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Köszönjük!
A BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ-t

tá mogató PRO GE NIUS E GYE SÜ -
LET EZÚTON IS KÖSZÖ NI mind -
a zoknak, akik ta valy a dó juk 2%-át
az e gye sület szám lá jára utal tatták.
Az újság fenn tar tására szánt min -
den lej a mag yar közösség érde keit
szol gál ja. Kér jük, aki teheti, idén is
irá nyít sa adó já nak 2%-át a Bá nya -
vidéki Új Szó támogatására. Átu -
talás hoz szük sé ges ada tok:

Asociaţia Pro Ge nius Ba ia Ma -
re, cod fiscal: 14871063, OTP Bank
Baia Mare, cod swift: OTPV RO BU.

Számlaszám: RON:
RO69OTPV350000080625RO01

Meghívó
A Misztótfalui Református

Egyházközség és a Misztótfalusi 
Kis Miklós Multikulturális

Egyesület tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját a
Misztótfalusi Kis Miklós

születésének 365. évfordulóján
megrendezendő szoboravató

ünnepségre. Ezen ünnepi
alkalomra 2015. április 26-án
(vasárnap) 15 órától kerül sor.

Ecsedi Árpád lelkipásztor
Pozán Edit gondnok

Részletek a 3. oldalon.

Bérletes előadás
A Szatmárnémeti Harag György Társulat
harmadik bérletes előadására április 21-én, ked -
den, 18.00 órától kerül sor a Városi Színházban.
Műsoron:

I.L. CARAGIALE:

„Az elveszett levél”

Részletek a 4. oldalon.

Máramarosszigeten koncertezik a Dűvő zenekar
ÁPRILIS 25-én Máramarosszigeten koncertezik a Dűvő zenekar. Énekesnő:

a FÖLSZÁLLOTT A PÁVA egyik győztese, KUBINYI JÚLIA.
Program: 19.00 órától mag yar népzenei koncert, 20.30 órától táncház. Je gyek

kaphatók a Grădina Morii (Malomkert szálloda és vendéglő recep cióján, illetve
Zahoránszki Brigittánál. A jegy ára április 22-ig 40 lej, utána (és a helyszínen) 50
lej. A jegy ára tartalmazza a főételt, a desszertet, valamint az ás vány vizet.

A zenekar mag yar népzenét játszik, hagyományokat őrző stílusban. A 36 é -
ves együttes repertoárjában a Kárpát-medence minden etnikumának a népzenéje
megtalálható.

 Az, hogy Máramarosszigetre most eljönnek, egy remek és kihagyhatatlan le -
hetőség, ráadásul minőségi szombat esti szórakozás is. ÉLJÜNK VELE! 

Meghívó kiállítás-megnyitóra
A Máramaros Megyei ,,Alexandru

Sainelic” Képzőművészeti Egyesület és
a Máramaros Megyei Kulturális Ha -
gyományok Megőrző és Népsze rű sítő
Központja szeretettel hívja és várja az
érdeklődőket

Ioan Drăghici
festészeti kiállításának a megnyitójára,
melyre a nagybányai ,,Petre Dulfu” Me -
gyei Könyvtárban kerül sor, 2015. áp ri -
lis 24-én 17.00 órától.

Tavaszleső gyík az Ökörmezőn
(Fotó: Tamási At tila)

 Közlemény

Szülőföldön ma gya -
rul – A jövő héten
még leadhatóak a

tá mogatási igénylések
Még napra pontosan egy hétig küld -

hetők el az i gény lések a Szülőföldön
magyarul elnevezésű pro gram kere té -
ben odaítélt nevelési, oktatási, vala -
mint tankönyv- és taneszköz-támo ga -
tásra, illetve a hallgatói támogatásra.

Az igénylések beküldési határide -
je április 24-e. Az űrlapok letölthetők a

szulofoldonmagyarul.ro

oldalról. Ugyanott a beküldési cím
is megtalálható, és minden egyéb in -
for máció, ami az igénylésekkel kap cso -
latos.

Népmisszió a veresvízi 
plébánián április 19-e

és 26-a között

Út,  amely az életre vezet...
... címmel tarnanak missziót a Krisz -

tus Király templom felszentelésének 70-
 ik évfordulója alkalmából.

