgással a plakkok megszűnhetnek. 

Kutatások eredményei szerint, bizonyos vérnyomáscsökkentők és kolesz te -
rin szint-csökkentők, megakadályozhatják a további lerakódást. Néhány anyag
csökkenti a vérzsírszintet, ilyenek például a statinok, az omega-3-zsírsav, a ni -
ko tinsav, és a fibrátok. 

Az életveszélyes arterioszklerózis műtéti úton kezelhető. A kezelés módja az
érelmeszesedés típusától és mértékétől függ. 

Ballonkatéter alkalmazása (Perkutane Transluminale Angioplastie, PTA):
egy kis ballonkatétert tolnak be az érbe az érszűkületig, ahol a kis ballont fel -
fújják. Az ér így kitágul, és a vér újra szabadon tud áramlani benne. Ha újabb ér -
elzáródás fenyeget, akkor katéter segítségével egy kis dróthálót (stent) juttat hat -
nak az érbe, hogy a vér szabadon keringeni tudjon benne. 

By pass (a vér útjának elterelése): a sebész egy „terelő utat” képez, ami a vért
elvezeti a szűkület előtt. Ez azt jelenti, hogy az orvos vagy egy, többnyire a láb -
szárból származó eret használ fel, vagy egy érprotézist (általában gore-tex-ből
készül), hogy a vér ebben folytathassa útját, kikerülve az elzáródott érszakaszt.
A pótér bevezetése az artéria szabad szakaszán, tehát az elzáródás előtt történik,
másik végét a szűkület utáni érszakaszon újra az érhez csatlakoztatják.

Ezzel kikerülik az elmeszesedett érszakaszt. 

Az érelmeszesedés megelőzése 
• Ha dohányzik, szokjon le róla! 
• Figyeljen oda az egészséges, zsírszegény, változatos táplálkozásra. Fo -

gyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt. 
• Amennyiben túlsúlyos, próbálja meg leadni a fölösleges kilókat. 
• Mozogjon rendszeresen 
• Ha cukorbetegségben, magas vérnyomás betegségben szenved, vagy ma -

gas a koleszterinszintje, kezeltesse magát.

                            (Webbeteg.hu)

Szinte bármi iránt kialakulhat függőség
az emberben

A függőség szó hallatán a legtöbben a drogokra és az alkoholra gondolunk, pedig a
szerencsejátéktól kezdve a videojátékokon át az evésig szinte minden tevékenység iránt
kialakulhat.

Sőt, még a munka is függőséget okozhat – derült
ki a Nottingham Trent Egyetem kutatásából.

Ha valamilyen tevékenység a jutalom érzésével
jár, könnyen kialakíthat függőséget is. Dr. Mark
Griffiths szerencsejáték szakértő 25 éven át tanul -
má nyozta a szerencsejátékosokat és arra a követ -
kez tetésre jutott, hogy a viselkedési függőség szél -
sőséges formája éppen olyan káros, mint drog füg -
gőség. Az egyén ilyenkor ugyanis - hogy például a
játékszenvedélyét csillapítsa - ugyanolyan szociális 
problémák elé kerülhet, mint a droghasználók: egy
idő után erre költi minden pénzét, és tönkremehet a
családi élete, elvesztheti a munkáját.

Emellett súlyos egészségügyi problémák is je -
lentkezhetnek: szorongás, depresszió, emésztési za -
varok, migrén, álmatlanság és az öngyilkosság gon -
dolata. Sőt a megvonási tünetek is hasonlóak le het -
nek a drogosokéhoz, vagy az alkoholistákéhoz. A sze -
rencsejáték megvonása esetében, hidegrázás, lég zé -
si nehézségek, izomfájdalmak és szapora szívdobo -
gás is felléphet. Fontos azonban a tevékenységek
esetében különbséget tenni a túlzott lelkesedés és a
függőség között. Dr. Mark Griffiths szerint az
alapvető különbség, hogy a túlzott lelkesedés még
pozitív dolgokat is hozzátehet az em ber életéhez, a
függőség azonban már csak romboló hatású.

A kutatók még nem tudják pontosan meg mon da -
ni, hogy kinél alakulhat ki biztosan valamilyen vi sel -
kedési függőség. A hajlamot azonban sok ténye ző be -
folyásolhatja, mint például a genetika, a dep resszió
vagy a környezeti tényezők, és a többi. A szakértők
szerint a viselkedési függőség talán nem olyan lát -
ványos, de ugyanolyan komolyan kell venni mint a
drog-vagy alkoholfüggőket, és nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a kezelésükre is. (news.kertvarazs)



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

• CSALÁDI HÁZ ELADÓ nagy te -
lekkel, kerttel, szőlővel, pincével Otto -
mányban (Érmihályfalva mellett), Kiss
utca 213. szám (Bihar megye), a  ma -
gyar határ mentén. Irányár: 20.000 eu -
ró. Telefon: 0747130499.

