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Partnerek:

Nem csupán szeretlek,
szeretem, ahogy te

szeretsz engem.
Ünnepeljen a szerelem estéjén v e l ünk.

Szeretettel meghívunk min denkit február
14-én a Rivulus Szál l oda vendéglõjében
megrendezendõ

Bálint-napi ünnepre.
Menü: 30 lej/személy. Kezdési idõpont 

du. 6 órától. Bõvebb tájé kozta tás/asz talf -
ogl a lás: 0262-217290.

A Szatmárnémeti Harag György 
Társulat első bérletes előadására feb -
ruár 13-án, pénteken, 18.00 órá tól
kerül sor a Városi Színházban.

Műsoron:

Eisemann Mihály - Szilágyi László:

„Én és a kisöcsém”
Részletek az 5. oldalon.

A „Nagy csa lád” FARSANGI BÁLT szervez feb ruár 15-én a SEL MONT

ét te rem ben. Jelentkezz  a 0362- 417818- as te le fon szá mon, most.

Közgyűlést tart a
Főtér Fesztivál Egyesület

Február 11-én, szerdán tartja meg a Főtér
Fesz ti vál Egyesület az idei közgyűlését. 

Napirendi pontok: a Főtér Fesztivál 2014.
ér tékelése, programajánlat 2015-re, az idei szer -
vező csapat megválasztása.

A közgyűlésen szavazati joggal részt ve het -
nek a mag yar közösség szer veze teinek tagjai.
A Főtér Fesztivál Egyesület tagjai a nagy bá nyai
és környékbeli ci vil szervezetek, csopor tosu -
lások, intézmények képviselői, valamint magán sze mé lyek is. A szervezetek kép -
viselői (egy-egy) hivatalból tagjai az egyesületnek, a magánszemélyek a tagsá gu -
kat elnyerhetik szabad társulás alapján, a FFE ve ze tőségének beleegyezésével.
A közgyűlésre ugyanakkor bárkit szívesen vá runk, akit érdekel a Főtér Fesztivál
jövője.

A közgyűlés 2015. február 11-én, szerdán,
17.30 órától lesz megtartva a Teleki Mag yar Házban.

Sofőrök, figyelem! – Akik átmennek a 
piroson, 4000 lejt fizetnek

A közlekedési törvénykönyv ismét változott. Sokkal szigorúbb, mint
eddig volt. Az új szabályok február 6-án, azaz MA lépnek érvény be.
Sok esetben nem árt odafigyelni, hogy szabályosan közlekedjünk,
ugyanis a maximális kiszabható pénzbírság meghaladja a 9000 lejt.

Ha telefonáláson kapják a sofőrt,
1600 lejt kell fizetnie. Ugyanennyibe ke -
rül az is, ha nincs bekötve. A gyors haj -
tásért is többet kell fizetni: akik 51-60
km/h-val lépik át a sebességhatárt, 720
és 1600 lej, valamint 9 és 20 pont kö -
zöt ti büntetést kapnak, és 90 napra füg -
gesztik fel a jogosítványukat. Abban az
esetben, ha több mint 60 km/h-val haj -
tanak gyorsabban a megengedettnél, 5-
 ös kategóriájú büntetést kapnak, azaz

1680-tól 4000 lejig terjedő pénz bír sá got
és min i mum 21, max i mum 50 pon tot. Ők
180 napig nem kapják vissza a jogsit.
Mi több, ha utóbbi esetben bal eset
történik a gyorshajtás miatt, az ösz szeg
4080 és 9600 lej között mozog, egy é -
ves felfüggesztéssel. Ha ál doza tok is van -
nak, a felfüggesztés ideje duplá zó dik.

Az ittas vezetőket sem kímélik. Ha a
sofőr drogokat vagy hasonló hatású
gyógy szert vett be, illetve 0,15-0,25 mg/l

alkoholszint mutatható ki a lé legze té ben, 
vagy 0,2-0,5 g/l a vérben, 180 napra ve -
szik el a jogosítvány, ami mellé min i -
mum 21, max i mum 50 pontot kap, az
5- ös kategóriájú büntetés értelmében.
Amennyiben a véralkohol szintje meg -
haladja a 0,5 g/l mennyiséget, törvény -
szegésnek számít a vezetés, és egytől
öt évig terjed a büntetés.

Szabálytalanul átmenni a vasúti át já -
rón, ellenkező irányba menni az autó -
pályán, előzéskor 60 km/h-val meg ha -
ladni a megengedett sebességet vagy be
nem jegyzett járművel közlekedni mi -
nimum 21 pontba kerül, és 180 napig fel -
függesztik a jogosítványt. Ha baleset tör -
ténik ezek miatt, legalább 51, legtöbb 120
pontot adnak érte. Ha sérülés is tör té -
nik, megduplázzák a felfüggesztés idő -
tar tamát.

- folytatás a 2. oldalon -

Ötcsillagos női kézilabda 
mérkőzés vasárnap!

Vasárnap 18.30 órakor a Bajnokok Ligája
középdöntőjében Nagybányai HCM - Győri
Audi ETO mérkőzés a nagybányai „Lascăr
Pană” Sportcsarnokban.

(Deák László felvétele)

Nem kötelező a
vallásóra

Az alkotmánybíróság január 27-én
döntött arról, hogy a következő tan év -
től egyetlen tanuló sem kötelezhető ar -
ra, hogy részt vegyen az iskolai vallás -
órákon.

Eddig a szülő kérhette, hogy gye re -
ke ne járjon be az órákra, ezentúl for -
dítva fog történni: kérni kell, ha azt a -
karják, hogy a diákok tanuljanak hit ről,
bibliai eseményekről.Fennállásának 25 éves évfordulóját

gálaműsorral ünnepelte az RMDSz
„... Olyan országot akartunk és akarunk építeni együtt a

többségi társadalommal, amelyben mindenki szabadon őriz -
heti nemzeti identitását, élhet annak minden egyes sajá tos -
ságával, és sem anyanyelvének, sem szimbólumainak hasz -
nálata nem von maga után büntetést, és nem jár vele a fe nye -
getettség érzése” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Ke le -
men Hunor szövetségi elnök.

A gálaműsoron megyénk 15 fős küldöttsége is részt vett.



2015. február 6. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szent -

háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Grib János testvérünket, a -
kit 92 évesen szólított magához az Úr
és Vincze született Dull Irén asszony -
testvérünket, akit 86 évesen szólított ma -
gához az Úr. Nyugodjanak békében!

* Február 8-án, vasárnap a 10 órai
szentmisén a szatmári Kálvária (Jézus
Szíve) templom kórusa énekel. Az Ado -
remus kórus előadásában meghall gat -
hatjuk a Concone szentmisét, a Panis
Angeliscust, az Ave verumot és más szép
egyházi éneket.

Ugyanezen a napon az esti 6 órai szent -
misét Ft. Böjte Csaba ferences atya mu -
tatja be és tart homíliát. 

Böjte Csaba testvér február 8-i prog -
ramja:

10.00 – Ökumenikus Istentisztelet
Ka talinban

11.15 – Ökumenikus Istentisztelet
Kol tón

18.00 – Ünnepi szentmise Nagy bá -
nyán, a Szentháromság templomban.

* A nagybányai katolikus Szent
József plébánián március 19-ig tart a
nagykilenced. Városunk nagyon szép
hagyománya a Szent József nagy ki len -
ced. Mindenkit buzdítunk, hogy csa lád -
ját Szent József imáinak és közben já -
rá sának ajánlja fel. A kilenced litur gi -
kus programja: reggel 8 óra – román
nyelvű szentmise, este 5 órakor – ima -
óra, 6 órakor – szentmise. Minden al -
kalommal más pap tart homíliát.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Christe Margaretta asszony -
testvérünket, akit 86 évesen szólított ma -
gához az Úr, Kiss Ádám testvérünket,
akit 70 évesen kísértünk utolsó útjára és
Juhos Imre testvérünket, akit 82 éve -
sen szólított magához az Úr. Nyu god -
janak békében!

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön 17
órakor és vasárnap reggel 10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit. A val lás -
óra időpontja szombat délelött 10.30 ó -
ra, de a vakáció miatt csak február 14-
 re várják vissza a gyermekeket.

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia programjai:

1. Házasság hete a Krisztus Király
plébánián. ,,szeretni tehozzád szegőd tem”

Február 8., vasárnap - HÁZAS -
PÁ ROK ÜNNEPE - a rendezvény nyi -

tónapja vasárnap, az esti 18.00 órai
szent mise 

Február 10., kedd, 19.00 óra - 
Filmnézés és beszélgetés házasoknak a 
Velem vagy nélküled c. film kapcsán – 
Don Bosco terem

Február 12., csütörtök, 18.00 óra
- ELŐADÁS: SZERETNI TE HOZ -
ZÁD SZEGŐDTEM -  dr. Vik János
e gyetemi adjunktus, logoterapeuta - Szé -
kesegyház plébánia, Libertaţii tér, 20. sz.

Február 14., szombat, 19.00 óra -  
CSALÁDOK FARSANGI BÁLJA a 
Don Bosco teremben, és a Házas ka -
landtúra 2. -  NYEREMÉNYEINEK
A KISORSOLÁSA

Február 15., vasárnap - HÁZAS -
PÁROK ÜNNEPE - a rendezvény zá -
rónapja, a házasok megáldása

Előzetes bejelentkezés és további  in -
formáció a http://szatmariegyhazmegye.ro
honlapon, vagy telefonon 0744137568.
A programok mindenki számára nyi tot -
tak és ingyenesek. A kalandtúra fela -
da tait a házaspárok emailben kapják
meg, a fennt említett honlapon tudnak
bejelentkezni. 

A Krisztus Király plébánia be kap -
csolódik a szat mári római katolikus püs -
pökség szer ve zésében tartott Há zas ság
hete rendezvénybe, több más szat mári
plébániával együtt. Jelentkezni le het a
Krisztus Király plébánián minden nap
9-12 óra között, valamint a követ kező
telefonszámokon: 0362-806815, vagy 
0743287550.

* Lourdesi zarándoklat 2015. jú -
lius 7-15. között, mely LOURDES,

NE VERS, EINSIEDELN helységeket
érintve eljut Monacoba és Mar seillebe 
is. A zarándoklat lelkivezetője Szmut -
ku Róbert plébános.

9 nap, 8 éjszakai szállással (8 reg -
geli, 4 vacsora): 700 Ä/fő

Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról a kora

hajnali órákban. Utazás a tranzit szál lás ra.
2. nap: Varázslatos hegyek, tavak

mellett haladva érkezünk a délutáni ó -
rákban Einsiedelnbe. A kegyhely a ben -
cés rend gondozásában van, lenyűgöző 
szépségű a bazilika, melyben tiszte le -
tünket tesszük a Fekete Ma donna kegy -
szobra előtt. Szentmisét tartunk, majd
keresztút. Szállásfoglalás.

3. nap: Folytatjuk utunkat Francia -
ország felé. Útközben megállunk Pa ray-
 le-Monialban, ahol ellátogatunk abba a 
kolostorkápolnába, melyben Alacoque 
Szent Margit nyugszik, s ahonnan elin -
dult a Jézus Szíve-tisztelet. Szentmise.
Továbbutazás, érkezés Neversbe az es -
ti órákban. Vacsora.

4. nap: Szent misét mutatunk be, a ká -
polnában Szent Bernadett romlatlan ál -
lapotban megmaradt testét láthatjuk. A 
kolostor kertjében Bernadett nyom do -
kain sétálunk és elmélkedünk. Utazás
tovább Közép-Franciaországon keresz -
tül a Pireneusok lábánál fekvő kisvá -
ros ba, Lourdesba. Szállásfoglalás, 2 éj -
szakai szállás Lourdesban. Vacsora.

5. nap: Egész napos programok a
kegy helyen. Szentmisét tartunk, majd a 
Bernadett-ház, a szülői ház és a börtön
megtekintése. Peyramale plébános sír -
ja, s láthatjuk azt a keresztelőkutat, mely -
nél Bernadettet megkeresztelték. Dél -
u tán szabad pro gram, illetve részt ve -
szünk a betegek körmenetén. Este va -
csora, majd részt veszünk a gyertyás kör -
meneten.

6. nap: Szentmise után végigjárjuk a
keresztutat, majd szabadidő, s a déli ó -
rákban indulunk Mar seille-be. Szál lás -
foglalás a városban vagy környékén.

7. nap: Mar seille-ben megtekintjük a 
város legmagasabb pontján épült No -
tre-Dame de la Garde-bazilikát. A temp -
lom a tengerészek, az utazók és a mo -
torkerékpárosok szentélye. Különle ges -
sége a sok száz fogadalmi ajándék: el -

ső sorban hajó- és repülőmodellek, fest -
mények. Délután Európa leggaz da gabb
miniállamába, Monacóba látogatunk. 
Lát hatjuk a hercegi palotát, majd a ka -
tedrálist, a városházát, és az Igazság -
ügyi Palotát. Séta Monte Carlo-ban, a -
hol a világhírű Kaszinó mellett meg -
csodáljuk a Café de Paris és a Ho tel de
Paris épületét. Utazás a Ligur-ten ger -
parti szálláshelyre. 

8. nap: Folytatjuk utunkat Lido di
Jesolóba, az Adriai-tenger közkedvelt
üdülővárosába, szállásfoglalás. Délu tán
szabad pro gram, pihenés, vásárlási le -
hetőség. A városban számtalan étte rem,
pizzéria, üzlet várja a vendégeket. Este 
vacsora.

9. nap: Utazás hazáig, útközben meg -
állunk Trojanéban, ahol megkós tol hat -
juk a méltán híres és nagyméretű, fi nom
fánkot. Érkezés Nagybányára a haj nali 
órákban.

Belépődíjak: kb. 12 Ä/fő.
A részvételi díj nem tartalmazza az

utasbiztosítás díját, mindenki egyéni leg
kösse meg, enélkül ne induljon útnak!

Az elhelyezés 2/3 ágyas, zu hany zós,
WC-s középkategóriájú szállodákban
történik.

Jelentkezni 300 Ä befizetése mellett
lehet, a hátralék kiegyenlítése június 12-
 ig esedékes! 

Jelentkezni lehet a Krisztus Király
plébánián mindennap 9-12 között, va -
lamint a következő telefonszámon: 0362-
 806815, vagy 0743287550.

Bunda Csilla Annamária

Sofőrök, figyelem!
- folytatás az első oldalról -

Amennyiben átkelnek a vasúti átjá -
rón miközben az pirosat mutat, vagy ha
balesetet okoznak és 0,25 mg/l-nél töb -
bet mutat szonda, 9600 lejes büntetésre 
lehet számítani.

Akik átmennek a piroson, 4000 lejt
fizetnek. Ugyanide tartozik az is, hogy
baleset után nem lehet vérmintát venni
a helyszínen, csak a helyi vagy leg kö -
zelebbi orvosi egységeknél.