A misszió lényege a vallásosság föl -
ébresztését és elmélyítését célzó prédi -
kációsorozat, amely a hit meg erősö dé -
sét és  életre váltását szolgálja. Úton le -
vésünk alapja a Krisztus által meghir -
detett nyolc boldogságból táplálkozó, o -
daadott élet. Ezért a misszió témája a
nyolc boldogság, amelyről a plébá ni án -
kon egykor szolgálatott teljesítő atyák 
fog nak elmélkedni a 19.00 órától kez -
dődő szentmise keretében.

„Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa„ Mt 5,3

Április 19., vasárnap:

- Megnyitó szentmise Ft. Dr. Vik Já -
nos, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo -
mányegyetem Római Katolikus Teo ló -
gia Karának adjunktusa.

„Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa „ Mt 5,3

Április 20., hétfő:

- Ft. Dr. Hankovszky Ferenc püs pö -
ki helynök. (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
- folytatás az első oldalról -

„Boldogok, akik sírnak, mert ők ví -
gasztalást nyernek” Mt 5,4

Április 21., kedd:

- Ft. Hankusz József kökényesdi plé -
bános

„Boldogok a szelídek, mert ők ö rök -
lik a földet.” Mt 5,5

Április 22., szerda:

- Ft. Ulmer Mihály szakaszi plé bá -
nos

„Boldogok, akik éhezik és szom jaz -
zák az igazságot, mert ők kielégülést
nyernek.” Mt 5,6

Április 23., csütörtök:

- Ft. Solomayer Sándor,  a Szat már -
németi  Szent János  Plébánia plébá no -
sa

„Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmat nyernek” Mt 5,7

Április 24., péntek:

- Ft. Hozdik Zsolt soltvadkerti es pe -
res-plébános

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent.” Mt 5,8

Április 25., szombat:

- Ft. Mártin Lőrinc atya
„Boldogok a békességszerzők, mert 

őket Isten fiainak fogják hívni.” Mt 5,9

Április 26., vasárnap:

- Nm. és Ft. Schönberger Jenő püs -
pök

„Boldogok, akiket az igazság miatt
üldöznek, mert övék a mennyek or szá -
ga” Mt 5,10

***
Vasárnap, az esti szentmise előtt

18.30 órától közös vesperást imád ko -
zunk.

Hétfőn szentmise után a Don Bosco
teremben plébániánkkal kapcsolatos él -
ménybeszámolókat, tanúságtételeket hall -
hatunk.

A keddi szentmise alatt klasszikus
zenei darabokat játszik Kiss B. Edit
zenetanár. 

Szerdán  a szentmise  előtt 18.15 ó -
rá tól közös rózsafüzér, utána a hívek
által felajánlott képekből készült vetí -
tést nézhetjük meg. 

Csütörtök este 18 órától zenés szent -
ségimádás. Szentmise után, 20 órától
az egykori KKIK tart kóruspróbát Czol
Ernő kántor úrral. 

Pénteken az esti szentmise után plé -
bániánk Szeretetszolgálat csoportja vár
mindenkit egy teázással egybekötött a -
gapéra. 21.00 órától Az álmok udvara
címmel közösségünk tagjai újra előad -
ják a Don Boscoról szóló musicalt. 

Szombaton 17.00 órától Pintér Zsolt 
„Az erdélyi templomépítészet 1000 é -
ve” címmel tart előadást. 18.15 órától
közös rózsafüzér imádkozás, a szet mi -
sén közreműködik az egykori KKIK
Czol Ernő kántor vezetésével.  A szent -
mise után a plébániánk házas csoportja 
által készített bográcsra várunk min -
den kit.  

17.00 órától gyerekek, fiatalok szá -
mára alternatív programok lesznek.

Április 26-án, Vasárnap este 19.00 
ó rától záró szentmise, előtte közös i ma -
óra a hivatásokért.

Szeretettel várjuk az
imádkozni vágyó testvéreket!

* Vasárnap 12.00 órai kezdettel u -
nitárius istentisztelet az evangélikus
templomban.

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18.00 órakor és vasárnap délelőtt 10.00
órakor istentiszteletre vár mindenkit.
A vallásóra ezen a héten elmarad, mi -
vel a gyerekek vakációban vannak.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Vári  Jánosné született
Lajos Vilma asszonytestvérünket, akit
93 évesen szólított magához az Úr és
Bűte Ferenc testvérünket, akitől 86 é -
ves korában vettünk búcsút. Nyu god ja -
nak békében!

* Ugyanitt Varga Sándor és Poltán
Erika, valamint Bota Sorin és párja tar -
tották keresztvíz alá Mureşan Andrei
és Poltán Júlia kisfiát, aki a Mureşan
Pál Raul nevet kapta.

