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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!

Ünnepeljük együtt március 15-ét!
A világ bármely részén élő magyarok Nemzeti Ünnepére ha gyo -

mányos programokkal készülünk Nagybányán és környékén. A
nagybányai március 15-i ren dez vények ezúttal a cintermi Szenthá -
rom ság templomban kezdődnek, az ünnepi programokba a nyír egy -
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai is bekapcso -
lódnak. Koltón templomi megemlékezésre és Petőfi, valamint gróf
Teleki Sándor honvédezredes szobraihoz várják az érdeklődőket.

A nagybányai megemlékezésekre
március 15-én, szombaton kerül sor. Dél -
előtt 11.00 órától ökumenikus isten tisz -
telettel veszi kezdetét a megemlé ke zés-
 sorozat a cintermi Szentháromság ró mai
katolikus templomban, nagybányai és
magyarországi vendégdiákok, énekka -
raink és diákkórusunk közremű kö dé sé -
vel. Az istentiszteletet követően induló 
zászlós felvonulás és koszorúzó zarán -
doklat követi az előző évek hagyo má -

nyos állomásait. Koszorúzni fogunk a
katolikus temetőben, a város ‘48-as (és 
egyben legelső) polgármestere, Fésűs
Menyhért emlékoszlopnál, a Fekete Sas
fogadó falán található Petőfi-emlék táb -
lánál, gróf Teleki Sándor Thököly-ut cai
szobránál (a Teleki Mag yar Ház udva -
rán), a városligeti Lendvay-szobornál,
s végezetül a virághegyi református te -
metőben kialakított honvéd-sírkertnél.
Az egyes helyszíneken a hagyomány sze -

rint a református és római katolikus
egy házak képviselői, a Lendvay Már ton
Színjátszó Kör, a Teleki Mag yar Ház és 
az RMDSz fogadja házigazdaként a za -
rándokokat. Az ünnepi programokba a
nyíregyházi Evangélikus Kossuth La jos
Gimnázium diákjai is bekapcsolódnak, 
Máté Zoltán mag yar-történelem sza kos
tanár vezetésével.

Ünnep délutánján 18.00 órától a Vá -
rosi Színházban lesz díszelőadás. Fel lép -
nek a nagybányai 11. számú Nicolae Ior -
ga Általános Iskola diákjai, a Németh
László Líceum énekkara, majd a szat -
mári Harag György Társulat ünnepi mű -
sorát láthatjuk, amelyre „Hazám, ha -
zám” címmel kerül sor.

Szinérváralján március 14-én, 12
órától tartanak ünnepi megem léke zést,
a református temetőben található Zá -
gonyi-kopjafánál. A szervezők oda vár -
nak mindenkit, aki méltóképpen sze ret -
ne ünnepelni.

A programokra, amelyekről részle -
te sebben jövő heti lapszámunkban fog unk
írni, szeretettel várunk mindenkit, aki 
szívében magyarként érez!

Ünnepeljük együtt március 15-ét! (déel)

JUHÁSZ GYULA:

A nagy nő
Szép és sötét, miként a nyári éj,

Félig kacérság, félig szenvedély.

Fülledt pompában trónol magosan,
Nincs neki álma, csak parancsa van.

Mint birkanyáj, mely fáradt és riadt,
Tolonganak körötte a férfiak.

Ő énekel, és olyan hangja van,
Mint olvadó és perzselő arany.

Az ajka bíbor, bársony a szeme.
Járása ringó keleti zene.

A nábob koldus lesz, ha szereti.
S a költő rá az életét teszi.

S ő közönyösen s forrón mosolyog,
Mint afrikai éjben a homok.

Február 27-én a Nagybányai Né meth László Elméleti Líceum sporttermében kö zö -
sen farsangoztak a Mára ma ros megyei mag yar óvodások. (Fotó: Tamási At tila)

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.

Bérletes előadás
A szatmárnémeti Harag György Társulat következő bérle -

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

Fekete Péter operett.

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

Médiapartnerek:

           Szeretettel meghívunk mindenkit a
            Rivulus Szálloda vendéglõjében

           megrendezendõ

       Nõnapi ünnepre.
        Menü: 45 lejtől/személy. Bõvebb in- 
          for máció/asztalfoglalás: 0262-217290.
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Egyházi hírek
* Minden mag yar nemzeti ünne pé -

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

* A nagybányai Evan gélikus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
tör tökön és vasárnap a szokásos idő -
pontban tartja istentiszteleteit, me lyek -
re mindekit nagy szeretettel várnak.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben Tyukodi Szil -
via Yvettke, Rózsa Sándor és Rózsa
Kinga tartotta keresztvíz alá Tyukodi
Artúr At tila és Leş Alexandra Raluca
kislányát, aki a keresztségben a So fia
Erzsébet  nevet kapta.

* Aranylakodalmuk alkalmából, Kim 
Sándor és Kim született Sztrimbei Ilo -
na erősítette meg esküjét az Úr elött.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
má tus gyülekezetben kötött házas sá -
got Szász Csaba, Szász Adalbert és Bán -
tó Eszter fia és Barbur Anamaria ha -
jadon, Barbur Vasile és Bíró Mária lá -
nya. Tanúként Mureşan Gheorghe Vio -
rel és Brad Dana voltak jelen.

Hirdetések
Nagyböjt első vasárnapja

* Aki hamvazószerdán nem tudott
eljönni a szentmisére, az vasárnap, min den

szentmise után  részesül a ham va zásban.
* Nagyböjt folyamán, minden pén -

te ken du. 5.15 órától keresztút, melyet
a plébániai csoportok vezetnek, a kö vet -
kező beosztás szerint: Ferences Világi
Rend, Mária Légió, Nőszövetség, mi -
nistránsok, ifjúság és Egyháztanács. A
szentmise 6 órakor kezdődik, melynek
végén keresztcsókolásra hívjuk a részt -
vevőket.

* Nagyböjt péntekein a hústilalmat 
kötelesek vagyunk megtartani, tar tóz -
kodnunk kell zajos, táncos mula to zás -
tól, hisz az Úr Jézus Krisztus szen ve -
désére és kereszthalálára emlékezünk a 
nagyböjt idején.

A böjtre nagy szükség van! Jé zus hoz
a bűn árnyéka sem férkőzőtt, még is böj -

tölt (Mt 4,2). Ezzel tanította a böjt fon tos 
szerepét. A Sátán le akarta be szélni a böjt -
ről. Ez bizonyítja, hogy a Sá tán fél a
böjttől. Tehát a böjt haté kony fegyver az 
ördög el len. A jó keresztény vezekel a
saját bűneiért is és mások bű neiért is.

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

Útvonal: Nagybánya – Velence –
U dine – Padova – Milano – Menton –
Nice – Lourdes – Touluse – Cannes –
Nice – Torino – Treviso – Velence –

Nagybánya.
Költség: 400 EUR/személy. Az ár

tar  talmazza az utazási költséget egy mo  -
dern, kényelmes autóbusszal, szállás+
reg geli  2, 3 *-os szállodában - 8 éjsza -
kára, illetve 4 ebéd és 4 vacsora. Je lent -
kezni lehet a szentmisék után a sek res -
tyében, vagy a plébánia irodáján mun -
kanapokon  9.00-13.00 között.

Bunda Csilla Annamaria

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 -
s z á  m a :
0726200756.

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

Támogassa Ön is aláírásával az RMDSz európai képviselői listáját! Aláírni 
Nagybányán az RMDSz szék ház ban, na ponta 9.00-16.00 óra között, vala -
mint vidéken a helyi szervezeteknél lehet. Ugyan ak kor várjuk azok je lent -
kezését is, akik segíteni szeretnék munkánkat a kampány folyamán.

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 

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

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

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

Tanítónő: Ninács Mária, telefon:
0758-099997
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Szeretné, hogy erkélyén vagy kert jé -
ben irigylésre méltó virágok pom pázza -
nak? Tekintse meg katalógusunk szám -
talan szebbnél szebb virágajánlatát! A
Bakker több mint 65 éve szállít nö vé nye -
ket és kertészeti termékeket 19 európai
országba. Minden tavaszi szezonra szé -
les skálában ajánlunk különféle virág hagy -
mákat, növényeket, palántákat, facse me -
téket, sövényeket és kertészeti termé ke -
ket. Hogy mindig öröm legyen nálunk ren -
delni, kertészeti tippekkel is vásárlóink
rendelkezésére állunk. Kínálatunkat min -
den tavasszal és ősszel katalógusokban
mu tatjuk be, ezekből ingyenesen kül dünk
ügyfeleinknek és az érdeklődőknek egy -
aránt. Igényeljék tehát katalógusainkat a
021 408 00 30 ügyfélszolgálati számon,
vagy a www.gradinabakker.ro webol da -
lunkon. Rendelését közvetlenül hollan di -
ai palántanevelőinkből szállítjuk ki, pos -
tai úton vagy futárral, megrendelőnk tet -
szése szerint. Megrendelését ajándékkal
is megköszönjük, hogy ezzel is von zób -
bá tegyük kertjét vagy erkélyét! A töké -
le tes vásárlás élménye érdekében nö vé -
nyeink akár 5 évig tartó garanciát is él -
veznek.

Új és különleges növények, izgalmas
ajándékok és nyeremények, hasznos ker -
tészeti tippek, vásárlási lehetőség rész letre
is, akár 5 évig tartó garancia – íme a
vá sárlási élmény összefoglalója, amit a
Bakker kínál Önnek.

Várjuk megrendelését a
021 408 00 30 ügyfélszolgálati szá mon,
vagy a

www.gradinabakker.ro webolda lun kon!

Jobbra is út, balra is út
Amint az várható volt, csődöt mondott a nagy,

testvérinek kikiáltott, de valójában kutya-macska hely -
zetből rajtoló, összeegyeztethetetlen alapokon nyug -
vó politikai, jobboldali-baloldali, vagy, ha úgy tet szik,
baloldali-jobboldali összeborulás. Ha politikailag
nem is lett volna összeférhetetlen a két csopor tosu -
lás, ideológiailag mindenképpen a tűz és a víz egye -
sítésének a próbálkozása volt ez, vagyis nem más,
mint egy eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Őszintén
meg mondom, csodálom, hogy eddig is tartotta ma gát
ez a végletekig erőltetett mesterséges, képlékeny, il -
lékony valami.

Mivel a kormánykoalíció sántává vált egyik lá -
bá ra, ismét előkerült a fészerből a mankó, vagyis új -
ra szerephez juthatott az RMDSz. Lehet ezt kriti zál -
ni, egyet is lehet érteni a döntéssel, csak nem szabad 
végletekbe esni. Természetes, hogy a szö vet ség is mé -
telt szerepvállalása nem mindenkinek nyer te el a tet -
szését. Vannak például, akik nyilatko zata ik ban odá -
ig mennek, hogy - ha nem is szó szerint, ha nem lé nye -
gét tekintve - árulással vádolják meg az érdek vé del -
mi szervezetet, amiért annak vezetői úgy mond le pak -
táltak a magyarellenes megnyil vánu lá soktól sem ódz -

kodó miniszterelnökkel. Könnyű a part vonalról beki -
abálni, kígyót-békát rámondani arra, aki meg pró bál
valamit lendíteni a magyarság hely zetén.

Személy szerint amondó vagyok, hogy jobb ma egy
veréb, mint holnap egy túzok, azaz amit ma elér hetsz
a román végrehajtó gépezetben, azt ne halaszd hol -
napra, még akkor sem, ha a jövő sokkal több jóval ke -
csegtet. Lehet, hogy holnap már nem lesz kivel, ki ért
harcolni, ha ma nem fogadod el azt, amit a pil la nat -
nyi konjunktúra felkínál. Egyelőre errefelé az „aki
kapja, marja” törvénye érvényesül, nem pedig az ész -
érvek, netán a magasztos elvek döntőek. Ilyen kö rül -
mények között pedig ki kell használni a kínálkozó le -
hetőséget, hiszen nem mindegy, hogy van, vagy nincs két
(s miért ne, a mag yar származású sportolónőt is be -
kalkuláva, három) miniszteri és 14 államtitkári székünk.
Ezt azok tudják a legjobban, akik naponta kényte le -
nek talpalni különféle ügyekkel a központi irányítás
labirintusában, hogy helyi közösségeiket némi előny -
höz juttassák. Gondoljunk csak az iskoláink, egy há -
zaink működtetéséhez szükséges engedélyek beszer -
zésére, a különféle támogatások kicsikarására. Mon -
danom sem kell, ilyen helyzetekben nem mindegy,
hogy abban a bizonyos államtitkári székben egy ma -
gyar, vagy egy román érzelmű személy ül. S azok a
kis előnyök, amelyekhez mikroközösségeink ezáltal

jutnak, a partvonalról nézve csekélységek, de az é rin -
tett közösségek számára gyakran létfontosságúak.