Legkevesebb 9, legtöbb 20 pontot és 
3 hónapos felfüggesztést kapnak azok,
akik nem adják meg az elsőbbséget vagy
átmennek a piroson. Ugyanennyit kap -
nak, ha ezzel anyagi károkkal járó bal -
esetet okoznak. Ha a sofőr nem fizeti ki
a büntetést 30 napon belül, a rendőrség 
küld neki egy értesítést, melyben öt na -
pos felfüggesztést ígérnek. Ha az ezt kö -
vető 15 napban sem fizet, akkor való -
ban felfüggesztik a jogosítványt. Még
ha nem is ítélték fogházra, a jo gosít -
ványt végleg elvehetik.

A hátsó ülésen ülőkre is figyelnek ez -
után: kötelező lesz hátul is becsatolni az
övet. A gyerekek szállítására vonat ko -
zó változások is vannak: kötelező lesz
a gyermekülés azoknak a gyermekek -
nek, akik nem töltötték be a 3 évet vagy
alacsonyabbak, mint 135 cm. Ez alól ki -

vételt képeznek a tömegközlekedési jár -
művek és a taxik, ahol a kísérőnek kell
felügyelni a gyerekre. Ezen szabályok
megszegése 450 lejes büntetést von ma -
ga után.

A B kategóriával rendelkezők ve zet -
hetnek traktort, melynek tömege nem ha -
ladja meg a 3,5 tonnát. Azok, akik leg -
alább hat hónapja élnek Románia terü -
letén, igényelhetnek jogosítványt, és í -
rat hatnak autót forgalomba. 

(Gál Zoltán - nyugatijelen.com)

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.
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Hollósy Ház 2014 - visszatekintő
Habár már jócskán benne vagyunk az új évben, talán még min -

dig nem késő visszatekinteni a mögöttünk álló évre, arra, hogy mi -
lyen rendezvényeink, programjaink voltak.

A 2014-es évet egy cser készto bor -
zóval kezdtük, melyen a Nagybányai Te -
leki Mag yar Ház cserkészcsapatának ve -
zetője és néhány tagja egy négy órás be -
mutatót tartott a cserkészetről. Azt kö -
vetően, február 22-én farsangi tánc há -
zat szerveztünk, melyen kicsik és na -
gyok egyaránt résztvettek.

Márciusban aztán beindultak a rend -
szeres cserkészfoglalkozások. Április -
ban húsvéti tojásfestést tartottunk, majd
húsvéthétfőn locsolóbált szervezett a
SZIGET Táncegyüttes.

Májusban két rendezvényre is sor ke -
rült. 11-én Sebestyén István Budapes -
ten élő bukovinai székely pajzán mese -
délutánján vettünk részt, 31-én pedig
Belloni kolozsvári bűvész tartott léleg -
zetelállító bemutatót. A cserkész fog lal -
kozások nyáron is heti rend szeres ség -
gel folytatódtak, augusztus 4-15. kö zött
pedig sor került két hetes nyári tá bo -
runkra, melyen az iskolás és óvodás gyer -
mekek néptáncot tanultak és kézmű ves -
kedtek. Cserkészeink részt vettek cser -
késztáborban is Nagybánya mellett.

Szeptember 21-én a SZIGET Tánc -
együttes bemutatta a szatmári koreo grá -
fiáját a Főtér Fesztiválnak nevezett Nagy -
bányai Mag yar Napokon. Októberben 
nagy sikerű szüreti táncházat tartot tunk,
a résztvevők frissen préselt mustot kós -
tolhattak. Októberben beindult heti rend -
szerességgel a furulya kör. Szintén ok -
tóberben tette le ünnepélyes fo ga dal -
mát Koltón a Hollósy Si mon Cserkész -
csapat. Ugyanebben a hónapban a SZI -
GET Táncegyüttes fellépett a Leöwey
Klára Elméleti Líceum gólyabálján. De -
cemberben a furulya kör rövid előadást 
tartott a mag yar iskola Mikulás-bálján. 
Szintén decemberben tartottuk meg a ka -
rácsonyi táncházunkat, melyen a cser -
készek népi betlehemest mutattak be. 
U gyanekkor zajlott a papírgyűjtési ak -
ciónk is. Karácsonykor a furulya körbe 
járó gyermekek felléptek a római kato -
likus és a református templomok kará -
csonyi ünnepi műsorában.

Programjainkra zömében a Leöwey
Klára Elméleti Líceum diákjai jönnek

el, de több román iskolába és óvodába
já ró mag yar gyermek is rendszeresen
részt vesz a rendezvényeinken. U gyan -
akkor több szülő és nagyszülő is be kap -
csolódik az eseményeinkbe.

Tavaly elkezdtük a Hollósy Könyv -
tár rendszerezését, melyhez segítséget
nyújtott néhány lelkes cserkész.

Szintén tavaly egy budapesti cég tá -
mogatásával megújult a ház irodája.

Mindezek a rendezvények nem jö -
hettek volna létre szakértőink és ön kén -
teseink nélkül:

Cserkészet: Keresztes Annamária,
Mag yar Károly

Kézműves foglalkozások: Kassay
Beáta, Iuhos Emese, Sarkady Lajos

Néptánc, táncház: Turi Zsófia, Lo -
vász Dénes

Furulya: Székely János
Zene: Várady Ilona
A 2015-ös évet könyvbemutatóval

kezdtük január 11-én, a Simonchich In -
cze Kulturális Egyesület kiadásában egy
kiadvány jelent meg a mára maros szi -
ge ti Kultúrpalotáról. Január 17-én meg -
ünnepeltük a Mag yar Kultúra Napját.

Köszönjük szépen mindazoknak, akik
népszerűsítették és támogatták rendez -
vényeinket, és persze  mindazoknak, a -
kik részt vettek az eseményeinken. Idén
is törekszünk arra, hogy tartalmas és mi -
nőségi programokat nyújtsunk gyer me -
keknek és felnőtteknek egyaránt.

Zahoránszky Brigitta

Lesz, vagy nem lesz víztározó?
Papírok közt túrkálva, kezembe került Mircea Dolha liberális képviselő úr

2013-as évvégi beszámolója, amiből valószínűleg minden máramarosi vá lasz -
tónak küldött egy példányt.

Akkor lelkiismeretesen el is olvastam, hogy a nyomtatott betű ne vesszen
kárba.

Ezért jutott eszembe, milyen boldogan újságolta, hogy az egyik akkori mi -
niszter pénzt ígért rajta keresztül a máramarosiaknak, a runki víztározó épí té -
sének a befejezésére. (A gátnál a munka akkor már állt!)

Lehet, hogy a pénzt engedélyezték is valahol, de Máramarosba nem került
soha, mert a munkát nem folytatják a mai napig sem.

Ez nem véletlen, mert az utóbbi huszonöt évben, ahányszor valamilyen vá -
lasztás volt, ott a munka mindig leállt, mivel - ismeretlen okokból - a pénzt
visszavonták.

(Ebben az volt a jó, hogy a lapátra került dolgozóknak volt idejük szavazni
menni.)

Kíváncsi vagyok rá: mi lesz idén?! Mert jövőre ismét választás lesz!

Popovic Gergely

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO69 OTPV 3500 0008 0625 RO01

JOGTANÁCSADÁS –
időpont módosítás

FEHÉR MIKLÓS ügyvéd februárban 10-én és 24-én, 15-16 
óra kö zött tart ingyenes jogtanácsadást a nagybányai RMDSz- -
szék házban (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).

Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák sze mélyes vagy te le fo -
nos előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jog ta nács adást igény lő ket, hogy
idő ben jelezzék szándékukat a 0262-217103 vagy 0262- 216593 tele fon számon.

Kicsiknek és nagyoknak!
Felsőfokú végzettséggel rendel ke ző

szakképzett tanárok zenét (é nek, zongora,
gitár, dob...) és idegen nyel vek oktatását
vállalják az MPMA ma gániskolában.

Érdeklődni a 0754- 416340
telefonszámon lehet.

Fizessen elő 2015-re is az Új Szóra a posta hi va ta lokban, vagy

a postai lap kéz be sí tőknél. 1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék; 3 hó -

napra - 19.50 lej + postai járulék; 6 hónapra - 39 lej + postai járulék.

Az előfizetés továbbra is a leg biz tosabb módja annak, hogy

hoz zá jus son lapunkhoz.

Gyöngyszemek
1.) Véletlen csak a lottó számok sorsolásánál szokott lenni - mondják a de -

rűlátók.
- Ha meg nem bundázzák - replikáznak a borúlátók.
2.) Az ígéret olyan, mint a gyerek. Könnyen jön, és ha megtartod, meg bá -

nod - tartják egyesek; a nagycsaládosok és a politikusok egé szen eltérő a vé -
leményen vannak...

3.) Bánja a tegnapi napot - szokták mondani falun arra, akinek előző nap
jobb dolga volt. Vajon a sok ,,rácsos egyetemre” besorozott, előzőleg nyak -
ken dősként ,,dolgozó” min bánkódik jelenleg?

4.) Az öregkor akkor kezdődik, amikor a postás hozza nyugdíjunkat - mond -
ta még a tavaly egy riportalany az állami rádióban.

Hát, ahogy tavasztól karácsonyig a határban dolgozó vidéki nyugdí jaso -
kat elnézem, rájuk ez nem vonatkozik.

Vicsai György

Mit kell tudni az áprilisban
induló nyugtalottóról?

Április 13-án, az ortodox húsvét másnapján sorsolják ki először Romániában
az úgynevezett nyugtalottó nyertes számait, júniustól havonta sorsolnak, illetve
az év folyamán rendkívüli sorsolások is lesznek.

Az elképzelés lényege, hogy pénzt nyerhet az, aki megőrzi a vásárláskor ka -
pott pénztári nyugtát (kasszabont). A sorsolás időpontja előtti hónapban össze -
gyűjtött, tetszőleges mennyiségű nyugtával részt lehet venni a játékban, és a rész -
vétel nincs korhatárhoz kötve.

A játékban csak 1 és 999 lej közötti (lekerekített) értékű nyugtával lehet nyer -
ni. A sorsolást a Román Lottótársaság szervezi. Két számot húznak ki: egy há rom -
jegyű, 1 és 999 közötti számot, illetve egy dátumot az előző hónapból. Az a nyug ta 
a nyerő, amelyen a kisorsolt összeg és dátum szerepel.

A nyerő nyugtát az adóhatósághoz (ANAF) kell leadni, a sorsolástól számított 
legtöbb 30 naptári napon belül. A nyeremény összege a havi nyereményalaptól
és a nye rő nyugták számától függ. Az első, áprilisi sorsolás nyereményalapja 1
millió lej. Ha például csak ezer nyerő nyugta lesz az egész országban, tu laj do -
nosaik fe jen ként ezer lejjel gazdagodnak. Ám matematikailag esély van 1 millió
lejes nye re ményre is.

További tudnivalók: semmiféle regisztrációra nincs szükség; a nyugtalottón va ló
részvételhez a nyugtát nem kell urnába dobni, és postázni sem szükséges, illetve re -
gisztrálni sem kell a lottóügynökségeken; a fizetés módja (készpénz, bankkártya
vagy ebédjegy) nem számít; a hozzáadott értékadót nem fizető cégek nyugtáival
is részt lehet venni a nyugtalottón; a nyugtalottón kizárólag romániai nyugták ve -
hetnek részt; a havi sorsolásokat minden esetben az adott hónap 15. napját kö ve tő
vasárnap tartják; a rendkívüli sorsolásokról a minisztérium döntése a lap ját hatá roz -
nak; a nyertes nyugtát az adóhatóság bármely ügynökségén le lehet ad ni; a nye re -
ményt bárki felveheti, aki felmutatja a nyugtát, függetlenül attól, hogy ki volt a vá -
sárló; a nyeremény össze nem függ a nyugta összegétől; ha nincs e gyetlen nyerő
nyugta sem, a nyereményalap átmegy a következő sorsolásra. (a maszol.ro nyomán)
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Családalapításom  tükörcserepei
Emlékeim, VI. rész.

Az em ber életében sok minden tör -
ténik, de a pályaválasztáson kívül a leg -
fontosabb eseménynek tartom a pár vá -
lasztást és az azt követő családa lapí tást.

Én is elértem azt a kort, amikor erre
is kellett gondolnom, 25 évesen, fon tol -
gatnom, hogy is lenne jó, milyennek kép -
zelem el azt a férfit, akivel jó lenne össze -
kötnöm az életem.

Előzőleg voltak olyan jelek, ame lyek
ez irányba mutattak, de úgy látszott, ak -
kor még nem jött el az igazi számomra. 
Erre még várnom kellett, s én ezt tü rel -
mesen viseltem.

Már a tanári pályám beindult, a fer -
nezelyi iskolában tanítottam, amikor be -
következett életem nagy eseménye, a nagy
találkozás azzal, akire, úgy éreztem, rá -
bízhatom az életem. Volt egy baráti tár -
saságunk mi, fiatal tanárok hol egyik -
hez, hol másikhoz összejártunk. Beszél -
gettünk, táncoltunk, jókat nevettünk, szó -
rakoztunk. Egy ilyen alkalomból ke rült
sor kedves barátnőmnél, Molnár Évá nál,
arra a véletlen találkozásra jöven dőbe -
limmel, akiről azelőtt semmit nem tud -
tam, de még a többiek sem ismer ték. É -
va egyik fesőbányai kolleganőjének vő -
legénye hozta közénk, Kezdetben rá sem
hederítettünk, egyedül gubbasztott a szo -
ba egyik sarkában, egy szót sem szólt,
csak szemlélődött, valószínű tanul má -
nyozta a jelenlvőket. Hosszú hallgatás
után felkért táncolni, persze én addig
sem „árultam a petrezselymet”, hol e gyik -
kel, hol másikkal táncoltam, nevet gél -
tem. Szerintem ez volt az a döntő pil la -
nat, amely aztán meghatározta további
sorsunkat. Nem tagadom, nekem is tet -
szett ő, jóképű volt, fiatal, magas, csak
nagyon hallgatag. Az ismerkedés ered -
ménye aztán az lett, hogy hazakísért, s
ezután rendszeresen találkoztunk. Meg -
tudtam, hogy a firizai gát építésénél dol -
gozik, fenn lakik az épülő vízgyűjtő tó
mellett, különben Misztótfalu a szülő -
faluja, ott élnek a szülei. Az udvarlás ha -
tározott, rövid, de különleges és él mé -
nyekkel telítve volt, máig tartó szép em -
lékeivel. Az eljegyzési gyűrűt Buda pes -
ten, a Halászbástyán húztuk fel, ami na -
gyon emlékezetes maradt az életem ben.
Megismerkedésünktől 6 hónapra  a fe le -
sége lettem, 1964 május 24-én.