• 27 éves diplomás, nyelveket be -
szélő hölgy TÁRSAT KERES egy kor -
ban hozzáillő, diplomás fiatalember
személyében.

Fényképes levelet várok a kiadóba
(430143, Baia Mare, str. Băii nr. 3.)

KÖSZÖNTŐ

„Két szerető lélek,
hosszú évek óta
együtt megy az úton
egymás mellett szépen.
Bár a tűz már nem perzsel,
úgy mint akkor régen,
mégis szépen ragyog,
mint csillag az égen.
Szívetekbe béke,
lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok,
mint sok-sok éve e napon!”
Koltóra

CSOLTI ENIKŐNEK
és FERENCNEK

30-ik házassági évfordulójuk al -
kal mából kívánunk nagyon sok bol -
dogságot, egészséget és hosszú életet.

Szüleik, lányuk és vejük.

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel emlé -
ke zünk a drága jó édesapára,
nagyapára, apósra

NAGY LAJOSRA
aki egy évvel ezelőtt (március

23.) örökre eltávozott. Emlékét
kegye let tel őrzi a család.

Fájó szívvel emlékezünk a
szere tett jó férjre és apára

NEBELLA FERENCRE
aki már huszonkilenc éve

nincsen közöttünk. Emléke legyen
áldott, nyu galma csendes.

A család

Ma, március 21-én már 16 éve,
hogy a szeretett fiúnk és testvér

ifj. KISS GYÖRGY

itt hagyott bennünket.
„Még ugyanúgy fáj szívünk,
és ez úgy is marad.
Te mindig itt leszel velünk,
az idő bárhogy is halad.”
Szeretett szüleid, húgod Kati

és csa ládja

Fájó szívvel emlékezünk 2013.
már cius 23-ra, amikor szeretett roko -
nunk

BUDAI MÁRIA
szül. Breg

örökre eltávozott közülünk. Em -
lé két kegyelettel őrzik testvérei, só -
gor nője, keresztleánya és unokahú -
gai. Nyugalma legyen csendes

Holnap lesz 8 éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor a szeretett
férj, édesapa, após, a szinérváraljai

SIKE ZOLTÁN
borászmester

örökre itt hagyott bennünket.
Em lékét kegyelettel őrzi: A család

Március 20-án volt egy éve,
hogy

SOÓS IBOLYA
itt hagyta szeretteit. Emlékét

ke gyelettel őrzi családja.

Mély fájdalommal emlékezünk ar -
ra a napra, amikor négy esztendővel 
ezelőtt, 2010. március 20-án

FEHÉR LÁSZLÓ
a szeretett férj és édesapa el -

hunyt. Emlékét kegyelettel
őrízzük! Nyu godjék békében!

Felesége és leánya

HIRDETÉSEK 2014. március 21.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

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

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* ÉNEKKAR – szer dánként 19 órá -
tól a Ház ba!

* TERSÁNSZKY KÖNYVTÁR – 
nyitva minden nap 16-20 óra között!

* TÁNCHÁZ minden hétfőn 17 ó -
rai kez dettel aprók tán ca, fél héttől tánc -
ház na gyob bak nak! Szeretettel várunk!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Mivel a Ro má niai Építészek Rend -
je szer ve zésében a Teleki Házban a
jövő héten megvalósuló nagybányai 

KÓS KÁROLY
vándorkiállítás

megnyitójának napja és idő pont -
ja sajnos továbbra is bizonytalan,
kérjük az érdeklődő közönséget, hogy
tájékozódjanak a Házban, vagy fi gyel -
jék a intézmény honlapját, fész búk
oldalait. Megértésüket köszönjük! 

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

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

2% A TELEKI
MAG YAR HÁZNAK!
Az adótörvény értelmében min -

den állampolgár rendelkezhet éves
személyi jövedelemadója 2%-ával, 
egy olyan civil szervezetnek ajánl va
fel azt, amelyet támogatni szeretne.

A szükséges formanyomtatvány
kitöltése egyszerű:

– öt percbe sem telik
– nem kerül semmibe
– az összeget az állam utalja át.
Nincs vesztenivalója.
AMENNYIBEN NEM él a lehe -

tőséggel, a jövedelemadó 2%-a az
államé marad.