Bunda Csilla  Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Új Szót ezen túl a régi főtéri
antikvá riumban, illetve a Com pact

üzletben is vásárolhatnak.

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.

Folytatódik a mag yar és 
német nyelvtanfolyam
A korábban a Duna Tele ví zió ál -

tal is be mu tatott mag yar nyelv tan fo -
lyam máso dik félé vére is a Nagy bá -
nyai ,,Petre Dul fu” Me gyei Könyv tár -
ban kerül sor minden hét főn 17.30 ó -
rá tól, Komlósi La jos nyelvtanár irá nyí -
tásával. A nyelvtanta nu lást ki egé szí -
tik a népdalok, gyer mekdalok és az e -
gyütt lét kö zös élménye.

***
Ugyancsak a Megyei Könyvtárban 

tartják a német nyelvtanfolyamot is (ro -
mán nyelvű szakirányítással), az aláb -
bi pro gram szerint:

- tanulóknak (V. osztálytól) min -
den kedden 16.00 órától

- felnőtteknek minden szerdán, csü -
törtökön és pénteken 17.30 órától.

Továbbra is szeretettel
várjuk a jelentkezőket!

 Irénke néni
1984-ben egy áprilisi délelőttön, a felsőbányai 19 osz -

tá lyos általános iskola mag yar tagozatának VI. D osz tá -
lyá ban részt vettem Tóth Irén, az egyik kolléganőm állat -
tan óráján, amelyen egyetlen tanuló sem tekintgetett az ó -
rájára, hogy megtudja, vajon hány perc múlva csengetnek ki.

A tanárnő azon az órán a papucsállatkák látszólag egy -
hangú világába vezette be tanulóit, akik az érdekes, vilá -
gos magyarázatból, az ábrákból, a táblavázlatból és a mik -
roszkóp segítségével alaposan megismerhették, és felna -
gyítva láthatták az élénken mozgó egysejtűeket.

Tanulói érezték a barátságos hangjából, a kék sze mé -
ből sugárzó, önbizalmat erősítő biztatást, ezért a félén keb -
bek is szorongás nélkül jelentkeztek.

Tanítványai az általa vezetett biológia körben tovább
bővíthették ismereteiket, a városkörnyéki tanulmányi ki rán -
dulásokon pedig növény- és rovargyűjteményüket gazda -
gí tották.

- Mindig számíthattunk rá. Szerénység, önmagával szem -
beni elégedetlenség jellemzi. Az első fokozat megszerzése
után sem pihent a babérain. Ezen a nyáron, nyugdíjba vo -
nulása előtt egy évvel továbbképző tanfolyamon vett részt
- magyarázta nekem Majdik Elisabeta, az iskola igaz ga -
tó nője.

Több évtizeden át általános és középiskolai osztály fő -
nöknőként alakította tanítványai jellemét. Megtalálta és
erősítette a jó tulaldonságokat a javíthatatlannak vélt gye -
rekekben is.

Volt tanítványai is Irénke néninek szólították. Ezzel a
bensőséges megszólítással is kifejezték hálájukat azért,
hogy tudással, emberséggel vértezte fel őket.

Az iskolától alig tíz percnyire lakott, de gyakran fél óra
sem volt elég ahhoz, hogy hazaérjen. Szinte minden lé pés -
nél találkozott volt tanítványaival. Az volt a legnagyobb
jutalma, ha azt hallotta róluk, hogy dolgos, becsületes em -
berekként helyt állnak az életben.

A múlt héten az utcán néhány volt tanítványával be szél -
gettem.

- Irénke néni soha nem volt részrehajló, észrevette és
kibontakoztatta a tanítványaiban szunnyadó képességeket 
- jegyezte meg Gudász Gusztáv.

- Óráin soha nem unatkoztunk, kérdéseinkre mindig
örömmel válaszolt - mondta Mán Anikó.

Tóth Irén bányamérnök férjével és két gyerekükkel Ma -
gyarországon telepedtek le. Irénke néni egy magyar or szá gi
temetőben tért örök nyugalomra. Utolsó útjára nemcsak
hozzátartozói, hanem sok helybeli barátja és ismerőse el -
kí sérte. 

Boczor József
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (10.)
Marc Róbert volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak:

Tisztelt Tinik!