Az esküvőnk nagyon szerény volt, és
csak polgári, ahol kimondtuk a boldo -
gí tó igent. Egyházi esküvöre csak ké -
sőbb került sor Nagyváradon. Egy ki -
csit ma is sajnálom, hogy annyira sze -
rénykedett vőlegényem, nem szerette a 
nagy „felhajtást”, pedig olyan szép em -
lék lett volna egy hosszú uszályos es kü -
vői ceremónia.

Kezdetben a vízgyűjtő tó melletti me -
nedékházban laktunk, ma vendéglő és
szálloda működik ott, onnan jártam le a 
fernezelyi iskolába. Emlékszem, volt né -
hány kemény havas esetem. Rövid idő
múltán újonnan épült lakásba köl töz tünk, 
amit boldogan és nagy szeretettel ren -
dez tünk be.

Megszületett első gyermekünk, Ágota,
akit az egész család örömmel fogadott.
Másfél éves korában a lotrui gát épí tés -
hez költöztünk. (Lotrui éveinkről már ír -
tam.) Halva született kisfiúnk, ami rend -
kívüli és ijesztő esemény volt. A  Lotru-
 völgy hidege, a befagyott patakok vi -
ze, a havas fenyvesek olyanok voltak,
mintha semmi sem történt volna. Pedig 
történt. A tragikus szülés és követ kez -
ményei olybá fajultak, hogy utána nyolc
hónapig a vîlceai meg a bukaresti kór -
házakban harcoltunk az életem meg men -
téséért. Sokáig nem tudtunk visszatérni 
a normál „kerékvágásba”. De az idő mú -
lása nagy doktor volt. Az élőknek to vább
kell indulniuk és menniük. ,,Előre-hát -
ra egy idő az út” - mondja Peer Gynt (A
norvég Ib sen Hen rik drámája). Hát ak -
kor inkább előre. A megoldás pedig ott 
így hangzik: ,,kerülj kívül”. Nekünk is  
nagy ívben kellett elkerülnünk ezt a múl -
tunkat, tragikus emlékeivel, amelyek mind -
untalan belénk hasítanak.

Tizenhárom év után megszü letet Esz -
ter leányunk, noha úgy terveztem, hogy
maradunk egy gyermekkel. De ahogy telt
az idő, mind jobban tudatosodott ben -
nem, hogy kislányunk nem maradhat
testvér nélkül. A lotrui lakótelepen sor -
ra jártam a kisgyerekes családokat peszt -
rálni. Drága barátunk, Sógor Gyula is fel -
hívta a figyelmem, s talán az ő érveinek is 
kö szön hető, hogy Ágotának 13 év után
test vé re lett. Soha nem bántam meg, mert
olyan jó érzés volt, hogy vannak gyer -
mekeink. Ezt semmivel (macska, ku tya,
meg ilyesmi) sem lehet pótolni. Az i gaz,
volt és van velük gond, és főleg ag gó -
dás.

Hálát adunk az Úristennek, hogy öt
egészséges unokánk született, négy lány
meg egy fiú. Nagyon szeretjük őket. Sze -
retném, ha mindig velem lennének, per -
sze ez nem lehetséges, így aztán se gí te -
ni sem tudok, ha arra szükség lenne. Ez 
nagyon elszomorít. Nagyon sokat gon -
dolok rájuk.

Az idők folyamán nyilvánvalóvá vált,
hogy párválasztásunk, és ennek nyo mán
a mi házasságunk jónak tekinthető, no -
ha bizony sokszor probára teszi a felek
türelmét, egymás iránti megértését, sze -
retetét, egymás tiszteletét. De a jó há -
zasság egyik titka éppen abban rejlik,
hogy tudjunk egymás irányába türel me -

sek lenni, még akkor is, ha ez sokszor
nagyon nehéz. Kell tudjuk egymást meg -
érteni, tisztelni. Igen, egymás tisz tele te,
megértése, értékelése nagyon, de na gyon
fontos a családi kapcsolatban. Nem ver -
senypálya a család, ahol fölényesen pró -
báljuk egymást legyőzni, akaratunkat tű -
zön-vizen át érvényesíteni, még akkor
is, ha ez a másik fél ledorongolásával
jár. A közös akarat, a közös célkitűzés,
a szeretetteljes beszélgetés, megbe szé -
lés, közös elhatározás, megvalósítás az,
ami élteti a jó házastársi kapcsolatot.

Mi az elmúlt 50 év alatt arra töre ked -
tünk, hogy ezeket az elveket érvé nye -

sít sük. Házassá gi útravalóul kapott Is -
ten áldása bennünket egész életünkön
vé gigkísért. Mai napig sem bántam meg
választásomat. Gondolom, ő sem bánta 
meg, hogy akkor azon a rendezvényen
engem szemelt ki, amint ott ült szót la -
nul a szoba sarkában.

Sok-sok szép élményben, jóban volt
részem, a rossz, kellemetlen dolgokra
nem érdemes emlékezni. A nóta is azt
mondja: „Csak a szépre emlékezem”.

Romok  Márta

Kalandos kalapom
Tavalyelőtt nyáron hajókiránduláson vettem részt a kanadai Szent Lőrinc

folyón (Saint Lawrance River). Megjegyzem, nem a sok évi munkám által ki -
ér demelt nyugdíjamból, ami talán természetes volna, hanem gyermekeim jó -
voltából, amit ezúton is újra megköszönök.

A folyam az Erie- és On tario-tó közepén húzódik. Az On tario tóból ered,
amely a Nagy-tavakat az Atlanti-óceánnal köti össze. A Nagy-tavakról az is -
kolában tanultam annak idején, de soha nem gondoltam, hogy egyszer meg is
látok kettőt közülük. A folyam érinti Mon treal és Que bec városát, majd a vi -
lág legnagyobb tölcsértorkolatán át ömlik az Atlanti-óceánba.

Szóval a hajó fedélzetének vaskorlátjába fogózkodva, gyönyörű napsü tés -
ben csodáltam a táj szépségeit, no meg az idegenvezető szép csipkezsa bós, man -
dzsettás kosztumációját és a szép bodros, muskétás kalapját. Meg is kértem,
mellém állna-e  egy fénykép erejéig, amit szívesen vállalt.

Aztán egy hirtelen szél fölkapta fejemről a könnyű nyári kalapom, és csak
vitte, vitte. Volt, nincs! Süthette a nap a fejemet.

Egy hónap múltán a lányom Kanadába utazott. Amikor haza érkezett, fe -
jemre nyomta az elrepült kalapomat, mondván: Kanada vette el, Kanada adta 
vissza. Én csak ámuldoztam, ugyanaz a kalap színe, formája, minden, s meg is 
kérdezem nagy csodálkozásomban, talán csak nem halászta ki valaki a fo lyó -
ból? Mire a lányom: ha, ha, ha, pontosan kalapokat halásznak a Szent Lőrinc
folyóban. Aztán a lányom elmesélte, hogy sétálva To ronto utcáin, egy kira kat -
ban megpillantotta a kalapot, mely nagyon olyan volt, mint az enyém. Bement 
az üzletbe, és gyorsan meg is vásárolta. Nem tudtam felfogni, hogy lehet az,
mert én a kalapom itt, Nagybányán vásároltam, a másikat meg Torontoban.
Aztán hamar kiderült a titok. Mindkettőre az volt írva: made in China.

Miért hozakodtam elő ezzel a kis nyári történettel most, télvíz idején? Hát,
csak egy kis vidámságot akartam hozni, a barátságtalan, szürke napokba, mert
engem most is elfog a nevetés, ha eszembe jut, ahogyan hadonásztam a szá -
guldó kalapom után, mely hamarosan a víz hullámain illegett-billegett. Ma is
őrzöm kalapom, ha már ilyen kalandos úton került vissza hozzám. (Lázár A.)

Korcsolyázó felsőbányai nők a XIX. század végén
Az európai korcsolyázás a XIII-XIV. században kez dő -

dött, amikor a hollandok, a flamandok és a németek lá buk -
ra csont-, vas- és fakorcsolyát kötöttek. Acélkorcsolyát a
XIX. század ötvenes éveitől használtak.

Miután ugyanabban a században Bécsben mega lapí -
tot ták a korcsolyázó egyesületet, Budapesten is kezdetben
főként a nők körében divattá vált a korcsolyázás.

Eleinte Felsőbányán úgy vélték, hogy a lányoknak és a
nőknek káros a korcsolyázás. Egyesek úgy gondolták, hogy
az erényes lányokhoz nem illik ez a sport. Idős felsőbányai 
orvosok arra figyelmeztették a nőket, hogy ez a szórakozás 
meghűlést és egyéb betegségeket okozhat. A korabeli újsá -
gok tudósításai szerint Eötvös József báró két korcsolyázó
leánykájának is szerepe volt abban, hogy a mag yar nők is
korcsolyát csatoltak lábukra.

1897 elején a Felsőbányai Hírlap arról tudósított, hogy
ismét megalakult a korcsolyaegylet, de az Ambrus tavon csak

csónakázni lehetett, mert a jég elolvadt, a hónap végén a zon -
ban a tó vastagra hízott jegét ,,megszállták” a kor csolyá zók.

Egy felsőbányai úriasszony, Süsszer Ferencné azt írja
egyik levelében, hogy időnként az Ambrus-tó korcso lya -
pá lyájának a szélén 1-2 didergő cigány keringőket játszott 
a korcsolyázó pároknak. Időnként a fuvószenekar terem tett
kellemes hangulatot. Egy korabeli fényképre is rábuk kan -
tam, amelyen a divatbemutatónak is számító kor csolya pá -
lya szélén muffba bújtatott kezű, földig érő ruhát viselő fér -
jes asszonyok pletykáltak, amíg a jégen lányaik könnye dén
siklottak udvarlóikkal a jégen. Egy másik levélből kiderül,
hogy időnként forró kávét és puncsot szolgáltak fel a kor -
cso lyapályán.

Remélem, hogy egy év múlva arról tájékoztathatom ol -
vasóinkat, hogy városunkban ismét létesítettek egy kor cso -
lyapályát.

Boczor József

Múltidéző
* Ezelőtt 540 évvel Szamosardó bir -

tokosai 53 frt. 9 dr adót fizettek. Csa -
holyi István 20 frt. 3 dr, János 24 frt. 2
dr, Keresztény 2 frt, Csire István 5 frt. 3 
dr, Jakcsi János 2 frt. 1 dr adóval volt
megjelölve.

* 445 éve annak, hogy Szamos ar -
dón 3 kapuszámnyi adóval rótták meg
a császár jobbágyait. Bortizedbe 10-11 
hordó bort vittek a falu lakosai a csá -
szárnak. Az átlagos termés búzából egy
családnak 18 kereszt volt.

* 300 évvel ezelőtt Ardó 90 lakos -
sal, míg 5 évvel később 144 lakossal
van bejegyezve.

* 120 éve Ardó falu gazdaságainak 
száma 110, míg területe 2.203 katasz t -
rális hold volt.

Vicsai György
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (26.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanár em -

ber, Vicsai János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Ko má -
rom ban élő szerző fel vette vele a kapcsolatot. A Napló töredékeknek
u gyan is  több, megyénkhez kö tődő része is van, így túl az értékes
kortör té ne ti elemeken, helytörténeti szempontból is érdeklődésre
tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében.

Október 3., kedd:

A megadott időpontban fent vol tunk
a konyhánál. Nyolc emberből állt a fel -
derítő járőrünk. Négy kis konzervet és
négy szeretetcsomagocskát kaptunk ez -
út tal is. A szerpentinen mentünk le, s en -
nek legaljáról a menetvonal ugyanaz, 
mint a múltkor volt. A szybenyi köz ség -
háza mellett megreggeliztünk, ezalatt ter -
mészetesen a kijelölt figyelők éber szem -
mel kémlelték a terepet, nehogy meg le -
petés érjen minket. Innen a már ismert
úton, ösvényen lassan ballagtunk felfe -
lé. Útközben semmi rendelleneset nem 
észleltünk. Pontosan odáig mentünk, mint 
a múltkor. Rejtekhelyünkből jó ideig fi -
gyeltük a tisztást és a közeli erdő szé le ket.
Semmilyen mozgás nem volt ész lel he tő.
Egyenként lopakodtunk a tanyák kö ze -
lébe. Ott, a magyarul beszélő asszony tól
két kenyérzsák krumplit vettünk Csu -
likkal. Nem sokat időztünk e ,,kényes”
helyen. A visszafelé vezető úton csak a 
harcelőőrsünknél álltunk meg. Itt olyan
ebédet kanyarítottunk, hogy még a kis
királynak is ízlett volna. Innen, meg rö -
vi dítve az utunkat a meredek lejtőn e -
reszkedtünk le az útra. Három óra kö rül
jutottunk le a Szybenyből Ny-i irányba 
elágazó úthoz.

Itt két lövészszázadbeli tejet ment vá -
sárolni a közeli házakba. Sokáig eli dőz -
tek, úgy hogy fél öt volt már, amikor fel -
felé indultunk. Jól megnyomtuk az ira -
mot, fél hatra feljutottunk.

Az út vége felé eleredt az eső, sze -

ren csénk volt, hogy csak most, a nap fo -
lyamán nagyszerű idő volt.

Fent, a járőrünk fordulópontján, a ma -
gyarul beszélő nénitől megér deklőd tem
a környező hegyek neveit, és a birto kom -
ban levő térképet is figyelembe véve
vázlatot készítettem.

Támpontunkra érve négy hazulról ka -
pott lap várt. Sajnos, nagyon szomorú
az ő sorsuk is otthon. Bönci azt írja, kint
vannak a Polnerék tanyáján. Szep tem -
ber 21-én bombázták Békéscsabát az an -
golok, de ők is és a szüleim is rendben
vannak, holott a Jósika utcára, ahol mind -
ketten lakunk, is esett bomba, és nem is 
nagyon messze a házunktól.

Október 4., szerda:

Egész nap szemerkélt az eső. Az éjjel
szolgálatmentességem volt (a járőrben
való részvételből kifolyólag). Sem mit -
te véssel telt el az idő. Különösebb ese -
mény nem történt. Posta nem jött, nyug -
talan vagyok az otthoniak sorsa miatt.

Majdnem elfelejtettem. Ma egy éve
annak, hogy magamra öltöttem a kato -
naruhát. De nagyon régnek tűnik! Nem 
csoda, hiszen ez alatt az egy esztendő
alatt talán többet éltem át, mint addig
az ideig huszonegy éven keresztül.

Október 5., csütörtök:

Ködös, esős a mai nap is. Délfelé egy
málhás lóval jöttek fel a támpontunkra. 
A lőszer egy részét szállították el. Azt hí -
resztelik, hogy a napokban elmegyünk

innen. Állítólag Salgótarjánba. Nem tu -
dom, mi igaz ebből? Állítólag a VII. had -
testnek lettünk átadva. Amint hírlik, 10-
 e körül hagyjuk itt a Kárpátokat.

Postát nem hoztak, nagyon nyug ta -
lan vagyok.