Figyelembe véve a hazai viszonyokat, félre kell ten -
nünk büszkeségünket, gőgünket, hiszen a politika e -
gyáltalán nem biztosít táptalajt hasonló fennkölt meg -
nyilvánulásoknak. Döngethetjük a mellünket, büsz -
kén hangoztathatjuk magyarságunkat, lengethetjük
a mag yar és a székely zászlót, csakhogy ezzel éppen
valódi célunk ellenkezőjét érjük el. Felhergeljük a na -
cionalista érzelmű románokat, akik egyébként alig
várják, hogy legyen min csámcsogjanak, és ezáltal
ellehetetlenítjük azoknak a munkáját is, akik az úgy -
nevezett apró lépések politikáját követve tenni pró -
bálnak. Ez utóbbiak közé nem csupán a most kor -
mányra került szövetség képviselőit sorolnám, ha nem
azokat is, akik úgymond a barikád túloldalán hir -
detik a józanságot, a megfontoltságot, és ellenzik a
forrófejűséget. A politika kompromisszum- kere sés -
sel, a diplomácia eszközeinek a bevetésével, a ked -
vező „csillagállások” kihasználásával válhat csak
hatékonnyá, radikalizmussal kizárólag feszült sége -
ket, ellentéteket, belső zavargásokat, ne adj Is ten, pol -
gárháborút idézhetünk elő egy ilyen Balkánhoz ta -
padt országban, mint a mienk. És ez a szór vány ban
élők esetében fokozottan érvényes megálla pí tás!

Tamási At tila

Nem halhatnak ki
népszokásaink, ha …

A szamosardói „Kós Károly” Ál -
ta lános Iskolában ez év február 28-án 
sor került a hagyományos farsangi bál -
ra, a karneválra, amelynek házi gaz -
dá ja a mi osztályunk, a VI. osztály volt.
Nagy izgalommal készültünk erre az
eseményre, s közös beleegyezéssel az
oszink sugallatára eldöntöttük, hogy
népies hangvételű műsorokkal fog juk
szórakoztatni vendégeinket.

Elhatározásunkat sok szervezés,
pró ba követte, aminek úgy véljük, hogy
megvolt a gyümölcse. Színes, humo -
ros műsorokkal leptük meg közön sé -
günket: népies farsangi köszöntők, far -
sangi lakodalmas, fonó. Ha gyomá nyos
ardói szoknyák, hímzett blúzok, mel -
lé nyek tették kecsesebbé leány tár sa in -
kat, kezükben nagymamáik gu zsa lya.
Legényeink fején ott díszelgett az ár -
valányhajas kalap, a bő vászoning, a
bőr csizma, igaz egy-két számmal na -
gyobb méretű.

A vendégekkel megtelt kultúrott -
honban, örömmel fedeztük fel nagy -
szüleinket, rokonainkat, akiknek arca 
felderült a sok mókás jelenettől. Si ke -
rült velük elfeledtetni a hétköznapok
búját-bánatát, és lehetőséget bizto sí -
ta ni a régi farsangok felidézésére. Je -
len voltak az égerháti, cikói, monói,
sülelmedi iskolatársaink, valamint is -
kolánk volt diákjai.

Elismeréssel vettük városunk pol -
gármesterének, Morar Luciannak, és
alpolgármesterének Vicsai Istvánnak 
a jelenlétét is.

A polgármester Úr iskolánk min -
den egyes tevékenységén megtisztel
a jelenlétével, lelkes szavakkal szól
hozzánk, és nagyra értékeli nép da la -
inkat, népszokásainkat. Példát ko vá -
csol a román-mag yar együttélésre, egy -
más hagyományainak, szokásainak köl -
csönös tiszteletére.

Az előadások szüneteiben le he tő -
ség adódott beszélgetni más isko lá -
ból ide érkező diákokkal, táncot rop -
ni, hol népies, hol mod ern zenére.

Az est fénypontja a jelmezek be -
mu tatása volt. A legnagyobb sikert az
ó vodások közös jelmezes tánca arat -
ta, ezt követte az előkészítő csoport
kö zös bemutatkozása, valamint a sok
öt letes, mókás felvonulás. 

Illesse köszönet az őket felkészítő
szülőket, óvónéniket, tanítónéniket. El -
ismeréssel adózunk Moni Csilla óvó -
néninek, aki a mi néptáncukat is be ta -
nította, s nagy türelemmel irányította
lépéseinket a csárdás ritmusának el sa -
játítására.

Míg mi a vendégek szóra koztatá -
sá val voltunk elfoglalva addig SZÜ -
LEINK terített asztallal vártak min ket,
ahonnan nem hiányzott a híres ardói
töltött káposzta sem. 

A műsorok szüneteiben zajlott le a 
tombolahúzás. Nagy érdeklődést vál -

tott ki ez a szórakozás is hisz értékes
nyeremények vártak a szeren csé sek re.

A hatalmas átlátszó üvegedényből 
iskolánk igazgatónője húzta ki az el -
ső három díjat, amit örömmel vettek
át a nyertesek, ezáltal is igazolta, mint
annyi más tevékenységen keresztül,
hogy gyermekközpontú intézményt ve -
zet, és hogy minden rendezvény a mi
javunkat szolgálja. Az Ő gon dos ko dá -
sa által a jelmezesek értékes könyv -
jutalomban részesültek.

A felsoroltak tükrében mi, VI. osz -
tályosok állítjuk, hogy NEM hal hat -
nak ki népszokásaink, hagyo mánya -
ink, ha felidézzük, értékeljük, to vább -
adjuk azokat!!!

Ez mindannyiunk közös feladata,
hisz őseinktől kaptuk örökségbe, o lyan
KINCS ez, ami csak élve tündököl.

VI. osztályos tollforgatók:

Fóris Henrietta,
Molnár Júlia,

Nagy Eliza

2014-ben Schönherr Gyula, tör -
ténész-akadémikus születésének 150.
évfordulójáról emlékezünk meg. A
Turul-Sas Hagyományőrző Egye -
sü let ebből az alkalomból Schön -
herr- évet hirdet. Ennek keretében 
kerül megrendezésre egyebek mel -
lett a XV. Nagybányai Történelem
Vetélkedő, melynek té má ja termé -
szetesen Schönherr Gyula élete és 
pályafutása. 

Részletek a következő
lapszámban.

Farsangi bál Szamosardón
Több évtizedre visszamenő hagyománya van annak, hogy a farsangi i -

dőszak végén a szamosardói iskolások álarcos farsangtemető mulatságot
rendeznek a helybeli kultúrotthonban. Erre az alkalomra szívesen várják a 
szülőket, nagyszülőket, a falu minden lakóját. Így volt ez idén is, a „Far -
sang napja eljött,/ kezdődik a jelmezbál,/ zeneszóra vígan lép,/ ring a tarka 
báli nép./ Nagy mulatság van itt ma,/ ezerféle maskara/ perdül, fordul, in -
te get,/ búcsúztatja a telet.” Mielőtt kezdetét vette volna a felszabadult báli
vígalom, a népviseletbe öltözött diákok régi guzsalyast adtak elő. De nem
hi ányoztak a vidám jelenetek és népdalok sem. A tanárok, szülők és a VI.
osztály mindent megtettek a farsangi mulatság sikeréért. Akik elmentek,
nem bánták meg. Jövőre ismét ugyanitt. (Vicsai György)
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Az én Európám 
Írj 12 pontot, és legyél

Te az iPad mini nyertese!
A Mag yar Ifjúsági Értekezlet Petőfi Sán -

dorral közösen, „Az én Európám” címmel
versenyt hirdet. A felhívásunk célja, hogy rá -
világítsunk arra: több mint 160 év után mit
várnak el a fiatalok az erdélyi társa da lom -
tól, illetve Európától. Az érdekel minket, hogy
mi lenne a Te 12 pontod 2014-ben.

Miről szól a verseny?
Mit kell hozzá tenned?

* Küldd el március 11., kedd, 12.00 óráig egy
word dokumentumban az általad megírt 12 pontot a
petofi.sandor@miert.ro címre. Kérünk, leveledben
tüntesd fel nevedet és telefonszámodat.

* A beérkezett pályamunkákat feltöltjük a Mag yar
Ifjúsági Értekezlet Facebook-oldalára (https://www.
facebook.com/miert.ro) március 11., 13.00 óráig.

* A 12 pontot tartalmazó munkák feltöltése után
indul a Megosztás-verseny, amely március 14. éj fél -
ig (23 óra 59 perc) tart.

* Az eredményt március 15-én a MIÉRT web ol -
dalán tesszük közzé. A zsűri által a legjobbnak ítélt 12
pont tulajdonosa egy Ap ple iPad mini (Ap ple iPad
Mini with Ret ina Wi-Fi + Cel lu lar) nyertese lesz.

A beérkezett pályamunkákat egy 6 tagú zsűri fog -
ja pontozni:

* Kelemen At tila Ármin, az Erdély FM projekt -
igazgatója

* Szép Gyula, a Kolozsvári Mag yar Op era igaz -
gatója 

* Kovács Péter, az RMDSz főtitkára
* Zsók Levente humorista, a Dumaszínház tagja
* Márkus András író, költő, a Slam Po etry Er -

dély mozgatórugója
* és természetesen Petőfi Sándor.
Minden zsűritag rangsorolja a munkákat és az

összesített rangsor határozza meg a nyertes sze mélyt.
Petőfi Sándor a Facebook-megosztások alapján fog -
ja pontozni a beérkezett pályázatokat, a többi zsűri -
tag pedig a kreativitás, ötletesség és egyediség alap -
ján értékel.

Petőfi Sándor jótanácsai:
* Fogalmazz tömören! A forradalmárok nem sze -

retik a szófecsérlést!
* Világíts rá fontos kérdésekre! Kíváncsiak va -

gyunk, hogy melyek azok a problémák, amelyek té -
ged foglalkoztatnak, mi az, amin tényleg változ tat nál!

* Emelj ki egyéni és közösségi érdekeket! 
* Figyelj az összképre! Legyen köze a pontjaid -

nak egymáshoz! A zsűri a pontozáskor a 12 pontot
osz tályozza, nem egyenként a pontokat. 

* Légy bátor, szókimondó! A forradalmárok sem 
bántak kesztyűs kézzel a szavakkal.

* Én sem ismertem a viccben tréfát! Te se félj a
humortól. Sikeres pályázást kívánunk!

„Itt a farsang, áll a bál...”
A farsang a télűző mulatságok, hagyományok egyike, amikor vi -

dám és ijesztő jelmezekbe bújva megpróbáljuk elijeszteni a telet,
várva  a tavasz érkezését.

Az óvodáskorú gyerekeknek is az egyik legkedvesebb programja 
a farsang. Imádnak jelmezekbe bújva önfeledten, jó kedvvel sze re -
pelni, táncolni. Nagy lelkesedéssel, izgalommal készültek erre az
al kalomra a gyerekek, hetek óta azon törték a fejüket, hogy melyik
mesehős szerepébe varázsolódjanak el néhány percre, órára.

Február 27-én a Nagybányai Né meth
László Elméleti Líceum sporttermében
farsangozhattunk közösen a Mára ma -
ros megyei mag yar óvodásokkal. A sok
kedves vendég és szülő gyerekeikkel
és óvónénikkel közö sen „elrepül het -
tünk” meseországba, hiszen az ötletes
jelmezek között láthattunk tündért, ki -
rálylányt, katicabogarat, Hófehérkét, va -
rázslót, sárkányt és sok más szép és öt -
letes jelmezt. A farsangi mulatság a
Fol ker népzenei együttes muzsi kájá val
és közös tánccal indult, majd a jel me -
zek bemutatásával folytatódott. Ter mé -

szetesen nem maradt ki a sok farsangi
finomság kóstolása, legfőképpen a far -
sangi fánk elfogyasztása.

Ezúton a 8-as számú Napközi ma -
gyar csoportjának óvónői szeretnénk 
hálás köszönetünket kifejez ni Dr. Vá -
radi Iza bella igazgatónőnek, hogy biz -
tosította számunkra a farsangi bál hely -
színét és segítségünkre volt a mu lat -
ság megszervezésében és lebonyolí -
tásá ban.

