
26. (LVI.) évfolyam   •   1403. szám   •   2014. március 28.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

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 tom bo la -

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 ha -
gyományainak hű á po lásáért 2012- ben
a Ma gyar Köz társasági Érdem rend
Lovagkeresztjével tüntet ték ki.

A sorsolásra kerülő festmény cí -
me Híd utca a református temp lom -
mal, mé re te 84x60 cm, felbecsült ér -
téke 2000 lej. Az alkotást a Bá nya -
vi déki Új Szó anyagi támogatására
ajánlotta fel a művész. Ezúton is kö -
szönjük!

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!

A területnek kiadott 4 000 aláírás helyett közel 5 100-at sikerült
összegyűjteni. Köszönet azoknak, akik támogatták aláírásukkal a

Szövetséget, és azoknak is, akik segítettek a gyűjtésben.

Vida Noémi 
A Nagybánya központú területi RMDSz elnöke

Brüsszeli úti beszámoló
Az elmúlt héten Brüsszelben, az Európai Parlament székhelyén került

sor arra a konferenciára, amelyet Tőkés László EP-képviselő irodája
rendezett „Mérleg 25 évvel a kommunizmus bukása után” címmel. 

A nagy érdeklődésre számot tartó ren -
dezvényen egy 45 fős küldöttség tagja -
ként én is részt vettem, lelkészek, a Sa -
pientia Erdélyi Mag yar Tudomány e gye -
tem diákjai, temesvári hagyományőrző 
együttes tagjai, valamint az EMNP és
az EMNT néhány vezetőjének társa sá -
gában.

A házigazda, Tőkés László megnyi -

tóbeszédében rá jellemző határo zott -
sággal szólt arról, hogy a kommu niz -
mus és a fasizmus egyenlő mértékben
szégyenfoltja Európának. Tehát az e lőb -
bi esetében is indokolt a szembenézés a 
múlttal, s le kell vonni a megszen ve -
dett történelem mához szóló és jövőbe
mutató következtetéseit, tanulságait.

- folytatás a 2. oldalon -

Nagybányára látogat Winkler Gyula
Winkler Gyula, az RMDSz európai parlamenti kép -

viselője városunkba látogat március 28-án, azaz ma.

14.00 órától a nagybányai RMDSz székházban ta lálko -
zó ra kerül sor az egyházak képviselőivel, ta ná rokkal, civil szer -
vezetekkel, majd ezt követően dél után 17.00 órától gazda sági
fórumot szervezünk a ré gi főtéri Mil len nium 1. (Fekete Sas) ta -
nácstermében, melynek témái az Európai Unió regionális politikája, agrár poli ti ka,
az Erdély 2020 fejlesztési terv: uniós fi nanszírozások a 2014-2020 időszakban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre.
Vida Noémi

Területi elnök

Kós Károly vándorkiállítás Nagybá nyán
Az egyik legnagyobb erdélyi építész, Kós Károly életműve előtt is

tiszteleg a Romániai Építészkamara (OAR) Erdélyi Fiókja által szer -
vezett I. Erdélyi Építészeti Biennálé nagybányai rendezvénye.

A MA DÉLUTÁN 17.30 órakor megnyíló KÓS KÁROLY – Op era Om nia
(Összegyűjtött munkák) c. vándorkiállítás anyagát An thony Gall építész állította
össze a ’90-es években és az ausztrál származású Kós-szakértőnek köszön he tő -
en érkezett Erdélybe.

A 37 pannóból álló kiállítás anyaga Kós építészeti életművének termékeny
kor szakát, az 1908-09-től 1955-ig tartó periódusát öleli fel: (folytatás a 2. oldalon)

„Őszibarackvirág/ püspökszínű szirma/ mintha álmaimra/ szentbeszédet
írna...” (Devecseri Gábor: Őszibarackvirág - részlet). Fotó: Tamási At tila

A hét mottója:
,,Magyarnak lenni nem

állapot, magyarnak lenni
magatartás!”

 (Márai Sándor)
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Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szent -

háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Tassotti Toni testvérünket,
aki 64 évesen, Möllman Er zsébet test -
vérünket, aki 44 évesen, valamint Tö rök
Lu cia asszonytestvérünket, akit 90 é -
ve sen szólított magához az Úr.

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony plébániától kísértük utolsó út -
jára Obelosz Ştefan testvérünket, aki 80
évesen hunyt el, valamint Bob Anto -
niu Mihai testvérünket, akit 67 évesen
szólított magához az Úr.

* A veresvízi katolikus Krisztus
Király plébániától helyezték örök nyu -
ga lomra Veskán At tila testvérünket, a -
ki 53 évesen,  Bálint született Hatházi
Márta testvérünket, aki 59 évesen, Pug -
ner Sándor testvérünket, akit 71 éve -
sen, valamint Őrmezei született Csula
Anna asszonytestvérünket, akit 94 éve -
sen szólított magához az Úr. Nyu god -
janak békében!

* Ugyanitt Szabó Tibor és Nagy E -
nikő Éva tartotta keresztvíz alá Nagy
At tila és Pál Oriana kisfiát, aki a ke -
resztségben a Pál Luis  nevet kapta.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
má tus Egyházközségből kísértük utol -
só útjára Pavel Helga asszonytest vé -
rünket, aki 43 évesen hunyt el és Rácz
Raoul testvérünket, akit 80 évesen szó -
lí tott magához az Úr.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Csáky Bálint testvérünket, 

akit 91 évesen, Ágyó János testvé rün ket, 
akit 68 évesen, valamint Oniga Sán dor
testvérünket, akit 83 évesen szólí tott ma -
gához az Úr. Nyu god janak bé ké ben!

Hirdetések
* A nagybányai Evan gélikus- Lu -

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

* Szentháromság Plébánia
Nagyböjt negyedik vasárnapja

• Pénteken d.u. 5.15 órától kereszt -
út, melyet a plébániai csoportok ve zet -
nek, a következő beosztás szerint: mi -
nis tránsok, ifjúság és Egy háztanács. U -
tána este 6 órakor szentmise.

• Kérjük, ne feledkezzenek meg,
hogy a hétvégén kezdődik a nyári idő -
számítás, megváltozik az óra. Az esti
szentmisék 7 órakor kezdődnek.

• Vasárnap tartjuk az elsőáldozók
szüleinek találkozóját, az esti szentmise
után, mely este 7 órakor kezdődik.

• Templomunk főbejárata ezentúl
nyitva lesz minden vasárnap, hét köz nap
viszont, a munkálatok miatt, hasz nál ha -
tatlan lesz. Lépcsők helyett egy fahí don
közlekedhetünk és csak a színház utcá -
járól közelíthető meg a főbejárat. Kér -
jük, legyenek nagyon figyelmesek be-
és kijövetelnél, hogy ezáltal elke rül hes -
sük a kellemetlen baleseteket.

 • Jövő  héten pénteken elsőpéntek, 
a betegek házi gyóntatása.

• Jövő vasárnap a hónap első va -
sárnapja, a 11.30 órai szentmise után
Szentségkitétel, d.u. 6 órától szent ség -
imádást tartunk. Az esti szentmise 7 ó -
rakor kezdődik.

* A veresvízi Krisztus Király temp -
lomban kerül sor a Kós Károly szü le -
tésének 130. évfordulója alkalmából meg -
rendezett emlékestre, melyet a szat már -
németi művészek hoznak városunkba,
Kiáltó Szó címmel. Az előadásra már -

cius 30-án, vasárnap este 8 órától vár -
nak szeretettel minden érdeklődőt.

* A Krisztus Király Plébánia „Nagy -
böjti lelkigyakorlatot” tart szombaton,
március 29-én délelőtt 10 órakor, mely  
kereten belül Mikesy Jutka és Pongrác
budapesti előadókat hallhatjuk majd. 

* Ugyanitt lesz megtartva a húsvéti 
szimbólumokat ismertető kézműves fog -
lalkozás, melyre szeretettel várnak min -
den hittanost, április 5-én délelött.

* A veresvízi Krisztus Király Plé -
bánia templomából „családos ke reszt -
út”  indul a Kereszthegyre, 2014. április
12-én, szombaton este 19.45 órai kez -
dettel. Mindenkit szeretettel várnak a
Fáklyás keresztútra.

Bunda Csilla Annamaria

Brüsszeli úti beszámoló
- folytatás az első oldalról -

A meghívott előadók, SAN DRA KAL NIETE lett,
TUNNE KELAM észt, ALOJZ PETERLE szlovén,
ŐRY CSABA mag yar képviselők sa ját életük és po li -
tikai tevékenységük által is bizo nyították: a kom mu -
nizmus örökségétől való meg szabadulás az igazi sza -
badság és demokrácia elengedhetetlen feltétele. 

A feszes pro gram keretében csoportunk meg lá -
togatta az Európa Parlamenti választásokról szóló
időszakos kiállítást, a Brüsszel jelképének számító
ATOMIUMOT. Lebilincselő látványt jelentett a MI -
NI EURÓPA PARK megtekintése is.

Számomra viszont lehangoló volt a városban min -
dent uraló szemét. A jelenség, a helyiek elmondása
szerint, annak a másképp szocializálódott sokszínű
tömegnek tudható be, akik Európa fővárosát is el lep -
ték a könnyebb élet reményében.

Hazafelé a levegőben, földhözragadt gondolat 
nyug tatott: „mindenütt jó, de legjobb OTTHON.” Fő -
leg akkor, ha ezt az otthont nem vitatják el tőlünk.

Varga Károly

Kós Károly vándorkiállítás...
(folytatás az első oldalról) az első világháború előtti, a 
két világháború közötti és a második világháborút kö -
vetően született munkáinak vázlata, az épületekről ké -
szült fotók tekinthetők meg a pannókon. A Nagy bá nyá -
ra látogató tárlatot Guttman Szabolcs műépítész mu tat -
ja be a közönségnek. Közreműködik a Németh László
Líceum énekkara, Fülöp Gábor karnagy vezetésével.
Az eseményre a Teleki Mag yar Házban kerül sor.

A nap folyamán két más, az Építészeti Biennáléhoz 
kapcsolódó rangos szakmai rendezvényre is sor kerül
Nagybányán. Délután 14 órától a BATRA 2013 Díj c. 
kiállítás nyílik a Gold Pláza galériájában, 15.00 órá tól
pedig a díjazott építész-irodák konferenciája zajlik az
OAR Minerilor utcai székházában. Ezt követi majd a
Kós-tárlat megnyitója a szomszédos Teleki Mag yar
Házban. A tárlatok április 9-ig látogathatók vá ro -
sunkban, majd Besztercére szállítják őket.

***
A BATRA 2013 Díj az Erdélyi Épí té -

szeti Biennálé legrangosabb eseménye. A
verseny, majd az ezt kö ve tő kiállítások
célja az Építészeti Kamarák tagszer ve ze -
teit képviselő szakemberek munkájának 
hiteles be mu tatása, a legsikeresebb szak -
mai teljesítmények, vala mint a jelenleg 
érvényben lévő épí tész mér nöki gyakorlat 
kritikai megközelítése. A je lö lé se ket és a 
díjakat romániai és külföldi neves épí -
tészek í té lték oda. Az elmúlt két év 48
mű építészeti iro dá já nak 118 épí té szeti 
pro jektje vett részt a versenyben, a kik az 
erdélyi, a bihari, a szatmári, az é szak-
 nyu gati ré gió, valamint a Fehér me gyei
Romániai Építész Ka ma rát kép vi se lik a
különböző szakterületeken. (TMH)

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.

Ne feledjék! Vasárnap haj nal ban
3 óráról 4-re kell előrevinni az

óramutatót. A nyári idő szá mí tás
október 29-ig marad érvényben.
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Mag yar parlamenti választással kapcsolatos tájékoztató
magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgároknak

A Nemzeti Választási Iroda a szavazási le vél -
csomagot eljuttatja a választópolgárnak postai
úton arra a lakcímre vagy arra a külkép vise let -
re, ahova a választópolgár a regisztráláskor azt 
kérte. A Főkonzulátusra kért szavazási levél -
cso magot a választópolgár csak személyesen ve -
heti át 2014. március 24-április 4. (péntek) kö -
zött, munkanapokon Csíkszeredában 6-21 óra
között, Kolozsváron 9-19 óra között személyi 
i gazolványuk vagy útlevelük bemutatásával.
Kérjük, hozza magával lakcímkártyáját is.