Október 6., péntek:

Gyönyörű, napsütéses reggelre éb -
red tünk. Felkelés után lementem vízért 
a nem messze levő forráshoz, és egy út -
tal kimostam a holmijaimat. Nagyon e -
sedékes volt már. Most, amikor ezeket
a sorokat írom, déli negyed egy az idő.
Holmijaim nagyobb része már meg is
száradt.

Amikor a vízzel feljöttem egy lap várt
Böncitől. Örültem ennek a lapocs ká nak
is, mert azt írja benne, hogy már haza -
mentek a Polner-tanyáról. Merem re mél -
ni, hogy ez helyzetük jobbra for dulá sá -
nak a jele.

Időnként ágyúdörej hallatszik a Ta -
tár-hágó felől. Déli irányból harci zaj
nem hallatszik.

Délután fát hordtunk - tüzelésre, mert
bizony az éjjelek eléggé hűvösek. Egész
éjszakán át tüzelünk a ,,kandal lónk ban”.

Estefelé lövések hallatszottak Szy be ny
felől. Géppuska kelepelt és időnként na -
gyobb robbanások is hallatszottak. A mi
páncéltörőseink lőttek. Nemsokára jött 
a hírvivő: riadókészültségben kell len -
nünk az egész éjszakán keresztül. Tá mad -
nak az oroszok, vagy csak egy nagyobb
járőrük vetődött erre? Úgy néz ki, hogy
,,nyírás” nélkül nem ússzuk meg ezt a
helyet sem.

Október 7., szombat:

Az éjszaka csendesen telt el.
Lementem vízért, mert már este sem

volt egy decink sem. Közben dörre né sek
hallatszottak innen is, onnan is. Ami kor
feljöttem a vízzel, Seres Imrétől, aki vé -
telezni volt a konyhán, megtudtuk, hogy
az oroszok belőttek az ütegállásainkba, 
és hogy Lelik zászlós bunkerját teli ta -
lálat érte lent a Czeremosz ága mellett.
Minden mozgás be van szüntetve, és szi -

gorú figyelés van elrendelve, mert állí -
tólag az oroszok a hátunk mögé szi vá -
rognak. Veszett helyzetbe kerül hetünk,
ha ez igaz. Már egészen közel hal lat sza -
nak a robbanások. De aztán csendessé
vált a környék. 

Reggel két lapot kaptam Böncitől. Jól
vannak, azt írja. Hála Istennek. Volt Bi -
roséknál a Miskó nénivel, de nem jár tak
szerencsével, nem lehet semmit kikül -
deni. Azonban egy levelet küldött ki Bi -
rosék által. Szegény Miskó néni, akkor
még nem tudta, hogy mi történt a férjé vel.

Estefelé elkezdett a fogam fájni. Első
ízben, amióta kint vagyunk. Még csak ez
hiányzott! 

Délután is lőttek mindkét részről egy -
néhányszor. Minket még nem boly gat tak.

Október 8., vasárnap:

A délelőtt folyamán egynéhány cso -
magot küldött tüzérségünk a ruszkik fe -
lé. Fent a hegyen minden mozgás be van
szüntetve. Nem messze tőlünk hatal mas
robbanást hallottunk, s utána segít ség ért
kiabáltak. Amint kiderült, a mieink kö -
zül néhányan aknára futottak és hár man
közülük megsebesültek. Valószínűleg 
kényszerhelyzetükben, terepismeret nél -
kül kerültek az elaknásított területre.

Október 9., hétfő:

Korán reggel kellemetlen hírt hal lot -
tunk: Gyula és Békéscsaba az oroszok
kezén van. Ez rettenetes! Mi van a szü -
leimmel, a menyasszonyommal? Bő veb -
bet nem hallottunk, vagyis nincs tudo -
másunk arról, hogy voltak-e harcok ha -
zai vidékünkön, vagy a nélkül fog lal -
ták el városainkat az oroszok. El sem tu -
dom képzelni, mi van most otthon. El -
menekültek az oroszok elől, vagy ott hon
maradtak? Remélem, az utóbbit vá lasz -
tották!

Az alezredesünk még ma sem jött
vissza. A jól értesültek szerint a mi nisz -
tériumba ment, s a legénységnek írt le ve -
lében azt írta, hogy nem is jön ide vissza.
Ebből arra lehet következtetni, hogy rö -
videsen mi is el fogunk innen menni.
Délután jött posta, csak Zsóka Bandi ka -
pott két lapot. A felesége még írhat, hi -
szen Bag tájékán még semmi baj sin csen.

Késő este parancs jött a század pa rancs -
nokságunkról, hogy holnap reggel há rom
em ber járőrbe megy a rajunkból. Én is
a három közé kerültem, de Csulik Matyi
felajánlotta, hogy a szeretet csoma gocs -
kám fejében elmegy helyettem. Aján la -
tát elfogadtam.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Legyen mindig nálad a labda
Csodálatosak és fontosak vagyunk mi, emberek, de nem elég okosak, hogy

ne vesztegessük el életünket azáltal, hogy csak ülünk és arra várunk, hogy va -
laki végre csináljon valamit. Vegyük már tudomásul, hogy a világ nem tar to -
zik nekünk semmivel, mi tartozunk neki, a mi feladatunk hogy energiánkkal, i -
dőnkkel és tehetségünkkel jobb hellyé  varázsoljuk. Majd meglátjuk, miköz ben
cselekszünk nem lesz időnk siránkozásra, nem fogunk unatkozni, és még csak
bírálni sem fogunk másokat, akik eddig is csináltak valamit. Meg fogjuk látni,
hogy amit csinálunk az ezerszer jobb lesz mint bármi, amit végül nem csiná -
lunk meg.

Jó, jó, de mit csináljunk, ha még munkahelyünk sincs? Hát elsősorban vi -
gyázzunk egymásra, mert minden em ber szent, sérthetetlen és megismé telhe -
tetlen, unikum, egyetlen egy elvesztése is hatalmas és pótolhatatlan kár. A
szü lők vigyázzanak a gyerekekre, szüleikre és nagyszüleikre, a nagyszülők az
unokákra, barát a barátra, szomszéd a szomszédra, a munkatárs munka tár sá -
ra, a pásztor a nyájra stb. Időnk zömét szenteljük egymásnak!

Takarítsunk egyet házunkban vagy házunk előtt, hívjunk fel egy rég látott
ismerőst vagy írjunk neki, próbáljunk ki egy új receptet, olvassunk regényt vagy
verseket, meséljünk unokánknak, tanítsuk őket, tanítsuk a kutyánkat és ta nul -
junk a kutyánktól, menjünk ki a természetbe, és szolgáltassunk másoknak jó pél -
dát megóvására, feküdjünk a fűbe, nézzük a fellegeket, éjszakázzunk a csil la -
gok alatt, és folytathatnám. A fő az, hogy amit csinálunk, azt szenvedéllyel csi -
náljuk. Hadd bíráljanak minket mások, mert ez azt jelenti, hogy valamit jól
csinálunk. A játékban is csak azt támadják, akinél a labda.

Nagybányán látható a Harag György
Társulat szilveszteri előadása

Idén szilveszterkor az Eise -
mann Mihály és Szilágyi Lász -
ló szerzőpáros közkedvelt mű -
vét, az Én és a kisöcsémet mu -
tatta be a Szatmárnémeti É -
szaki Színház Harag György 
Társulata. A „vidám társas -
u tazás” igazi, önfeledt szóra -
kozást ígér a család minden
tag jának. A szatmári társu lat, 
hagyományaihoz híven, idén is
bemutatja vidám, év végi, ze -
nés előadását a nagybányai
Városi Színház nagyter mé -
ben. Az előadásra 2015. február 13-án, pénteken, 18 órától kerül sor.

Az előadás rendezője Bessenyei István, a díszletet Fornvald Gréti m. v.
tervezte, jelmezei Szabó Anna munkái. A produkció zenei vezetője és a szí né -
szek zenei korrepetitora Manfrédi Annamária, dramaturgja Bessenyei Gedő 
István, koreográfusként pedig Gabriela Tănase dolgozott az előadás létre ho -
zásában. A rendező asszisztense Végh Balázs, az előadás ügyelője és súgója
Varga Katalin.

A produkcióban élőzenei kísérettel szólalnak meg a mag yar operett-iro da -
lom legismertebb slágerei.  (A Harag György Társulat PR-irodája)
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- Mi a bizonyítéka annak,
hogy a Földön kívül van ér tel -
me s élet?

- Az, hogy velünk még nem
vették fel a kapcsolatot.

***
Megállítja a rendőr az au tóst:
- Túllépte a hatvanat, ezért 

megbüntetem!
- Mi a fene, már az élet ko rá -

ért is megbüntetik az embert?

***
- Doktor úr, disznótorost e -

hetek?
- Nem, az nagyon nehéz é -

tel.
- Nem baj, majd két kézzel 

fogom.
***

Egy kolduló barát addig kö -
nyörgött a falusi borbélynak,
míg az elunta, és beleegyezett,
hogy ingyen leberetválja a sze -
gény ferences szakállát. Az ir -
galmasság cselekedeteit nemi -
gen gyakorló mester egy élet len
pengével kezdte nyúzni a barát 
képét. Ekkor a konyhából ék -
te len macskanyivákolás hal lat -
szott. A borbély idegesen kia -
bált ki:

- Hé, mit csináltok azzal a
macskával?

Mire a barát csendesen meg -
jegyezte:

- Biztosan könyörületből be -
retválják őt is...

***
- Ki az abszolút irigy?
- ???
- Aki azért nem szeretkezik, 

hogy a másikat megfossza az
élvezettől.

***
A hajnalban részegen haza -

érkező férjet a feleség így fo -
gadja:

- Hol voltál ilyen sokáig?
- Okos asszony ilyet sosem

kérdez!
-  Okos férfi mindent el mond

a feleségének!
- Tévedsz, drágám, okos fér -

finak nincs is felesége.

***
Két koma beszélget a kocs -

mában, azt mondja az egyik:
- Én innen akármikor me -

gyek haza, otthon még éjjel ket -
tőkor is enyém az utolsó szó!

- Hogyhogy?
- Úgy, hogy bemegyek, kö -

szönök, aztán nem válaszol senki.

***
Az öreg székelyt meg szó lít -

ja az utcán egy koldus:
- Mondja, bátyám, nem vol -

na számomra egy fölösleges szá -
zasa?

Az öreg beletúr a zsebébe,
elővesz egy száz lejest és oda -
nyújtja. Forgatja a koldus, majd
felháborodva kiáltja:

- De hisz' ez hamis!
- Látja, épp ezért fölösle ges!

***
Becsönget egy házaló egy

sze gény székelyhez: 
- Nagyon szép utazóbő rön -

döket tudok ajánlani... 
- Minek az nekem? 
- Hát, ha például vonaton u -

tazik uraságod, ebbe rakhatja a 
ruháit!

- És akkor üljek ott pucé ron
a pályaudvaron?!

***
- Mit mond a rendőr a fe le -

ségének, mikor meglátja, hogy 
ikrei születtek?

- Te céda, a másik kitől van?

***
Egy üzletasszony megszólít

egy koldust az utcán.
- Mondja, miért nem dol go -

zik maga?
- Miért dolgoznék?
- Hogy pénzt keressen!
- És mit csinálnék vele?
- A pénz után kamatot kap.
- Na, és?
- Ha sok pénze gyűl össze,

akkor már nem kell dolgoznia.
Mire a koldus:
- De nagyság, én most sem 

dolgozom.
***

Adakozó nő mondja a vak
koldusnak:

- Hiszen maga a múlt héten
süketnéma volt.

- Láthatja, hogy sújt egyik
csapás a másik után.

***
Egy koldus bekopogtat egy 

Párizs környéki gazdag házá ba.
- Kérem szépen, nem tud -

na egy kis pénzt adni?
- Hallgasson ide, jóember,

mindent adok, amit csak akar.
De pénzt ne kérjen, mert ez az
egyetlen emlék, amit őrzök a csa -
ládomtól.

***
- Miért nem fogy nálunk a

Viagra?
- Mert otthonra drága, ide -

genben meg nem kell.

***
A székely legelteti a sza ma -

rát a grófi birtokon. Arra jön a
gróf, és felháborodva kiabálja:

- Na megálljon csak! Men -
ten elveszem a szamarát!

Mire a székely megpödri
bajuszát, és így szól:

- Az jó lenne, ilyen előkelő 
vőm még úgyse volt!

***

Egy székely  az utcán  vizel.
Odamegy hozzá a rendőr:

-  Hát nem szégyelli magát, 
itt van 20 méterre a wc és ma -
ga ide vizel?!

- Fiam, mikor volt az, mi kor
én 20 méterre el tudtam vizel ni!

***
Párbeszéd az egyik gyógy -

szertárb an:
- Tudna valamit adni a tor -

komra? Azt hiszem, elment a
hangom.

Erre a gyógyszerész:
- Jó reggelt kívánok! Mi -

ben segíthetek?

***

A rabbitól kérdezi egyik ta -
nít ványa:

- Mondd, miért van az, hogy
egy szegény nyomoréknak szí -
vesebben adakoznak az em be -
rek, mint egy szegény tu dós nak?

- Mert attól tartanak, hogy
egyszer ők is szegény nyo mo -
rékok lesznek, de attól senki sem
fél, hogy szegény tudós lesz.

***
Szakmai kongresszuson ké -

szül felszólalni az orvos. Gon -
dolatait jó előre néhány sorban 
papírra veti. Amikor a szónoki 
emelvényre lép, megrémül, mert
nem tudja elolvasni a saját írá -
sát. Pár másodperc múlva meg -
szólal:

- Van gyógyszerész a te -
remben?

***
A beteg a gyógyszertárban

várakozik a gyógyszerére.
Egyszer csak egy hatalmas

robbanás hallatszik, majd elő -
jön a patikus robbanás nyo -
mok kal a ruháján: 

- Elnézést uram, de men jen
vissza a doktor úrhoz, kérje el
ismét a receptet, de ezúttal
nyomtatott betűkkel írva!

***
A bíró közli az elítélttel a

kiszabott büntetést:
- Öt év letöltendő börtön -

bün tetésre ítélem!
- És mondja, bíró úr, in ter -

neten is letölthetem?

Románia jobban teljesít!

Egyre több a kenyérkereső!

Kocsma, avagy, hogy a
szakkifejezést használjuk:

SZOCIÁLIS SEGÉLY 
CSEPPFOLYÓ SÍTÓ

IGAZGATÓSÁG

Tréfás sírfeliratok
* Itt nyugszik Kis Péter, de nem békességgel, mert egy sír -

ba tették őt a feleségével.
* Itt nyugszik Gerzson Göde, rászakadt a malom köve. Mi -

koron lehúzták azt róla, holtan bújt ki ő alóla.
* Állj meg egy tapodtat itt e sírnál, vándor! Itt nyugszik bo -

rozó Bornemissza Sándor. Mivel a nevében ott volt Bor nem -
issza, addig ivott szegény, míg házát elitta, s most födi e kripta.