Külön is szeretnénk megköszönni
minden kedves szülőnek a nagybányai
8-as számú Napköziből, akik segítsége 

nélkül a farsangi bál nem valósulhatott
volna meg. Hálás köszönet a támo ga -
tásért, a szolidáris munkáért, az ön zet -
len segítségnyújtásért, és nem utolsó sor -

ban Várvédő Kinga és férje, Levente ki -
emelkedő és állandó jellegű segítség -
nyújtásáért!

Nagy Noémi óvónő

Párizsi kölni és szeretet
Egy nagybányai fiatalasszony a múlt század ki -

lencvenes éveiben ván do rolt ki Németországba.
2004-ben húsvétkor élvezhette néhány napig a szü -
lői ház melegét.

- Sajnálom, hogy öt hónapja nem küldtem ne -
ked levelet, és nem hívtalak fel, de most kár pó tol -
lak téged két üvegcse nagyon drága párizsi köl -
nivel - men tegetődzött édesanyjának.

A 70 éves anya megköszönte az ajándékot, és
megcsókolta lányát, mi köz ben néhány könny csepp
pergett le az arcán.

Vajon a boldogság vagy a bánat könnyei csil -
log tak az egyedül élő anya sze mében? Vajon ide -
genbe szakadt lánya nem gondolt arra, hogy egy,
legalább havonta küldött levéllel, vagy gyakoribb 
telefonbeszélgetésekkel nagyobb örömet szerez het
anyukájának?

Egy anya elsősorban nem azért szereti gyer -
me két, mert az drága dolgokat ajándékoz neki.

Fejezzük ki hálánkat édesanyánknak főként o -
da adó szeretettel. Ez nem ke rül pénzbe, és forrá -
sa kiapadhatatlan. A legdrágább kölni illata is
gyorsan elillan, de a szívünkből életünk végéig su -
gárzó önzetlen szeretettel valóban bol doggá te -
hetjük édesanyánkat.

Boczor József

Programajánló ak ciót hirdet a Főtér Fesztivál Egyesület
A Főtér Fesztivál Egyesület és a FF 2014 szervezői programajánló akciót hir -

detnek. A Nagybánya.ro portál fő ol da lán elérhető a programajánló űrlap. Fel -
kérjük a szervezeteket, csopor tosulá so kat, egyházi és oktatási in tézményeket a -
jánljanak programokat az idei Főtér Fesztiválra, jelezve a rész le teket és a le bo -
nyo lítási szándékot is. A kitöltött űrlapokat legkésőbb április 1- ig várjuk a Fő -
tér Fesztivál e-mail címére: foterfesztival@nagybanya.ro. Továbbá kérjük je lez -
zék, ha szervezetük, 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 Fesztivál Egyesület)
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Egy nagybányai mag yar
Afganisztánban (4.)

De hogy kerül a csi zma az asztalra? Akarom mondani, mi köze egy
nagybányai magyarnak Afganisztánhoz, aki ráadásul rég leszerelt 
már a seregből?! Mindjárt kiderül, vegyük csak sorjába’ a dolgokat.

- folytatás az előző lapszámból -

- Isy, ugyancsak a Wikipédiából
tudom, no meg az iskolai föld rajz ó -
rán tanultuk, hogy Afganisztán nagy -
részt félsivatagos terület, ahol meg -
le hetősen kevés az ivóvíz. Ti hogy ol -
dottátok meg a vízhiányt, sokat kel -
lett spórolni?

- Nálunk, a táborban nem volt víz -
hiány, mert a szövetségesek még é vek -
kel ezelőtt mélykutakat fúrtak, ame lye -
ket szigorúan őriztek. Az így nyert vi -
zet szűrték és kezelték. Máskülönben
minden épület előtt ott állt egy-egy köb -
méteres műanyag víztartály befó liáz va,
amelyet rendszeresen megtöltöttek. Ne -
künk még szigorúbb szabályok szerint
adták a vizet, szinte desztillált álla pot -
ban palackozták, hogy a táborban sem -
milyen járvány ne üthesse fel a fejét
va lamilyen fertőzés miatt. 

- Nyáron nagyon meleg volt?
- Bizony, eléggé magas volt a hő -

mérséklet nyáron, úgy 35-40 fok …
- És hogy bírtad?
- Nehezen, de meg lehet szokni. O -

lyankor csökkentett ritmusban dol goz -
tunk. Például, ha tíz percet dolgoztam
kint a tetőn, utána félórát pihenhettem
az árnyékban. Nem hajtott senki…, a míg
meg nem érkezett egy román mérnök,
aki meglehetősen sajátosan értelmezte
a csökkentett munkaritmust. 

- Hány órát dolgoztatok egy nap?
- Tíz órát: reggel nyolctól este hat -

ig volt a pro gram, egy órás ebéd szü net -
tel. Este, amint befejeztük a munkát, i -

rány az ebédlő, ott megvacsoráztam, az -
tán lezuhanyoztam és visszavonultam
a szobámba. Alig vártam, hogy meg -
nyissam a számítógépet és még meg -
csíphessek egy internetes kapcsolatot a 
családdal.

- Tudom, hogy ez egy blőd kér dés: 
honvágyad volt?

- Gondolhatod… Amikor tudod, hogy
otthon nem olyan rózsás a családod a -
nyagi helyzete, minden munka a fe le -
ségedre hárul, amit eddig te végeztél el…
Nem volt könnyű egyikünknek sem…

- A városba ki lehetett menni?
- Az előbbiekben már említettem,

hogy nem tiltotta senki a kimenőt, de
azt mindenki a saját felelősségére tette. 
Ha történt vele valami, azt a biztosító
nem állta. Az életbiztosítás csak a tá -
bor területére szorítkozott. De nem is
na gyon hiányzott a kimenő, lefog lal tuk
magunkat a táborban is. Barátságok szö -
vődtek románok, magyarok, indiaiak,
új-zélandiak stb. között. Például a ma -
gyar különítmény tagjaival – ter mé sze -
tes módon – nagyon jól kijöttem. Kü -
lönösen egy Tölgyessi Péter nevezetű
mag yar tiszttel sikerült szoros ba rát sá -
got kötnöm. Közösen terveztünk, fa rag -
tunk egy kopjafát és be is állítottuk az
udvaron. Mondhatom, felejthetetlen él -
mény volt az avatóünnepség szá mom -
ra. Azon kívül különböző ünnepeket is
együtt töltöttünk. Volt húsvéti sonka
(ha zai!), meg pirostojás és locsol ko dás, 
meg beigli karácsonykor… Befogad -
tak, odahívtak az asztalukhoz, bár ma -
gasrangú tisztek voltak, én meg egy

egy szerű munkás…
- Ezek szerint elég békésen teltek 

a mindennapjaid …
- Azt azért nem lehet állítani… Meg -

történt, hogy rakétatámadás miatt ria -
dóztattak és órákig ott kellett ros to kol -
nunk a folyosón egy szál gatyában, de
sisakkal és golyóálló mellényben és iz -
gultunk, hogy vajon hova csapódik be
a rakéta…? Hála Istennek, én meg úsz -
tam, másoknak viszont nem volt ilyen
szerencséjük. Nem tudom... Én úgy in -
dultam el hazulról, hogy a Jóisten ke -
zébe tettem le az életemet. Azt mond -
tam: Istenem, a te döntésed, hogy ép -
ségben visszatérjek a családomhoz, vagy…
Annyira nyugodt voltam, éreztem, hogy
védve vagyok a Jóistentől…

- Emlékezetes két éved volt Afga -
nisztánban. Nem volt lehetőség a
szer ződés hosszabbítására?

- Dehogy nem, de én nem akartam.
Pedig még a tábornok is szólt, hogy szí -
vesen látna még, gondoljam meg ma -
gam. Elsősorban azért nem hosszab bí -
tottam, mert rettenetes honvágyam volt,
azon kívül anyagi okai is vannak a
visszautasításnak, ugyanis, az a cég, a -
mely foglalkoztatott becsapott, mert nem
fizette meg a munkámat rendesen.

- Hogyhogy?
- Ők vízszerelőnek vettek fel, de min -

dent végeztettek velem, legtöbbet he -
gesz tettem, ami az egészségre káros, bi -
zonyos juttatások jártak volna még. Ott 
tudtam meg, hogy ők a munkámért fel -
vették a pénzt, de nekem nem adták i -
de, ráadásul a munkakönyvembe sem
voltak hajlandók beírni, hogy hegesz -
tőként dolgoztattak… Hónapokig ámí -
tottak, hogy rendezik a dolgokat, de nem
lett semmi belőle. 

- Mindezek tudatában: anyagi lag
mégis megérte?

- Nem panaszkodhatom, sőt, meg -
cá folom azt, amit állítottál a kezdő fe -
jezetben, hogy Németországban is meg
lehetett volna keresni ezt a pénzt. Meg -
súgom, annak a többszörösét kaptam Af -
ganisztánban. 

- Visszamennél, ha hívnának?
- Természetesen, de most jobban o -

dafigyelnék a szerződéskötéskor. Sok -
mindent másképp csinálnék… De most
hál’ Istennek itthon vagyok a családom 
körében, boldog vagyok, hogy épen, e -
gészségben hazajöhettem, együtt va -
gyunk és csak ez számít. Hogy mit hoz
a jövő? Majd meglátjuk, csak egészség 
legyen!

- Köszönöm a beszélgetést, Isten
hozott itthon!

Beszélgetőpartner: Simori Sándor

Péter Károly jegyzete:

A nők dicsérete
Most nem a nők évszázados küzdelmét szán -

dékszom feleleveníteni, melyet az egyenlő jo -
gok ért és lehetőségekért vívtak, hanem egy sze -
rűen a szépséges nőknek akarok hálás sza -
vakkal boldog, víg napot kívánni a Nőnap al -
kal mából.

De mi az, ami miatt hálát adunk a nőknek,
és felköszöntjük őket minden évben, nőnapon? 
Első sorban az, hogy nőiesek, mosolyognak ránk, 
divatosan öltözködnek, étellel várnak minket,
nevelik gyermekeinket, szerető társaink tud nak
lenni, létük örök titok, reménykedés és örök ta -
vasz, ölelésük fény-virág, szemeik csillagok.

Számomra nem azok az igazi nők, akiknél a
női lét csak abban merül ki, hogy szőkére vagy
ébenfeketére festetik hajukat, vagy szilikont töl -
tetnek ajkaikba és melleikbe. Akiket én ünnep -
lek, azok a legbecsesebb nők mindenek fölött:
azok, akiknek karjaiban születünk és halunk meg, azok, akikkel igazán szebb a 
világ, s boldogabb.

Szirmaikat bontogató kislányoktól gyászba maradt özvegyasszonyokig szól -
jon szívből jövő kívánságom: „Szépséges nők, jó asszonyok / Kívánok boldog, 
víg nőnapot.”

Társasági tánc
A nagybányai CAL LI OPE Tánc klub kellemes színfoltja a nagy bá nyai (és

nemcsak) közösségi élet nek. A táncklub korcsoportos tagjai már számos ver -
senyen bizonyították te hetségüket és rátermettségüket. Az utóbbi két év „ter -
mé se”: 21 dobo gós hely a gyermektánc-fesztiválokon, 57 döntős kvalifikáció
a hazai ver senyeken és 4 dobogós hely a kor osztályos nemzetközi verse nye ken.

Konyicska Raul edző-tanár el mond ta, hogy a CAL LI OPE Táncklubban min den
hónapban indítanak kurzu sokat kezdőknek, haladóknak és pro fi táncosok ré -
szére. Inkább a latin stílus a „menő” a klubban, de min den stílus helyet kap a
repertoárban, ha igény van rá.

A CAL LI OPE Táncklub tagja a Román Táncszövetségnek és euró pai nor -
mák szerint működik. A tanfo lyam során a táncosoknak alkalmuk van külön -
böző versenyeken és kultu rá lis eseményeken résztvenni.

Szívesen látunk minden jelent ke zőt (főleg gyerekeket). Jelentkezni lehet a
0743 106 772-es telefon szá mon (Konyicska Gyöngyi – kluba la pító). (simsán)
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Férj nőnap alkalmával a fe -
le ségéhez:

- Ma ünnep van, pihenj! Nem
kell semmit csinálnod. Még mo -
sogatnod sem kell! Majd el mo -
sogatsz holnap.

***
Férj, feleség és kisfiú men -

nek fel a hegyre. A feleség meg -
szólal:

- Emlékszel, mikor 10 év vel
ezelőtt mentünk itt ugyanígy.
Lágy szellő fújt, a madarak da -
loltak a természet lágy ölén.

A kisfiú megszólal:
- Apa, én is veletek vol tam?
- Igen. Fölfelé még én vit -

te lek, lefelé már anyád.
***

Férj:
- Az olyan férfiak, mint én, 

nem nőnek csak úgy a fákon. 
Feleség:
- Tudom. Lógnak róluk.