HA VISZONT a Teleki Mag yar
Házat segíti - a bányavidéki mag yar 
közösséget segíti, hozzájárulhat ha -
gyományőrző, gyermek és ifjúsági
programjaink, táboraink, kulturális
rendezvényeink szervezéséhez, az in -
tézmény fenntartásához.

Űrlapok letölthetők a Ház hon -
lap járól, vagy beszerezhetők az in -
tézmény irodájában.

A Teleki Mag yar Házat mű köd -
te tő szervezet adatai:

Societatea Maghiară de Cultură
din Transilvania, Filiala Baia Mare

Adószám: 11722571
Bankszámlaszám (IBAN):
RO60-WBAN-2511- 0000-

 2560-5465
A kitöltött, aláírt űrlapot postai

úton ajánlott küldeményként, vagy
személyesen kell eljuttatni a te rüle -
tileg illetékes adóhivatalba. Váro -
sokban mindenhol van adóhivatal,
falvak esetében forduljon tájékoz ta -
tásért a polgármesteri hivatalhoz.

A Teleki Mag yar Házhoz el jut -
tatott űrlapok továbbításáról sze mé -
lyesen gondoskodunk.

Előre is köszönjük!

Autóalkatrészeket
forgalmazó cég

KISZÁLLÍTÓ
MUNKATÁRSAT

keres. Érdeklődni a Victoriei
ut ca 54-es szám alatt és a 0728- -
444869 telefonszámon.

Teleki Ösztöndíj

Május 1-ig várjuk
a felajánlásokat

Tizenkettedik alkalommal kerül
kiosztásra 2014-ben a Teleki- ösz tön -
díj. Az elismerést 2003-ban nyúj tot -
tuk át először, tanulmányi e redmé -
nyeik tekintetében és az iskolán kí -
vüli kö zösségi szerepvállalásban is é -
lenjáró IX-XII. osztá lyos diákoknak.

Az azóta folyamatosan működő
támogatási pro gram anyagi hátterét
– amelynek keretében a nagybányai 
és Nagybánya-környéki első (illet ve
előkészítő) osztályosok is rendsze -
res könyvajándékban részesültek –
2005-től a nagybányai mag yar kö -
zösség biztosítja. Vállalkozóknak, po -
litikusoknak, ön kormányzati tiszt -
ség viselőknek, magáncé geknek és
egyházközségeknek, ne ves és név te -
len jóakaróknak köszönhető, hogy
az elmúlt években minden tavasszal 
maradéktalanul átnyújthattuk az ösz -
töndíjakat, és minden februárban el -
ső osztályosaink is megkaphatták
könyvajándékaikat.

Hogy idén is kioszthassuk a tá -
mo gatást, továbbra is szükség van
mindannyiunk segítségére. Kérjük,
legkésőbb 2014. május 1-ig je lez -
zék támogatási szándékukat és a fel -
ajánlott összeget személyesen, vagy
a Ház telefonszámain. Az ösztön dí -
jak átadására az idei Teleki Napok
keretében, május 8-11. között kerül
sor. Segítsenek, hogy segíthessünk!



2014. március 21. SPORT-VILÁG

KÉZILABDA NEMZETI LIGA

Mindkét csapatunk győzött
Dunărea – Nagybányai HCM

20 – 22 (10 – 13)
Danubius csarnok - 2.000 néző. 
Vezette: Cristina Năstase (Bukarest) - Simona

Stan cu (Buzău)
Büntetődobások: 2-2 (2-1); Kiállítások: 6-8
Dunărea Brăila: Dobre, Voicu - Perianu 6,

Czeczi 3, A. Moldovan 3 (2), Horjea 3, Irimia 2, Brot 
2, Drăguţ 1, Eşanu, Adespii Molnar, Safta, Bărbos. 

HCM: Ungureanu (17), Băbeanu, Cetăţeanu -
Ardean Elisei 7, Nechita 5, Marin 3 (1), Oltean 2,
Gei ger 2, Bondar 2, Tătar 1, Puiu, Diniş Vârtic,
Szűcs, Pîrvuţ, Rudics, Tomescu. 

Begyűjtötte 21. bajnoki győzelmét (a 22-ből,
csak a brassói lányoknak sikerült egy hazai siker a
mieink ellenében) a nagybányai HCM és 63 meg -
szerzett ponttal őrzi vezető helyét a tabellán. A rá -
játszásra májusban kerül sor, első ellenfelünk a zila -
hi csapat, de erről majd idejében beszámolunk majd.