A szavazási levélcsomag
tartalmazza:

- a levélben szavazás szavazólapját,
- a választópolgár azonosításához szükséges nyi -

latkozat nyomtatványát,
- a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot

(bel ső, jelzés nélküli boríték),
- az elsőbbségi válaszborítékot, amelynek cím -

zé se: NVI, Bu da pest, 1855,
- a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

A levélben szavazás módja:
- kitölteni a szavazólapot, azaz egyértelmű x vagy

+ jelet tenni a párt mellé, amelyre szavazni akarunk,
- a szavazólapot beletenni a kisebb méretű, je lö -

letlen belső borítékba,
- a belső borítékot lezárni,
- kitölteni az azonosító nyilatkozatot. Itt a sa ját sze -

mélyi adatokat kell megadni a mag yar lakcím kár tyán,
vagy a mag yar útlevelén, vagy a honosítási okiraton
szereplő információk sze rint, valamint a nyilat koza -
tot alá kell írni, 

- a szavazatot tartalmazó lezárt belső borí té kot és 
a kitöltött azonosító nyilatkozatot a nagyobb alakú
NVI, Bu da pest, 1855- címét tartalmazó vá lasz bo rí ték -
ba kell helyezni, és azt is lezárni.

A válaszboríték eljuttatása a
Nemzeti Választási Irodához:

- postán feladni Magyarországon vagy Romániá -
ban bérmentesítés nélkül. A szavazást tartalmazó bo -
rítéknak 2014. április 5. (szombat), 24 óráig be kell
érkeznie a budapesti Nemzeti Választási Irodához. A 
mag yar postahivatalokban április 3-ig kell le ad ni a

válaszborítékokat.
- Főkonzulátusokon leadni 2014. március

24-áp ri lis 4. között munkanapokon, Kolozs -
vá ron 9-19 óra között, Csíkszeredában 6-21
óra között, vala mint mindkét helyszínen áp ri -
lis 6-án, 6-19 óra között.

- Magyarországon az országgyűlési egyé ni
választókerületi választási irodák egyikében le -
adni 2014. április 6-án, 6-19 óra között.

Megye Város Cím Telefon
Békés Békéscsaba Szent István tér 7. 66/523-800

Békés Békés Petőfi Sándor u. 2.  66/411-011

Békés Gyula Petőfi tér 3. 66/526-810

Békés Orosháza Szabadság tér 4-6. 68/413-022

Csongrád Szeged Széchenyi tér 10. 62/564-164

Csongrád Szentes Kossuth tér 6. 63/510-303

Csongrád Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. 62/530-120

Hajdú-Bihar Debrecen Piac u. 20. 52/511-400

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19. 54/505-450

Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló Hősök tere 1. 52/557-300

Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. 52/563-200

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 42/524-532

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Kisvárda Szent L. u. 7-11. 45/500-751

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Vásárosnamény Tamási Á. u. 1. 45/470-022

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Mátészalka Hősök tere 9. 44/500-364

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nyírbátor Szabadság tér 7. 42/281-042

Határmenti választási irodák elérhetőségei:

Szót kér az olvasó:

Apró betűs vélemény
A tipográfiának az a célja, hogy a szöveg által

hordozott információt minél teljesebben átadja az
olvasónak, különböző tipográfiai eszközökkel. Ide
tartozik a betűtípus, a betűméret, a betűszín stb. E -
zen eszközök megválasztása sohasem lehet öncélú,  
mindig funkciója kell legyen. 

A múlt heti Hol vagy, Ideália? című cikk apró
dőltbetűkkel lett szedve, hogy minél kisebb helyet
foglaljon el, olvashatósága azonban vitatható. E gyet
értek Romok József múltkori véleményével, hogy ne
sajnáljuk azt a csekély összeget, amibe az újság ke -
rül. Ne sajnáljuk, de akkor cserébe zömében idős -
ko rú olvasóink számára is olvasható szövegeket
adjunk, megfelelő betűmérettel. A securitátétól ne
féljünk, ők mod ern eszközeikkel akkor is el fogják
olvasni a kedvelt Tamási At tila-féle cikkeket, ha ap -
ró betűkkel lesznek szedve, ha nem.

A bankok és a biztosítók nagyon is érdekeltek ab -
ban, hogy az ügyfeleket ne tájékoztassák a szer ző -
dés esetleges változásairól. Az ő érdekük, hogy az
ügyfél olvasatlanul is aláírja a szerződést; ők tud -
ják, hogy az apró betűs rész el nem olvasása nem
men tesít a szerződés következményei alól. Tudom,
a Bányavidéki Új Szó nem bank, és nem biztosító,
érdeke, hogy még sokáig kalauzolhassa olvasóit a
magyar szó világában. De bizonyára rajtunk, ol va -
sókon is múlik, hogy így legyen!

Péter Károly

Továbbgondolva...
Előző írásomban azt írtam, „kisebbségbe ju tot -

tunk”, nem azt, hogy - vagyunk. Aztán azt, hogy ez
egy másik írás témája.

Most megpróbálom, talán sikerül legalább rész -

ben kibogozni, hogyan történ he tett ez meg.
Hát először is a tényállás. Két statisztikai doku -

ment van előttem. 
1. „Szatmár vármegye nem ze ti ségi, vallás fele -

ke zeti statisztikája... az 1880-as nép számlálás sze -
rint”. Ebben a mi helységünk, vagyis Misztótfalu
(Misztmogyorós külön község volt ab ban az idő -
ben) adatai a következők: összlakosság 922, ebből
mag yar 455 - 5o,7%, akik római kato li kusok, 120-
 an reformátusok, 311 (ebben a szám ban néhány lu -
teránus, köztük magam is), aztán román nem ze ti -
ségűek 426-an, ami 47,3%, mind görög ka tolikus
val lásúak.

Nagybánya város lakóinak száma 8 632, ebből
mag yar 5 566 - 64,5%. A román lakosok száma
2 469 - 28,6%, német lakosok 183, és mások 414- en.

2. „Nagybánya város tükre”, 164 oldalas Ka -
lauz közli az 1930-as hivatalos népszámlálás ada -
tait, vagyis: a város összlakossága 13 856, ebből ro -
mán 6 294, mag yar 2 977, német 826, zsidó 1 927,
a többi más nemzetiségű.

Az eltelt jelenkori egy évszázadnyi időben mi tör -
tént? Láthattuk, kisebbségbe jutottunk.Ennek okai, 
a hatalom politikája mellett, a mi mulasztásunk is,
nevezetesen a kivándorlás, a vegyes házasság, és
anyanyelvünk sorvadása.

Egy kisebbségbe jutott nép életének megvannak 
a tulélési lehetőségei, mindössze kell tudnia többek 
között, melyik az út, amelyen mennie kell. Heti la -
punkban megjelent írásokban erre találhatunk uta -
lásokat. Megemlítem – utólagos engedelmével - Vá -
radi Enikő „Erdélyi magyarnak lenni kiváltság és
büszke  kötelesség” című irását. Idézek belőle: „meg -
jelent a soha nem látott érvényesülési láz, a mely a
magyar gyerekeket román iskolába kül di...” Job ban
fog érvényesülni, mondják. (Tényleg?) „Ott aztán
megszokják a román társaságot, kima rad nak a ma -
g yar közösségekből. Nem csoda, ha a pár vá lasztás 
is kényelemből egyre vegyesebbé vá lik... ezután nem
is kérdés, milyen iskolába fog járni a drága csemete.

Hadd idézzem még az általam nagyrabecsült
cikkíró (V.E.) szüleinek  példamutató hozzáállását
„Édesanyámat őrületbe kergették kolléganői an nak
idején, hogy milyen anya vagy te, hogy nem tö rődsz
a gyermeked jövőjével, és hagyod mag yar isko lá -
ba járni? Mire ő bölcsen csak ennyit válaszolt: ha
az én gyermekem nem tanul meg érettségiig jól ro -
mánul, akkor ő nem is egyetemre való. Kellene még
idéznem azt a lelki traumát, amit a tanulók a nem
anyanyelvű iskolákban elszenvednek, de ezen prob -
léma iránt érdeklődőnek ajánlom a teljes szöveget
(BÚSz -  2012. február 24.).

Aztán, van még egy másik elterjedt hamis fel -
fogás: ha a gyermek románul kezdte, nem tud át -
állni mag yar nyelvű iskolára.

A mi lányaink románul kezdték, mert a lortui
„sán tieren” dolgoztunk (de otthon a mag yar írást
és olvasást megtanítottuk nekik), volt, aki szóvá
tette: miért kell ez a nagy erőlködés? Válasz: mert
az én lányom nem lehet egy hátul kullogó epigon.
Mert kétnyelvűségével is, meg más felkészült ségé -
vel ősei nyomába megy majd, és „gyökereit” mé -
lyen beleereszti ebbe a sokat szenvedett  erdélyi föld -
be. Itt él és dolgozik. Nem máshol. Ezt olyannyira
vit te, hogy a német Benkiser cég bukaresti fiók já -
nál, ahol dolgozott, évekig nem tudták, hogy ő ma -
g yar anyanyelvű.

Eszter lányunk esetében is így történt, azzal a kü -
lönbséggel, hogy a nagyváradi orvosi egyetem ke -
re tén belül kinetoterápia szakot végzett románul.

Nekünk, itt élő magyaroknak érvényesülés és a
békés együttélés szempontjából is kötelességünk ro -
mánul is jól tudni, de nem az anyanyelvünk és meg -
maradásunk rovására.

Gyöngéd ajánlatom volna: tegyük félre a túlzott 
kényelmességet, és birkozzunk meg ezzel a dupla
munkával. Töltsük meg gyermekeinkkel, unoká ink -
kal a meglévő és az ezután induló anyanyelvű isko -
láink padjait, hogy elmondhassuk: „Megtettem, a -
mit tennem kellett”. (Romok József)
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Háborús  emlékeim
Igaz, hogy én még kisgyerek voltam a II-ik világháború zajlása

idején, de jól emlékszem egy-két olyan eseményre, amely mélyen
bevésődött tudatomba, és sokszor visszaemlékszem ezekre.

Ez a világháború 1939-ben, szüle té -
sem évében tört ki. Életem első évei -
ben Kolozsváron gondtalanul ját sza -
doztam az öcsémmel, aki 1942 nyarán
született. Először az állomás ne gyed -
ben laktunk, majd amikor járni tanult,
kertes házba költöztünk, fel a Kemény
Zsigmond utcába. Édesapám a Derma -
ta cipőgyár alkalmazottja volt, mint mű -
vezető, s ahogy a szüleim mesélték, meg
volt mindenünk, semmiben nem szen -
ved tünk hiányt. Aztán, ez a számunkra
nyugodt élet, egyszer csak kezdett na -
gyon zűrzavarossá válni. Én csak arra
emlékszem, hogy Bethlenben találtuk
magunkat, persze azt már nem tudtam
és nem is firtattam, hogy miért. Azt u -
tóbb tudtam meg, hogy a bombázások
miatt hagytuk el idéglenesen Kolozs -
várt. Azt is megtudtam édesanyámtól,
hogy ott apám cipőözletet nyitott a gyár
megbízásából. Közben őt behívták ka -
to nai szolgálatra, úgyhogy anyámra há -
rult minden dolog: az üzlet vezetése, és 
a család fenntartása. Először albérlet -
ben laktunk a román egyház pap já nál,
onnan aztán '44 tavaszán, miután a zsi -
dóságot összeszedték és elhurcolták, az
egyik üresen maradt házba költöz tet tek.

Tisztán emlékszem a bombá zások -
ra is. Volt, amikor az udvarról néztük

az ellenséges bombázó repülőgépeket,
s láttuk, mint ereszkedtek le a bombák
a tőlünk távolabbi részekre, főleg az ál -
lomás környékére. Volt, amikor a lég -
el hárítás előre jelezte a közeledésüket
szirénával. Szinte ma is hallom a jel -
leg zetes búgását. Ilyenkor édesanyám
ölbe kapta az öcsémet, én meg a szok -
nyájába kapaszkodtam, úgy szalad tunk
az óvóhelyre. Első időkben a Bethlen
kastély akkor még hatalmas parkjában
kialakított földalatti bunkerbe húzód -
tunk, sok emberrel együtt. Egyszer nem
sikerült elérnünk időben ezt a helyet, s
egy hatalmas fenyőfa tövében húztuk
meg magunkat. Anyám paplanba be cso -
magolt öcsémet szorongatta, én erősen
hozzá bújtam, s vártuk a véget, mert per -
cekig úgy tűnt, hogy végünk lesz. A kas -
tély és a park tele volt német kato na ság -
gal, valószínű ezt tudhatta az ellenség,
s bizony nagyon erős szőnyegbombá -
zás volt. Hála a jó Istennek, épen meg -
úsztuk. Akkor nagyon meg voltam i -
jedve, valószínű sírtam is, bizonyára az 
öcsém is, meg édesanyám is.