***
Férj a feleségének:
- Te, játsszunk Big Bro ther -

est.
- Jó, de azt hogy kell?
- Két perced van, hogy el -

hagyd a házat.
***

Bemegy a dolgozó a főnö -
kéhez:

- Főnök, a feleségem nagy -
takarítást tart otthon az ünne -
pek előtt, és azt szeretné, ha én 
is segítenék neki.

- Sajnálom, de sok a mun ka,
nem tudok szabadnapot adni!

- Köszönöm, főnök! Tud tam,
hogy számíthatok magára!

***
Férj a feleségnek:
- Drágám, én ebben a há -

zasságban váltam emberré!
- Miért, kedvesem?
- Mert egy állat voltam, mi -

kor elvettelek.
***

- Mi az, ha a nő lemászik a
fáról?

- Evolúció.
- És ha a férfi lemászik a fá -

ról?
- Tévedés.

*** 
Férj a feleségéhez:
- Drágám, a drágább la kás -

ról való álmod végre valóra vá -
lik!

- Valóban? Ez csodálatos!
- Igen, hétfőtől emelik a lak -

bért.
***

- Miből veszed észre, hogy 
egy férfi divatosnak akar lát -
szani?

- A base ball-sapkáját az el -
lenzőjével hátrafelé viseli.

***
- Mi a különbség a száraz

kutyaeledel és a férfi között?
- Az előbbiben több az agy -

velő.
 ***

- Miért nem kapják el a fér -

fiak a kergemarhakórt?
- Mert ők disznók.

***
- Mi a különbség az intel li -

gens férfi és az UFO között? 
- UFO-t állítólag már lát tak!

***
A válófélben lévő férj el megy

az ügyvédjéhez. Az ügyvéd kel -
letlenül fogadja, majd kínos mo -
sollyal az arcán így szól:

- Van egy jó hírem és egy
rossz hírem az ön számára. Me -
lyiket óhajtja hallani először?

- Először talán halljuk a jót!
- A meghallgatások során ki -

derült, hogy a feleségének egy
kétmillió dollárt érő kép van a
tulajdonában.

- Hát ez egyszerűen re mek!
- lelkendezik a férj. - És mi a
rossz hír?

- Az, uram - feleli az ügy -
véd -, hogy az a bizonyos kép
önt és a titkárnőjét ábrázolja sze -
retkezés közben.

Nőnap

- RÉGEN BEZZEG HOGY ÖRÜLTÉL, HA EGY KIS
IBOLYÁT HOZTAM HAZA... (Izsák Jenő karikatúrája)

Rendes feleség: 
- Teszed le rögtön azt a porszívót! Romba döntöd az illú -

zióimat. Ilyet csak homokosok tesznek, ráadásul megme leg -
szik a söröd, amit most töltöttem ki...

- Inkább turkálok valamit a sarki bálásnál, mert utána -
számoltam, ennek a szoknyának az árából pont két rekesz sört
vehetek neked.

- Milyen kedves tőled, hogy felhajtva hagyod a WC-ülő -
ket, így megspórolsz nekem egy mozdulatot, amikor ki aka -
rom sikálni.

- Milyen figyelmes tőled, hogy nem emlékeztetsz állan dó -
an a koromra! Bezzeg a bunkó kollegáim egy rakás virágot
adtak szülinapomra. Alig bírtam hazacipelni. Nincs is ennyi
vázánk. Meg jó, hogy minden este legurítasz egy pár sört, így 
az üres üvegeket vázának használhatom.

- Már megint színjózan vagy, hányszor mondjam még, hogy
sokkal aranyosabb vagy egy kis szalonspiccel? Sipirc a kocs -
mába, és 4 féldeci előtt haza ne gyere nekem, mert nem fog lak
beengedni.

- Légy szíves hangosítsd fel a tevét, hogy a konyhában is
halljam a meccset! 

- Már megint frissen borotválkozva bújsz hozzám? Hány -
szor mondjam még, hogy nincs férfiasabb a két napos boros -
tánál?

- Mindenképp tudd meg kérlek, hogy mit rakott édes a nyád
a borsos tokányba, amitől olyan finom lett, mert legközelebb
nem akarom ezzel az anyámtól eltanult amatőr kotyvasz tás -
sal terhelni a gyomrodat.

- Nagyon rendes tőled az a törődés, ahogy olykor az egész
éjszakát rászánod arra, hogy a Vén Diófában szegény Jenő
lel két ápold, hisz mióta otthagyta a neje, valóban senkije sin -
csen, akitől egy jó szóra számíthatna. Ha úgy látod, hogy
rosszul esik neki, hogy te már hajnali háromkor hazajössz,
in kább maradj még vele, ne maradjon tüske szeren csét len ben!

Feminista
dumák

- Izrael gyermekei 40 év -
ig bolyongtak a sivatag ban.
A férfiak már a bibliai i dők -
ben sem voltak hajlandók se -
gítséget kérni, ha eltéved tek.

 ***
- Hogyan vegyél rá egy

férfit, hogy csináljon meg va -
lamit? Mondd neki, hogy túl
öreg hozzá.

***
- Nem a nők csinálnak

a férfiakból bolondot. Ők eb -
ben is önellátók.

 ***
- Ki az agglegény? Aki

elszalasztotta az alkalmat,
hogy boldogtalanná tegyen 
egy nőt.

 ***
- Hogy hívják a megbi -

lincselt férfit? Megbízható.

 ***
- Miért lehet a férfiakat

sokkal könnyebben pszi cho -
analizálni? Mert nem szük -
séges őket a gyerekkorukba 
visszavinni. Már ott van nak.

***
- Ha a férjed és egy ügy -

véd fuldokolnának, és vá -
lasztanod kellene, étte rem -
be mennél, vagy moziba?

 ***
- Minden férfi egyfor ma, 

csak az arcuk más, hogy meg
tudd őket különböz tet ni.

***
- Mit mondott Isten, a -

mikor elkészült Ádámmal?
Hát ennél tudok jobbat is...
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Régi-új em ber a környezetvédelmi tárca élén

„Mag yar kézben” Verespatak
Az RMDSZ kormányra kerülésével ismét „mag yar kézbe” ke rül tek

a verespataki bányaprojektről dönteni hivatott kulcsminisz téri u mok,
miután a szövetség átvette a kulturális és a környezet vé del mi tárcák
irányítását.

Mindez egyáltalán nem érinti ked ve -
zően a bányaterv megvalósulásában ér -
dekelt Roşia Montană Gold Cor po ra ti -
on (RMGC) társaságot, amely tizenöt é -
ve próbálkozik a színesfémbánya meg -
nyi tásával a Fehér megyei településen.

A környezetvédelmi minisztérium é -
lére visszakerült Korodi At tila előző man -
dátuma idején, 2007-ben felfüg gesz tet -

te a bányaterv engedélyeztetési folya ma -
tát, miután a Fehér megyei bíróság ér -
vénytelenítette a cég település ren dezé -
si engedélyét; emiatt a kanadaiak be pe -
relték a mag yar politikust, ám a bíró ság
elutasította a keresetüket.

A miniszteri bársonyszékbe vissza -
ü lő Korodi ellenzéki képviselőként is
határozottan ellenezte a balliberális kor -
mány által kidolgozott Veres patak- tör -
vényt, különösen azt a kitételt, amely a
magánberuházás érdekében szabad ke -
zet adna a település lakossága ingat lan -
jainak kisajátítására.

A miniszterjelöltek keddi szakbi zott -
sági meghallgatásán Korodi közölte,
nem támogatja a parlament által tavaly
decemberben leszavazott bányatör vényt,
amelynek alapján a ciántechnológiás a -
ranybányaprojektet is engedélyez het -
ték volna. Az RMDSZ parlamenti kép -
vi selője leszögezte azt is: a hatályos tör -
vények nem teszik lehetővé a veres pa -

taki terv engedélyezési folyamatának
folytatását, a szakhatóságoknak ugyan -
is további kutatásokat és vizsgálatokat
kell végezniük az ügyben.

A dokumentum szerint az Euró pá -
ban egyedülálló római kori, középkori és
mod ern kori tárnákat eredeti helyükön
kell megőrizni és helyreállítani, Veres -
pa takot pedig a világörökség részévé
kell nyilvánítani.

Az RMDSZ elnöke kinevezése után 
a Transindexnek elmondta, a szövet ség
számára „nem téma” a verespataki bá -
nyaberuházás, mivel a parlament erről
döntött, egy táblabírósági ítélet pedig ér -
vénytelenítette az engedélyeztetést. „Te -
hát ebben a pillanatban ez nincs napi ren -
den, és a verespataki beruházással nem 
kívánunk foglalkozni” – szögezte le
Ke lemen a hírportálnak.

Különben a kanadai–román cég mint -

egy négyszáz alkalmazottja munka -
szer ződését függesztette fel március
elsejei hatállyal az engedélyezés
elhúzódása miatt. Cătălin Hosu, a
tevékenységét jelentős mértékben
korlátozó cég kom munikációs
igazgatója közölte, a 392 dolgozó
márciusban fizetése 75 szá za lékát
kapja kézhez, áprilistól pedig vég leg
megszűnik a munkaviszonyuk.

(Krónika)

Kelemen Hunor művelődési miniszter prioritásai

Az elhanyagolt
területekre figyelne

A kulturális programoknak és az épített örökség védelmének fi -
nanszírozását bővítené Kelemen Hunor, a Romániai Mag yar De mok -
rata Szövetség (RMDSZ) elnöke a kulturális tárca élén - mond ta a
politikus kedden az MTI-nek.

Kelemen Hunor két év kihagyás u tán
tér vissza a tárca élére, amelyet 2010 és 
2012 között két és fél évig vezetett. Ki -
fejtette: a távozása óta eltelt idő szak -
ban a minisztériumban harmadára csök -
kent a műemlékvédelemre fordított fi -
nanszírozás, ezért elsősorban erre és a
szintén elhanyagolt kulturális prog ra -
mokra szeretne forrásokat szerezni a fél -
évi költségvetés-kiegészítésnél.

Az RMDSz elnöke rámutatott: mind -
két terület nagyon fontos az erdélyi ma -
gyarság számára is. „A mag yar kultú -
ra, a többi nemzeti közösség kultú rá já -

nak a megőrzése, az új alkotások, az
ér tékteremtés lehetősége adott kell le -
gyen, és ehhez hozzá kell rendelni a
költségvetési forrásokat a kiegészítést
követően” – mondta Kelemen Hunor.

Prioritásnak tekinti továbbá, hogy a
torockói népi építészet és a csík som -
lyói búcsú felkerüljön az UNESCO vi -
lágörökségi listájára. „Csíksomlyót mi
felterjesztettük, de kellett volna egy ki -
egészítés, és szerintem szándékosan el -
hanyagolta valaki az ügyet, mégpedig
nem a minisztériumban, hanem a szel -
lemi örökség bizottságból... ha a kie gé -
szí téseket elő tudjuk készíteni, akkor a
következő közgyűlésre már úgy kel le ne
bekerülni, hogy a búcsú dossziéját le -
hessen megszavaztatni” – magyarázta
az RMDSZ elnöke. (maszol.ro)

Ismét Nagybányán zenél
a Tiberius Kvartett

Nagybányán hangversenyezik ismét a marosvásárhelyi Tibe ri us 
Vonósnégyes. A kvartett több mint 15 éve működik, tagjai a
Marosvásárhelyi Filharmónia zenekarában játszottak, majd
2008-ban az intézmény vonósnégyesévé váltak. Repertoárjuk fel -
öleli Haydn, Mo zart, Bee tho ven, Schu bert és Schumann műveit,
ugyanakkor más zeneszerzők műveit is játsszák.

Az együttes tagjai: Molnár Tibor
– I. hegedű, Lokodi Károly – II. he -
gedű, Molnár József – brácsa, Zágoni 
Előd – cselló. A március 19-én, szer -
dán 18.00 órakor a Teleki Mag yar
Házban kezdődő nagybányai koncert 
programja:

– J. HAYDN III., G-moll vo nós -
né gyes, op.20.

– MO ZART D-dúr vonósnégyes,
kv. 155.

– BEE THO VEN II. G-dúr vo nós -
né gyes, op.18.

Szeretettel várjuk kedves közön -
sé günket március 19-én, szerdán dél -
u tánra, a Teleki Mag yar Házba!