* E sírbolt fedezi Torma Juci testét, sírba temette őt a sok 
színes festék.

* Boldogan halt meg Balázs Vince, ivás közben rogyott
rá a földes pince.

* Hogy az em ber por és hamú, bizonyítja Kovács Samu.
* Trombitál az arkangyal, végsőt rúgott Papp Antal, be -

fedték a sírhanttal.
* Itt fekszik Kovács Ferkó, kit agyon rúgott egy pejló. Já -

nos vót a neve szegény szánandónak, csak a vers kedvéért í ra -
tott Ferkónak.

* Itt nyugszik Tóth Mária, a feleségem. Jó már neki. Hát
még nekem!

* Na, így még nem jártam!
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Az Iskoláinkért,
Gyermekeinkért

Egyesület FELHÍVÁSA
Tisztelt Szülők!

Az „Iskoláinkért, gyerme kein kért”
pro gram felkéri a kedves szülőket,
nagyszülőket, amennyiben mag yar
óvodába, napközibe szeretnék írat -
ni gyermeküket a 2015-2016-os tan -
évre, tegyék ezt meg minél hama -
rabb. Nagyon fontos, hogy tudjuk
hány gyermekre számithatunk jö vő -
re, hogy elkerüljuk a Tan ügy mi nisz -
térium által szorgalmazott össze vo -
násokat és csoportok meg szün te té sét.

Felhívjuk a kedves szülők fi gyel -
mét, hogy térségünkben nem gyer -
mekhiány miatt veszélyeztetett a ma -
g yar csoportok, osztályok indítása,
hanem a szándék hiányzik, hogy bát -
ran mag yar tannyelvű óvodás cso -
portokba írassuk gyermekeinket, a -
mi a mai világban nem hátrány, ha -
nem előny. A mai tanügyi rendszer
szerint az óvoda előkészíti a gyer -
mekeket az iskolai évekre. A ta pasz -
talat azt mutatja, hogy aki nem a -
nyanyelvén tanul az óvodában, az
nem is folytatja anyanyelvén az is -
kolai tanulmányait. Ahhoz, hogy a
gyermekek kellőképpen megta nul -
ják a mag yar nyelvet, elenged he tet -
lenül fontos az anyanyelvi oktatás ó -
vodás szinttől kezdve. Sokan a több -
ségi nyelvű óvodába íratják gyer -
meküket, mondván, így elsajátítja
az illető nyelvet, ami nagyon fontos 
dolog, ám ennek a hátulütője, hogy 

az anyanyelv héttérbe szorul, majd
elfelejtődik. A többségi nyelvet, itt
szórványban, mindenki elsajátítja
már gyermekkorában, hiszen lép ten-
 nyomon hallja. A  szülőknek is nap -
jainkban kevesebb idejük marad a
gyerekekre, így nagyrészt a tanin -
téz mények jelentik azt a helyet, a hol
a gyerekekbe beleivódik és rög ző -
dik az anyanyelv.

Szeretnénk szólni azokhoz a csa -
ládokhoz is, ahol kétnyelvű kör nye -
zetben nevelkednek a gyermekek. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy ezek -
ben a családokban, ha a gyer me kek
román tannyelvű óvódá ban/isko lá -
ban tanulnak, a mag yar nyelvet i -
dővel  nem beszélik többé, sőt elfelej -
tik. A globalizáció, a média és in -
formációáradat egységesíteni pró -
bálja a társadalmat. Ebből kö vet -
ke zően szórványban a mag yar nyelv
háttérbe szorul. Hasonló esetekkel
az Európai Unió intezményei is ki -
emelten foglalkoznak, és messze me -
nően támogatják ezen közösségek
fennmaradását, kulturális tevé keny -
ségeit. 

Jövőnk közösségünk minden tag -
ján, térségünk minden mag yar a -
nyanyelvű polgárán múlik. Tu da to -
sítsuk és ismertessük iskoláink e -
redményeit, tehetséges diákjaink tel -
jesítményeit, hiszen ezzel is hoz zá -
já rulunk az iskoláinkba vetett biza -
lom  megerősítéséhez.

Zeneparádé a
Teleki Mag yar Házban
Kellemes meglepetésben részesítették a zenekedvelőket a szer -

vezők és a nagy bányai Művészeti Iskola növendékei, akik január
28-án, a Teleki Mag yar Házban, Scott Joplin amerikai rag time-
 zenész, Fre de ric Cho pin és más közkedvelt zeneszerzők műve i vel
kedves kedtek a közönségnek.

Bevezetőként Dávid Lajos házi gaz -
daként a tőle megszokott meleg sza -
vakkal köszöntötte a jelenlevőket, meg -
erősítve őket abban, hogy van igény er -
re a zenére, de arra is, hogy megis -
merjük tehetséges zenélő gyerme ke -
inket, fiataljainkat. A továbbiakban
Andrei Márta zenetanárnő és Sorina 
Gherman, a Városi Színház mun ka -
társa, a koncert szervezői mutatták be 
(mag yar és román nyelven) az éppen
sorrakerülő zeneműveket.

Legelőször egy Scott Joplin szám
hangzott el előadásukban, mégpedig
A datolyák háza. Joplin afroamerikai
rag time-zenész volt a múlt század for -
duló idején; itt felhangzó művének per -
gő ritmusa – zordabb akkordok kísé -
retében – elevenséget takart.

Mares Hanna következett, Ádám 
Ernesztina tanítványa, aki J.S.Bach Pre -
ludium és fúgáját adta elő, lassú és
gyors ritmusok váltakozásával.

A továbbiakban gyermekek tar kí -
tották az előadók sorát, saját kis lel ki -
világuk hangulatában és szellemé ben.
A hét éves Ana Bledea A nagytata és 
óráját adta elő, John Thompsontól, Ma -
ya Dulfu a Göndör hajú kiskutyát, Me -
deea Avram a Jönnek a zenészeket
és az Esti éneket, Elekes Jon a than és
Mara Talpos John Thompsontól a
Két darabot és az All of met, Ca rina
Fărcas pedig A táncos medvét és a
Korcsolyázót.

Nagyon kellemes meglepetés volt
Sergiu Gliga saját szerzeménye, a Whis -

pers of  love, azaz A szerelem sutto gá -
sa. A táncos medvét  és a Korcsolyá -
zót Vanesa Bucisan tolmácsolásában
is hallhattuk: szinte magunk előtt lát -
tuk a jópofa állatot aki vidáman lejti a 
táncot, vagy a jégen önfeledten kor -
cso lyázó leánykát.

Sostakovicitól  A tánc következett 
a sorban, Mihai Riglea szellemes,
könnyed játékával.

Henrietta Vintze szintén John
Thomp son Két darabját vette elő, majd 
egy profi és egy tanítvány együttes já -
téka következett: Sebi Nagy és di ák -
ja, Răzvan Apostol, az All of me-t ad -
ta elő (John Leg end) magával ragadó
előadásmódban; öröm és hangulat á -
radt a zongorabillentyűkből. Dan iel
Florea akkordjaiban (Rameau: Muset -
te) egy békés, ritmusos világot eleve ní -
tett meg.

Ismét egy fiatal tehetséget hall hat -
tuk: Sergiu Gliga saját szer zemé nyé -
vel, az Owlpoppal töltötte be a ter met.
Mares Hanna Cho pin Etüdjét va rá -
zsolta a közönség elé, a tőle meg szo -
kott magabiztossággal és rutinnal bir -
kózva meg a művel, átadva magát a ro -
mantika kisugárzásának.

A továbbiakban Cătălina Tesi le a -
nu Iacob Muresianu A madár c. mű -
vé vel a pihegő kis élőlény röpködését
áb rázolta. Răzvan Apostol De bussy
A kis négerjét adta elő, majd Yruma
River flow into you c. zongoradalát De -
nisa Sâncean előadásában hallhattuk.

A két szervező, Sorina Gherman 
és Andrei Márta Scott Joplin Cle o -
phajával  zárta a koncertet; a mű rit -
musos forgataga a múlt századelő A -
me rikáját elevenítette meg.

Egy gondolattal fejezném be a so -
rokat, amely e rendezvény mottójául
is szolgálhatna: a zene olyan mű vé -
szet, amely egyetemes nyelven szól a
hallgatókhoz: felemel bennünket, fel -
tölt energiával.

Köszönetet mondunk az előa dók -
nak, a szervező tanárnőknek, Andrei 
Mártának és Sorina Ghermannak
hozzáértő munkájukért, s nem utolsó
sorban a Teleki Magyart Ház pia ní -
nója állandó és önzetlen karbantar tó -
jának, Dénes Zoltán tanár úrnak.

Varga Gábor

Nagybányai mag yar óvodák
és napközik – 2015-2016

30-as sz. NAPKÖZI (óvodacsoport), Zazar negyed, Victoriei utca 110. 
óvónő: Barcs Éva, tel: 0722 879 657 
30-as sz. NAPKÖZI (napköziscsoport), Zazar negyed, Victoriei utca 110. 
óvónő: Tunyogi Imola, tel: 0755 202 175
20-as sz. ÓVODA, Bukarest sugárút 20. (az Eurohotel-el szemben) 
óvónő: Vári Renáta Melinda, tel: 0741 330 801
NÉMETH LÁSZLÓ LÍCEUM óvodacsoportjai
(beiratkozás a Németh László titkárságán Luminisului utca 1. szám)
óvónők: Szaniszló Emese, tel: 0740 763 119, Ignát Etelka, tel: 0742 027 848,

Gö rög Ágnes, tel: 0724 865 299, Wal dorf csoport: Kerekes Gabriella 0742 146 735
STEP BY STEP ÓVODA (napközicsoport), V. Babeş utca 2. (a volt Cio -

can utca végén)
óvónő: Torkos Erika, tel: 0740 811908, Ma jor Kinga 0765 161 986
OTILIA CAZIMIR NAPKÖZI, Banatului utca (V. Alecsandri - Hatvan

negyed) 
óvónő: Almási Lilla, tel: 0741 200 977 , Munteanu Erika 
A 15-ÖS ISKOLÁBAN működő óvoda, (Állomás negyed, Ju pi ter utca) 
óvónő: Szabó Blanka, tel: 0741 370 343
Iratkozni hivatalosan 2015 február közepétől lehet, de kérjük a szü lő -

ket, jelezzék /tájékozódjanak az óvónéniknél személyesen vagy telefonon
már most, majd február- márciusban az óvodák titkárságán.

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

Az „Iskoláinkért, gyer me keinkért” pro gram honlapja:
www.nagybanya.ro/iskolainkertgyermekeinkert
Keressenek minket a Facebookon is!



Hivatalosan is elismerték
Egyiptomban, hogy

megsérült Tutanhamon
halotti maszkja

Pár  napja még letagadták, most vi -
szont elismerték Egyiptomban, hogy
megsérült Tutanhamon halotti maszk -

ja, és szakszerűtlenül illesztették visz -
sza. Elismerték kairói szakértők a hét
végén, hogy tisztítás közben leesett
Tu tanhamon fáraó halotti maszkjának
szakálla, és azt szakszerűtlenül, vita -
tott anyaggal ragasztották vissza. Az
egyiptomi hatóságok az első napokban 
még he vesen tagadták a világsajtóban
a héten elterjedt híreket arról, hogy kár
kelet kezett a fáraó világhírű, kék-
 arany színű halotti maszkjában. A ré gé -
szeti minisztérium által felkért Chris -
tian Eckmann német restaurátor meg -

vizs gálta a maszkot és megállapította a
rongálódást - közölte vasárnap az Al-
 Ahram című kormánylap. A német szak -
értő szerint a halotti maszk nincs ve -
szélyben, a hiba kijavítható - tudósított
internetes oldalán az Al-Ahram egy, az 
Egyiptomi Múzeumban tartott sajtó ér -
tekezletről. Eckmann szerint “nor má -
lis”, ha a szakáll idővel leválik. A fáraó 
ékességét legutóbb 1941-ben, a maszk
restaurálása közben rögzítették. A friss 
rongálódás még tavaly történt. Amikor 
a szakáll tisztogatás közben levált,
visszaragasztásához egy szakmai kö -
rökben vitatott ragasztót, epoxigyantát
használtak, amelyet ráadásul szak sze -
rűtlenül vittek fel a maszkra - idézte a
hírportál a német restaurátort, aki sze -
rint a sérülés orvosolható. Az Al-Ah -
ram szerint a hatóságok Eckmannt bíz -
ták meg a helyreállítással. Tutanha -
mon halotti maszkját Howard Carter és 
George Her bert brit régész fedezte fel
1922-ben a fiatalon elhunyt fáraó csak -
nem érintetlen sírjának feltárásakor.

A Coca Cola és a Pepsi
is megnöveli a mellrák

kockázatát
De nem csak ezek, hanem minden

cukros és szénsavas üdítő rendszeres
fogyasztása kamaszkorban növeli a
mellrák kialakulásának kockázatát - fi -
gyelmeztet a Har vard Egyetem kuta -
tói nak friss tanulmánya. Ehh ez ele -
gen dő napi másfél doboz üdítőt
fogyasz tani. A Har vard kutatói 5583
kilenc és tizennégy év közötti lánynak
az adatait vizsgálták meg. Azt találták,
hogy a na pi másfél doboz cukrozott
ital fo gyasztása 2,7 hónappal hozza
előbbre az első menstruációt, mert
megemeli a vérben az inzulin
koncentrációját, ami egyben azzal is
jár, hogy megnő a nemi hormonok
koncentrációja is, így az érés
folyamata is hamarabb kezdődik. “Az
eredmények azt sugallják, hogy a
cukorral édesített italok gyakori fo -
gyasz tása kapcsolatba hozható a ko -
rábbi első menstruációval, és ennek
egy évvel korábbi jelentkezése a becs -
lések szerint 5 százalékkal növeli a
mell rák kialakulásának a kockázatát.