Az új lakhelyünk volt lakóinak a kis -
lánya a gyönyörű szép hajasbabáját az
egyik német tiszt csicskására (tiszti szol -
ga) hagyta megőrzésre, ő meg ne kem
akarta adni. Édesanyám, mint az ő rült
kapta ki a kezemből, s a katonát ba bá val
együtt elküldte. A zsidó család holmija 
a nyárikonyhába volt berakva, amit az -
tán a csőcselék feltört és nagy részét el -
hurcolta. Én is ott ténferegtem, de sem -
mit nem volt szabad elhoznom. Nekem 
nagyon megtetszett egy kicsi lá boska,
amit nagy titokban mégis ki csem pésztem 
és eldugtam. Évtizedekig őriz gettem.

Közben édesapám hazajött, szeren csé -
sen megúszta a harcteret, lúdtalpa mi -
att csak irodai munkát végzett, va la mi
sérülés is érte, de erre nem em lék szem.

Az nagy élményként maradt meg
bennem, amikor lovasszekérre pakol -
tunk - ezt tette mindenki a faluban -, 
si etni kellett, mert hátunk mögött az o -
rosz csapatok közeledtek, s útnak in -
dultunk. Az úton összekeveredtünk a
visszafele menetelő mag yar és német
katonasággal. A civil lakosságot több -
ször félreállitották, helyet bistosítva a
vonuló csapatoknak. Ezt a utazást mi,
gyerekek nagyon élveztük, nem törőd -
tünk a körülöttünk zajló nagy össze -
visszasággal. Dunnák közt a szekéren
nagy biztonságban éreztük magunkat,
ennivalónk is volt bőven. Útközben bi -
zony még a kis cókmókunknak egy ré -
szét is el kellett dobálniuk a szüle im -
nek, hogy bírja a szekér és a lovacskák
a nehéz utat. A nagy katonai forgalom
miatt minket, civileket mellékútra té rí -
tettek, így értük el a láposi hegyeket, s
azon keresztülvergődve Magyarlápos
határát. Bennünket a „felszabadulás” itt

ért. Egy nagy szekértábort alakítottunk 
ki az erdő egy tisztásán. Volt itt min den:
lovak, szekerek, tehenek, fözőalkal ma -
tosság. Azt reméltük, hogy itt nem fog -
nak ránk találni az oroszok.

Az a jelenet is végigkísért egész é -
letemben, amikor egy nap megjelentek 
a kozákok lovon, gépfegyverrel a ke -
zük ben, és németek után kutattak. Cso -
dálatos módon senkit nem bántottak.
Valaki tudott velük beszélni, látták a sok
gyereket is, békünket hagytak. Másnap 
aztán kicsalták a kar- és zsebórákat, a -
zokat nagyon szerették. Szüleim órái is 
áldozatul estek. Senki nem mert velük
ellenkezni. Harmadnap visszajöttek a 
lovakért, mind elvitték, majd a falu be -
liek állataikkal bevontatták a szekere -
inket, arra a helyre, amelyet a falu bí rá -
ja jelölt ki nekünk. Innen aztán ideig -
lenesen családokhoz kerültünk, amíg a
háború még dúlt, s nem tudtunk Ko -
lozsvárra visszamenni. Magyarlápo son
néhány hónapot töltöttünk, egy román
suszter családja fogadott be minket. I -
gazán rendesen viselkedtek velünk. A -
pámnak sikerült megint két lovat vá sá -
rolnia, s aztán, mikor már minden le -
csendesett, nekiindultunk a nagy út nak,
visszafelé Kolozsvárra, ahol már nagy -
szüleim nagyon aggódtak értünk. 1945 
őszéig ismét itt laktunk nagy mamá mék -
kal a Méhes utcában, közben lakást kel -

lett cserélniük, szintén egy szép családi 
házra. Mi, gyerekek nagyon jól éreztük 
magunkat, arról fogalmunk sem volt,
hogy miért kellett aztán olyan várat la -
nul elhagynunk, s Tasnádra mennünk.
Erről már írtam a tasnádi vissza em lé -
kezésemben.

Arra is emlékszem, hogy éjjelente
több esetben is dörömböltek a bejárati
ajtón, miután átugortak a kerítésen, o -
roszul kiabáltak be. Ilyenkor nekünk, 
gyermekeknek sírnunk kellett, ugyanis 
azt mondták, hogy az oroszok a gyer -
mekeket nem bántják. Hát nem is lett
soha bántódásunk.

Apánk eladta a lovakat egy hóstáti
bácsinak, mi is elkísértük őket, és na -
gyon megsirattuk. Milyen élvezet volt
nekünk a szekerezés!

Hát ilyen emlékekkel maradtam a
há ború idejéből. Ezeket elmeséltem a
tanítványaimnak, amikor a II. vi lág há -
ború történetét tanítottam. Nagy fi gye -
lemmel és érdeklődéssel hallgatták.

Ezúton is hálát adok a jó Istennek,
hogy mi viszonylag simán átvészeltük
ezt a nagy világégést. Utólag azt is meg -
tudtuk, hogy Bethlen állomását és fő -
utcáját, ahol mi is laktunk, teljesen le -
rombolták. Ha ott maradunk, valószínű 
mi sem lennénk az élők sorában.

Romok  Márta

Húsmizéria
Ha már magunk mögött tudhatjuk március idusát a szokásos magyarel lenes 

dörgedelmekkel, kezdetét veheti az április elsejére beharangozott ár drá gí tá -
sok zuhataga és a húsvét előtti húsmizéria. Innen jön husi, onnan jön husi a be -
vásárlóközpontok polcaira, hála az ezen a szinten működő maffia há lózatnak.

Ilyenkor, ünnepek közeledtével az ellenőrök azt is ki szokták deríteni, hogy 
a vízben élő halak sem tiszták és egészségesek.

Hoppá! Ha egyes halkonzerves dobozokra ránézünk, milyen származási
hely is van feltüntetve rájuk, lehet éppen az égerháti halastóból származó ha -
lakat tartalmaznak, és nem egy világvégi helyről kerültek ide. Hogy hazánk
vizekkel és tengerrel megáldott ország, az biztos, halak is akadnak, bár hal -
utánpótlásban a mag yar testvéreket látogatjuk egyre sűrűbben. Akik e terü le -
ten dolgoznának, bizonyára az aranyhalaikat etetgetik házacskájukban, és
las san, lassacskán naponta közel száz tonna húsáru gördül be a hazai piacra
„legálisan”. Felelősséget mindenki magáról hárítani próbál, olyanmód, mint
a börtönbe kerültek. Kérem, nem vagyok hibás. Akkor meg ki a hibás, ha nem
ők? Mi, a vásárlók, akik megvesszük az újracímkézett áruikat, és aztán egyre
sűrűbben látogatjuk az árnyékszéket és háziorvosunkat? Szerintem a háztáji
udvarunk állatkái azért egészségbiztosabbak.

Vicsai György

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. Jelent -
kezési határidő 2014. ÁPRILIS 7.,
reg gel 8 óra.

Részletek a március 14-i 
lapszámban.

A
kolozsvári
Horthy út

vége a
bombázást 
követően
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ZINNER OLÁH ÁGNES:

A táltos (2.)
- folytatás az előző lapszámból -

Hanga egy határmenti városba utazott gyerekkori
barátnőjéhez, aki oda ment férjhez. Estére érkeztek
meg, elmondta az egész történetét és kérte, vala mi -
lyen módon segítsenek neki átjutni a határon Ma -
gyarországra, itt kiírtásra szemelték őket, a két nagy

Csillag már eltűnt... Magyarország-mennyország, csak
ott van remény! A barátnője férje rögtön ajánlotta a
segítségét.

- Ismerek a gyárból egy nagyon rendes cigány -
embert, aki hétvégeken átjár feketézni a zöld hatá ron,
ő hozza nekünk is mindig a kávét, cigarettát, reggel
beszélek vele, most alvás!

Ágyat vetettek nekik is, de Hanga nem tudott a -
ludni. Vigyázta kisfia álmát, s közben azon töpren -
gett, mennyire más itt minden, ugyanaz az ország, e -
zek is magyarok, mégis másként beszélnek, még a pi -

tyóka is krumpli, mások a szokásaik. 400 km,  és meny -
nyi különbség! Szerencsére jó emberek. De mi vár
rájuk egy másik országban? Sóhajától megmozdult a 
függöny. Olyan rossz egyedül..., elszorult a szíve, félt, 
sírt, honvágya volt.

Másnap jó hírrel érkezett haza a vendéglátó:
- Lehet készülni! Ma éjjel Zsiga magával visz ti -

teket. Csak ugyebár a Krisztus koporsóját sem őriz -
ték ingyen, kellene egy kis pénz...

- Van - mondta Hanga gondolkodás nélkül, s a férfi 
kezébe adta az anyósa borítékát -, gazdálkodj vele!

A férfi megnézte a jó vastag borítékot, majd ki -
vette tartalmát, kiszámolta a kellő összeget, a többit
visszaadta a nőnek:

- Még szükséged lehet rá.
Éjfél után kimentek az udvarra, ke veset vártak, s

már jött is egy kocsi, a volánnál egy fiatalabb, hosszú 
hajú férfi ült, mellette egy idősebb, kalapos cigány
em ber, aki kiszállt, kezet fogott a házigazdával, át -
vette a borítékot, segített Hangáéknak beülni:

- Gyorsan, gyorsan! - mondta közben. - Hamar
világosodik...

Alig búcsúztak, a kocsi már indult, keresztül a vá -
roson, országúton, mezei úton, árkon-bokron, amíg
egy fegyveres katona útjukat állta. A kalapos az ab -
lakon keresztül nyújtota ki a borítékot, s már ro bog -
tak is tovább, amíg megint aszfaltos útra nem értek,
majd egy faluba. Világosodott, a kocsi egy ház előtt
állt meg, a bejárat felett hatalmas cégtábla hírdette:
SÖRÖZŐ. Hanga izgatottan fogta meg a fia kezét:

- Látod, Andriska, mag yar felirat!
A sofőr felhúzta szemöldökét:
- Milyen lenne?! Ez Magyarország... Itt ki száll -

nak hamar.
Hangáék igyekeztek is, olyan gyorsan vette fel a

hátizsákot mint soha azelőtt. Közben megjelent egy
tes tes, magas férfi nagy dobozzal a kezében, amit át -
adott a kalaposnak, az átvette majd menet közben
Han gára mutatott:

- Rendezd  el valahogy.
És eltűntek. Az asszony úgy érezte, ott hagyták a

világ végén, a kipufogógázban, semmi támasz nél kül...,
csak abba a mag yar feliratba kapaszkodott lel ke, már 
százszor is elolvasta: SÖRÖZŐ. Magyarul... nagy be -
tűkkel... Már az utcáról jól olvasható! (folytatjuk)

Megkezdődnek a felújítási
munkálatok a Híd utcai épületben

Előzmények: 
Miután az egykori Híd utcai re for -

mátus iskola épülete visszakerült a re -
formátus gyülekezet tulajdonába, hosz -
szú egyeztetés után a Református Egy -
házközség felajánlotta az épületet a Né -
meth László Elméleti Líceumnak arra a
célra, hogy ott óvoda és elemi osz tá lyok 
működhessenek. Az egyházköz ség kü -
lön böző pályázati és kormány pén zek ből
a külső javítások háromnegyed részét be -
fejezte. A tavalyi tanévben megkötött,
és a Helyi Tanács által jóváhagyott hár -
mas szerződés értelmében az Önkor -
mányzat vállalta az épület belső felú -
jítását és fenntartását. További hosszú
hónapokba telt, hogy a miniszté rium mal
és tanfelügyelőséggel jóváhagyassuk azt
az átszervezett iskolahálózatot, mely le -
hetővé teszi az óvárosi osztályok és ó -
vo dacsoportok átköltöztetését nemcsak
a Híd utcai épületbe, hanem a Németh
László Elméleti Líceum intézményi ke -
retei közé. Így nálunk tanulhatnak a cin -
termi Petre Dulfu Általános Iskola ma -
gyar tagozatának diákjai, és azok az óvo -
dások, akik mag yar tannyelvű csoport -
ba jártak a 25-ös Wal dorf óvodába, az
Eminescu Napközibe, a 8-as számú Nap -
közibe, valamint a 12-es számú Óvo dá -
ba.