A Tiberius kvartettet 1994-ben fe -
dezte fel Devich Sándor a kolozsvári
„Gh.Dima” Zeneakadémián. Az ő se -
gítségével több híres mesterkurzuson 
vettek részt, mindenhol teljes ösz tön -
díjjal: Amadeus Sum mer Course, Or -
lando Fes ti val, Internationale Sommer

Akademie Prag-Wien-Bu da pest, Brit -
ten-Pears School for Ad vanced Mu -
si cal Stud ies és a Chilingirian me ster -
kurzusokon. Angliában ismerik meg
Metz Istvánt, aki a nordhorni mes ter -
kurzusra és a Hol land Vonósnégyes
Akadémiára hívja meg az együttest,
amit EU-s ösztöndíjjal, maximális osz -
tályzattal végeznek el. 2004-ben Auszt -
riában Norbert Brainin, Devich Sán -
dor, Gun ther Pichler, Mi lan Skampa
és Siegmund Nissel-lel a zsüriben a
kvartett elnyeri a bécsi klasszikusok
legjobb előadásáért az Erste Wiener
Klassik Preis-t. Közben Jerry Hor -
ner, a Fine Arts Quar tet volt tagja tá -
mogatja a vonósnégyest és segit egy
amerikai és kanadai turné megszer -
ve zésében. 2013 nyarán került sor a
második, kanadai turnéjukra. 2008 áp -
rilisától a Maros Megyei Tanács tá -
mo gatásával az együttes a marosvá -
sárhelyi Állami Filharmónia Vonós -
négyese statutumot kapta meg.

A 37 éves csíkszeredai születésű Korodi At tila a bukaresti Műegyetemen
végezte felsőfokú tanulmányait 1995 és 2001 között. A versenyszférában
kezdett dolgozni, majd 2004-ben Hargita megyei önkormányzati képviselő
lett. Az RMDSZ-nek 2004-ben való kormányra lépését követően kör nye zet -
vé delmi államtitkár lett, 2007-től környezetvédelmi miniszter. Akkor alig
29 évesen a mindenkori román kormány legfiatalabb tagja volt.

Kelemen Hunor 46 éves költő, po -
litikus, állatorvosi és filozófusi okle -
vél lel rendelkezik, 1997-ig rádiós szer -
kesztőként dolgozott, irodalmi folyó -
iratokat szerkesztett Kolozsváron.
1997-ben kulturális államtitkárként
került Bukarestbe, a nagypoli tiká ba,
2000-től kezdődően az RMDSZ Har -
gita megyei parlamenti képviselője.
2007-ben választották az RMDSZ ügy -
vezető elnökévé, 2009-ben a szövet -
ség államfőjelöltje volt, 2011-ben vá -
lasztották meg az RMDSZ elnökévé.



A francia és az olasz
férfiak a leghűtlenebbek?

Nyugat-Európában a franciák és az
olaszok a legkevésbé hűségesek, a fér -
fiak 55 százaléka, míg a nőknek nagy -
jából harmada (a francia nők 32 száza -
léka, míg az olasz nők 34 százaléka)
hűtlenkedik - derül ki a Ifop francia köz -
vélemény-kutató felméréséből, amely -
ben hat ország félrelépési szokásait mér -
ték fel. Érdekes, hogy a többségükben
protestáns államoknál alacsonyabb a
hűtlenségi arány, az Egyesült Király -
ságban a férfiak 42 százaléka, míg a
né meteknél a férfiak 46 százaléka lé -
pett már félre. A többségében katoli -
kus Belgiumban ezzel szemben pél -
dául a férfiak 51 százaléka csalta meg a 
párját. A felmérést végző közvéle mény-
 kutató igazgatója, Francois Kraus sze -
rint ez megmagyarázza, hogy miért
nem rendítette meg a franciákat Fran -
cois Hollande elnök félrelépése Julie
Gayet színésznővel, és az is érthetővé
válik, miért tartották macsónak Silvio
Berlusconi olasz államfőt. A felmérés
szerint a francia férfiak 35 százaléka
nyilatkozta, hogy a jövőben sem zárja
ki a félrelépést, a németek és a spanyo -
lok esetében ez az arány 31 százalék, a
belgáknál 30 százalék, az olaszoknál
28 százalék, míg a briteknél 25 szá za -
lék. (mediafax) 

Hit ler által dedikált Mein 
Kampfot árvereznek

Los Angelesben
Egy Adolf Hit ler által dedikált, két -

kötetes Mein Kampfot árvereznek el

az Egyesült Államokban. A könyvet az 
interneten árverésre bocsátó Los An -
ge les-i aukciósház, a Nate Sanders sze -
rint Hit ler Josef Bauernek, az NSDAP
náci párt egyik első tagjának, az
1923-as müncheni puccskísérlet egyik
résztvevőjének, későbbi bizalmasának
adta karácsonyi ajándékként a Mein
Kampfot. Az aukciósház nem közölte,
hogy mekkora árat remél elérni a de -
dikált Mein Kampf-példánnyal, min -
denesetre a licit 20 ezer dollárról indul. 
Az on line aukción eladásra kínálják
Al bert Speer, Hit ler építésze és fegy -
verkezési minisztere bőrkabátját is,
amelyet a szövetséges haderők egy meg
nem nevezett katonája vett magához a
második világháború végén. Az 7500
dolláros kikiáltási áron piacra dobott
felöltő eredetiségét egy Speer nevére
kiállított számla tanúsítja. (mti)

Az egyiptomi hadsereg
AIDS-et gyógyító

műszerén röhög a világ
Nevetség tárgyává vált tudományos 

körökben és az interneten az egyiptomi 
hadsereg három műszere, amelyek ál -
lí tólag elektromágnesekkel képesek fel -
ismerni, majd gyógyítani az AIDS-et,
a hepatitiszt és más betegségeket. A had -
sereg nagy dobra verte találmányait: a
Kairóban rendezett bemutatóra meg -
hívták Adli Manszúr ideiglenes ál lam -
főt és Abdel-Fattáh esz-Szíszi táborna -
gyot, a hadsereg vezérkari főnökét. Az
eseményt még az egyiptomi tévé is
köz vetítette, így az egész ország lát hat -
ta, ahogy a hadsereg mérnökei arról be -
széltek: a gépek képesek vérvétel nél -
kül diagnosztizálni a vírusokat, egy vi -
deobejátszásban pedig egyikük azt ál -
lí totta egy páciensnek, hogy bár ko -
rábban AIDS-es volt, a készülékeknek
köszönhetően meggyógyult. A felvé te -
lek később az interneten nevetség tár -
gyává váltak, közösségi oldalakon és
blogokon számos egyiptomi arról írt,
hogy a hadsereg bolondot csinált ma -
gából. Ráadásul egy későbbi sajtótá jé -

koztatón a fejlesztésért felelős tiszt már
egyenesen arról beszélt, hogy “kiveszi
a betegekből” a vírust, és “AIDS- (el le -
ni) húsgolyókkal” gyógyítja pácien -
seit. A műszerek tudományos körök -
ben is értetlenséget váltottak ki, azok
működéséről, illetve a kifejlesztésüket
megelőző kutatásokról pedig semmit
sem tudni. A hadsereg egyelőre nem
mutatott be semmiféle komolyan ve he -
tő technikai és tudományos bizonyí té -
kot, így egyelőre a műszereket “poten -
ciális csalásnak kell tekinteni” – írta az
AP hírügynökség kérdésére Massimo
Pinzani, a Uni ver sity Col lege Lon don
tanára, akinek bár megmutatták az egyik
gépet, nem engedték, hogy kipróbálja
azt. A hadsereg bejelentését még Adli
Manszúr tudományos tanácsadója is
kétségbe vonta, Essam Heggy, a Kali -
forniai Műszaki Egyetem tanára pedig
“sokkolónak” nevezte az egyiptomi
mér nökök állításait. Ugyanakkor a had -
sereg mérnöki ügynöksége továbbra is
kiáll a műszerek hitelessége mellett, és
az egyiptomi egészségügyi minisz té -
rium is valósnak nevezte a meg hök -
kentő állításokat. (mti/hvg)

Egy romániai egyetem
képzése van a világ
legjobbjai között

Csupán a temesvári Nyugati Egye -
tem mod ern nyelvtudományi képzése
került fel a brit Quacquarelli Symonds
legfrissebb, 2013/2014-es tematikus
vi lágrangsorára. A frissen nyilvános -
ság ra hozott rangsorolásában öt kép zé -
si terület - társadalomtudományi, böl -
csészettudományi, műszaki, orvos- és
egészségtudományi, természettu do má -
nyi - harminc különböző oktatási
programját minősítették. A rangsorok
elkészítéséhez a munkáltatói és az
akadémiai szféra értékelését, valamint
a tudományos munkák idézettségét és
számát használták fel. A 200 egye te met
felsoroló listán a temesvári Nyu gati
Egyetem képzését a 151-200. kö zöt ti
helyre sorolták. Korábban az egye tem
egyetlen oktatási programja sem sze re -
pelt a legjobb 200 között. A Quacqua -
relli Symonds legutóbbi, 2013. szep -
tem berében nyilvánosságra hozott in -
tézményi világrangsorában négy ro má -
niai egyetem szerepelt, a iaşi-i Ale -

xandru Ioan Cuza Tudományegyetem,
a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo mány -
egyetem, a temesvári Nyugati Egye -
tem és a Bukaresti Egyetem egyaránt a
701+ besorolást kapta. Korábban a Bu -
karesti Egyetem három oktatási prog -
ramja szerepelt a legjobbak között,
2012-ben az angol nyelv és irodalom
képzését a 151-200. hely közé, 2013-
 ban a mod ern nyelvtudományi képzé -
sét szintén az 51-200. hely közé sorol -
ták. A kommunikáció- és médiatu do -
mányi képzése 2012-ben és 2013-ban
is a 151-200. közötti helyen volt. A
iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Tudomány -
egyetemnek és a kolozsvári Babeş- Bo -
lyai Tudományegyetemnek eddig
egyetlen képzése se került be a legjobb
200 közé a Quacquarelli Symonds sze -
rint. Ezzel ellentmondásban van egy
ta valy novemberben nyilvánosságra
hozott világösszesítés, amelyben a
BBTE matematikai és informatikai
képzését beválasztották a világ 150 leg -
jobbja közé. A magyarországi egye te -
mek közül öt intézmény oktatási prog -
ramja került be a legjobbak közé. A
Közép-Európai Egyetem filozófiai kép -
zését az 51-100. helyre sorolták, míg a
politikatudomány és nemzetközi kap -
csolatok képzése szinten azon a helyen 
végzett. A mod ern nyelvtudományi
képzések rangsorában - amelyben a te -
mesvári Nyugati Egyetem is szerepel -
a Szegedi Tudományegyetem a
101-150., míg a Debreceni Egyetem a
151-200. helyet szerezte meg. Az Eöt -
vös Loránd Tudományegyetem a mate -
matikai képzések listáján a 151-200., a
Műegyetem pedig az informatikai és
építőmérnöki képzések rangsorában
szerezte meg a 151-200. helyezést. A
legutóbbi intézményrangsorban a sze -
gedi egyetem az 501-550., az ELTE az
551-600., a Debreceni Egyetem a
601-650., míg a Budapesti Corvinus
Egyetem a 651-700. helyen végzett. A
világ vezető egyetemei közül a Cam -
bridge szerepelt a legjobban, a harminc 
tematikus rangsor közül 27-ben jutott a 
legjobb tíz közé. Utána a Berke ley és a
Stan ford következik egyaránt 26 top
10-es helyezéssel, majd jön az Ox ford
25, a Har vard 24, az MIT 17, a szin ga -
púri nemzeti egyetem és az UCLA 11,
a Yale és a Prince ton pedig 10 top he -
lyezéssel. (eduline.hu) 