Hengerelt a Minaur!
Nagybányai HCM Minaur –

Bukaresti Dinamo
37 – 30 (19 – 16)

Nagybányai sportcsarnok - kb. 500 néző.
Vezette: Sas/Pintea (Nagyvárad/Kolozsvár); 
Büntetődobások: 5-2 (5-1); Kiállítások: 2-4
HCM Minaur: Viman (9), Drăghici (3) - Grasu

12 (5), Popescu 6, Mihai 4, Sabou 4, Gavrilovic 2,
Buşecan 2, Baican 2, Fotache 2, Munea 1, Bondar 1,
Leordean 1, Bera, Udriştoiu, Crăciun.

Dinamo: Dragomir (6), Makaria (2), Druţu -
Nicolae 7, R. Răpciugă 5, Mocanu 5, Mironescu 3,
Purcărea 3, Şandru 2 (1), Băluţ 2, Savenco 2, Chiruţ
1, M. Răpciugă, Niţu, Cojocea, Dimache.

Új seprű jól seper! A Minaur új trénere, egykori ki -
tűnő játékosa, Adi Popovici bemutatkozása a kis pa -
don jó ómennek bizonyult. Úgy seperte le a fővá ro si
csa patot a pályáról, mintha ez a világ legter més ze te -
sebb dolga volna. Már-már régi fényében tündö költ
a Minaur. Különösen a gólzsák Grasu volt ele mé ben, 
aki egymaga tizenkét gólt szórt a Dinamó há lójába.

Villámrajtot vett a Minaur, 4 – 0, 8 – 1, 14 – 8 (a
21. percben), a 25-ikben sikerült a Dinamónak két
gólra felzárkóznia (14 – 12), az első félidő három -
gólos hazai előnnyel zárult (19 – 16).

A második félidőt a Dinamó kezdi jobban (21 –
18 a 34. percben), de a hazaiak rákapcsolnak és gyor -
san meglépnek 24 – 18-ra (36. perc), újabb fővárosi
felzárkózás (25 – 22 a 40. percben), de a mieinket
nem lehet megállítani, a vége előtt egy perccel kilenc 
gól volt a mieink javára (37 – 28), a vendégek kö -
vetkező két gólja már csak szépségtapasz volt a szá -
mukra, a Minaur biztosan, és megérdemelten gyűj -
tötte be a bajnoki pontokat. Gratulálunk! (simsán)

Szerdán: Bukaresti Steaua - Minaur 24 – 30!

FORMA 1

Rosberg nyerte
a várakozásoknak

megfelelően
kaotikus

Ausztrál Nagydíjat
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma-1-es világbajnoki so -

rozat vasárnapi szezonnyitó Ausztrál Nagydíját. A 28 éves versenyzőnek ez volt
pályafutása negyedik futamgyőzelme. A második helyen a hazai közönség előtt
szereplő Dan iel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája, a harmadikon pedig a
Mc Laren dán újonca, Kevin Magnussen végzett. A verseny után a Nemzetközi
Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatnak vetette alá Ricciardo autóját, mivel
szerintük szabálytalan volt a benzináramlás, majd utólag kizárták az ausztrál
versenyzőt.

A V6-os, 1,6 literes turbómotorok bemutatkozó versenyén öten álltak ki mű -
szaki probléma miatt, köztük a címvédő, négyszeres világbajnok német Sebas -
tian Vettel (Red Bull), valamint a pole pozícióból startoló brit Lewis Ham il ton
(Mercedes).

A startnál Rosberg fantasztikus manőverrel megelőzte Ricciardót és az élről
startoló Hamiltont. Az első kanyar előtt az F1-be visszatért japán Kobajasi Ka -
mui (Caterham) rosszul mérte fel a féktávot, hátulról eltalálta a brazil Felipe
Mas sa (Wil liams) autóját, így mindketten kiestek. Az első kör végén Rosberg,
Ricciardo, Magnussen, Ham il ton, Nico Hülkenberg (Force In dia), Fernando
Alonso (Ferrari) volt az első hat sorrendje. A negyedik körben műszaki okok
miatt Ham il ton, egy körrel később hasonló problémák eredményeként Vettel
adta fel a versenyt. A 12. körben a versenybíróság beküldte a biztonsági autót,
mert a finn Valtteri Bottas (Wil liams) korábban hozzáért az autója jobb hátsó ke -
re kével a falhoz, a gumi és a felni maradványai pedig a pályán maradtak. A sa -
fety car jelenlétét szinte minden pilóta kihasználta, a mezőny nagyobb része a
boxba hajtott kerékcserére. A biztonsági autó a 16. körben hagyta el a pályát, a
pilóták gond nélkül folytatták tovább a körözést, a 20. körben Rosberg, Ric ciar -
do, Magnussen, Hülkenberg, Alonso és Jenson But ton (Mc Laren) száguldott az
első hat helyen. A második kerékcserék sorát az élmezőny tagjai közül Ricciar -
do kezdte meg, ő a 37., Magnussen és Rosberg pedig a 38. körben járt a boxban.
15 körrel a leintés előtt Rosberg jelentős előnnyel vezetett, mögötte Ricciardo és
Magnussen csatázott a második helyért, But ton a 4., Alonso az ötödik, Hül ken -
berg a 6. pozícióban haladt, a célba érkezésig pedig az első három sorrendje már
nem változott.