Bevallom nektek, nem kevés mun -
ka, kitartás, lemondás és szorgalom az
ára annak, amit manapság sikernek le -
het elkönyvelni (személyes véle mény).
S most nem a Gigi Becali féle sike res -
ségre gondolok. Nem tartom magam si -
keresnek, habár elértem már egyet s mást.
Íme pár mondatban honnan jövök, a ta -
nulmányaimról és végül, hogy miért fon -
tos a mag yar anyanyelvű oktatás Nek -
tek, Z-generációnak.

Azt tartom, hogy az „otthoni 7 év”
te remti meg a kellő alapot arra, hogy ki -
nek milyen életfelfogása lesz, mennyi -
re lesz gyúrható, nevelhető, alakítható
az iskolapadban. Ahogy felnősz, egyre 
inkább a te kezedben lesz a gyeplő, és te
alakíthatod a sorsod. Van egy mondás:
aki mer az nyer. Az én történetem ezt

példázza, jöjjön ez dióhéjban.
Már hatodikos koromban matek ver -

senyekre jártam. Igazán kiemelkedő e -
redményekkel nem büszkélkedhettem 
(talán egyszer a megyében 9. lettem, ha
jól emlékszem). De az sokat segített, hogy
megkedveljem a matematikát. „A ma te -
matika több, mint képletek és egyen le -
tek. Ez tiszta logika. Racionalitás. Az
em beri elme a legnagyobb rejtélyeket old -
ja meg a segítségével.” (Gyilkos szá mok
c. film) Édesanyám matek-informatika 
szakon végzett Kolozsváron, és szüle -
im rengeteget foglalkoztak velem kicsi 
koromban. A tanulás területén azt hi -
szem, ez nagyon fontos. Nem hiába vol -
tam osztályelső 8. osztályig. (Meg is kap -
tam érte a „tocsilár” becenevet. Ugye -
bár tanulni akkoriban nem volt divat...)

Úgyhogy természetes volt szá mom -
ra, hogy a Németh László Líceum ma -

tematika-informatika szakára iratkoz tam
2002-ben. És nem is tettem rosszul. Egy 
olyan alapot sajátítottam el matek, fizi -
ka, informatika terén, ami később hasz -
nomra vált. Irodalom és nyelvtanulás te -
rületén sem voltunk utolsók. 11. osz tály -
ban már a második nyelvvizsgámon vol -
tam túl (német majd angol). Ekkor jöt -
tem rá, hogy nem lehet mindent ugyan -
úgy szeretni és csúcs szuperül tel je sí te -
ni. Így hát számomra a középiskolában 
a tanulás mellett egyebek is prioritást
nyertek. Úgymint a sport vagy a Diák -
tanács. Büszkén mondhatom, hogy or -
szágos 5. helyezést értünk el iskolám ko -
sárcsapatával. Egyetlen mag yar csapat -
ként voltunk jelen a tornán, példát mu -
tatva, hogy lehet 3 év alatt csapatot épí -
teni és komoly helyezést elérni. De a
sport mellett a matekot is űztem, s néha 
tanáraink külön órákat tartottak. Lett is 
eredménye, mind helyi, mind országos
szinten.

Tizenkettedikben már javában ké szül -
tem Ernő barátommal a Kolozsvári Mű -
szaki Egyetem felvételijére. Akkoriban 
azon kevés egyetemek közé tartozott,
ahol nem az úgynevezett „dosszié vizs -
gáztatás” folyt, hanem egy tényleges, ma -
gas szintű matematika vizsga. Beju tot -
tam az automatika és alkalmazott in for -
matika szakra. Zárójelben meg jegy zen -
dő: angol szakra.

Most jön az a rész, amikor leírom,
mennyit tanultam. Voltak elmaradt vizs -
gáim nekem is, mint minden egye te mis -
tának. Volt, hogy szétbuliztuk ma gun -
kat heti többszöri alkalommal. De ami -
kor kellett, le tudtam ülni és kitartóan
tanultam. Mert szerettem, amit csinál -
tunk. Jó kis mag yar csapat verődött össze
az évfolyamon. Segítettünk egymáson, 
ahol tudtunk, és a ránk bízott fela da to -
kat próbáltuk közösen megoldani. Má -
ra mindegyikünk befutott mérnök em -
ber Svájcban, Szingapúrban, esetleg Ko -
lozsváron avagy Angliában.

Sikerült egy Eras mus ösztöndíjat el -
csípnem és a diplomamunkámat Bel gi -
umban megírnom. Sikeresen ledip lo máz -
tam otthon 2010-ben, s rögtön utána 3
helyre felvételiztem mesterire. Mind -
három Eras mus Mundus kétdiplomás
mesterképzés volt valahol Európában
(értsd: nem Romániában). Kettőre fel is

vettek, előbbi űrkutatás, utóbbi robo ti -
ka. Az űrkutatás mellett döntöttem, mi -
vel gyerekkorom óta érdekelt ez a terü let.