Újabb lépések:
Az elmúlt hetekben több egyeztetés

is történt az épület felújításával kap cso -
latban, megtörtént az épület állapo tá nak
felmérése, megkezdődtek a tervezési

munkálatok. Az épület belső beren de -
zése a célnak legmegfelelőbben törté -
nik, a legapróbb zugot is remekül ki -
használva dolgoznak a tervezők, hogy
ne csupán osztálytermek és óvo dater -
mek létesülhessenek, de díszteremmel, 
tornateremmel, öltözőkkel, könyv tár ral
is gazdagodhassunk, legyen hely orvo -
si rendelőnek, logopédusi szakren de lő -
nek, tankönyvraktárnak, taneszköz- rak -
tárnak, irodáknak is. Az Önkor mány -
zat által ígért felújítások mellett szük -
ségesek olyan beruházások, amelyeket
az épület tulajdonosa, a Református Egy -
házközség végezhet.

Az iskola szerepvállalása: 
Az iskola, a maga szerény anyagi le -

hetőségei szerint szintén igyekszik ki -
venni részét a felújításokból, az épület
berendezéséből. Nagy segítségünkre van
ebben az az 1 000 000 Ft., amit a Scho -
la-Pa ren tis Egyesület (az iskola szülői
bizottságának egyesülete) a Bethlen Gá -
bor Alap pályázatán nyert, és melyből
az elemi osztályok és óvodacsoportok,
illetve a könyvtár berendezésének egy
részét tudtuk megvásárolni. 

Szintén nagy segítség az a Tisza -
vasváriból érkezett iskolabútor-szál lít -
mány, amellyel be tudjuk rendezni az
elemi osztályokat.

Mi magunk is gyűjtjük az új épület
számára a tartalék táblákat, padokat, ka -
tedrákat. Egyes óvodacsoportok rész ben
azokból a bútorokból lesznek beren dez -
ve, melyeket régi helyükről magukkal
hoznak. Gondosan őrizgetjük, s a leg -

szük ségesebbekre költjük majd azt az
adományt is, amelyet a karácsonyi elő -
adásunk alkalmával gyűjtöttünk. 

Munkánkat, ügyünket leginkább úgy
tudják támogatni, hogy felajánlásaikat
eljuttatják a Schola-Pa ren tis Egyesület 

számlaszámára: Asociaţia Schola Paren -
tis, Baia Mare, Str. Luminişului Nr. 1.,
RO48 BRDE 250S V498 2481 2500.

Dr. Váradi Izabella
igazgató

Németh László Elméleti Líceum

Kós Károly Emlékest
Kós Károly születésének 

130. évfordulója alkal má ból
emlékestet mutatnak be szat -
márnémeti művészek, Kiál -
tó Szó címmel.

Előadók: László Zita szín -
művésznő, Bartók Béla Ha -
gyományőrző Kulturális
E gyesület Kamarakórusa,
Hencz József zene szer ző- kar -
nagy vezetésével.

Szemelvények Kós Ká -
roly írásaiból.

Kós Károlyhoz írott köl -
temények:

Áprily Lajos: Tetőn - Kós
Károlynak

Kányádi Sándor: Kós Ká -
roly arcképe alá

Tompa László: Őszi üd -
vözlet - Kós Károlynak

Bágyi Bencze Jakab: A
há zat és hazát építő emlé -
kezete (ősbemutató)

Kós Károly - Jánosházi
György - Hencz József: Pa -
ra frázis egy Budai Nagy An -
tal-jelenetre (ősbemutató)

Kós Károly - Hencz József: Kiáltó szó - dramatikus kantáta vegyeskarra és
narrátorra (ősbemutató)

Az előadásra március 30-án, vasárnap este 8 órától
kerül sor a veresvízi Krisztus Király templomban.

Bezárt felsőbányai
borospincék és sörcsarnokok

 A múlt század második feléig
a Giródtótfalu és Szinérváralja kö -
zötti hegylánc déli és délnyugati
lejtőin felsőbányai polgárok is ter -
mesztettek szőlőt. Városunkban 
már a középkorban  gazdag pol -
gárok kőházainak utca felőli, hű -
vös, félhomályos, boltíves pin cé i -
ben a helyi szőlőtulajdonosok bo -
rait árulták. A pincékben lécek kel
különítették el azokat a he lye ket,
ahol a bort kedvelőket kiszol gál -
ták. A főutcán még most is látha -
tunk ilyen, kisebb vagy nagyobb
mértékben átalakított pincét.

A középkorban a babyava ro -
sokban a bor árulása előtt min den
hordóból kóstolót kellett küldeni a 
bírónak, aki a kóstolás után szab -
ta meg a hegy levének az árát. Szi -
gorúan megbüntették azt, aki nem 
azt a bort árusította, amelyből kós -
tolót küldött a bírónak.

Hétfő reggeltől csütörtök es tig
az engedéllyel rendelkező polgár
csapra verhetett egy hordót. Aki
pénteken akart új hordóból áru -

sítani, annak délelőtt tíz óráig el
kellett küldenie az italmintát a bí -
rónak. A hordó csapját a bíró en -
gedélye nélkül is megnyit hat ták,
ha a borral rokonaikat, bará tai -
kat, ismerőseiket kínálták meg.

A pontos mérték betartására és
az udvarias kiszolgálásra egya -
ránt vigyáztak. Egyszer egy bíró
így dorgálta meg az egyik pince -
tulajdonost:

- Tartózkodjék többet a bor -
ki mérésben, ne üljön olyan sokat  
a pince feletti szobákban, a fele -
sége szoknyája mellett!

Még a múlt század első évti -
zedeiben is a bor volt a fel sőbá -
nya iak kedvenc itala, de a Szent
János-patak melletti sörfőzdében 
készült világos színű sert is szí ve -
sen fogyasztották. Száz évvel eze -
lőtt is kortyolgathattak más vá ro -
sokban készült söröket, például 
Wi der László Kapnik utcai sörö -
zőjében kőbányai és kassai sört is  
iddogálhattak. Forró nyári na -
po kon a Bódi-tónál, az An gyal-

 csorgó jéghideg vizében hűtött sör -
rel csillapították szomjukat a ki -
rándulók.

Pain Károly felsőbányai e zer -
mester, romantikus-népies ver sek
költője ,,Cintányéros régi világ”
című versciklusában így eleveníti 
fel a sör szállítását a sör főz dé -
ből:,,Alsóvégi ökrös szekér/ fuva -
rozza sereshordóját,/ a csar nok -
ban pedig öreg prímás/ cikor nyáz -
za keserű, vén nótáját.”

Egy több mint 100 éves ka len -
dáriumban olyan viccekre buk kan -
tam, amelyek szereplői bo ros pin -
cék törzsvendégei:

Két részeg beszélget egy fő ut -
cai borpincében.

- Jaj, bárcsak egérré vál toz -
hatnék! - álmodozik az egyik.

- Bolond vagy? Miért sze ret -
nél egér lenni?

- Mert akkor, ha haza men nék,
félne tőlem a feleségem.

***
- Tudod, barátom, én csak ak -

kor iszok, ha nincs mit csináljak.
- Én pedig akkor csinálok va -

lamit, ha nincs mit igyak.

Boczor József
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Az anyósa temetésén Ko -
vács odalép a sírgödörhöz, és
be leszór egy zacskó szóda bi -
kar bónát.

- Miért csinálod ezt? - kér -
dezi az egyik barátja.

- Hogy a föld könnyebben
megeméssze.

***
- Apu, mi az az infláció? 
- Figyelj szépen, meg pró bá -

lom elmagyarázni. Tudod, az -
előtt taxival jártam, néha eljár -
tam a kupiba és ebéd után min -
dig megittam egy-két üveg jobb
fajta sört. Ezzel szemben most
mi van? Kombinált bérlet, e béd
után egy pohár csapvíz és anyád.

***

Kovács elmegy a pszicho -
ló gusához: 

- Doktor úr, van egy óriási
problémám. Megismerked tem
egy csodá la tos nővel. Ked ves,
okos, gyö nyörű és tempera men -
tumos. E mellett igen jómódú.
Nagyon szeretjük egymást...

- Igen? Akkor mi itt a prob -
léma?

- Nem tudom, hogyan mond -
jam el ezt a feleségemnek.

***
- Asszonyom, a vasúti je -

gye nem érvényes a gyorsra! -
szól a kalauz.

- Akkor legyen szíves szól -
ni a mozdonyvezetőnek, hogy
hajtson lassabban!

***
Az ügyeletes tiszt felveszi a 

jegyzőkönyvet, s közben kér -
dezgeti a bejelentőt:

- El tudná mondani, mi lyen
volt a támadója?

- Dőlt belőle az alkohol szag.
- Mégis, valami ponto sab -

bat nem tud mondani?
- Azt hiszem, körtepálinka

volt...
***

A 16 éves Ádám hazamegy 
a tanévzáró után és odaáll az ap -
ja elé:

- Apu, itt van a bizo nyít vá -
nyom, és egy lista azokról a hí -
res és sikeres vállalkozókról,
akik sosem érettségiztek le.

***
A mag yar labdarúgó válo -

gatott felkeresett egy árva há zat.
- Annyira rossz érzés volt

látni azokat a szomorú arco -
kat, a reménytelenséget a sze -
mükben - nyilatkozta később a 
6 éves Palika.

***
- A bácsikám tavaly szená -

tornak jelöltette magát.
- Tényleg? És most mit csi -

nál?
- Semmit. Megválasztot ták.

***
- Miért hagyott ott a fele -

sé ged?
- A titkárnőm kettőkor be -

ál lított az irodámba egy fél kész
jegyzőkönyvvel. Mondtam ne -
ki, hogy háromra legyen az asz -
talomon. Ott volt. Nos, akkor
nyitott be az asszony...

***
- Hány percig főzted a lágy

tojást?
- Tizenkét percig.
- Mondtam, hogy csak há -

rom percig kell főzni!
- Tudom, de négyet tettem föl.

***
- Melyik a legerősebb bor?
- A misebor, mert egy issza

és 300-an énekelnek tőle .

***
- Képzeld, akkora mákom

van!
- Miért?
- Tegnap, amikor a szere -

tőm mel sétáltunk, összefu tot tam
a feleségemmel.

- És?
- Ő sem volt egyedül.

***
A házaspár éppen csak le -

kési a vonatot. A férj mér ge -
lődve így szól a feleségéhez:

- Látod, ha gyorsabban ké -
szülődtél volna, nem késsük le.

- És ha te nem készülődtél
volna olyan gyorsan, akkor most
nem kellene annyit várni a kö -
vetkezőre.

***
A szemorvos hosszasan vizs -

gálja a beteget, majd meg szó lal:
- Már ne haragudjon, uram,

de hogy talált ide a rendelőbe?

***
A bika beugrik a kerítésen,

át a tehenekhez :
- Sziasztok! Tökös Dönci

vagyok, de hívjatok csak nyu -
godtan Döncinek, mert a többi
fennakadt a kerítésen !

***
- Doktor úr, úgy érzem, én

már a halál küszöbén vagyok.
- Ne izguljon, kérem, egy

operáció majd segít, hogy ezen
túljusson.

***
Egy afrikai országba kikül -

dött diplomata AIDS fertőzés -
sel tér haza. Megvizsgálja az
orvos, és tapintatosan akarja
vele közölni a rossz hírt:

- Uram, az a helyzet, hogy
a dipl omáciai védettség nem
nyújtott önnek teljes im mu ni -
tást.

Alaposan
bebiztosítottak!

Úgy bebiztosítottak, kérem, helyesebben sze -
mélyautómat úgy bebiztosították, hogy job ban
nem is lehetne. Amint azt a mellékelt ábra is
mutatja, a járművemre kötött felelősség-biz -
tosítás 3126. 14. hó 24-én jár le.

Ha skót lennék, azt mondanám: most kény -
telen leszek több mint 1100 évet élni, hogy ne
vesszen kárba a pénzem, és kiélvezhessem min -
den idők legolcsóbb biztosításának vala meny -
nyi előnyét. Nem vagyok skót, ezért számomra 
a hosszú élet titka nem az 1100 évre kötött biz -
tosításban rejlik. Legfeljebb a Rekordok Köny -
vébe kerülhetek be, hiszen szerintem senkinek
sincs ilyen olcsó és hosszú távra szóló biz to sí -
tása.