Így a 2,7 hónappal korábbi első men -
struáció is befolyásolja az emlőrák
kialakulásának kockázatát” - nyilat -
koz ta a Karin Michels a The Tele -
graph-nak. (transindex)

Ben e dict Cumberbatch:
terjesszék ki az Alan
Tu ring által kapott

királyi kegyelmet minden 
meleg férfira

Ben e dict Cumberbatch brit színész
és mások nyílt levélben fordultak a brit 
kormányhoz, amelyben kérték: terjesz -
szék ki a királyi kegyelmet mindazon
49 ezer meleg és biszexuális férfira,
aki ket a múltban elítéltek a ma már
nem létező közerkölcsöt sértő törvény
alapján. Cumberbatch, akit idén Os -
car-díjra jelöltek Alan Tu ring brit ma -
tematikus, a mesterséges intelligencia
atyja megformálásáért a Kódjátszma cí -
mű filmben, ahhoz a több mint 40 ezer
emberhez csatlakozott, akik már alá -
írták a levelet. A levélírók felszólítják
a brit királyi család tagjait is, hogy tá -
mogassák kampányukat a kegyelem
ér dekében. Felhívták a figyelmet arra,
hogy még 15 ezer olyan em ber él Nagy-
 Britanniában, akit másságuk miatt ítél -
tek el a második világháború után, ami -
kor a homoszexualitást büntették. “Az
Egyesült Királyság homofób törvénye
meleg és biszexuális férfiak életét tette
elviselhetetlenné. Felszólítjuk Őfelsé -
ge kormányát, hogy kezdjen tárgyalá -
sokat minden élő vagy elhunyt férfi
megkegyelmezéséről, akiket Alan Tu -
ringhoz hasonlóan elítéltek” - idézte a
The Guard ian brit napilap a levelet.
Alan Tu ring, a nácik Enigma kódjának 
megfejtője saját neméhez vonzódott,
de hajlamát titkolta, mert a korabeli
Nagy-Britanniában ezért börtönbün te -
tés járt. Karrierjét derékba törte, ami -
kor kiderült mássága, vád alá helyez -
ték és elítélték, a börtönbüntetés és az
önkéntes kémiai kasztráció közül az

utóbbit választotta. Két évvel később,
néhány nappal 42. születésnapja előtt
holtan találták otthonában, valószí nű -
leg öngyilkosságot követett el. A brit
kormány 2009-ben bocsánatot kért
Turingtól, majd javaslatára II. Erzsé -
bet 2013-ban királyi kegyelmet adott a
tudósnak. A levelet mások között alá -
írta Ra chel Barnes, Tu ring unokahúga, 
Morten Tyldum, a Kódjátszma rende -
zője, Ste phen Fry színész és Pe ter Tat -
chell neves brit emberi jogvédő. (mti)

Valódi influenzajárvány
van Európában

Európa-szerte nőtt az influenza sze -
rű tünetekkel orvoshoz fordulók száma 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
és az Európai Betegségmegelőzési és
Járványügyi Központ (ECDC) legfris -
sebb, közös in flu enza jelentése szerint
- közölte az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Fa -
cebook-oldalán. Az ECDC-hez beér ke -
zett jelentések szerint egyre több eu ró -
pai országban alakul ki földrajzilag ki -
terjedt influenzajárvány. Ebből a szem -
pontból - a megelőző héthez hasonlóan 
- elsősorban a kontinens északi és nyu -
gati része érintett. Így Izland, Svéd or -
szág, Finnország, Észtország, Lettor -
szág, Németország, Hollandia, Bel -
gium, Anglia, Írország, Franciaország,
Portugália, Spanyolország, Olaszor szág,
Szlovénia, Horvátország vala mint Ma -
gyarország. Magyarországon az Or szá -
gos Epidemiológiai Központ összeg -
zése szerint az elmúlt héten 47 600 be -
teg fordult orvoshoz influenzaszerű
tünetekkel. Az ÁNTSZ kiemelte: a
WHO - különösen az idősek számára -
továbbra is ajánlja a védőoltást. Az
ÁNTSZ felhívja a figyelmet arra is,
hogy a védettség kialakulásához 1-2
hét szükséges, így azt sem lehet ki zár -
ni, hogy valaki azelőtt betegszik meg,
hogy ez a védettség kialakulna. A házi -
orvosoknál a térítésmentes vakcina
még elérhető, náluk érdeklődhetnek
azok, akik még szeretnének védőoltást
kérni – jelezte az ÁNTSZ. (mti)

Gondolat a szerelemről
VÍZSZINTES: 1. “Az első szere -

lem csak a szív főpróbája, ...” (Sch -
nobl). 13. Látta az eseményeket. 14.
Idős (röv.). 15. Repeszdarab. 16.
Lengyel író (Slawomir). 18. Testünk
motorja. 19. Angol atléta (Sebastian).
20. Nemes vad. 21. Mindig ez van! 22.
Végzet. 24. Numero (röv.). 26. Pénzt
külföldre csempésző. 29. Sátorlapok!
30. Egyszerre! 31. Világbajnok lett
sak kozó volt (Mihail). 33. Művészeti
stílus. 35. Báj, szépség (irod.). 37.
Lombszőnyeg. 39. Kalózital. 40. Csa -
pattagok! 42. Cink és bór vj. 43. Csi -
nos, nett. 45. Timur és ... (Gajdar). 48.
Néhány szó a könyv végén! 49. Lek -
vár. 50. Ein stei nium és urán vj. 51.
Kal limakhosz fő műve. 52. Tündér ...;
Szabó Magda regénye. 54. Cseppfo -
lyóssá váló. 57. Görög betű. 58. Rang -
jelző szó. 59. Elek! 61. Kendert törő.
63. A szélein takar! 64. Cseh festő
(Mikolás). 66. Magatok. 67. Negyven
rabló babája! 69. Kíméletlenül pusztít.

71. Lúd. 73. Az állat szaglóérzéke. 75.
Eszesedő. 77. Lábadozni kezd! 78. Há -
zasságot felbontó.

FÜGGŐLEGES: 1. Diplomáciai
Testület (röv.). 2. Fül (ang.). 3. A ka -
tód párja. 4. Apróra törés. 5. Jemeni,
olasz és kambodzsai gkj. 6. Juttat. 7.
Országrészek! 8. Ez is, ...; mindenik. 9. 
Színvonalas. 10. Egzisztál. 11. Ros -
tély. 12. Deutérium, nitrogén és oxigén 
vj. 16. A gondolat befejező része. 17.
A sivatag hercege. 18. Héber köszö -
nés. 21. Lompos farkú, erdei állat. 23.
Festőművész (András). 25. Katafalk.
27. Kiskocsma. 28. Indíték. 30. Liszt -
ben, tojásban megforgatott és kisütött.
32. Bűnhődik. 34. Magához térő. 36.
Japán nemzeti ital. 38. Rakodni kezd!
41. Francia részvénytársaság (röv.).
44. Sír. 45. Horogra kerül! 46. Torino
folyója. 47. Makacs, önfejű. 50. Ma -
donna egyik filmszerepe. 53. ... right!;
Minden rendben! 55. Félholt! 56. Oil
of ...; piperecikk márka. 60. Fáról al -
mát csen. 62. Finom olaj. 64. Dél-Af -
rikában honos, liliomféle dísznövény.
65. West ... Story (mu si cal). 68. A ra -
jongásig szeret. 70. Veszprém megyei
község. 72. Ideiglenes nyugta. 73.
Nyak tekercs!74. Le.76. Néma síp!77.
A pincébe.

    Szerkesztette: Csatlós János
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A mayerlingi vadászkastély
máig élő rejtélye

Már 126 éve nem tudni, hogy valójában mi is történt azon a fa gyos
januári hajnalon a Bécsi-erdő ölén megbúvó vadász kas tély ban.
Szerelmi öngyilkosság, részeg verekedés, vagy sötét hátterű poli ti kai
merénylet végzett-e az Osztrák-Mag yar Monarchia trónjának
várományosával, a bécsi udvar mohos konzervativizmusával szem -
beszálló, bohém természetű, de ragyogó intellektusú Rudolf fő her -
ceggel? Számtalan teória született e tisztázatlan hátterű öngyil kos ság
vagy merénylet mélyebb okainak felfedésére...

1889 január 29-én, nem sokkal éjfél 
előtt a mayerlingi vadászkastély eme le -
ti szobájában tartózkodó Rudolf főher -
ceg magához kéreti szolgálatkész ko mor -
nyikját, Loscheket. Meghagyja neki, hogy
mindent készítsen elő, mert másnap reg -
gel nyolckor szeretne visszaindulni Bécs -
be, a nála vendégeskedő Maria von Vet -
sera baronesszel együtt. Rudolf és új -
sü tetű szerelme, a 18. életévében járó
Vetsera bárónő aznap délelőtt érkeztek 
Mayerlingbe, a trónörökös által ko ráb -
ban megvásárolt vadászkas télyba.

Ezt megelőzően, január 28-án ke -
mény és indulatos vita zajlott le Rudolf
és apja, Ferenc József császár között. A
trónörökös bejelentette, hogy a Stefá ni -
ával nyolc éve megkötött, és csődbe ju -
tott házasságának felbontásához enge -
délyt kér XIII. Leó pápától. Ferenc Jó -
zsef - aki titkos ügynökökkel figyel tet -
te kiszámíthatatlannak tartott fiát - pon -
tosan tudta honnan fúj a szél. A császár 
ismerte fia nőügyeit, és tudott a fiatal
baronesszel alig pár hete szárba szök -
kent szerelmi viszonyáról is. Kerek- pe -
rec megtiltotta a trónörökösnek hogy le -
velet írjon a pápának, és megpa ran csol -
ta, hogy szakítson meg minden kap cso -
latot az ifjú bárónővel.

Az indulatos császár még azt is fia
fejéhez vágta, hogy a liberalizmussal ka -
cérkodó elképzelései és életmódja o kán
alkalmatlannak tartja arra, hogy ő ö rö -
kölje a birodalom trónját. Rudolfot szí -
ven ütötte atyja szívtelen zordsága. Ki -
jelentette, hogy szeretne elbúcsúzni sze -
relmétől, amit Ferenc József nem el len -
zett. Rudolf a kocsisát, Bratfischt kivéve
azonban, senkit sem avatott be a tervébe, 
hogy a baronesszel együtt Mayerlingbe
szöknek. A légyottról rajtuk kívül egye dül
még inasa, Loschek szerzett tudomást.

Az utolsó este Mayerlingben

Napközben a trónörökös a havas er -
dőben sétált szerelmével, de este, ami kor
Hoyos gróf, és a baronessz nagy báty ja
Al ex an der Baltazzi is Mayerlingbe ér -
keztek, Vetsera Mária a szobájában ma -
radt. Nem szeretett volna a kap cso la tuk -
ról mit sem sejtő nagybátyjával talál koz -
ni. Még ezt megelőzően Rudolf négy
búcsúlevelet is írt délután, ami jól illik
a mind a mai napig hivatalosnak te kin -
tett  öngyilkosság verziójába. Ott tar tot -
tunk, hogy január 29-én éjjel 11 körül
Rudolf meghagyta Loscheknek, hogy
készítse elő a reggeli visszautat Bécs be.
Ez viszont némileg ellentmond annak,
hogy a főherceg szerelmével együtt ön -
gyilkosságra készült. Az inas szerint reg -
gel hétkor meg is jelent ura szobájánál,
hogy felébressze, a kopogásra azonban 
nem érkezett válasz.

Loschek ezért szólt Hoyos grófnak,
és amikor a gróf kiáltozására és dö röm -
bölésére sem történt semmi, felfe szí tet -
ték az ajtót. Rudolf felöltözve hevert a
padlón. A trónörökös lábainál nagy, még
meg nem alvadt vértócsát észleltek. A
baronessz az ágyon feküdt, viszont ne -

ki már kihűlt a teste. Az első szem re vé -
telezéskor a főherceg koponyáját szét -
zúz va találják, sőt Loschek sztrichin  sza -
gát is érezni vélte.

A történet elég zavaros, mivel sem Ho -
yos gróf, sem pedig Loschek nem em lé -
kezett éjszakai lövésekre. A szobában
találtak egy idegen pisztolyt, viszont a
hatlövetű fegyverben egyetlen lövedék 
sem volt. Loschek visszaemlékezése sze -
rint éjszaka a kastély közelében a kö -
dös fagyban „két vadászt” is látott, de
akkor ennek nem tulajdonított külö nö -
sebb jelentőséget.

A gyászos hírt Hoyos gróf vitte Bécs -
be. A Burgban a gróf először Erzsébet
császárnénak jelentette be, hogy meg -
halt a trónörökös. Erzsébet a pár perces 
sokk után összeszedte magát, és át ment
Ferenc József lakosztályába. Mintegy
félórát beszélt egymással a császári pár,
de hogy miről volt szó köztük, mai na -
pig nem lehet tudni. Már a kortár sak nak
is feltűnt, hogy Ferenc József milyen
„higgadt rezignáltsággal” fogadta fia
halálhírét.

Érthetetlen furcsaságok
Noha a trónörökös a császár után a

birodalom második emberének szá mí -
tott, az eset egyik legfurcsább momen -
tu ma, hogy a hirtelen és erőszakos ha -
lál gyanúja ellenére sem történt hivata -
los igazságügyi vizsgálat, rendőrségi
nyomozás. Amikor híre ment, hogy a
trónörökös önkezével vetett véget éle -
té nek, a bécsi érsek először megta gad -
ta az egyházi temetést. Ferenc József si -
etve magánlevelet írt XIII. Leó pápá -
nak, aki a levél kézbesítése után en ge -
délyezte az egyházi temetést. Mind a
mai napig nem tudni, hogy mi állt a le -
vélben, amelyet egyébként a vatikáni
levéltárban őríznek, de még napjaink -
ban sem megte kinthető...

Szintén több mint furcsa az a la ko -
nikusan tömör távirat, amelyet Paar gróf,
Ferenc József Mayerlingbe küldött ad -
ju tánsa adott fel, még a haláleset felfe -
dezésének napján. „Alles abgetan”, vagy is
„minden elrendezve” – hangzott sokat
sejtetően a Mayerlingből feladott, a
Burg nak címzett távirat.

Az udvar Ferenc József személyes
utasítására hamarosan „elrendezte”, hogy
az ügyben érintettek „önként” külföld -
re távozzanak, és hallgassanak mint a
sír. Bratfisch, a néhai főherceg kocsisa
jól kistafírozva Argentínába vándorolt
ki, és ott kezdett új életet. Haláláig nem 
beszélt nyilvánosan Mayerlingről. A ko -
rábban a bécsi társasági életben rend -
kí vül népszerű és magas körökbe be já -
ra tos Vetsera család teljesen ellehe tet le -
nült, még a köszönésüket sem fogadták 
„jobb körökben.” Ferenc József éle té -
ben Mayerling mindvégig tabu maradt.

Rebellis császárjelölt
Rudolf trónörökösnek közismerten

nagyon rossz volt az apjával való kap -
cso lata.  A császár és fia egyénisége pont
ellentettje volt egymásnak.  Rudolf any -

ja, Erzsébet császárné szabad szelle mi -
sé gét örökölte, aki gyűlölte az udvar ós -
di konzervativizmusát. Emellett igazi
világfi volt, és mivel apja az állam ü gyek
közelébe sem engedte, baráti körének
egy részét a hozzá hasonló szabad gon -
dolkodók, liberálisok között találta meg.

Zaklatott és szélsőséges megnyilvá -
nulásokra is hajlamos, illetve nőfaló e -
gyénisége ellenére ragyogó intellek tus -
sal rendelkezett, ebben messze fölötte
állt császári apjának. Szenvedélyesen ér -
dekelték a közügyek és a Monarchia
jövője. Rudolf úgy látta, hogy a biro da -
lom hosszú távú stabilitását a belpoli ti -
kában erőteljes és mod ern államjogi
reformokkal, a külpolitikában pedig a
francia-orosz szövetséggel, és a Mo -
nar chiára veszélyt jelentő német füg gő -
ség feloldásával lehet biztosítani.