Máig nem bánom, hiszen jelenleg ro -
botikával foglalkozom az egyik legna -
gyobb európai konszernnél, az Airbus
Groupnál. De visszatérve: életem leg -
él ménydúsabb évei voltak a közép is ko -
lai és egyetemi évek. Egyedüli ma g yar -
ként megismerkedhettem a világ min -
den tájáról verbuvált lelkes fiatalokkal, 
akikkel az űrkutatásról, műholdakról és
GPS-ről tanulhattunk különböző euró -
pai országokban. Csak felsorolom eze -
ket: Németország, Svédország, Cseh or -
szág és Hollandia.

Külföldön megállni a helyed, na ez
kihívás volt a javából! Van, akit erő seb -
bé tesznek a kihívások. Nem könnyű,
bevallom. De 25 éves koromra lett há -
rom egyetemi diplomám és beutaztam
Európát, szó szerint.

Dolgoztam az Európai Űrkutatási Hi -
vatalban (Hollandiában), programoz tam
Németországban és próbálkoztam Svájc -
ban is. Jelenleg azt a mérnöki csapatot
erősítem, amely a következő európai ro -
botot tervezi feljuttatni a Marsra. Jól
hallottátok (googliba pötyögjétek be
Exo Mars). Igen, vannak még gye rek ko -
ri álmok és meg is lehet azokat való sí -
tani. Csak kellő kitartás, határozottság
és szorgalom, na meg idő szük ségel te -
tik. És ebben part ner volt mindvégig a
Németh László Elméleti Líceum. Biz to -
san mondhatom, „a mi időnkben” egy
kellően erős és rátermett tanári csapat
állt a hátunk mögött, valamint egy kö -
zös ség, aki mert és akart tenni, hogy
Nagybányán anyanyelvünkön, magya -
rul tanulhassunk mi, és az utánunk jö -
vő nemzedék. Ezúton is szeretném kö -
szöne temet és hálámat kifejezni. Vala -
hol, valamikor hallottam egy mondást,
így szól: „Igazán akkor tudsz egy ide -
gen nyelvet, ha tudsz azon gon dol koz -
ni”. Anyanyelveden magas szinten kell
tudnod, hogy más nyelveket is elsa já -
títhass, ebben segíthet a mag yar iskola
és közösség. És ne feledd, a sikerhez
három dolog szükségeltetik: tanulj, merj,
és nyerj.

Sok sikert az iskolapadban!
Üdvözlettel egy lélekben mindig diák,

Marc Róbert

A misztótfalui szoboravató
ünnepség programja:

2015. április 26. (vasárnap), 15 óra
Ünnepi istentisztelet:

Isten Igéjét hirdeti Ft. Csűry István - a Királyhágómelléki Református Egy -
házkerület püspöke, szolgál a koltói kórus

Köszöntések:

Ecsedi Árpád volt misztótfalui lelkipásztor
Gellén Sándor Károly, a Nagybányai Református Egyházmegye esperese

Ünnepi beszédek:

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke - Bu da pest
Ötvös Sándor, a Kultúráért Felelős Államtitkárság osztályvezetője - Bu -

da pest
Ron ald Steur - Amszterdám
Dr. Bónis István, az RMDSz parlamenti képviselője - Bukarest
Hupka Félix, az EMNP Máramaros megyei elnöke
Nt. Molnár József Károly, Misztótfalu 1950-1980 közötti lelkipásztora
Testvérvárosok képviselői: Martfű és Aszód
Ardelean Anton, misztótfalui polgármester

A szobornál:

Misztótfalui   „Stibina” gyerek fúvószenekar
Dr. Horváth Csaba, a Nyomda és Papíripari Szövetség elnöke, Misz tót -

falusi Kis Miklós méltatása
Laudáció - a Misztótfalusi Kis Miklós díjak átadása
Lelkipásztorok áldása
Koszorúzás
Szózat

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

Kiállítás

,,Lapok egy európai
vándor naplójából”
Áprilisban és májusban láto gat -

ha tó a Megyei Képzőművészeti Mú ze -
umban (Május 1 utca, 8. szám) a len -
gyelor szá gi

Serge Vasilendiuc
időszakos festészeti kiállítása.
A szervezők mindenkit szere tet -

tel hívnak és várnak a ki állításra.