Ami még az évszámnál is rejtélyesebb volt
számomra, az a 14. hónap. 13. fizetésről „tör -
té nelmi“ tárgyú eszmefuttatásokban, illetve kam -
pányidőszaki „tudományos-fantasztikus“ fel -
szó lalásokban már hallottam, de 14. hó nap ról
még soha. Sokat törtem a fejem, mire sikerült
erre a rejtélyre egy elfogadható magya ráza tot
találnom. Minden bizonnyal arról van szó, hogy

addigra a nemzeti bruttó össztermék értéke o -
lyan magasságokat ér el Romániában, hogy kép -
telenség lesz azt 12 hónapra leosztani. Lega lább
14 hónapra lesz szükség, hogy azt a hatalmas
számot havi lebontásban egyáltalán szem lél -
tetni lehessen.

Gondot esetleg az fog még okozni, hogy az -
zal a két potya hónappal melyik évszakot bő -
vít sék ki. A tavasz és az ősz szerintem eleve ki
van zárva, a nagy harc a nyári, illetve a téli i -
degenforgalomra, gazdasági ágazatokra sza -
ko sodott honatyák tábora között fog zajlani.
Gyanítom, hogy a lakosság véleményét akkor
sem fogják ez ügyben kikérni.

Nem tudom, kivel fog akkor, 3126-ban kor -
mányozni az RMDSz, azt viszont biztosra ve -
szem, érdekképviseletünknek sikerül elérnie,
hogy legalább az egyik plusz hónap mag yar
vo natkozású elnevezést kapjon. Az lesz, mond -
juk, az Új Szó hava.

S hogy e maratoni biztosítás kapcsán mi
számomra a legnagyobb vígasz? Hát az, hogy 
ezzel a hétpecsétes szerződéssel közösségünk
jövője újabb 1100 esztendőre biztosítva van.
1100 év múlva egy mag yar biztosan lesz még
itt. Ha másképp nem, a biztosítótársaság nyil -
vántartásában.

Tamási At tila

- Vállalatunk fejlődésének statisztikai
görbéje a pincében folytatódik.

Repülős
okosságok

- Ha egy kétmotoros gép
egyik motorja elromlik, a má -
sik motorral minden gond
nélkül el tudsz repülni a b e -
csapódás helyszínéig.

- Sokkal több repülőgép
van az óceánban, mint a hány
tengeralattjáró az égen.

- Sebesség, magasság és
agy. A háromból legalább
kettőre szükség van egy si -
ke res repüléshez.

- Régi szép idők, amikor
a szex biztonságos volt, a re -
pülés meg veszélyes.

- A zseblámpák olyan hen -
geres fémeszközök a mentő -
csomagban, amelyek leme -
rült elemek tárolására szol -
gálnak.

- A Brit Királyi Légierő pi -
lótáinak szóló ajánlás a má -
sodik világháborúban: ha a 
lezuhanás elkerül hetetlen -
nek tűnik, próbáljon meg a
legolcsóbb, legpuhább ob jek -
tumra zuhanni olyan lassan 
és gyengéden, ahogy csak tud.

- Sose repülj olyannal, a -
ki bátrabb nálad!
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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

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. Az Egyházközség és a Líceum
kö zött az Önkormányzat beleegyezé -
sével létrejött ingyenes bérleti szerző -
dés ér telmében, az intézmény – amely a
re for mátus egyház Híd utcai épületé ben
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!

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 rendezvényre szeptember 19-21 között kerül sor.
(Főtér Fesz ti vál Egyesület)

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

- 30-as sz. Napközi óvoda cso port -
ja, Zazar-negyed, str. Victoriei 110. (a
volt 26-os sz. Óvoda), óvónő: Barcs
Éva, tel: 0722 879657

- 30-as sz. Napközi napközis cso -
portja, Zazar-negyed, str.Victoriei 110., 
óvónő: Tunyogi Imola tel: 0755 202 175

- Step by Step Óvoda napközis cso -
portja, str. V. Ba beş 2. (a volt Ciocan
utca végén), ó vó nő: Torkos Erika, tel:
0747 153498

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

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

- a Németh László Elméleti Líceum 
négy óvodacsoportja, str. Podul Vii lor
(Híd utca). Beiratkozás a Németh Lász -
ló Líceum titkárságán str. Luminisului
1. sz.). Óvónők: Szaniszló Emese, tel:
0740 763 119, Ignát Etelka, tel: 0742
027 848 , Görög Ágnes, tel: 0724 865 299,
Wal dorf csoport: Kerekes Gabriella .

Iratkozni hivatalosan 2014 február
24-től május 1-ig lehet, de kérjük a szü -
lőket, jelezzék/tájékozódjanak az óvó -
néniknél is telefonon, majd az óvodák
titkárságán.

Kérjük a kedves szülőket, ha bár mi -
lyen problémát, nehézséget, esetleg el -
utasítást észlelnek a beíratkozás során,
jelezzék programunk képviselőjénél

tel: 0740 176757
e-mail: iskolainkert@nagy banya.ro
Az „Iskoláinkért, gyermekeinkért”

pro gram honlapja:
www.nagybanya.ro/iskolainkert -

gyermekeinkert

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

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!



Rosszul alszanak
a kínai újságírók

A biztos állami állásokat betöltők
al szanak legjobban, míg az újságírók
pihennek legrosszabbul éjszakánként
Kínában - derül ki egy friss felmé rés -
ből. A Kínai Orvosok Szövetsége által
szerdán közzétett jelentés szerint a kí -
nai lakosság általánosságban véve nem 
alszik nagyon jól. A szervezet statisz -
tikái szerint a kínai emberek alvásának
minősége egy százas skálán mérve át -
lagosan csupán 66,5 pontot tesz ki,
több mint egyharmaduk az egészsé -
ges nek számító 60 pontos határ alatt,
forgolódva tölti éjszakáit. Az egyes ál -
lások képviselőit vizsgálva az adatok
azt mutatják: a médiában és a reklám -
iparban dolgozók alszanak legrosszab -
bul, előzőek a százas skálán 56,5,
utóbbiak 58,4 pontot produkálva. A
fel mérés szerint ennek oka a munka he -
lyi stressz, a túlórázás, a nyomasztó
ha táridők, a bizonytalanság, valamint
az iparágban tapasztalható kiélezett
ver seny. A médiában dolgozók alsza -
nak az országban a legkevesebbet is:
átlagosan 6,5 órát éjszakánként, s egy -
tizedük panaszkodik arra, hogy nincs
elég energiája napközben a munka vég -
zéshez. Foglalkozások szerint legjob -
ban a tanárok és az állami hivatalokat
betöltők pihennek éjszaka, 62,6 és 62,5 
pontot produkálva a százas skálán.
Ugyancsak jó éjszakákat tudhatnak
ma guk mögött és előtt az értékesítési
iparágban dolgozók és a pénzügyi
szak emberek - derül ki a felsorolásból.
A kétkezi munkások általánosságban
véve jobban alszanak az értelmi sé giek -

nél. Az álmatlanságban szenvedő kínai 
fiatalok nagyon gyakran telefonjaik,
táblagépeik miatt nem alszanak jól,
melyeken alvás helyett csevegnek és
interneteznek. Az idősek - főképp az
50 feletti nők - esetében a túl sok szap -
panopera-nézés okoz álmatlanságot -
áll a tanulmányban. (mti)

Ro bot írta az LA Times
egyik cikkét

Először jelent meg egy on line napi -
lapban olyan hír, amelyet ro bot írt. A
Los An geles Times egyik hétfői cikkét
olyan pro gram generálta, amely föld -

rengés esetén automatikusan készít
egy rövid cikket. A programot és az al -
goritmust Ken Schwenke újságíró-
 prog ramozó írta. A Slate magazinnak
azt mondta: körülbelül három perc
alatt került ki a cikk az internetre – tu -
dósított a BBC hírportálja. A “robotúj -
ságírást” világszerte egyre több hír -
szer kesztőség veszi igénybe. A Los
An geles Times élen jár ebben a típusú
hírközlésben, amely hiteles forrásokra
támaszkodik – ebben az esetben az
amerikai földtani szolgálat adataira.
Előre megírt szövegsablonokat hasz -
nál nak, a pro gram ebben tölti ki az
ada tokkal a megfelelő üres helyeket. A 
földrengésről szóló rövid hírhez ha -
son lóan, de másik algoritmus alapján a
városban történő bűnügyekről is gene -
rál hírt a pro gram. A szerkesztők dön -
tik el, melyik esemény érdemel na -
gyobb figyelmet. Más szerkesztőségek 
egyéb területeken, például a sport ese -
ményeknél kísérleteznek algoritmuson 
alapuló tudósítással. Schwenke szerint
a pro gram nem helyettesítheti az új -
ság írót, inkább lehetővé teszi, hogy a
rendelkezésre álló adatokat gyorsan
összegyűjtsék és terjesszék. Rengeteg
időt takarít meg, és bizonyos infor má -
ciókat ugyanolyan jól tesz közzé,
mintha em ber írná – tette hozzá. (mti)

Frappáns francia
VÍZSZINTES: 1. ... kezekkel!

(Glad stone). 4. “A házasság ...” (Ros -
tand). 14. Ilyen láda is van. 15. Gön -
dörré tesz. 16. A völgybe rohan. 17. ...,
vidi, vici; Jöttem, láttam, győztem. 18.
... Kamoze; jamaicai rapegyüttes. 19.
Térmetszet. 20. Már indul! 21. Svájci
író (Claude). 23. Bankban vannak! 25.
A strand része. 28. Rangjelző szó. 29.
A póráz szélei! 30. Széptevés. 32. Ó -
görög jóshely. 34. Gazdasági vasút.
36. ... harmincadjára jut; elkallódik.
38. Német, ománi és luxemburgi gkj.
39. Tiltószó. 41. Egy őszinte ... (Fo -
nográf). 42. Német író, költő. 44. Por -
tugál eredetű, ha waii gitárféleség. 46.
Skandináv váltópénz. 47. Két lusta!
48. Alma-...; Almati régi neve. 49.
Kel ta nép. 50. Rövidnadrág. 52. Re -
gényt elkészítő. 55. Szamár (fr.). 56.
Lyukas a sál! 57. Ady Endre egyik

álneve. 59. Modugno örökzöld dala.
61. Vendéglői lap. 62. Tarol. 64. Egy -
szerre! 65. Negyven rabló babája! 68.
Becézett Etelka. 70. ... Pahlavi; iráni
sah volt. 72. Téves jegyzetelés. 74.
Szé na begyűjtésének területe. 76. Ver -
s et mondó.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Farmermárka. 3.
Rara ...; ritka madár. 4. “A szocializ -
mus atyja.” 5. Nem tud továbbmenni.
6. Angolna (ang.). 7. Kissé megszúr! 8. 
Kén és berillium vj. 9. Övezet. 10. Ba -
logh ...; színésznő. 11. Görög betű. 12.
Tartalmatlanná tesz. 13. Vaspálya. 17.
Nagyvonalakban ismertet. 20. Tehe -
tős. 22. Szül az állat. 24. Csatangol. 26. 
Emelvény, dobogó. 27. Stannum. 29.
Apró, töltött csokoládészem. 31. Ele -
gyít. 33. Törökország fővárosa. 35.
Opole folyója. 37. Kattogni kezd! 40.
Kettő beugrik! 43. Elek! 44. ... dulci; A 
hasznost a kellemessel. 45. Elba-sza -
kasz! 48. Ógörög piactér. 51. A rovar
testrésze. 53. Bekever! 54. Időmérő al -
katrésze. 58. Őröl. 60. Pénzét italra
köl tő. 62. Módosított A-hang. 63.
Hatalomjelző. 66. Ázsiai ország; fővá -
rosa: Bag dad. 67. Vaskezű, örmény
ural kodó volt. 69. Ősvezér. 71. Utó -
tag ként állatcsoportot jelöl. 72. “... vo -
nat most van indulóban.” 73. ... carte;
étlap szerint. 75. Számbeli! 76. Szín -
szélek!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Megtalálták az ősrobbanás első rezgéseit
Megvan az idei fizikai No bel-díj?

Először találtak közvetlen bizonyítékot a világegyetem tágulására az ős -
robbanás utáni pillanatokban amerikai kutatók, akik a kozmikus mikro hul lá -
mú háttérsugárzást teleszkóppal kutatva észlelték az ősrobbanás első rezgé -
seinek tartott gravitációs hullámok nyomait. 

“Ennek a jelnek ez észlelése az egyik legfontosabb célkitűzés napjaink
kozmológiájának, és nagyszámú kutató hatalmas munkájának eredménye” -
hangsúlyozta közleményében a kutatás vezetője, John Kovac, a Har vard-
 Smit honian Asztrofizikai Központ szakembere. A munkában a Har vard mel -
lett a Stan ford, a Minnesotai és a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech),
valamint a NASA bolygókutató központja vett részt. 