Enyhítő körülmény
VÍZSZINTES: 1. A nomád türk és

mon gol népek harci és közigazgatási
szervezete. 5. “Nem lehet bűn ha az
em ber ...” (Wossermann). 13. Becé -
zett Olivér. 14. Észak-európai nép. 15.
Francia festő (Henri). 16. Az apostolok 
lován. 18. Bakfark Bálint hangszere.
19. Fül (ang.). 20. Kutyafajta. 21. Ja -
pán játék. 22. Marosvásárhelyi színész
(László). 24. Temespartok! 26. Nyu -
szi hangon beszélő. 29. Mi lesz, már?
30. Üres a has! 31. Uruguayi, zambiai
és spanyol gkj. 33. Az albán főváros.
35. Igefajta. 37. Az orosz parlament.
39. Vanádium és asztácium vj. 40.
Néz ni kezd! 42. Az orrához. 43. Elmo -
sódott. 45. Utolsó szülött (nép.). 47.
Né met tévécsatorna. 48. Kutrica. 49.
Mes terséges eledel, állatoknak. 50.
Sváj ci nagyváros. 51. Szájat szélesre

nyitó. 53. Hiteles mérték. 56. Kam -
bodzsai, jemeni és spanyol gkj. 57. Be -
menet! 58. Napszak! 60. Másképpen
(lat.). 62. Iljusin gépe. 63. Tartozást
visszafizet. 65. Ablakkeret! 66. Belső
szerv. 68. Római 551. 70. Kenőanyag.
72. Az erdő közepének irányába. 74.
Fát beolt. 76. Nem árt, ha a szív teszi!
77. A megteendő út.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Ahhoz hasonló. 3.
Ijed, retten. 4. Szervál. 5. Bő. 6. Kez -
dő dik az ünnep! 7. Fohász. 8. Sírha -
lom. 9. Azon a helyen (nép.). 10. Li ba -
beszéd. 11. Az Északi-tengerbe ömlő,
belga folyó. 12. Svéd és szaud-arábiai
gkj. 17. Kacat. 18. Csünget. 21. ... Iva -
niszevics; horvát teniszező. 23. Király
(fr.). 25. Mohamedán uralkodó. 27.
Mondd, már! 28. Stannum. 30. Fes tő -
művész (Tibor). 32. Hang jelzője le -
het. 34. Hozd el azt ... (Re pub lic). 36.
... Ferkó; Móricz Zsigmond regénye.
38. Autonóm terület (röv.). 41. Feszí -
tő eszköz. 44. Lapok a talonból! 45.
Há zasságát felbontani készül. 46. Be -
fagy! 49. Tornaszer. 52. Metallica- slá -
ger. 54. Takarózni kezd! 55. Hideg, er -
délyi szél. 59. Svájci üdülőváros. 61.
Vasabroncs fakeréken. 63. Peru fővá -
rosa. 64. Hajdan (lat.). 67. Grand ...;
nagy, repülőszerű ugrás a balettben.
69. ... Tolsztoj; orosz író. 71. Becézett
At tila. 72. Berillium és kén vj. 73.
Vég tag. 75. Tova. 76. A vicc eleje és
vége!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Szörnyű történelme volt
Ukrajna nyugati részének

Galícia talán Magyarországnál is
hányatottabb sorsú terület

A jelenleg óriási kihívások előtt álló Ukrajna a Szovjetunió szét -
esése után, 1991-ben vált függetlenné. Az új állam területi ki ter je dé se 
a korábbi szovjet tagköztársaság határait követte, amit végle ges
formában a második világháborút követő területi változások e -
redményeként állapítottak meg.

A mai Ukrajna kulturálisan nagyon
különböző részekből áll: keleten in kább
a kelet-európai orosz térséghez kap cso -
lódik, nyugaton viszont a közép- eu ró -
pai régióhoz. A nyugati résznek is a leg -
nyugatibb része az etnikailag és kultu -
rá lisan önmagában is sokszínű Galícia
vidéke, amely történelme során sok szál -
lal kötődött Magyarországhoz, később
pedig több mint száz éven át a Habs -
burg-birodalom fennhatósága alatt állt.

Az Árpád-korban meg
akartuk szerezni

A Galícia elnevezés a középkorral
összefüggésben használatos ukrán Ha -
lics elnevezés la ti nos változata. A szó
eredete vitatott, egyes elképzelések egy

mára eltűnt, ám Európa más pontjain,
például Spanyolországban is megtele -
pedő nép nevéből eredeztetik, mások a
„csupasz hegy” szláv kifejezéssel kap -
csolják össze. Galícia – és a hozzá kap -
csolódó Lodoméria vagy más néven
Volodimir – földrajzi kiterjedése fo -
lyamatosan változott a múltban. Az Ár -
pád-korban Halics a történelmi Ma gyar -

országtól északkeletre elterülő szláv fe -
jedelemség volt, ami először a kijevi
rusz hoz tartozott, majd a 12. szá zad ban
fokozatosan önálló fejedelemséggé e -
melkedett, miközben folyamatos har -
co kat vívtak a mag yar királyokkal.

A 13. század elején II. András  m a -
gyar király több hadjáratot folytatott
Ha lics el len, uralmát azonban nem si -
ke rült tartósan megerősítenie ezen a vi -
déken. A mag yar királyok azonban föl -
vették uralkodói címeik közé Halics és
Lodoméria tartományt is, amit igény -
ként aztán egészen 1918-ig vala meny -
nyi mag yar király a címei között viselt.

A mag yar királyok hódítási kísér le -
teinek végül a tatárok érkezése vetett vé -
get. Kijev elfoglalása után néhány év -

vel, 1245-ben a halicsi fejedelem kény -
telen volt hűséget esküdni és adót fi zet -
ni a tatároknak. Halics ezekben az i dők -
ben első szláv származású királya, Da -
nyilo uralkodása alatt mégis jelentős
tényezővé vált a térségben. 1338-ban
aztán ez is megváltozott, és a vidék a
virágkorát Nagy Kázmér király ural ko -
dá sa alatt élő lengyel államhoz került
hosszú évszázadokra.

Ide-oda csatolták
A lengyel állam a 18. századra any -

nyira meggyengült, hogy a környező há -
rom nagyhatalom, Poroszország, Orosz -
ország és a Habs burg-monarchia föl -
osz totta maga között az országot.  Ma -
gyar uralkodóként a Habs burg- ural ko -
dó - a középkorból származó jog i gényé -
re támaszkodva - a maga számára kö -
vetelte Galícia vidékét is. Ez az igénye
részben teljesült is: Galícia nyugati vi -
déke a Habs burg-birodalomhoz került, 
míg keleti területeit Oroszországhoz
csatolták. Az osztrákok az újonnan meg -
szerzett területekhez csatolták Krakkó
városát, és Lengyelország további déli
területeit, így hozták létre Galícia né -
ven a Habs burg-birodalom legkeletibb 
tartományát, ahol aztán sok mag yar ka -
tona is szolgált.

Vágják az erdei utat,
Viszik a mag yar fiúkat.
Kit lefelé, kit felfelé,
Egyet sem hazája felé.
Galícia közepébe’
Két kaszárnya van egyvégbe’
Oda viszik szegényeket,

Szegény mag yar legényeket.
(Magyarlapádi népdal, részlet)
A terület etnikailag igencsak sok szí -

nű volt: a lengyeleken, ukránokon és a
nagy számú ortodox zsidó lakosságon kí -
vül szlovákok, magyarok és németek is 
éltek a tartományban. A tartomány a
Habs burg-birodalom legelma radot tabb 
vidéke volt, amin először közpon tosí -
tott bécsi irányítással próbáltak vál toz -
tatni, később Galícia az osztrák csá szár -
ságon belül kapott némi autonómiát. A
szegénység elől sokan kivándoroltak:
voltak, akik a Monarchia gazdagabb vi -
dékein, mások a tengerentúlon keres tek
új hazát.

Az első világháború idején az Oszt -
rák-Mag yar Monarchiának ez a vidéke 
ismerte meg először a háborús pusz tí -
tást, ráadásul a háború vége sem hozott 
megnyugvást. A háború után Galícia
nyugati része a létrejövő lengyel ál lam -
hoz került, majd az ukrán-lengyel ellen -
ségeskedések eredményeként az egész
egykori Galícia az újra létrehozott, győz -
tes Lengyelország része lett. Ez ter mé -
szetesen erős etnikai feszültséget e red -

ményezett, hiszen így jelentős ukrán
kisebbség került a lengyel államba, a -
hol összességében kevéssé törődtek a ki -
sebbségek jogaival.

1939-ben, amikor a Molotov- Rib ben -
trop paktum értelmében Németország és
a Szovjetunió megosztozott Len gyel or -
szágon, Galíciát is kettéosztották. Az
1941-ig tartó szovjet uralom évei alatt
legalább 200 ezer galíciait deportáltak
Szibériába. A Szovjetunió 1941. évi né -
met megtámadását követően a korábbi
szovjet területek is a németekhez ke rül -
tek. A második világháború lezárását
követően Galíciát ismét kettéosztották: 
keleti része a Szovjetunióhoz, azon be -
lül is Ukrajnához került, míg a nyugati
rész ismét Lengyelország része lett. A
térség számára a háború és az azt kö -
vető évek sok szenvedéssel jártak: 500
ezer zsidó lakója a ho lo caust áldozata
lett. A háborút követően pedig az uk rá -
nokat Lengyelországból Ukrajnába, a
lengyeleket pedig Ukrajnából Len gyel -
országba telepítették; az erőszakkal vég -
hezvitt lakosságcsere is közel félmillió
embert érintett. (origo.hu)

10 tény a Krím félszigetről
1. A Krím félsziget neve az ó kor -

ban Tauriké Kherszonészosz illetve
Cher so nesus Taurica volt. A görög mi -
toló gia szerint Artemisz, a vadászat
is ten nő je ide, Tauriszba vitte az apja
által fel ál dozni kívánt Iphigeneiát, a -
ki papnője lett.

2. A félszigetet a görögök gyar ma -
tosították, majd a Római Biroda lom -
hoz került. A későbbi évszázadokban 
a krími gótok, a hunok, az onogurok
és a kazárok hódították meg, de volt a 
Kijevi Rusz, a Bizánci Birodalom, a
Kipcsak Kánság és Mon gol Biro da -
lom része is.

3. A félszigetet 1441-től uraló Krí -
mi Tatár Kánság 1475-ben lett az Osz -
mán Birodalom protektorátusa. A Krím
függetlenségét az orosz-török háború 
végén megkötött kücük-kajnardzsi bé -
ke mondta ki, de 1783-ban Orosz or -
szág annektálta a területet.

4. Itt zajlott 1853-56-ban az Orosz 
Birodalom és a szövetségesek között
a krími háború, amely az oroszok ve -
reségével zárult. A krími volt a had -
tör ténet első állóháborúja.

5. A Krím többször is gazdát cse -
rélt az orosz polgárháborúban. A ma -
gyarországi Tanácsköztársaság egy ko -
ri vezetője, Kun Béla a helyi forra -
dalmi tanács vezetőjeként 1920 no -
vemberében mintegy 70 ezer áldo za -
tot követelő terrort vezetett be a Krím ben.
A megtorlás olyan méretű volt, hogy 
az orosz kommunista vezetés tény -
feltáró bizottságot küldött ki, majd 1921

májusában visszahívta Kun Bé lát.
6. Sztálin parancsára 1944. május

18-20. között több mint 200 ezer ta -
tárt telepítettek ki a Krím félszigetről
az akkoriban szintén a Szovjet unió -
hoz tartozó Közép-Ázsiába.

7. 1945. február 4-11. között a Krím
félszigeten található Jaltában ren dez -
ték a szövetséges nagyhatalmak ve ze -
tői közötti találkozót, amelynek célja
a háború utáni Európa újjászer vezé sé -
nek megvitatása volt.

8.  1954-ben a szovjet Legfelsőbb 
Ta nács döntése nyomán a félszigetet
az Ukrán Szovjet Szocialista Köz tár -
sasághoz csatolták. A Krím később
népszerű turistacélpont lett, sokan ér -
keztek üdülni a Szovjetunióból és a
baráti országokból, főleg az NDK-ból.

9. A krími Szevasztopol köze lé -
ben, a Kazacsje öbölben, a neves szov -
jet hírszerző, Viktor Kalganov harci
feladatokra kiképzett, 120 delfinből
álló katonai egységet szervezett a het -
venes években. Az állatok harcban
nem, csupán gyakorlatokon mutatták
be tudásukat, és egyetlen diverzánst
sem fogtak.

10. A félsziget a Szovjetunió szét -
hullásában is fontos szerepet játszott.
Mihail Gorbacsov éppen a krími Fo -
roszban üdült, amikor 1991. au gusz -
tus 18-án hermetikusan elszigetelték
és lemondásra szólították fel, másnap 
pedig rendkívüli állapotot vezettek be
a Szovjetunió egyes területein.

(mult-kor)

AZ EM BER
ÉS VÁROSA

Nagybánya élő meséje

Egy újabb csodaszép
FOTÓALBUM

Nagybányáról és az itt
élő emberek

hétköznapjairól!
Megvásárolható a

Teleki Mag yar Házban!

Galíciai tábori levelezőlap. A fényképfelvétel
1914 október 20 –án készült a keleti fronton.
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 A 6 legjobb ital stressz el len
Bár az étkezés és az italfogyasztás önmagában nem old meg

semmilyen problémát, sok kicsi sokra megy; a megreformált élet -
mód előbb-utóbb azt is jelenti, hogy képes leszel könnyebben és
gyorsabban legyűrni a stresszhelyzeteket.