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bo nus Pas tor Alapítvány rövidtávú terápiás

programot szervez szenvedélybetegeknek és fel -
nőtt hozzátartozóiknak 2015. május 4-15. között 
Szentkatolnán, Kézdivásárhely mellett, Kovász -
na megyében.

Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni sze -
retnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társ -
függőségükkel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2015. április 27.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web -

oldalon. A máramarosi érdekeltek keressék mun -
katársunkat a következő telefonszámon: 0744-539213.
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Kanadai
emlékeim (5.)
A Ni ag ara-vízesés 

(Ni ag ara Falls)
A Ni ag ara-vízesés az Amerikai E -

gyesült Államok és Kanada határán a -
lakult ki, a Niaga ra folyón, amely az
Erie-tóból ered. A Kecske-szigete (Goot
Is land) két fő részre osztja: a kanadai 
Patkó-zuha tag, amely 57m magas ság -
ból, míg az amerikai oldalon az Ame -
rikai-zu ha tag 20 m magasságból zu -
han alá.

A Ni ag ara nevet az indiánok adták,
és a jelentése „Mennydörgő Víz”; a
vízesés az utolsó jégkorszak végén ke -
letkezett.

A kanadai oldalon levő patkó ala -
ku vízesés a szebb és érdekesebb. A
vízesést sziklafalak veszik körül, és a
lezuhanó víztömegből párafelhő száll  fel,
amely nagy távolságból is lát ható, még
a kanadai CN Toronyból is,  amikor tisz -
ta az idő. Dübörgő hangja kilomé te -
rekre hallható.

A szétszóródó vízcseppeken a meg -
törő napsugár gyakran gyönyörű szi -
várványt varázsol a vízesés fölé.

A lezúdult víztömeg folytatja útját 
több kilométeren át, míg az On tario- tó -
ba vegyül. Közvetlenül a vízesés u tán 
a folyó partját bokrok és cserjék nőt ték
be, de közöttük több méteren át, pár -
huzamosan a folyóval desz ká val bo -
rított árnyékos sétányt ala kí tot tak ki.

Nem messze a vízeséstől, a folyón 
át egy híd köti össze Kanadát A me ri -
kával, amelyet Szivárvány-hídnak (Rain -
bow Bridge) neveznek.

A 160 m magas Skylon-toronyból
gyönyörű kilátás nyílik az egész tájra.

A világ minden részéről özön le nek
a turisták milliói, és én még sehol nem
hallottam annyi féle nyelven beszélni,
mint ott, mintha a bábeli nyelvzavar 
lett volna.

Az elkerített sétányokon közelről
megtekinthető ez a természeti csoda,
de sokan, még én is, esőköpenyekbe
burkolózva hajóra szálltunk, hogy e -
gész közel kerüljünk a fülsike títő,
mennydörgő víz zuhataghoz; fe led he -
tetlen élményben volt részem.

Most, hogy kalandjaim végére ér -
tem ebben a csodálatos országban, a
vendéglátásról is szólnom kell né hány
szót. A mod ern, vagy hagyományos
szállodák tiszták és ízlésesen ren de -
zettek. Mind-mind a vendég kényel -
mét szolgálják. A személyzet ba rát sá -
gos és mindent megtesz azért, hogy
jól érezd magad. Több helyen jól fel -
szerelt konyhák vannak, ahol min dent 
elkészíthetsz magadnak, ha úgy óhaj -
tod, máshol a szoba árába van foglal -
va a reggeli is. Ott aztán volt vá lasz -
ték! Imádtam menni reggelizni, látni
a szemet gyönyörködtető finom sá go -
kat, a sokféle sajtban, műzliben, gyü -
mölcsben, tejben, tojásban, salátá ban,
felvágottban, pudingban, kávéban, te -
ában és még sorolhatnám. A rengeteg 
étterem, ahol finomabbnál finomabb 
ételeket kínálnak, az amerikai típusú
vastag palacsinták, mindenféle gyü -
mölcssel, dzsemmel, vagy csokolá dé -
krémmel felszolgálva, fennséges volt.

Bátran kijelenthetem, Kanada egy 
élhető ország, méghozzá magas szin -
ten! (Lázár A.)