A gravitációs hullámoknak a létezését majd száz évvel ezelőtt Al bert Ein -
stein relativitáselméletében már megjósolta, ám közvetlenül kimutatni azóta
sem sikerült senkinek. Nyomainak teleszkóp általi felfedezése segíteni fogja a 
tudósokat abban, hogy megértsék az univerzum keletkezését, és azt, hogyan
tágult a világegyetem galaxisok, csillagok, nebulák, majdnem üres hatalmas
terek óriási halmazává. 

Al bert Ein stein relativitáselmélete szerint az ősrobbanás feltételezhetően
gravitációs hullámok háttérsugárzását is létrehozta, olyan hullámokét, ame -
lyek a téridő finom torzulásaiként ma is kitöltik a világűrt, és információt
hordoznak az univerzum ősrobbanást követő legkorábbi állapotáról. Tudósok 
évtizedek óta keresik ezeket a gravitációs hullámokat, mivel két elméletnek is
fontos hiányzó bizonyítékai - Ein stein 1916-ban közzétett általános relativi -
tás elméletének és a világegyetem tágulásáról Alan Guth amerikai fizikus által 
1979-ben közzétett elméletnek. 

Utóbbi szerint a világegyetem keletkezését 13,8 milliárd évvel ezelőtt elin -
dító ősrobbanás - Big Bang - után a másodperc tíz a mínusz harmincket te di -
ken része alatt a gyermek világűr eredeti méretéről sokszorosára - egy atom
méretéhez képest egy focilabdáéra - tágult. 

A gravitációs hullámokat a szakemberek a Déli-sarkon lévő BICEP2
(Back ground Im ag ing of Cos mic Extragalactic Po lar iza tion) teleszkóppal
kutatták. A berendezés a földről figyeli az égboltot, méri és elemzi a koz mi -
kus mikrohullámú háttérsugárzást, egy nagyon gyenge sugárzást, amely ke -
resztülhatol a világegyetemen. Ezt a sugárzást a New Jerseyben lévő Bell
Labs csillagászai fedezték fel 1964-ben, és a mai napig ez a felfedezés a
legjobb bizonyíték arra, hogy a világegyetem egy hatalmas forró robbanással
kezdődött. A háttérsugárzás nem egyenletes, a fényhez hasonlóan polarizált,
ami az elektronok és atomok világűrbeli kölcsönhatásának eredménye. Szá -
mítógépes modellekkel megjósoltak egy fodrozódó mintát a háttérsugár zás -
ban, amely a várakozások szerint megfelelne az világegyetem tágulásának az
ősrobbanás után. 

Az amerikai asztrofizikusok nemcsak megtalálták ezt a mintát, hanem fel -
fedezték, hogy a vártnál sokkal erősebb. 

Ez olyan, mint amikor egy tűt keresünk a szénakazalban, ehelyett feszí tő -
vasat találtunk - tette hozzá Clem Pryke, a Minnesotai Egyetem szakembere, a 
kutatócsoport másik vezetője. 

A felfedezés No bel-díjat érhet Tom LeCompte, az Európai Nukleáris Ku -
tatási Szervezet, a CERN nagyenergiájú fizikával foglalkozó tudósa szerint.
Hozzátette, ez az utóbbi évek egyik legjelentősebb felfedezése a fizika terü -
letén. (mti via hvg)
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Teleki Napok 2014:
emlékhelyet avatunk

A 85 esztendős Dudás Gyula festőművészt köszöntő tárlat meg nyi -
tóval kezdődnek és Hobo-esttel folytatódnak az idei nagybányai
Teleki Napok, amelyre május 8-11. között kerül sor a Teleki Mag yar
Házban. A négynapos eseménysorozat csúcspontja a május 10-re,
szom batra tervezett emlékhely-avatás lesz, amelynek során lelep le -
zésre kerül a Teleki család három jeles Kővár-vidéki tagját – Blan kát
(az első magyarországi leányiskolák alapítóját), Pált (a tragi kus sorsú
miniszterelnököt és földrajztudóst), valamint Sándort (a for ra -
dalmár-emlékírót) – ábrázoló bronz domborműves emléktábla, a melyet
az épület homlokzatán tervezünk elhelyezni.

A budapesti Dinyés László szobrász -
művész által megálmodott emléktábla
mellett májustól állandó életút-ki állí tás
és a családhoz kapcsolódó tárgyi em lé -
kek is várják a látogatókat, s ekkorra je -
lenik meg Balogh Béla ny. levéltáros

1848-1849 Nagybányán – Okmányok
a forradalom és szabadságharc nagy -
bá nyai vonatkozásaihoz c. izgalmas do -
kumentumkötete. A Teleki Napokat zá -
ró ünnepi istentiszteletet, majd az idei
Teleki díjak és ösztöndíjak átadását kö -
vetően az ünnepség a hagyományos
koszorúzással ér véget a koltói kastély -
kertben és református temetőben.

Mint ismeretes, a szabadságharcos

grófon kívül még két jeles Teleki sze mé -
lye kötődik szorosan Nagybánya vidé -
ké hez. Teleki Blanka a közeli Kő vár -
hosszúfaluban született és nevelkedett, 
mint a széles műveltséggel rendelkező
gróf Teleki Imre leánya, a Budapesten
született Teleki Pál pedig gyer mek ko -
rát és ifjúsága javarészét töltötte édes -
apja, Teleki Géza pribékfalvi birtokán,
s nem csak földrajztudósi munkásságá -
nak egy része, de politikai pályafutá sá -
nak kezdetei is a vidékhez kapcso lód -
nak: 1905-ben, majd 1906-ban a nagy -
som kúti körzet küldötteként válasz tot -
ták országgyűlési képviselővé. E két je -
les személyiség emlékét semmi sem őr -
zi Nagybánya környékén a hozzájuk
kapcsolódó épületeken és a Teleki Blan -
ka nevét viselő Nyugdíjas Klub tagjain 
kívül, így született meg a gondolat: a há -
rom Teleki számára egy közös emlék -
he lyet kellene kialakítani „a vad gróf”
hajdani fasori lakóházában; ennek fel -
a vatására kerül sor az idei Teleki Na -
pokon.

Ne feledjék tehát 2014. május 8- 11-
 ét. Érdemes lesz hazajönni – érdemes
lesz itthon maradni. (TMH)

FÜVES KÖNYVEK
– Az Élet nagy kérdései - a Gyulai

Várszínház előadásában –
Egy különleges szellemi uta -

zásra hívjuk a Nagybánya kör -
nyé ki közönséget: a Gyulai Vár -
színház előadására három szel -
lemi óriás, Márai Sándor, Ham -
vas Béla és Weöres Sándor í rá -
sainak felhasználásával kerül sor
április 4-én, pénteken 18.00 ó -
rától, a Teleki Mag yar Ház -
ban. A BELÉPŐ 15 LEJ.

„Illatáradat, szellemi lakoma, ma -
dárdal – írja az előadásról a rendező
Rideg Zsófia. – Nyarat idéző össze ál -
lí tásunkban három bölcs Prosperónk, 
nyelvünk egzotikus szigetén párbe szé -
det folytat egymással e különös, kiis -
merhetetlen lényről, az emberről. Val -
lanak a nőről és a férfiról, a virá gok -
ról és a fákról, a madarakról és a ter -
mészetbe olvadás szépségéről, vilá -
gunk válságáról, a mindent elborító trá -
gyaözönről, és az állam- és hazasze -
retet különbségéről, ördögökről és an -
gyalokról, az útipoggyász helyes mére -
téről és a séta lényegéről – nem re -
cepteket adva, hanem mintegy útköz -
ben vissza-visszanézve tapaszta latai -
kat megosztva velünk. Komor szí nek -
kel, minden szépítés, ködösítés nél kül
lefestett reménytelen vaskori vilá gunk -

ban a lélek hangjait hallhatjuk sora ik -
ból, és gondolataik – könnyed, bódító 
szórakoztatás helyett – valódi vigaszt,
hitet adnak nekünk, mindennapi éle -
tünk súlya alatt roskadozóknak.”

Az est előadói:
DUNAI TAMÁS – Jászai Ma ri-

 díjas színművész,
BINDER KÁROLY – Erkel Fe -

renc-díjas zongoraművész
BARKÓCZI BEÁTA – táncos.

Dramaturg Rideg Zsófia, a ren de -
ző pedig Gedeon József.

Márai Sándor örökösének en ge dé -
lyét a Balla-Sztojkov Irodalmi Ügy -
nök ség és a Hofra Színházi és Irodal -
mi Ügynökség Kft közvetítette.

NAGY SZERETETTEL VÁ -
RUNK MINDENKIT!

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 te -
kin tetében és az iskolán kí vüli kö zös -
sé gi szerepvállalásban is é lenjáró IX- XII.
osztá lyos diákoknak.

Az azóta folyamatosan működő tá -
mogatási pro gram anyagi hátterét – a -
melynek keretében a nagybányai és
Nagybánya-környéki első (illet ve e -
lő ké szítő) osztályosok is rendsze res 
könyv ajándékban részesültek –
2005- től a nagybányai mag yar kö zös -
ség bizto sítja. Vállalkozóknak, po liti -
ku soknak, ön kormányzati tiszt ség vi -
selőknek, magáncé geknek és egyház -

községeknek, ne ves és név te len jóa ka -
róknak köszönhető, hogy az elmúlt év -
ekben minden tavasszal mara dékta la -
nul átnyújthattuk az ösz töndíjakat, és
minden februárban el ső osztályo sa ink
is megkaphatták könyvajándékaikat.

Hogy idén is kioszthassuk a tá mo -
gatást, továbbra is szükség van mind -
annyiunk segítségére. Kérjük, legké -
sőbb 2014. május 1-ig je lez zék tá mo -
gatási szándékukat és a fel ajánlott ösz -
szeget személyesen, vagy a Ház telefon -
számain. Az ösztön dí jak átadására az 
idei Teleki Napok keretében, május
8-11. között kerül sor.

Segítsenek, hogy segíthessünk!

Pályázati kiírás 2014
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma esztendőről-esztendőre ösz tön díj -

jal igyekszik felhívni a figyelmet a legkiválóbb nagybányai középiskolás
diákokra. A kiemelt összegű egyszeri tanulmányi-közéleti ösztöndíjat – a
nagybányai mag yar közösség támogatásának köszönhetően – ezúttal is
olyan IX-XII. osztályos diákoknak kívánjuk átnyújtani, akik a 2013/2014-es
tanév élenjáró diákjai voltak és nem csak tanulmányi eredményeiket il -
le tően, hanem az iskolán kívüli közösségi szerepvállalásaik tekintetében
is pél dát mutattak. Az ösztöndíj elnyerésére a nagybányai Németh László
Gim náziumban mag yar nyelven tanuló diákok nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar Házban, vagy letölthető
a telekihaz.erdely.org honlapról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki és rö -
viden az osztályfőnök, valamint az iskola igazgatója is véleményezi. A pá -
lyázatokat a Ház irodájában kell leadni, április 30., szerda este 20 óráig!

Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadhatunk el. (TMH)

ERŐSS ZSOLT EMLÉKKŐ – Az idei Teleki Napok alkalmával
egy a Telekiekhez nem kapcsolódó turista-emlék avatására is sor kerül Nagy bá -
nyán. Néhány lelkes helybéli EKE-tagnak köszönhetően tavaly júliusban került
a Ház kertjébe az a nagyméretű szikladarab, amely az erdélyi származású Erőss
Zsolt magashegyi hegymászóra emlékeztet majd bennünket. A mag yar „hó pár -
duc” egy évvel ezelőtt, 2013. májusában vesztette életét az 8586 méteres Kancsen -
dzönga csúcsáról visszatérőben, s az elmúlt években nem egyszer volt vendége
Nagybányának és a Teleki Mag yar Háznak; a kőre kerülő emlékplakett az ő arc -
vonásait fogja idézni tisztelői, nagybányai és idelátogató barátai számára.
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 Fűszernövényekkel
 csökkenthető
 a sóbevitel

Ízletes módszer a
szívbetegségek el len

Azok, akik fűszernövényekkel ízesítették 
az ételeiket és ehhez segítséget is kaptak,
könnyebben mondtak le a sóról, mint azok,

akiknek azt mondták, hogy használjanak kevesebb sót.
Régóta ismert tény, hogy a túl sok só fogyasztása rossz hatással van a kar dio -

vaszkuláris rendszerre, különösen azok egészségére, akiknek magas a vérnyo -
mása. A hipertóniások számára az egyik legelső tanács, hogy igyekezzenek mér -
sékelni a sófogyasztásukat, és alakítsák át az étrendjüket.