Tej
Mindmáig vita folyik arról, hogy mennyire

egészséges egy felnőtt embernek tejet fogyasztania,
de az biztos, hogy ennek az italnak nagyon magas a
kalcium- és magnéziumtartalma, amik együttesen
jelentős mértékben hozzájárulnak a vérnyomás
csökkentéséhez. 

Nem véletlen, hogy az alvással küszködő gyer -
mekek forró kakaót vagy mézes tejet kapnak lefek -
vés előtt, alkalomadtán a szép álmokhoz ezeket a
praktikákat te is bevetheted.

Gyümölcsturmixok
Ha nem rajongsz a tejért, akkor kipróbálhatod a turmixokat, amik részben

tartalmazzák az előbb is említett nyugtató alapanyagokat, továbbá gyümölccsel
kiegészítve még hatékonyabban veszik fel a harcot a stresszel. 

Kiemelten hatásos lehet a banánturmix, ami káliumtartalmával még
teljesebbé teszi ezt a finom italt. Alkalomadtán kipróbálhatod a kókusztejet is,
ami ugyancsak hozzájárul a nyugalom kialakításához, ráadásul nagyszerűen
passzol a banán mellé.

Víz
Testünk több mint fele víz, ennél fogva nem meglepő, hogy ez a folyadék

minden problémára gyógyír lehet. Ráadásul az élet alapfeltétele a kellő
mennyiségű víz a szervezetünkben és a Földön egyaránt. 

A víz nem csupán belülről nyugtat, hiszen egy forró fürdő, vagy pár percnyi
lebegés a medencében az egyik legkiválóbb stresszoldó, amit ismerünk.

Zöldség- és gyümölcslevek
Az otthon frissen préselt zöldség- és gyü mölcs -

levek nem csak azért hasznosak, mert számtalan
jótékony hatást fejtenek ki az emésztésre és az
energiaraktárok feltöltésére, hanem mert magas
C-vi ta min tartalmunknak köszönhetően segítik a
test válaszreakcióját a stresszel szemben. 

Ráadásul egyértelműen jókedvre is deríthetnek,
ha igazán finom levet sikerült magadnak préselned.

Zöld tea
A teázás rituáléja már önmagában is nyugtató

hatású tud lenni, s nem egy gyógynövényes főzetet ismerünk, ami természetes
módon járul hozzá a nyugodt hangulathoz. A zöld tea tisztít, antioxidáns tartal -
mának köszönhetően távol tartja a betegségeket.

Emellett tartalmaz egy theanin nevű amino sa -
vat, aminek elsődleges feladata a nyugtató hatás,
lazítás.

Hatásos főzetek
Bár teának nevezzük őket, valójában gyógy nö -

vényfőzetek, ám gyakorlatilag minden problémára
alternatív megoldást kínálnak. Kiváló nyugtató ha -
tással bír a levendula, a kamilla, a macskagyökér,
valamint a citromfű is. 

Ezeket a gyógynövényeket a természetben is
be szerezheted, de ha nincs tapasztalod, valamint
kellő háttérismereted, bármelyik bioboltban meg -
vá sá rolhatod őket kimért formában. (men.hu)

 A magnézium javítja a memóriát!
Kísérleti egerekben egy új magnéziumvegyület javította az álla -

tok rövid- és hosszútávú memóriáját, és ezzel a tanulási képes sé -
geiket is fejlesztette.

A pekingi Csinghua Egyetem Memória és Tanuláskutató Központjában vég -
zett kísérletek során a magnézium előnyös hatását demonstráló vizsgálatokban a
kísérleti egerek rövid- és hosszútávú memóriája nagymértékű javulást mutatott,
és tanulási képességeiket tekintve is fejlődés mutatkozott. A kutatók ugyanakkor 
óva intenek attól, hogy eredményeik nyomán bárki is nagy dózisokban fo gyasz -
szon magnéziumot, hiszen az emberi szervezetre is érvényes következtetések le -
vonásához még további munkára van szükség – noha a rágcsálók agya nagyrészt
hasonlóan működik az emberekéhez.

A kutatók által vizsgált MgT (Magnézium-L-treonát) kapcsán a kínai tudó -
sok azt remélik, hogy ha a további vizsgálatok során is igazoltnak bizonyul a me -
móriára gyakorolt pozitív hatás, akkor az az egészségügyre, különösen a nép -
egészségügyre nagy hatást gyakorol majd.

A magnézium olyan alapelem, amely csupán néhány gyümölcsben, a spe nót -
ban és más, zöldlevelű növényekben található meg, ennek ellenére nagy szerepet 
játszik az emberi szervezetben az immunrendszer működésében. A napi beviteli
mennyiség ajánlott mértéke 400 mg a felnőtt szervezet számára, ezen érték alatt
ugyanis megnövekszik az allergia, az asztma és a szívpanaszok kialakulásának
esélye.Az új magnéziumvegyület, az MgT, a korábbi, elemi magnéziummal
végzett kísérletekkel szemben (amelyek szintén azt mutatták, hogy a mag né -
ziumnak van agyserkentő hatása is) már élő alanyokon, kísérleti egereken került
tesztelésre, és az állatok esetében nagyon hatékonynak bizonyult. Ráadásul a
kínai kutatók arról is beszámoltak, hogy a memóriafejlesztő hatást fiatal és öreg
kísérleti egereken is tapasztalták.

A kutatás vezető Liu professzor szerint a vizsgálat azért kiemelten fontos,
mert az iparosodott világ lakosságának fele magnéziumhiányosnak mondható,
ez a hiány pedig a korral előrehaladva tovább növekszik. A kínai tudós szerint,
amennyiben sikerülne a magnéziumszintet az emberekben normális szinten tar -
tani, vagy akár emelni is, akkor a korral járó betegségek kialakulása jelentősen
lassíthatóvá válna, sőt, egyes, korral jelentkező kognitív zavarok akár megelőz -
hetőnek is bizonyulhatnának. (medipress.hu)

Alzheimert-kórt okozhat a sült hús
Ennek oka a sült húsban található AGE vegyület

Az étrend nagy szerepet játszik az egészségi állapot alakulásában. Egy új tanulmány
megerősítette, hogy a nem megfelelő táplálkozás növeli az olyan krónikus betegségek
kialakulásának kockázatát, mint a demencia vagy a cukorbetegség - adta hírül a Fox
News.

A tanulmány keretében 90, idősebb felnőtt táp -
lál kozási szokását és egészségügyi állapotát figyel -
ték meg 9 hónapon keresztül. Megállapították, hogy
a szervezetben lévő AGE, az úgynevezett glikációs

végtermékek növelik a demencia kialakulásának
kockázatát, egyben gyorsítják az öregedést.

A szakemberek úgy vélik, hogy az AGE ve -
gyületek - amelyek a gabonából készült termé kek -

ben találhatók - blokkolják a vérben található olyan
enzimeket, amelyek számos funkciót látnak el a
szervezetben, beleértve az agy, az immunrendszer
és a hormonok működését. Az említett, SIRT1 nevű 
enzim, ami a szervezet természetes védekező funk -
cióját látja el, egyébként alacsony azoknál, akik
agyi betegségben, vagy anyagcsere-zavarban szen -
vednek.

AGE vegyület nagy mennyiségben található a
húsokban, a magas zsír-és cukortartalmú ételekben. 
A megfelelő étrenddel azonban mind az agyi be -
tegségeket, mind a cukorbetegséget meg lehet
előzni. 

          (OrientPress Hírügynökség)



APRÓHIRDETÉS

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

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

TÁRSKERESŐ

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

Tel: 0753936828.
GYÁSZJELENTÉS

75 éves korában hosszú szen ve -
dés után elhunyt

RAVASZ EDIT
szinérváraljai tanítónő. Emléke

le gyen áldott. A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

,,Mert a mi országunk a meny -
nyekben van,honnan a megtartó Úr
Jézus Krisztust is várjuk” (Fil.)

A Nagybánya Óvárosi Refor -
má tus Egyházközség presbité riu -
ma ő szin te részvétét és mély e -
gyütt ér zé sét fejezi ki Nagytiszteletű
Bak Lász ló lelkipásztornak és gyá -
szoló csa ládjának a szeretett édes -
apa el huny ta miatt érzett fájdal má -
ban.

Fájdalommal és szomorú
szívvel búcsúzunk 

RAVASZ EDIT
(sz. Albi)

ny. tanítónőtől. Őszinte részvét
csa ládjának. Nyugalma legyen
csendes, emlékét megőrzi bánatos
barátnője Annuska és lánya Kati

MEGEMLÉKEZÉS

Március 5-én volt tíz éve, hogy

SZÉKELY (Kerekes)
ERZSÉBET (Babi)

örökre eltávozott, de szívünk ben min -
dig élni fog. Nyugodjon béké ben.
Testvére Manyi és unokahúga Cu nika

Soha el nem múló szeretettel
em lékezünk a drága jó férjre, édes -
apá ra, nagyapára

NAGY ZOLTÁNRA
aki egy évvel ezelőtt örökre el tá -

vozott. Szép emléke szívünkben
ö rökre megmarad. Nyugalma le gyen
csendes, emléke felejthetetlen.

Zseni, Carmen, Claudia, uno -
kái családjukkal

Március 11-én lesz 5 éve annak a 
szomorú napnak, amikor a szeretett
férj, édesapa és nagytata

GROSZHÁRT JÓZSEF
mérnök

örökre itt hagyta szeretett
család ját. Emlékét kegyelettel
őrízzük szí vünkben. A bánatos
család.

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

KRUPICZER ANTAL
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi fele sé -

ge Klárika, lányai Andrea és Zsuzsi

Kilenc éve, hogy március 7-én a
szeretett férj, apa, nagyapa, após

RETTEGI
SÁNDOR-ZOLTÁN

szíve megszűnt dobogni.
Emlékét őrzi családja

HIRDETÉSEK 2014. március 7.

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

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

TÁNCHÁZ
MINDEN HÉTFŐN 17 ó rai kez -

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

 Szeretettel várunk!

* 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!

APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Legyen a
TELEKI KLUB

tagja
Támogassa

rendszeresen a Teleki
Mag yar Házat !

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

POPZENEI ÉS
KLASSZIKUS

ÉNEKOKTATÁS

indul hamarosan a Teleki Mag yar
Házban,

CSORBA ERNA
okleveles tanárnő vezetésével.

Március 12-én, szerdán 18 
órára szeretettel várjuk e gyez -
tető megbeszélésre minda zo -
kat, akik eddig feliratkoztak
az oktatásra!

Előzetes jelentkezés, érdeklődés 
a 0262-212668, vagy 0744919166,
0740751490 telefonszámokon.

ZONGORA
TANFOLYAM

működik a Teleki Mag yar Ház -
ban, I. osztályos kortól bármilyen kor -
oszt ály nak. Érdeklődni és felirat -
koz ni lehet

Á DÁM ERZSÉBETNÉL,
a Zeneiskola nyugal mazott ta nár -

nőjénél, a 0744-614233 te le fonszá -
mon, vagy személyesen a Házban.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS

OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK

HANGLEMEZEK

WIFI-INTERNET

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

Tel: 0362-401260

Fánkos mulatság Meseországban
Akárcsak az előző kilenc esztendőben, ezen a farsangon is Me se -

országba kaptak díszes meghívót Hetedhétország lakói, azaz Nagy bánya
iskolakezdő gyermekei, hogy megkíséreljék felvidítani a szép séges
Világszép Nádszálkisasszony szomorú szívét.

A nevezetes esemény ezúttal Mese -
nincs király uralkodásának éppen 555-
 dik évére esett, mégpedig a mókusjárás 
utáni 21. napra. Nagybányai vendé ge -
in ket Felsőbánya és Monó első osz tá -
lyosai, valamint előkészítő osztályosai is
elkísérték az Óperenciás tengeren, de
még az Üveghegyen is túl található me -
sés palotába, ahol sok-sok próbál ko zás,
móka és kacagás után – talán mond a -
nunk sem kell – sikerült mosolyt csal -
ni uk a királykisasszony orcájára, s hét -
határra szóló fánkos mulatsággal ünne -
pelték meg a királyi család visszatért
boldogságát.

A királyi palotában, vagyis a Teleki 
Mag yar Házban február 21-én délután
lezajlott farsangi délutánra 2006 óta,
az az kilencedik esztendeje hív juk min -
den esztendőben a kisdiákokat és a ta -
nítónéniket, hogy a Teleki Ösztön díj -
program keretében megaján dékoz zuk
őket jókedvvel, játékkal, könyvekkel,
fánkkal, szeretettel. Köszönjük, hogy ez -

úttal is ven dégeink voltak, a palota la -
kóinak pedig, hogy kitűnő házi gaz da -
ként fogadták az érkezőket és bú csúz -
tatták az elmenőket!