Bérletes előadás:

„Az elveszett levél”
Sorin Militaru, elismert román rendező, a Szatmárné me -

ti Északi Színház vendégeként arra vállalkozott, hogy I. L.
Caragiale: Az elveszett levél című vígjátékát mindkét tár su -
lattal színre vigye. A Harag György Társulat előadása er dé -
lyi mag yar közegbe helyezi a történetet, a mába, ezáltal a szö -
veg és a benne fellelhető problémák általánosságára és je -
lenidejűségére mutat rá. Így lesz Tipatescuból Paliczki, Tra -
hanacheból Tarhonyai, a regáti kisvárosból pedig egy át la -
gos erdélyi mag yar kispolgári közeg. A román és mag yar e -
lő adás egymásra felelget, egymás görbe tükreként és egy -
mással párbeszédben világít rá a politikai becsvágy, az em -
beri kisszerűség (és nagyravágyás) általánosan jellemző, te -
hát valójában kultúrafüggetlen jelenségeire – nem utolsó  sor -
ban pedig arra, hogy bármily kínos igyekezettel is próbáljuk 
elérni önző céljainkat, a játszma legvégén így is, úgy is a
fejünk fölött döntenek a sorsunkról.

Vajon Caragiale volt látnok, vagy a társadalom tart u gyan -
ott, mint 130 évvel ezelőtt...?

Caragiale-klasszikust
mutat be a szatmári színház

I. L. Caragiale örökérvényű klasszikusát, Az elveszett le -
velet tűzte műsorára a 2014/15-ös színházi évadban a Szat -
márnémeti Északi Színház Harag György Társulata és ro -
mán tagozata. Az előadás érdekessége, hogy Sorin Militaru
elismert román rendező meghívott vendégművészként mind -
két társulattal színpadra viszi a vígjátékot, és teszi ezt úgy, hogy
a két koncepció egymásra felel, egymással párbeszédben van.

„Izgalmas feladatot jelentett számomra ugyanazt az e lő -
adást megrendezni mindkét tagozaton. Azt gondolom, si -
került megvalósítani a terveinket, hiszen mindkét csapatban 
lelkes munkatársakra találtam, akik elkötelezettek a mű vé -
szet, a munkájuk iránt” – fogalmazott a rendező.

Mindkét előadás díszletét és jelmezeit Szabó Anna, a Ha -
rag György Társulat fiatal művésze tervezte, a dramaturgiai 
munkákat Bessenyei Gedő István és Bertóti Johanna m. v. vé -
gezte el, a produkció koreográfusa Bordás At tila m. v., asszisz -

tense Tamás Ágnes, ügyelője és súgója Varga Katalin. A Ha -
rag György Társulat Seprődi Kiss At tila mag yar fordításá -
ban játssza a Caragiale-művet.

Szereplők: Rappert-Vencz Gábor, Kovács Nikolett, Bes se -
nyei István, Kányádi Szilárd, Ciprian Vultur m. v., Gaál Gyu -
la, Tóth-Páll Miklós, Péter At tila Zsolt, Orbán Zsolt, Nagy
Orbán, Bodea Tibor, Bándi Johanna, Barakonyi Gergő m.
v., Bogár Barbara, Frumen Gergő, László Zita, Marosszéki 
Tamás, Poszet Nándor, Sándor Anna, Varga Sándor, Zá kány
Mihály, valamint: Balogh Géza, Ferenczik György, Liegner 
Zsolt, Berei Ármin m. v., Berei Dominik m. v., Berei Zalán m.
v., Botos Vivien m. v., Budizsa Dávid m. v., Szejke Máté m.
v., Zilahi-Kató Nóra m. v., Zilahi-Kató Péter m. v.

Forrás: A Harag György Társulat PR osztálya

EKE-napi pályázat

Családom kedvenc kiránduló he lye
Újra eltelt egy esztendő. Mér hetjük ezt az zal is, hogy

újra meg hirdetjük az EKE- napi pályázatot Nektek,
iskoláskorú ter mé szet já róknak. Akik a korábbi évek -
ben is pályáz tak, jól tudják, értékes dí ja kat kapnak a

leg ügyesebb fogalmazók, mint ahogy azt is, hogy vál tozatos témákban
kérjük, írják meg fogalmazásukat.

Az idei cím: Családom kedvenc ki rán -
dulóhelye. Egyszerű. Ezért a legnagy -
szerűbb fogalmazásokat várjuk. Azt re -
méljük, hogy sok új hely kerül így be -
mu tatásra, a fogalmazások pedig annyi -
ra elvarázsolnak, hogy mindannyian út -
ra akarunk kelni, saját szemeinkkel is
megcsodálni a szépségeket. Írjatok te hát
arról, hogy melyik ez a kedvenc hely,
milyen látványosságokban bővel ke dik,
miért vált a család kedvencévé, milyen 
élményeitek kötődnek hozzá. Az él mé -
nyek közül a legkedvencebbet kere kít -
sétek ki oly módon, hogy ha kell, ve le -

tek nevessünk, ha kell, meg döbben jünk,
de mindenképp megérezzük a hely és az
esemény ízét.