A világbajnokság két hét múlva, a Malajziai Nagydíjjal folytatódik.
Ausztrál Nagydíj: 1. Nico Rosberg (Mercedes), 2. Kevin Magnussen (Mc -

Laren-Mercedes), 3. Jenson But ton (Mc Laren-Mercedes), 4. Fernando Alonso
(Ferrari), 5. Valtteri Bottas (Wil liams-Mercedes), 6. Nico Hulkenberg (Force In -
dia-Mercedes), 7. Kimi Räikkönen (Ferrari), 8. Jean-Eric Vergne (STR-Re -
nault), 9. Daniil Kvyat (STR-Renault), 10. Sergio Perez (Force In dia-Mer ce -
des), 11. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari), 12. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari),
13. Max Chilton (Marussia-Ferrari). Kiesett: Jules Bianchi (Marussia-Ferrari),
Romain Grosjean (Lo tus-Renault), Pas tor Maldonado (Lo tus-Renault), Marcus
Ericsson (Caterham-Renault), Sebastian Vettel (Red Bull Rac ing-Renault),
Lewis Ham il ton (Mercedes), Felipe Massa (Wil liams-Mercedes), Kamui Ko ba -
yashi (Caterham-Renault) (MTI)

Fotók: Deák László

LABDARÚGÁS

Döntetlen az utolsó el len – Továbbra is nyeretlen
idén a CFR

A Kolozsvári CFR labdarúgócsapata Sergiu Negruţ duplájának köszön he -
tően már a 21. percben 2-0-ra vezetett a Liga 1-ben utolsó Brassói Co rona ven -
dégeként a 23. forduló pénteki játéknapján, ám végül csupán döntetlent ért el.

Továbbra sincs győzelme 2014-ben a Kolozsvári CFR-nek. Vasile Miriuţă
együttese az első félidei kiváló játék, illetve kétgólos vezetés után teljesen áten -
gedte a kezdeményezést a hazai pályán szereplő Coronának, amely élt a lehe tő -
séggel és emberhátrányban is kiegyenlített. A CFR egyébként a találkozó 38.
percében büntetőt rontott: Marc eltalálta Cadu lövésének irányát és hárított.

A kispadra decemberben kinevezett Miriuţă vezetésével a kolozsvári csapat
idei mérlege három döntetlen és a Steaua elleni hazai vereség, a csapat 31 ponttal 
jelenleg hetedik helyen áll a bajnokságban.

A címvédő Bukaresti Steaua szombaton a Medgyesi Gaz Metan el len nyert
3-0-ra, a listavezető együttesben góllal mutatkozott be Rob ert Vîlceanu. A
mindössze 17 éves játékos a 76. percben csereként lépett pályára, majd rögtön
szabadrúgást végezhetett el, és 18 méterről a sorfal fölött kilőtte a sarkot. A já -
téknap másik mérkőzésén a Bukaresti Dinamo egygólos győzelmet ünnepelt a
Kolozsvári U otthonában, így megerősítette negyedik helyét a tabellán.

Liga 1, 23. forduló: Kolozsvári U–Bukaresti Dinamo 0-1, Bukaresti Steaua
–Medgyesi Gaz Metan 3-0, Konstancai Viitorul–Săgeata Năvodari 0-0, Brassói
Co rona–Kolozsvári CFR 2-2, Temesvári Poli–Brassói FC 0-1, FC Vaslui–FC
Botoşani 0-1, Galaci Oţelul–Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1, Pandurii Tg. Jiu–Con -
cordia Chiajna 0-1.

A Liga 1 állása: 1. Steaua 55 pont (51-14); 2. Astra 49 (51-21); 3. Petrolul
46 (33-13). (Krónika)

Az oldalt összeállította: SIMORI SÁNDOR