Köszönjük azoknak is, akik évről-
 évre hozzájárulnak a Teleki Ösztön díj -
alaphoz, így ezúttal is támogatták a
kez deményezést (névsorukat a tanul -
má nyi- közéleti ösztöndíjak májusi át a -
dá sakor szoktuk közölni). Fő támo ga -
tó ink a Bethlen Gábor Alap, valamint 
a szatmári Interlib Könyváruház (Er -
délyi Virtuális Antikvárium és Köny -
vesbolt) voltak!

Jövőre ismét találkozunk! (déel)

Vásárosnamény Gyógyfürdő

március 13-án, csü törtökön. In du -
lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru -
ház parko ló jából. Szál lí tá si költség
45 lej. Jelentkezés a 0747- 017580 te -
lefonszámon, Cso ma Beá nál. Sze re -
tettel várok mindenkit!
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Tartoztunk az ördögnek…
A nagybányai HCM lányai tar toz -

tak az ördögnek egy olténiai úttal, u -
gyanis hiába öltöztek be a mérkőzésre,
a bírók visszaparancsolták őket „ci vil -
be”. Történt ugyanis, hogy a játék jo go -
sítványok ellenőrzésekor kiderült, hogy
a craiovai csapat minden egyes játé ko -
sának lejárt az „orvosija”. A helyzet a -
dott volt, a két biró, Marius Pintea (Ko -
lozsvár) és Mar cel Sas (Margitta) 10 –
0-ra a nagybányai csapat javára ítélte a

mérkőzés pontjait. Tehát SCM Craio va –
Nagybányai HCM 0 – 10 (játék nél kül).

Férfiak
CS Caras Severin – Nagybányai

Minaur HCM 34 – 32 (18 – 15)
Elég gyenge szinvonalú volt a mér -

kő zés, a csapatok fej-fej mellett halad -
tak, sőt, a 15. percben a Minaur veze tett
két góllal (7 – 9), ám a resicai csapat visz -
szavette a vezetést és a félidőt három gó -
los előnnyel zárta (18 – 15).

A második félidő is hasonló forga tó -
könyv szerint zajlott, a mieinknek sike -
rült az egyenlítés is (21 – 21) a 40. perc -
ben. A végjáték azonban nem sikerült a 
mieinknek, a hazaiak elhúztak három
góllal (55. perc), a végén pedig két gó -
los hazai győzelem született.

HCM Minaur: Viman, Draghici -
Grasu 8, Alin Bondar 5, Mihai 3, Bera, 
Gavrilovic, Munea 3, Sabou 6, Fo ta -
che 1, Craciun, Leordean, Busecan 4,
Baican 2, Acsinia, Udristoiu.

(simsán)

CFR: egy pont és egy kiállítás 
A hosszabbításban mentett pontot a Kolozsvári CFR labda rú -

gócsapata a Konstancai Viitorul vendégeként, míg a kincses város
másik Liga 1-es együttese, az U nagy meglepetésre legyőzte az Ast rát.
A bukaresti rangadó döntetlennel zárult.

A CFR Maftei góljának kö szön he -
tő en szerzett pontot a 21. forduló Chi -
aj nán megrendezett pénteki találkozó -
ján: a védő egy szöglet után a kapufá -
ról kipattanó labdát továbbította a há -
lóba. Húsz perccel korábban a vasutas -
csapat védhetetlen fejesgólt kapott, így 
örülhet az utolsó percekben megszer -
zett pontnak.

Vasile Miriută vezetőedző szerint u -
gyanakkor többet érdemeltek volna, u -
gyanis elmondása szerint nekik öt-hat
helyzetük volt, míg vendéglátóiknak csu -
pán egy. A CFR-rel még nyeretlen tré -
nernek amiatt is fájhat a feje, hogy e -

zen a meccsen is kiállították egyik ta -
nítványát: Gabionetta a 94. percben ka -
pott pirosat, így sem ő, sem pedig a
Vaslui elleni meccsen (0-0) kiállított
Monroy sem játszhat jövő héten a ven -
dég Steaua el len.

A címvédő szombaton hazai pályán 
1-1-es döntetlennel zárt a nagy rivális
Dinamo el len: a vezetést a vendégek
szerezték meg tizenegyesből, de a haj -
rában Keserü kiegyenlített. A Dinamo
sorozatban hat elvesztett derbi után szer -
zett pontot a Steaua el len, amely a bot -
lás ellenére növelte előnyét a táblá za ton
(amely immár négy pont), ugyanis leg -

főbb üldözője, az Astra Giurgiu kika -
pott a Kolozsvári U vendégeként.

Az egyetemistacsapat hamar veze -
tés hez jutott Lemnaru révén, és előnyét 
sikerült megőriznie a lefújásig. Mihai
Teja, az U vezetőedzője szerint az el -
lenfél kiváló játékosokat sorakoztatott
fel, de sikerük azt bizonyítja, hogy jó
csapatmunkával bármilyen kimagasló
egyéni teljesítmény semlegesíthető, fe -
lülmúlható.  Liga 1, 21. forduló:

FC Botoşani–Brassói FC 2-1 (An.
Cristea 17. – öngól, Sztojkov 90., ill.
An. Cristea 40.)

Konstancai Viitorul–Kolozsvári CFR
1- 1 (Larie 72., ill. Maftei 92.)

Kolozsvári U–Astra Giurgiu 1-0 (Lem -
naru 9.)

Temesvári ACS Poli–Săgeata Năvo -
dari 1-1 (Şeroni 55., ill. Munteanu 45+1.)

Steaua–Dinamo 1-1 (Keserü 89.,
ill. D. Grigore 57. – 11-esből)

Pandurii Târgu Jiu–Ceahlăul Piatra
Neamt 1-1 (Dos Santos 73. – 11-esből,
ill. Chitoşcă 9.)

Brassói Co rona–Con cordia Chiajna 
2 – 2 (S. Bus 31., 78.), illetve: N. Rosu
(53.), Purece (65.); 

Petrolul Ploiesti–Galaci Oţelul  2 –
0 (Teixeira 50.), Tamuz (89. )

FC Vaslui–Medgyesi Gaz Metan  1
– 0 (Nuno Viveiros 76.).

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A labdarúgó Eb-selejtezők csoportbeosztása
A CSOPORT: Hollandia, Cseh or -

szág, Törökország, Lettország, Izland,
Ka zahsztán.

B CSOPORT: Bosznia- Herce go -
vi na, Bel gium, Izrael, Wales, Ciprus,
An dorra.

C CSOPORT: Spanyolország, Uk -
rajna, Szlovákia, Fehéroroszország, Ma -
cedónia, Luxemburg.

D CSOPORT: Németország, Íror -
szág, Lengyelország, Skócia, Grúzia,
Gibraltár.

E CSOPORT: Anglia, Svájc, Szlo -
vénia, Észtország, Litvánia, San Ma ri no.

F CSOPORT: Görögország, Ma -
gyar ország, Románia, Finnország, É -
szak- Írország, Feröer-szigetek.

G CSOPORT: Oroszország, Svéd -
ország, Ausztria, Montenegró, Moldo -

va, Liech ten stein.
H CSOPORT: Olaszország, Hor -

vát ország, Norvégia, Bulgária, Azer -
bajd zsán, Málta.

I CSOPORT: Portugália, Dánia,
Szerbia, Örményország, Albánia, Fran -
ciaország (utóbbi versenyen kívül).

Az Eb-selejtezők játéknapjai:
– szeptember 7–9., október 9–11.,

október 12–14, no vem ber 14–16., 2015.
március 27–29., 2015. június 12–14.,
2015. szeptember 3–5., 2015. szep tem -
ber 6–8., 2015. október 8–9., 2015. ok -
tóber 11–13.

A pótselejtezők játéknapjai:
– első mérkőzések: 2015. no vem ber 

12–14. visszavágók: 2015. no vem ber
15–17. (Krónika)

Dániával is játszik a mag yar válogatott
az új Nagyerdei Stadionban 

Május 22-én Debrecenben fo gad -
ja felkészülési mérkőzésen a dánokat
a mag yar labdarúgó-válogatott – hang -
zott el a Mag yar Labdarú gó-szö vet ség
(MLSZ) és Kósa Lajos, Debrecen pol -
gármesterének hétfői közös sajtó tá jé -
koztatóján.

A találkozót a tervek szerint az új
Nagyerdei Stadionban rendezik meg, 
amelyet május 1-jén adnak át. Az Eu -
rópa-bajnoki selejtezősorozatra készü -
lő mag yar válogatottal kapcsolatban
Vági Márton, az MLSZ főtitkára és
Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője kö zöl -
te, hogy további két felkészülési mér -
kő zésen is pályára lép majd: június 4-
 én Albánia, június 7-én pedig Kazah sz -
tán lesz a csapat ellenfele, ugyancsak
ha zai pályán.

Pintér At tila szövetségi kapitány i -
rányításával először szerdán lép pályá -

ra a válogatott, mégpedig Győrben, a
magyarokkal azonos selejtező csoport -
ban szereplő finnek elleni barátságos
találkozón.

Ahhoz, hogy a nemzeti csapat má -
jus 22-én találkozhasson a dánokkal,
az MLSZ elnökségének döntése ér tel -
mében az NB I 29. fordulóját a május
17–18-i hétvégére helyezték át, a Ma -
g yar Kupa döntőjét pedig az erede ti -
leg tervezetthez képest egy héttel ké -
sőbb, május 25-én bonyolítják le.

A válogatott 12 év után tér vissza
Debrecenbe, legutóbb 2002-ben a fe -
héroroszok el len játszott a hajdúsági
megyeszékhelyen a nemzeti együt tes,
igaz, akkor még az Oláh Gábor utcai
stadionban. Magyarország eddig 15 hi -
vatalos mérkőzést játszott Dánia el len,
a mérleg 9 győzelem és 3-3 dön tet len,
illetve vereség. (Krónika)

Kirabolták a rájátszásba jutó
Progym öltözőjét Galacon

A hétvégén Galacon rendezték a román jégkorongbajnokság alap -
szakaszának utolsó turnéját: az eredmények alapján a rájátszásba a
Bukaresti Steaua az első, a Gyergyószentmiklósi Progym második
helyen jutott be. 

A hosszú idő után az alap sza kasz -
ból továbbjutó Progym ünneplését be -
ár nyékolta, hogy a Steaua elleni hétvé gi
mérkőzés alatt ismeretlen tettesek kü -
lönböző személyes tárgyakat, illetve kész -
pénzt tulajdonítottak el a piros-fehérek
öltözőjéből.

Információink szerint jogosítvá nyok,
bankkártya, iPod, hokibot, különböző
személyes iratok, valamint 800 lej kész -
pénzt tűnt el a Progym öltözőjéből. A
gyergyói együttes csatára, Pál Zsom -
bor szerint nem az első eset, hogy i lyes -
mi történik Galacon, korábban is volt
példa már lopásra a Duna-parti mű jég -
pályán. „Két hete, amikor legutóbb Ga -
lacon voltunk, Csergő Hunikának az i -
Podját lopták el. Most a mérkőzésünk
alatt loptak, az érdekesség pedig az, hogy
zárva volt az öltöző ajtaja, tehát vala -
melyik ottani illetékes lehetett, akinek
pótkulcsa van” – jelezte a támadó.

Pál Zsombor hozzátette, van né hány

személy, akit gyanúsítani lehet, azon -
ban ők tagadták, hogy eltulajdonítottak 
volna bármit is. „Van néhány személy,
akik ott ólálkodtak az öltöző előtt, de ők
tagadják, hogy tettek volna bármit is,
ráadásul ittas állapotban is voltak. Ott
dolgoznak a pályán, ismerjük már őket,
azonban soha nem voltak barátságo sak.
Mindig ott voltak, figyeltek bennün ket,
látták, hogy mikor megyünk be meg ki
az öltözőből.”

A lopás miatt a helyszínre érkező
rendőrök szerint mindez a szervező csa -
pat hibája, amely nem biztosított meg -
felelő körülményeket, az ismeretlen tet -
tesek el len pedig eljárás indul.

A Gyergyószentmiklósi Progym csa -
pata egyébként szombaton kétgólos hát -
rányból állt fel a hazai pályán játszó
Dunărea el len, majd büntetőkkel nyer -
te a találkozót (5-4), és ezzel bebizto sí -
totta továbbjutását. 

(Krónika)