“Az ételeinkben rengeteg só van és az utánsózással is igen bőkezűen bánunk” 
- mondta Cheryl A. M. An der son, az Uni ver sity of Cal i for nia San Diego szak -
értője, a jelenlegi tanulmány vezető szerzője. “A nátriumbevitel éppen ezért a
sokszorosa a javasoltnak.”

A mostani kutatásban arra voltak kíváncsiak, melyik a leghatékonyabb mód -
szer arra, hogy valaki hatékonyan csökkentse a sófogyasztást. Ezért egy két fá -
zisból álló kísérletsorozatot végeztek el. Az első részben (mely 4 hétig tartott), az 
55 résztvevőt alacsony nátrium-tartalmú diétára fogtak, méghozzá úgy, hogy
minden enni- és innivalót a kutatás vezetői biztosítottak nekik. A második rész -
ben (mely 20 hétig tartott) az önkénteseket két csoportra osztották. Az egyik cso -
portba tartozóknak szakmai segítséget nyújtottak ahhoz, hogy alacsonyan tart -
sák a sóbevitelt - például ötleteket kaptak ahhoz, hogyan ízesíthetik az ételeiket
fűszernövényekkel, és főzőtanfolyamon vehettek részt. A másik csopornak csak
megmondták, hogy csökkentsék a sóbevitelt. 

Az első fázis eredményei igen biztatónak bizonyultak: négy hét alatt közel
felére csökkent a nátriumbevitel. A második fázisban mindkét csoport nátrium -
bevitele nőtt - de még így is kisebb volt, mint a kísérlet előtt -, de annak a cso -
portnak a nátriumbevitele, mely fűszernövényeket használt, így is közel 1000
mg-mal volt alacsonyabb, mint a másik csoporté. 

“A kísérletből kiderült, hogy azok, akik megtanulták, hogy kezelhetik a
problémákat és megoldási lehetőségeket is megismerhettek, sokkal hatéko nyab -
bak voltak az életmódjuk megváltoztatásában, mint azok, akik csak egy utasítást
kaptak” - mondta An der son. “A fűszernövények használatával sokkal egészsé -
gesebben élhetünk, ráadásul az ételeink is ízletesebbek lesznek.”

                          (hazipatika.com)

A gyerekek tanulási képességeire is 
hatással van a levegő minősége

Egy kínai kutatás szerint genetikai elváltozást okozhat a
gyerekek szervezetében a légszennyezés, ami évente 350-500 ezer 
idő előtti halálhoz vezet Kínában.

A tanulási képességet befolyásoló
ge netikai elváltozást okozhat a lég -
szennyezés kisgyerekek szervezetében 
kínai és amerikai kutatóknak egy Kí -
ná ban végzett kutatása szerint. A dél -
nyu gat-kínai Csungkingi Orvosi Egye -
tem és az amerikai Co lum bia Egyetem
által közösen jegyzett többéves vizs gá -
latot a kutatók a rossz levegőjű dél nyu -
gat-kínai Tungliang megyében végez -
ték. 

A Csungkingtól nem messze fekvő
Tungliang szénerőművét 2004-ben zár -
ták be, a szakemberek ezt kihasz nálva
a zárást megelőzően, 2002 körül szü -
letett és a nagyarányú légszennye zés -
nek kitett helyi kisgyerekeket az erő -
mű felszámolása után, 2005 körül szü -
letett, és tisztább levegőt szívó ki csik -
kel hasonlította össze. 

A köldökzsinórvér-minták alapján
az előbbi csoportba tartozó gyerekek
szerveztében a kutatók egy, az agyi
fej lődéshez szükséges proteinből lé -
nyegesen alacsonyabb értékeket mu -
tattak ki a később születettekhez ké -
pest. A laboreredményeket a gyerekek
memóriáját próbára tevő vizsgálatok is 
megerősítették, s a vizsgálatok azt is
kimutatták: a légszennyezésnek kitett
kicsik bizonyíthatóan gyengébb tanu -
lá si képességekkel is rendelkeznek. A
csungkingi egyetem kutatói a tanul -
mány ban azt hangsúlyozzák: a gene ti -

kai mutációk továbböröklődhetnek,
vagyis hosszú távú hatásuk lehet, a fo -
lyamatot visszafordítani pedig nagyon
bonyolult. 

A kutatás csak egyike, a témában
fellelhető tanulmányoknak. Az Egész -
ség ügyi Világszervezet tavaly októ ber -
ben például azt bizonyította: a kültéri
légszennyezés tüdőrákot okozhat és
növeli a hólyagrák kockázatát, s első
alkalommal tüntette fel a rákkeltő anya -
gok listáján. 

A légszennyezés káros hatásaira ko -
rábban a kínai egészségügyi hatóságok 
is felhívták a figyelmet. A szennye zés -
nek és az egészségtelen életmódnak be -
tudhatóan 2011-ben született kisbabák
több mint másfél százalékánál találtak
valamilyen elváltozást, miközben ez
az arány 2000-ben még csak egy szá za -
lék volt - figyelmeztettek a szakértők.

Csen Csu, a kínai orvosszövetség
el nöke és korábbi egészségügyi mi -
nisz ter január elején úgy becsülte: a
légszennyezés évente 350-500 ezer idő 
előtti halálhoz vezet Kínában. Az or -
vosközösség tagjai közt arról is szak -
mai vita folyik, hogy a légszennyezés
milyen hatással van a megtermé ke nyí -
tő képességre, 2010-ben ugyanis a
nem zőképes lakosság több mint 12 szá -
zaléka terméketlen volt az országban,
szemben a 2000-es 3 százalékkal.

                        (MTI)

Összefügg az energiaital és az
alkoholizmus

Egy nemrég végzett felmérés szerint a magas koffeintartalmú 
energiaitalok rendszeres fogyasztása jelentősen növelheti az al -
koholfüggőség kialakulásának valószínűségét.

 Az Egyesült Államokban 1000 
egyetemi hallgató bevo ná sával
ké szült felmérés szerint azok, akik 
napi vagy heti rend sze rességgel
fogyasztottak koffein tartalmú
ener giaitalokat, több és nagyobb
mennyiségű alkoholt is ittak, és
nagyobb valószínűséggel váltak
alkoholfüggővé, mint azok, akik
csak ritkán, vagy egyáltalán nem
fogyasztottak energiaitalokat.

A rendszeres energiaital-fo -
gyasz tók körében gyakoribbak vol -
tak az olyan alkohollal kapcso la -
tosan problémák is, mint az em lé -
kezetkiesés, a másnaposság és az
öncsonkítás is - állítják a Mary -
land Egyetem kutatói.

A Red Bull, Mon ster és Rockstar energiaitalokban található koffein -
mennyiség másfél bögre kávénak felel meg, de ezt a gyártók nem kötelesek
feltüntetni a termékek csomagolásán. Egyes gyártók alkohollal kevert ener -
giaitalokat is gyártanak, amelyek különösen veszélyesek lehetnek. Ezeket a
termékeket öt államban (Mich i gan, New York, Oklahoma, Utah és Wash ing -
ton) és rengeteg egyetemen betiltották az USA-ban.

Az alkohol és koffeintartalmú kevert italok két-három bögrényi kávénak
megfelelő koffeint és három doboz sörnek megfelelő alkoholt tartalmaznak,
ez pedig akár mérgező is lehet. A kutatásban részt vett 1000 önkéntes 10 szá -
zaléka fogyasztott heti vagy napi rendszerességgel koffeintartalmú ener gia -
italokat. A túl sok koffein kóros alváshiányt, szívritmuszavart, fejfájást és
izom remegést okozhat. (noinetcafe.hu)

Április elsején jelenik meg
az Erdélyi Gyopár

idei második lapszáma
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta

megjelenő, természetjárás, hon is meret, környe -
zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát ke -
resse az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki
Új Szó szer kesz tő sé gé ben, va la mint a nagy bá -
nyai Demokrácia Köz pontban.



APRÓHIRDETÉS

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó rá -
kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
veket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesapa, após, nagyapa

ONIGA SÁNDOR
83 éves korában örökre itt hagy -

ta szeretteit. Nyugalma legyen csen -
des, emléke áldott. Köszönetet mon -
dunk mindazoknak, akik temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virá -
got he lyeztek és mély fájdal munk -
ban osz toztak. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
sze retett édesanya

ÖRMEZEI ANNA
95-ik életévében, hosszú, türe -

lem mel viselt szenvedés után itt
hagyta szeretteit. Nyugalma legyen
csen des, em lé ke áldott! Köszönetet
mondunk mindazok nak, akik
temetésén részt vettek, sír jára
koszorút, virágot he lyez tek, fáj -
dalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

Az ő szíve megpihent, a mienk vér -
zik / A fájdalmat csak az élők érzik /
Beteg teste megpihent már / De lel -
ke még velünk jár. / Mert nem hal meg 
kit eltemetnek / Csak az, kit el fe led nek.

Fájó szívvel tudatjuk minda zok -
kal akik ismerték és szerették, hogy

özv. SZŰCS MATILD
életének 83. évében csendesen

el hunyt. Köszönetet mondunk
mind a zok nak, akik utolsó útjára
elkísérték, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megrendülten értesültünk
kedves osztálytársnőnk

RADVÁNSZKY GYÖNGYI
haláláról. Emléked szívünkben

ő rízzük. XII.F.1970

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Az édesanyák elvesztése kitö röl -
he tetlen. Fájdalmatokban osztozva em -
lékezem immár a földi életet elhagyó

ANNA NÉNIRE,
Zsuzsa

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, 11
éve annak a szomorú napnak,
amikor a drága

VÁRDAI ZSIGMOND
örökre itt hagyta szeretteit. Em -

lé két kegyelettel őrízzük. A család

Szomorú szívvel emlékezünk a sze -
retett édesapára, apósra és nagyapára

SIKLODI JÓZSEFRE
akinek már tizenöt éve, hogy jó -

sá gos szíve megszűnt örökre
dobog ni. Emlékét kegyelettel őrzi
leánya és családja.

Fájó szívvel emlékezünk a drága

HORVÁTH JÁNOS ISTVÁNRA
aki március 26-án 1 éve távozott

szerető körünkből. Nyugalma le -
gyen csendes, emléke áldott.

Élettársa Rózsika és gyermekei,
valamint a rokonok

HIRDETÉSEK 2014. március 28.

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!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Húsvétra készülődve
Kézmíves szombatra várjuk áp -

ri lis 5-én, a jövő hét végén 11-14
óra között az érdeklődő kicsi ket- na -
gyokat a Teleki Mag yar Házba.

Hamarosan!

KÉZMÍVES SZOMBAT
FELNŐTTEKNEK

nagyoknak, óvónőknek, taní tó -
nőknek, pedagógusoknak.

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő

április 10-én, csü törtökön. In du lás
reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló jából. Jelentkezés a 0747 -
017580 te lefonszámon, Cso ma Be -
á 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.

TÁNCHÁZ

minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 
ap rók tán ca, fél héttől tánc ház na -
gyob bak nak!

Április 3-án,
csütörtökön 18.00 órá tól

TÁNCHÁZ
FELNŐTTEKNEK!
Szeretettel várunk!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

NAGYBÁNYAI
PAN THEON

– film a nagybányai
művészsírokról –

Keresse a Teleki Házban!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

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

ON LINE (interneten) tanul má -
nyozható KATALÓGUS:

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

Ha SZERETNÉL kórusban
É NE KELNI, esetleg már tag ja
vagy valamelyik egyházi kórus -
nak, de szívesen csatlakoznál
egy nagy bányai mag yar ének -
kar tag jaihoz, sze re tettel VÁ -
RUNK min den szer dán 19 óra -
kor a Te leki  Ma gyar Ház ba!

Használt, régi, részben műkö dés -
kép telen, vagy hibás

számítógépek,
képernyők, egyéb
informatikai eszközök

jelképes adomány fejében
sürgősen elvihetők a Teleki Ma -

g yar Háztól. Az érdeklődők mie lőbb
jelentkezzenek a Ház irodájában vagy
telefonszámain.
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Barca–Atlético derbi a
BL-ben, ismét a Dortmundot

kapta a Real
Bar ce lona-Atlético Ma drid, Real Ma -

d rid-Borussia Dortmund, PSG–Chelsea
és Man ches ter United–Bayern Mün chen
párhacokat rendeznek a labda rúgó- Baj -
nokok Ligája negyeddöntőjében a pén -
teki nyoni sorsolás szerint. Az első mér -
kőzéseket az először említett együtte -
sek otthonában, április 1-2-án, a vissza -
vágókat egy héttel később rendezik.