Nézeteinek álnéven publikálva a bé -
csi liberális Wiener Tagblatt című lap -
ban adott rendszeresen hangot. Rudolf
kifejezetten utálta az 1888-ban trónra
lépett II. Vilmost, akit nemcsak a bis -
marcki örökség, hanem az európai bé -
ke egyik legfőbb veszélyeztetőjének te -
kintett.  Kereste a kapcsolatot a francia
vonallal is. A nagy visszhangot kivál -
tó, és Párizsban kiadott  „Jul ius Félix
nyílt levele Őfelsége Ferenc József csá -
szárhoz” című 35 oldalas politikai pamf -
letnek is Rudolf volt a szerzője. Talán
semmi sem foglalja össze jobban Ru -
dolf apjáéval szöges ellentétben álló
gondolkodását, mint az alábbi idézet:

„Hallgasson rám, Felség – veti be
magát a főherceg –, szakadjon el Né met -
országtól, amíg nem késő. Értsen szót
közvetlenül Oroszországgal… Egyet len
szövetség indokolt Európában: Auszt -
ria hivatalos egyezsége Oroszor szág -
gal és Franciaországgal. Sem Ön, sem
Ausztria, csupán Oroszország egyma ga

volt hivatott arra, hogy kontinen sünk -
ről kilökje a török birodalom hulláját,
mely hosszú ideig fertőzte Európát. Er -
re tanít a földrajz és a történelem.” Ru -
dolf látnoki erővel teszi hozzá: „Ez a
falánkká és gonosszá vedlett Bis marck- -
kreatúra azon fáradozik, hogy mindent
leromboljon, amit ura és tanítómestere, 
Bis marck Európa balszerencséjére meg -
alkotott. Csakhogy mindezt vérfürdő á -
rán vívhatja ki, vagy Ausztria és Né met -
ország elsüllyed.”

Mi történhetett?

Csak egyetlenegy a biztos tény; hogy
Rudolf és a nála 15 évvel fiatalabb ba -
ronessz 1889. január 30-án nem termé -
sze tes módon vagy baleset miatt vesz -
tet ték életüket. Egy újabban előkerült do -
kumentum szerint a trónörökös holt tes -
tén súlyos dulakodás nyomait lehetett a -
zonosítani. A szobában megtalált pisz -
toly nem Rudolf fegyvere volt.  Az u tób -
bi időszak egyik elgondolkodtató vizs -
gá lati eredménye Vetsera Mária földi
maradványainak 1992-es ellopásához
fűződik. A tolvajt és a maradványokat
is megtalálta a rendőrség, újratemetés
előtt azonban az azonosság megál la -
pítása céljából a bécsi Igazságügyi Or -
vostani Intézet szakértői vizsgálták meg
a csontvázat, akik megállapították: a ko -
ponyán nem golyó, hanem súlyos ütés
okozta nyomok voltak azonosíthatók.
Zita császárné, IV. Károly özvegye nem
sokkal az 1989-ben bekövetkezett ha -
lála előtt azt állította, hogy a trón ö rö köst
és fiatal szeretőjét összeesküvők gyil -
kol ták meg, de ilyen bizonyítékok még 
nem kerültek elő.

Mayerling tovább őr zi sötét titkát…

(origo.hu )

FELOLVASÓMARATON
2015. február 20., péntek este 7 óra

és február 21., szombat este 8 óra között
n Ajánlott egy erdélyi író tollából származó, vagy Erdélyhez kapcsolódó

szépirodalmi alkotás választása, de bárki behozhatja kedvenc regény-, vagy
versrészletét.
n A résztvevők 15-20 perces részleteket olvasnak fel a kiválasztott mű -

ből: különálló részleteket, vagy folytonosan egyetlen novellát, regényt, stb.
n Minden résztvevők személyre szóló könyvjelzőt kap ajándékba. Min -

den kinek, aki valamely Nagybányán, vagy a környéken született író, költő
művével, vagy a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi alkotással vesz rész a 
programban, vagy az éjszakai órákban vállal felolvasást, 25 százalékos ked -
vez ménnyel kínáljuk január végén megjelenő „Nagybánya és környéke” cí -
mű helytörténeti kiadványunkat!
n A rendezvény meghívottja a kolozsvári Idea-Könyvtér, egész napos szom -

bati könyvvásárral, gazdag erdélyi könyvválasztékkal.
n Szombat délután 18.00 órától Bertóti Jonanna kapcsolódik be a ren -

dez vénybe, aki megzenésítettett versekkel várja a közönséget!

Az eseményre nem csak felolvasóként, hanem hallgatóként is sze re -
tettel várunk mindenkit! JELENTKEZNI a Teleki Mag yar Házban le -
het sze mé lyesen, vagy telefonon. A mag yar irodalom mindannyiunk drá -
ga kin cse, olvassuk, népszerűsítsük ilymódon is!

25
ÓRÁS
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 Hogyan hat a kétnyelvűség
 a gyerek világképére?

A legtöbb kisgyerek esszencialista: szentül hiszi, hogy az em -
beri és állati tulajdonságok mindegyike velünk született.

A Con cordia Egyetem ta nulmánya
szerint azonban a két nyelvű gyerekek
könnyeb ben különbséget tudnak tenni az
ösztönös és a tanult visel kedés között.

A kutatás szerint a két nyel vűség az
óvodai évek so rán megváltoztatja a gye -
rek vi lágképét: az egynyelvű kor tár saktól
eltérően a kétnyelvű gyerek – aki a má -
sodik nyel vet hároméves kora után kezd te
elsajátítani – könnyen átlátja, hogy me -

lyek a felvett, tanult tulajdonságok és viselkedésformák.
A programot vezető Krista Byers-Heinlein pszichológia professzor és társa,

Bianca Gar cia összesen 48 egynyelvű, szimultán kétnyelvű (egyszerre sajátí tot ta 
el a két nyelvet) és sorozatos kétnyelvű (egymás után tanulta meg a nyelveket)
öt- és hatéves gyerek reakcióit vizsgálta.

„Ha a kacsamama kutyakölyköt nevel fel, a kiskutya vajon hápogni vagy
ugat ni fog? És bundája lesz vagy tolla? Az ezekhez hasonló kérdésekre adott vá -
laszok megmutatják, hogy a gyerek tudja-e, mi a különbség a velünk született és
a tanult tulajdonságok között. A kétnyelvű gyerekek, aki egymás után sajá títot -
ták el a két nyelvet még ötéves koruk előtt, a saját tapasztalataikból kiindulva
ezeket a különbségeket könnyebben átlátták” – állítja Byers-Heinlein pro -
fesszor. A szakember azt is elmondta, hogy mindhárom csoport gondol kozá sá -
ban vol tak logikai hibák, de ezeknek mindegyike eltért egymástól: az egynyel -
vűek zömében azt hitték, minden tulajdonságunk velünk született, míg a szi -
multán kétnyelvűek nagy többségükben úgy képzelték, hogy minden reakcióink
tanulás kérdése. A sorozatos kétnyelvűek tudták a kettőt a legjobban meg kü -
lönböztetni egymástól. (noinetcafe)

Szívünk egészségéért együnk spenótot!
Méltatlanul keveset fogyasztunk belőle, pedig nagyon jelentős, antioxi dán sok -

ban gazdag levélzöldség a spenót. Hazánkban javarészt bébiétel készül belőle.
A felnőttek körében elkeserítően alacsony a spenótfogyasztás – egy korábbi

felmérés szerint éves szinten még 10 dkg-ot sem eszünk belőle. Pedig nagyon
sok finom, spenótos recept lát napvilágot, egyáltalán nem kell beérnünk azzal,
hogy egy sima zöldfőzelék készüljön belőle.

Ez a céklával és mangolddal rokon növény megérdemelné, hogy étrendünk
fontosabb részévé váljon. Már a 8-9. században ismerték Ázsiában, ahol perzsa- 
fűnek hívták. Úgy tűnik, hogy ott nagyon szerették, mert termesztése hamar
elterjedt az arab országokban is, és a Közel-Keleten már nagy mennyiségben
fogyasztott, népszerű zöldség volt, mikor Európában a 14. században megjelent.
A feljegyzések szerint a spenótot a móroknak köszönhetjük, ők vitték be ugyanis 
Spanyolországba.

A spenótnak igen magas a fehérje-, vi ta min- és ásványi anyag tartalma. A le -
vél szárazanyagtartalmának harmada fehérjeforrás, emellett sok vasat, magné -
ziumot, kalciumot és káliumot tartalmaz. A vitaminok közül jelentős az A és
C-vi ta min tartalma, azonban ezek hosszas főzés során lebomlanak. A spenótban
nagy mennyiségben találhatunk nitritet és nitrátot, különösen, ha túl sok nitro -
génműtrágyát kapott a növény, de ha sok spenótot eszünk, akkor sem kerül annyi 
ezekből a szervezetbe, hogy az mérgező legyen.

A spenót – akárcsak a cékla – különösen gazdag betainben. Ennek az erős
antioxidáns aminosavnak számos egészségvédő hatását fedezték fel: gátolja a
rá kos sejtek fejlődését, támogatja a máj méregtelenítő munkáját, fokozhatja
állóképességünket, továbbá csökkenti a vér homocisztein szintjét. Utóbbi ha -
tásának köszönhetően hatékony segítséget jelent a szív- és érrendszeri beteg -
ségek megelőzésében.

A homocisztein szintet számos tényező – elsősorban táplálkozási és genetikai 
faktorok befolyásolják, de életmódunk, hormonális hatások, gyógyszerek, be -
teg ségek és pszichológiai tényezők is szerepet játszhatnak. A vér emelkedett
homocisztein-szintje egyszerű vérvizsgálattal kimutatható. Érdemes elvégez tet -
ni egy ilyen vizsgálatot, a magas homocisztein-szint ugyanis a szívinfarktus és
agyvérzés megnövekedett kockázatával áll összefüggésben.

A spenót nem csupán betaint tartalmaz, hanem kiváló folsav-forrás is, melyet
a B6-vitaminnal szintén a homociszten-szint csökkentésére szoktak alkalmazni.

Ezzel az értékes levélzöldéggel az Alz hei mer-kór kialakulásának kockázatot
is csökkenthetjük, melynek kialakulásában a magas homocisztein szint szintén
rizikófaktort jelent.

Spenót fogyasztásával olyan súlyos betegségek kockázatát is csökkenthetjük, 
mint a vastagbél-, prosztata- és mellrák. Az időskori szembetegség, a makula de -
generáció rizikóját is mérsékelhetjük segítségével. Egy kutatás szerint, ha he ten -
te legalább ötször fogyasztunk luteinben gazdag zöldséget – például spenótot,
brokkolit, kukoricát vagy káposztát -30-80 százalékkal csökkenthetjük e szem -
be tegség kialakulásának kockázatát.

Sportolóknak is hasznos a spenót, persze nem azért, mert úgy építi az iz mo -
kat, mint Pop eye-nek, a tengerésznek. De tény, hogy a sportolók még étrend ki -
egészítő formájában is szedik, mivel fogyasztása növeli az izmok hatékony sá -
gát, az edzés közbeni oxigénigényét 5 százalékkal csökkenti, és képes meg előzni 
az oxidatív stressz izomkárosító hatását.

A benne lévő vasat szervezetünk csak részben tudja hasznosítani – mint álta -
lában a legtöbb vasforrás esetén. Érdekesség, hogy a fagyasztott spenótban lévő
vas jobban felszívódik a szervezetben.

A spenót rengeteg klorofillt tartalmaz, mely megfiatalítja sejtjeinket, és csök -
kenti az öregedés káros hatásait.

Magas káliumtartalma elősegíti a jobb és mélyebb alvást, ezért érdemes va -
csorára is fogyasztani belőle.

Ennyi jó tulajdonság után nem is érthető, miért nem kedveljük a spenótot,
mikor olyan sok jót tehet az egészségünkért!         Jáksó Nóra (noinetcafe)

Kapható az EKE
2015-ös

falinaptára
Még megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -
mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagysze rű -
ségében élvet talál, kire az eszményileg 
szépnek hatása van”, az nem tudja fe -
led ni e vidé ket, és bizonnyal vissza fog

ide vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila legújabb könyvének előszavában. A Szép 
Mag yar Könyv 2012 versenyében döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum
szerzője ezúttal Torockót és környékét járja be a régi képeslapok segítségével.
Időutazás Erdély e csodálatos részében, mely nem hiányozhat a termé szet sze -
retők köny vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.
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• 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 -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• Eladó sürgősen központi fekvésű, 
három szobás, 3. emeleti termopán ab la -
kos, saját hőközponttal rendelkező tömb -
házlakás. Telefonszám: 0758302908

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik a szeretett férj, apa

JUHOS IMRE

temetésén részt vettek, sírjára vi -
rágot, koszorút helyeztek. Felesége és
három fia, Imre, József és Róbert

Köszönjük mindazoknak, akik sze -
retett halottunk, 

JUHOS IMRE

temetésén részt vettek, fájdal munk -
ban osztoztak, sírjára koszorút, virá got
helyeztek. Felesége Juhos Ró zsi ka

ÍRJUK EGYÜTT A KÖVETKEZŐ KÖTETEKET!

Segítse TÉGLAJEGY vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását

Az elmúlt időszakban az alábbi tég lajegyes támogatások érkeztek a Tele ki 
Mag yar Ház folytatódó felújítására: Enyedi Gyula – 100 lej (ezüst), Nagy bá -
nyai Háló Mozgalom – 50 lej (bronz), Popovic Gergely – 10 lej (egy szerű), Szé -
kely-Hargita Alapítvány, Bu da pest – 36 000 fo rint (gyémánt), 14 000 fo rint
(2 db. ezüst), Orădan Etelka, Fel ső bá nya – 20 lej (2 db. egyszerű), Birkner és
Bernhardt családok – 100 lej (e züst), Szilágyi Szilárd és családja, Lu xem -
burg – 125 euró (gyémánt), Kemény Károly, Nagybánya – 10 lej (egyszerű),
Kemény Klára, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Kemény Melinda, Nagybánya 
– 10 lej (egyszerű). Kö szönjük mindannyiuk segítségét!

TISZTELT MÁRAMAROSI
MAG YAR PEDAGÓGUSOK!

Ez év február 13-án délután 4 órai kezdettel ismét lesz

FARSANGI PEDAGÓGUS BATYUS BÁL
a Teleki Mag yar Házban.
Jelmez viselése nem kötelező, belépti díj nincs, de minden részt ve -

vőnek legyen valami a batyujában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Lapsánszki Edith,
a Romániai Mag yar Pedagógusok
Szövetségének máramarosi elnöke

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő - február
19-én! 0747-017580 (Csoma Bea).