A Barca-Atlético spanyol rangadó
a zért jöhetett létre, mert a sorsolás nem 
volt irányított, ebben a szakaszban már 
összekerülhettek azonos országból ér -
ke ző csapatok. A Dortmund tavaly az e lő -
döntőben találkozott a Reallal, akkor a
németek örültek. A címvédő Bayern az -
zal a Man ches ter Uniteddel került szem -
be, amely a bajorok történetének egyik 
legfájóbb vereségéért „felelős”: az 1999-
 es BL-döntőben az angolok a rendes já -
tékidő hosszabbításában lőtt két góllal
fordítottak és nyertek a müncheniek el -
len.

Az elődöntő sorsolását április 11-én 
tartják, a sorozat döntőjét május 24-én
Lisszabonban játsszák.

Európa Liga, nyolcaddöntő, csütör -
töki visszavágók:

Salzburg (osztrák)-Basel (svájci) 1-
 2 (továbbjutott a Basel 2-1-es össze sí -
tés sel)

Napoli (olasz)–FC Porto (portugál) 2- 2 
(tj. az FC Porto 3-2-es összesí tés sel)

Real Betis–Sevilla 0-2 – bünte tők kel
3-4 (tj. a Sevilla 2-2 után büntetőkkel)

Benfica (portugál)–Tottenham Hot -
spur (angol) 2-2 (tj. a Benfica 5-3-as ösz -
szesítéssel)

Fiorentina (olasz)–Juventus (olasz)
0-1 (tj. a Juventus 2-1-es összesítéssel)

Va len cia (spanyol)–Ludogorec (bol -
gár) 1-0 (tj.a Va len cia 4-0-s összesí tés sel)

Viktoria Plzen–Olympique Lyon
(francia) 2-1 (tj. a Lyon 5-3-as összesí -
téssel)

Anzsi Mahacskala (orosz)-AZ Alk -
ma ar (hol land) 0-0 (tj. az Alkmaar 1-0-
 ás összesítéssel)

A negyeddöntő párosítása:
Az Alkmaar–Benfica; Olympique

Lyon- Juventus; Basel–Va len cia; FC Por -
to–Sevilla (Krónika)

Szépen dalol a FIFA elnökjelöltje,
de nem árt óvatosnak lenni

Jerome Cham pagne francia sport dip -
lomata, a FIFA korábbi főtitkár- he lyet -
tese és nemzetközi igazgatója indul a vi -
lágszövetség elnöki posztjáért. Prog ram -
ja nagyon is csábító a blatteri évek után.

Sepp Blatter elpusztíthatatlan, ezt tud -
juk. A FIFA elnöke hosszú, hosszú évek
óta regnál, totálisan „beágyazódott” a
világfutballba, szerteágazó kapcsolatai 
vannak, rengetegen lekötelezettek neki.
Jerome Cham pagne mindazonáltal meg -
próbálkozik, és olyan kérdéseket fesze -
get, a mely a legtöbb futballszerető em ber
szá mára is fontosak lehetnek.

– Két évtizede még Bajnokok Li gá -
ját nyerhetett a hol land Ajax és a fran -
cia Mar seille, vagy negyeddöntős le he -
tett a norvég Rosenborg. Ma mindez már
elképzelhetetlen, mert a gazdag klubok 
egyre gazdagabbak, a szegények pedig 
egyre szegényebbek lesznek. A sztár csa -
patok már nem nevelnek játékosokat,
csak elviszik máshonnan a tehet sé ge ket,
mert van rá pénzük – nyilatkozott az
MTI-nek a fehérvárcsurgói „Sport, po -
li tika és történelem” elnevezésű nem -
zet közi konferencián Cham pagne. Ez
így van, ezzel nem lehet vitatkozni. A fut -

ball csúcsa, a legmagasabb szint, egy re
inkább egy szűk elit kiváltságává vá lik,
elég csak megnézni a Bajnokok Ligája
legjobb nyolc csapatának mezőnyét. I -
de, ebbe az exkluzív klubba betörni, ma 
már szinte lehetetlen.

Cham pagne szerint a pályán is mó -
dosítani kell. – Egyre többször látjuk
mostanában, hogy a játékosok kiabál -
nak a bíróval. Ennek véget vetnénk, és
a rögbihez hasonlóan csak a csapat ka -
pi tányok beszélhetnének a játékve zető -
vel. Ha a rögbiben ezt a szabályt meg sér -
tik, akkor tíz méterrel arrébbról végzik
el a szabadrúgást... Bevezetnénk az öt -
perces kiállítást az olyan esetekre, ami -
kor a játékvezető azt mérlegeli, hogy sár -
ga vagy piros lapot adjon, és megszün -
tetnénk, hogy az utolsó emberként el -

követett szabálytalanságért háromszoro -
san – tizenegyessel, kiállítással és a kö -
vetkező mérkőzésre szóló eltiltással –
büntessék a védőket – mondta Cham -
pagne, akinek hitelességét nehéz meg -
állapítani. Ne feledjük: a francia egy ko -
ron Sepp Blatter jobbkeze volt, Blatter
neve pedig egybeforrt a korrupcióval,
az átláthatatlansággal, a bevétel min de -
nek fölötti hajszolásával. A FIFA-nál
ré gi, szép tradíció az, hogy az emel ke -
dett ideálok és világmegváltó elkép ze -
lések leginkább csak púderként szol -
gál nak, hogy elfeddjék a romlottságot.

(SamsungSport/BÚSz)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Hét gól, Bar ce lona-siker
a madridi El Clasicón 

A Bar ce lona labdarúgócsapata 4- 3-
 ra nyert a Real Ma drid vendégeként a
spanyol bajnokság vasárnap késő esti
csúcsrangadóján, így ismét három esé -
lyes a Primera División.

A Barcelonának mindenképpen győz -
nie kellett, hogy versenyben maradjon a
bajnoki címért, hiszen a 70 pontos Re -
altól és Atlético Madridtól négy pont tal
lemaradva állt a harmadik helyen.

A hetedik percben megszerezte a ve -
zetést a Bar ce lona egy gyors táma dás -
sal: Messi passzolt, a bal szélen elfutó
Iniesta hét méterről bevágta. Több hely -
zetet követően a Real szerezte a kö ve t -
ke ző gólt Benzema fejesének köszön he -
tően, majd öt perc múlva Di Maria is mét
remekül szolgálta ki a francia csatárt.

Ezután azonban megint a katalá no -
kon volt a sor: az El Clasicón – amely
ezúttal nem egymás semlegesítéséről,
hanem nyílt csatáról szólt – Messi is be -
köszönt. Fordulás után az Aranylabda
jelenlegi birtokosa, C. Ronaldo sem hagy -
ta magát, aki egy jogtalanul megítélt bün -
tetőt értékesített – a portugál sztárral
szemben elkövetett szabálytalanság a
16-os vonalán kívül történt.

Csakhogy ezután a másik kapu előtt is
összeesett a tökéletesen kiugratott Ney -

mar, Alberto Undiano Mallenco játék -
ve zető pedig a hátulról közbeavatkozó
Sergio Ramost kiállította, és Messi ki -
egyenlített a szintén kérdéses tizen e -
gyes ből. Az argentin csatár később még
egyszer szembekerült Diego Lopez ka -
pussal, ugyanis az emberhátrányban 16-
 osa köré behúzódó Real még egy bün te -
tőt összehozott, Messi pedig ezúttal sem
hibázott.

A katalánok így másodszor is le -
győzték a nagy rivális Realt a bajnoki 
idényben, ősszel Barcelonában 2-1-re
nyertek. A királyi gárda a másik nagy el -
lenfelet, az Atléticót sem tudta legyőz -
ni a 2013/2014-es szezonban (0-1 otthon
és 2-2 idegenben).

Primera División, 29. forduló:
Real Ma drid–Bar ce lona 3-4 (2-2).

Gólok: Benzema (20., 24.), Ronaldo (55.
– 11-esből), illetve Iniesta (7.), Messi
(42., 65, 84. – utóbbi kettő 11-esből)

Korábban: Va len cia–Villarreal 2-1; 
Real Betis–Atlético Ma drid 0-2; Osa -
suna–Sevilla 1-2; Ath letic Bil bao- Ge -
tafe 1-0; Granada–Elche 1-0; Espa ny ol-
 Levante 0-0; Valladolid–Rayo Valle ca -
no 1-1; Celta Vigo-Málaga 0-2.

(Krónika)

Vb 2014: a polgármester aggódik
városa meccsei miatt

Porto Alegrének, a nyári brazíliai
futball-vb-nek otthont adó városok egyi -
kének polgármestere arra figyelmez te -
tett, hogy a település kikerülhet a vi lág -
bajnoki színhelyek közül, ha a képvi -
se lőtestület nem szavaz meg átmeneti
adómentességet a helyi stadionhoz tar -
tozó, a vb idején szükséges kiegészítő
beruházásokat pénzelő cégeknek.

José Fortunati azután szólt e ve szély -
ről, hogy több képviselő is jelezte: nem 
fogja megszavazni a kért adóked vez -
ményt.

A Beira Rio Stadion, amelynek mo -
dernizálásával több társlétesítményhez 

hasonlatosan késve készültek el, a ter vek
szerint öt vb-meccsnek adna ott hont. A 
szponzori sátrakra, a biztonsági személy -
zet elhelyezésére és a médiaközpontra
azonban egyelőre nincs meg a pénz. A
polgármester szerint azonban „se B, se
C, se D terv nem áll rendelkezésre” a
finanszírozásra.

Brazíliában a tizenkét stadion közül 
hatban amúgy sem tudták tartani a FIFA
által meghatározott de cem ber 31-ei „vég -
ső” határidőt. Az érintett városok Porto 
Alegrén kívül Curitiba, Na tal, Sao Pau -
lo, Cuiabá és Manaus.

(NemzetiSport)

Férfi kézi: Lékai és Marguc
három évre a Veszprémé

Az MKB-MVM Veszprém kézi lab -
dacsapatának vezetői múlt vasárnap
bemutatták a klub Celjéből érkező két
válogatott újoncát, Lékai Mátét és szlo -
vén Gasper Margucot. Irányító és jobb -
szélső igazolását jelentette be múlt va -
sárnap az MKB Veszprém férfi kézi -
labdacsapata. A vezetők már be is mu -
tatták a klubban az RK Celjéből há -
rom-három évre érkező válogatott irá -
nyítót, Lékai Mátét és a szlovén vá lo ga -
tott jobbszélsőjét, Gasper Margucot. 

„Két éve Szegedről kerültem a szlo -
vén klubba, hogy kipróbáljam ma gam
külföldön, valamint Vladan Matics ed -
ző is már régen hívott – mondta a Nem -
zeti Sportnak nyilatkozó Lékai. – Azt
a döntésemet ugyanúgy megbeszél tem
menedzseremmel, Bognár Nándor ral,
mint a mostani klubváltást, amely
mindkettőnk szerint nagy előrelépés
lesz pályafutásomban.”

Megkönnyíti a váltást, hogy egyik 
legjobb barátja, Gasper Marguc is
Veszprémbe írta alá. A celjei szü le té -

sű, 23 éves jobbszélső 38-szor szere pelt
a szlovén válogatottban, vb-4., négy -
sze res Szlovén Kupa-győztes, bajno -
ki aranyérmes volt 2010-ben, amikor
is az U20-as Eb-n bronzérmet nyert,
valamint a torna gólkirálya lett.

„Óriási ugrás, ha valaki veszprémi 
szerződést írhat alá – mondta a Nem -
zeti Sportnak a jobbszélső Marguc. –
A Bajnokok Ligája egyik legjobb, leg -
esélyesebb gárdájába kerültem, amely -
ben közismerten magas szintűek az ed -
zések, nagyok a tervek, profik a körül -
mények. Ezeket nemzetközi szintű já -
tékosokkal igyekszik elérni, és ebbe a 
sorba dicsőség beállni.”

Marguc érkezéséről már egy ideje 
cikkezett a szlovén sajtó, a játékos nak
elvileg 2015-ig szólt a szerződése,
így az esetében valószínűleg átigazo -
lá si díjat fizetett a Veszprém.

Mindkét veszprémi újonc a nyári
a lapozáskor csatlakozik a bajnok csa -
pat hoz.

(NemzetiSport)