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd feb ru ár 

10- én és 24-én, 15-16 óra kö zött tart in -
gyenes jogtanácsadást a nagybányai
RMDSz- szék házban (V. Lucaciu u., 1.,
I. em.). A fo ga dó órák e lőjegyzés a lap -
ján történnek, ezért kérjük, hogy idő ben
jelezzék szán dékukat a 0262-217103;
0262- 216593 tele fon számon.

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den, a szo kott rend szerint 16.30 
és 17.45 órá tól!

* ADJ KIRÁLY, KATONÁT!
Vetélkedő - információk a Házban!

MINDEN HÉTFŐN TÁNCHÁZ!

- 17 ó rai kez det tel ap rók játszó há za,
- 18 órától gyermektáncház
- 19 órai kezdettel táncház na gyob -

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

Farsangi

BORKÓSTOLÓ

filmvetítéssel
Vendégünk

BÁLINT ZOLTÁN
borszakértő

(Balla Géza pincészete, A rad -
hegy alja).

A programra február 15-én, va -
sárnap 17 órai kezdettel kerül sor
a Teleki Mag yar Ház nagy ter mé ben.

Szeretettel várjuk az érdek lő dő -
ket! Borsor: Mustos Fehér 2014 l
Furmint 2013 l Rosé Cuvée 2014
l Kadarka 2012 l Feketeleányka
2012 l Feketeleányka Sziklabor
2011 l Kadarisszima 2012

Beugró: 35 lej.
Helyfoglalás: 0744-919166,
dludovicus@gmail.com

Keresztrejtvény-
megfejtések
2014 október -
de cem ber

OKTÓBER – 1. … nő egy olyan é -
des titok, amely nincs elzárva, csak el -
bújt előlünk; 2. … valaha is talál koz -
tunk, mindig az volt, akivel éppen sza -
kí tottunk; 3. … akkor fogadjuk el érté -
kes voltát, amikor már elveszítettük; 4.
… a legtöbb, mit e földi életben az e -
gektől kívánhat; 5. Az asszonyt hiába ő -
ríztetjük, mert ki vigyáz akkor az őr re?

NO VEM BER – 1. … olyan csú -
nyák, hogy azt még a jóságuk sem tud -
ja enyhíteni; 2. … vétkezni nem pirult,

annak többször is vétkezni nem nehéz;
3. … kíván a szerelemben, hogy neki le -
gyen miről mesélnie; 4. …mege lég sze -
nek azzal, ha egy férfi megy miattuk
tönkre.

DE CEM BER – 1. … és mindig él -
te tő mozgásban van a szabadság elemi
szükséglete; 2. … sohasem bocsátja meg
az áldozatot, amelyet a férfi hoz érte.;
3. … a boldogságot adó legnemesebb
érzelmek születnek meg; 4. … mindig
nagyobb a hatalmuk rajtunk, mint ne -
künk önmagunkon

SORSOLTUNK: 1. díj, 50 lej  Ko -
vács Géza Felsőbánya; 2. díj, 30 lej Szi -
ka Jolán Nagybánya; 3. díj, 20 lej Ilyés 
Anna  Nagybánya

A nyereményeket a jövő héttől le het
átvenni, naponta 10-14 óra kö zött.

Családi Fészek

Nagybányai Mag yar
Családok Közössége

„Mit ér az
em ber,

ha mag yar?”
PAP GÁBOR előadása

a továbbélő mag yar
ősvallásról

2015. február 12-én,
csütörtökön 17 órai kezdettel

– A mag yar kereszténység ér té -
kei Szent István előtt és után

– Mivel gazdagította a keresz -
tény séget a mag yar kultúra?

– Milyen mag yar keresztény ha -
gya tékkal érkezünk meg a XXI. szá -
zadban?

– Milyen értékeket kell to vább -
vinni a jövő generációjának?

Előadás és szabad beszélgetés

Helyszín: Teleki Mag yar Ház
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A franciák kapusa
a vb legjobbja

Az aranyérmes francia válogatott
kapusát, Thierry Omeyert választották
a vasárnap zárult katari, olimpiai kva li -
fikációs férfi kézilabda-világ bajnok -
ság legértékesebb játékosának (MVP).

A nemzetközi szövetség hétfőn hoz -
ta nyilvánosságra honlapján a torna All 
Star-csapatát, amelybe a franciáktól és
az óriási meglepetésre ezüstérmes ha -
zaiaktól is két-két játékos került be. A
legjobb hetes összeállításában részt
vett a nemzetközi hírű mag yar szak -
ember, Marczinka Zoltán is.

A vb All Star-csapata: kapus: Thier -
ry Omeyer (francia); bal szélső: Valero 
Rivera (spanyol); bal átlövő: Rafael Ca -
pote (katari); irányító: Nikola Kara ba -
tic (francia); jobb átlövő: Zarko Mar -
kovic (katari); jobb szélső: Dragan Ga -
jic (szlovén); beállós: Bartosz Jurecki
(lengyel). A torna legértékesebb játé -
kosa: Thierry Omeyer (MTI)

A Nemzetközi
Sportdöntőbíróság elé kerül

Gabi Mureşan ügye
A Nemzetközi Sportdöntő bírósá gon

támadta meg a Steaua futballklubja a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fel -
lebbviteli bizottságának azt a döntését,
amellyel tavaly eltörölte a Maros vá sár -
helyi ASA játékosának, Ga briel Mure -
şannak az eltiltását. 

„Még a határidő lejárta előtt be nyúj -
tottuk a panaszunkat, arról viszont még 
nem kaptunk értesítést, hogy mikor lesz
a meghallgatás” – közölte a bukaresti
egyesület elnöke, Valeriu Argăseală. A 
klubvezető már korábban is jelezte, el -
fogadhatatlannak tartja, hogy a játékos
tette ne legyen szankcionálva, így most 
a lausanne-i nemzetközi bíróságon pró -
bálja meg kiharcolni a Raul Rusescut
kórházba juttató szabálytalanság meg -
büntetését. Mureşant már a FRF-nél is
a Steaua panaszolta be. A szabályzat
63. cikkelye alapján az ellenfélre te nyér -
rel, könyökkel, ököllel, karral, fejjel vagy
lábbal mért ütés miatt 2-től 6 mér kő -
zésre szóló eltiltást lehet kiszabni,
amennyiben nem történt testi sérülés.

A sérülést okozó szabálytalanság
hattól tíz találkozóval büntethető, míg
a 16 és 24 fordulós eltiltás csak súlyos
testi sérülés okozásáért szabható ki. Ru -
sescut pedig no vem ber elején meg kel -
lett operálni, ezért a Marosvásárhely já -
tékosát első fokon 16 fordulóról til tot -
ták el. Az erdélyi klub viszont ezt „aber -
ráns” döntésnek tartotta, fellebezé sük -
nek pedig helyt adott az illetékes tes -
tület, és eltörölte a büntetést.

A bukaresti csapat Kovács Istvánt,
a találkozó játékvezetőjét is támadta a
marosvásárhelyiek büntetlenül hagyott 
szabálytalanságai miatt.       (Krónika)

A Győr vereséggel, a Nagybánya
győzelemmel kezdett a

BL-középdöntőben
A címvédő Győri Audi ETO KC 26-25-re kikapott a vendég norvég

Larviktól a női kézilabda-Bajnokok Ligája középdöntőjének vasárnapi
nyitányán, míg a Nagybányai HCM a svéd Sävehof otthonában szerezte
meg első pontjait, mivel 28-26-ra győzedelmeskedett. A mag yar csapat a 
2013-as hazai elő döntő óta, azaz 22 találkozó után először kapott ki a
sorozatban.

A Győrnek ez volt az első komo -
lyabb erőpróbája azt követően, hogy
ősz óta sorra dőltek ki kulcsjátékosai.
Az irányító Görbicz és a kapus Lunde
várandós lett, a védelemben és átlövő
poszton nélkülözhetetlen Amorim, a
szél ső Orbán, valamint a Lunde helyé -
re igazolt Grubisic pedig térdszalag-
 szakadást szenvedett.

Most is Herrnek kellett kezdenie a
kapuban, mivel a hét elején igazolt olim -
piai, világ- és Európa-bajnok norvég
Grimsbö kisebb sérülése miatt még
nem volt hadra fogható.

A Larvik nehéz anyagi helyzetben
van, rengeteg adósságot halmozott fel
és ha februárban nem sikerül rendeznie 
tartozásait, akkor veszélybe kerül to -
vábbi szereplése. A keret így is erős,
többen szerepeltek a decemberi ma-
 gyar–horvát közös rendezésű Eb-n
arany érmes norvég válogatottban.

A két csapat a maximális nyolc
pont tal érkezett a csoportkörből, és mi -
vel a hatos legjobb négy együttese be -
jut az áprilisi negyeddöntőbe, egy mos -
tani siker szinte azonmód továbbjutást
ért volna. Ám a Győr és a Larvik is töb -
bet akar: a csoportelsőséget célozza
meg, mert az kedvezményeket biztosít
a kieséses szakaszra. a papírforma alap -
ján az ETO és a Larvik kiemelkedik a
csoportból, vagyis az egymás elleni
találkozóknak van különösen hatása a
csoportelsőségre.

A mag yar csapat kezdett jobban, el -
sősorban Kovacsics remeklésének kö -
szönhetően, aki négy gólt vállalt ma gá -
ra a csapat első öt találatából, és a Győr 
5-3-ra elhúzott. A norvégok azonban
nem engedték ellépni a címvédőt,
amely a sok eladott labda miatt két gó -
los hátrányba került (7-9). A zöld-fe -
hé rek aztán a továbbra is kiválóan ját -
szó Kovacsics révén 10-nél és 11-nél is 
utolérték a Larvikot. Az első félidő
hajrája viszont ismét a vendégeké volt,
mivel a sorozatos pontatlan passzokat
megbüntette a Larvik, amely így
14-11-re vezetett a szünetben.

A folytatásban sokáig felváltva es -
tek a gólok, mígnem a játékrész dere -
kán egy emberelőnyt kihasználva a
Győr egyenlített (21-21), sőt Kova -
csics értékesített hétméteresével a ve ze -
tést is átvette. Az utolsó hat perc két -
gólos mag yar előnyről indult, de Woj -
tas egymás után három gólt dobott át lö -
vésből, így fordított a Larvik (25-26).

Az utolsó percre fordulva a Győr
támadhatott az egyenlítésért, még a ka -
pus helyett is mezőnyjátékos ment a
pá lyára a létszámfölény érdekében, de
nem sikerült lövéssel befejezni az ak -
ciót, így 2013 tavasza után először alul -
maradt a mag yar együttes a BL-ben.

A Győr vasárnap a Szűcs Gabriellát 
is soraiban tudó nagybányaiakhoz lá -
to gat, akik most a svéd Sävehof ott ho -
nában szerezték meg első pontjaikat a
középdöntőben 28-26 arányú győzel -
müknek köszönhetően – a csoportkör -
ből nem hoztak magukkal pontot.

A szlovén Tone Tiselj által irányí -
tott erdélyi együttes 5-2-re elhúzott
Svédországban, ám a hazaiak hamar
magukhoz tértek, 8-6-ra is vezettek,
félidőben azonban ismét a HCM-nél
volt az előny (15-14). 

Fordulás után  beleerősített a Säve -
hof: 23-20-ra is vezetett, de egy rossz
cseréért megítélt kiállítás összezavarta
őket, és az utolsó 10 percnek 23-23-as
döntetlenről vágtak neki a csapatok. A
hajrában a vendégek összpontosítottak
jobban, így a román bajnok – a 8 gólig
jutó Eliza Buceschi vezérletével – meg -
szerezte első pontjait a középdön tő ben.

Középdöntő, 2. csoport, 1. fordu -
ló: Győri Audi ETO KC–Larvik 25-26 
(11-14); Sävehof–Nagybánya 26-28
(14-15). Hétfőn: Viborg–Metz 27 - 26

Az állás: 1. Larvik 10 pont/5 mér -
kőzés, 2. Győr 8/5, 3. Viborg 5/5, 4.
Metz 4/5, 5. Nagybánya 2/5, 6. IK
Savehof 1/5. (a Krónika nyomán)

Férfi kézilabda - nemzeti liga, 17. forduló

Álomszép első félidőt produkált
a Minaur!

Nagybányai HCM Minaur – Bákói Ştiinţa Mu nic i pal 
Dedeman 28 – 24 (16 – 7)

“Lascăr Pană” sportcsarnok, kb kétezer néző. Vezette: T. Serbu és A Vasi -
lescu, mindkettő Bukarest. Kiállítási percek: 6 – 4. Büntetődobások: 6 – 6 (3 – 5)

Minaur: Tatai (15 jó védése volt), Pop (2) – Sadoveac 5, Milas 4, Bera 4,
Stegavik 3, Pribanic 3, Fotache 2, Grasu 2, Martínez 1, Eklemovics 1, Sabou 1,
Marta, Buşecan, Mihai. Edzők: Lars Walther és Petru Pop.

Ştiinţa Dedeman: Tamas (18), Erhan – Bondar 9, Păunica 3, Johannsson3,
Rotaru 2, Pinnonnen 2, Vartic 2, Carali 2, Iancu 1, Stan, Celestin, Masachs, To -
kic, Câmpan. Edző: Matteo Garralda.

“Csak” félház várta a csapatokat a mérkőzés kezdetekor, mivel mindenki a
lá nyok meccsét nézte a tévében, de még idejében javult a helyzet, mert fo lya -
matosan érkeztek a nézők, hogy ezúttal a Minaur győzelmének örülhessenek.

És volt is okuk az örömre, hiszen a derbin nem kisebb ellenfelet sikerült két -
vállra fektetni, mint az elmúlt bajnokság ezüstérmesét, a bákói Ştiinţa Mu nic i pal 
Dedemant. Az első tízenöt perc még eléggé kiegyensúlyozott volt, aztán bein -
dult a Minaur-henger! Mintha csak az egykori aranycsapat játszott volna: egyre-  
másra születtek a remekbeszabott gólok, a két csapat közti gólkülönbség pedig
egyre nőtt, olyannyira, hogy a félidőben kilenc gól (16 – 7) volt a Minaur javára! 
És ez maradt a különbség negyvenöt percnyi játék után is. Aztán a mieink egy
kicsit kiengedtek, de csak annyira, hogy valamelyest közelebb engedték maguk -
hoz a vendégeket, de a győzelem egy percig sem forgott veszélyben. A vég -
eredmény: 28 – 24 (16 – 7) ide.

Szerdán a Románia Kupában: Nagybányai HCM Minaur - Bukaresti Di -
namo 26-26 ( 13-14). Visszavágó február 9-én, hétfőn.

Fotók: Deák László

Fotó: Deák László

Az oldalt összeállította: 
SIMORI SÁNDOR