Ne felejtsétek, az anyanyelv érték,
mindannyiunk közös kincse. Bánjatok
hát úgy vele, hogy ne maradjon hely a
lapon a nyelvet kicsúfoló hibáknak. Azt 
is tartsátok szem előtt, amit már meg -
tapasztalhattatok Ti is: nem kell a világ 
háta mögé, hét határon túlra menni, hogy
a család jól érezze magát. Így ha több
kedvenc kirándulóhelyetek van, akkor
a szívetekhez és lakhelyetekhez leg kö -
zelebb állót válasszátok.

Végezetül még arra kérünk, hogy a
Holdat, a Marsot ne jelöljétek meg ked -
vencként, maradjunk a Földön, valós e -
seményeket fogalmazzatok meg a szí -
vetek szerinti legszebb szavakkal.

Az I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és
IX–XII. osztályosok korcsoportjába tar -
tozó tollforgatók alkotásait várjuk. A be -
küldött írások terjedelme egy kézzel í -
rott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szö -
veg lehet (helyközökkel együtt). Az írás -
hoz, fogalmazáshoz rajz vagy más il -
lusztráció is mellékelhető, az érté ke lés -
nél azonban csak az írást vesszük ala -
pul, kiemelten pontozva a tartalom ere -
detiségét, a szerkezetet és stílust, de fi -
gyelembe vesszük a nyelvhelyességet,
helyesírást és a külalakot is.

Beküldési határidő (az e-mail kül -
désének vagy a postai bélyegzőnek a dá -
tuma): 2015. május 12., az EKE nap ja.

Postacím: S.C.A., 400750 Kolozs -
vár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.

E-mail: ekenap@eke.ma.
Az elektronikus levél tárgyaként, il -

letve a borítékon kérjük feltün tet ni: EKE-
 napi pályázat, valamint az írás végére
kö telező módon kérjük felírni a bekül -
dő nevét, postacímét, életkorát és azt,
hogy hányadik osztályos. A saját, a szü -
lő vagy a tanító-tanár elektronikus pos -
ta címét, illetve telefonszámát is kérjük
feltüntetni.

A beküldött pályamunkák legjavát
(í rásokat, illetve a legsikerültebb raj zo -
kat) az Erdélyi Gyopár, az EKE két ha -
vonta megjelenő folyóirata közli majd, 
a díjazásról ugyanezen lap hasábjairól
vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma)
értesülhetnek az érintettek. A díjakat a
XXIV. EKE Vándortábor nyitóünnep -
ségén, 2015. július 28-án adjuk át.

További részleteket az Erdélyi Gyo -
pár idei 2. számában, illetve a www.eke.ma
honlapon olvashattok.

Homokszemcsék a szemben
1.) Kiderült végre, hogy a Dâmboviţa-parti városba az általunk delegált hon -

atyáink szeretik a szépet, az értékeset, kivált a vászonra festettet. Kb. 70-en van -
nak, akik kevéske ilyen-olyan módon szerzett „jövedelmüket” már nem határon
tú li szupertitkos bankokba helyezik biztonságba, hanem méregdrága fest mé nyek -
be fektetik. Lehet valamit tudnak arról, hogy már a bankok sem olyan biztosak, és
ily módon „ágyaznak meg” családjuk számára.

2.) Azt mondják, hogy hazánk agyonfoltozott „sztrádáin” még mindig látha -
tunk a jó öreg Daciák közül 1200 darabot. Ha ilyen jól számontartják őket, akkor 
egy számolóbiztost kiküldhetnének terepre, megszámolni a hazánk gazda ságai ban
levő, Brassóban gyártott traktorokat. Egy kis mozgás jót tenne az „agro mó ku sok -
nak”, mert nyakunkon a tavasz és a mezőgazdaság megsegítéséről vajmi kevés
szó esik, annál inkább a pénzmosásokról. Hogy honnan annyi pénz nekik és mi -
ért olyan kevés a gazdának, aki az agyontámogatott gázolaj árát is százszor meg -
nézi? A választ bárki könnyen kitalálhatja.

3.) Bukarestben van a legtöbb nyugdíjas, míg Kovászna és Tulcsa megyékben
a legkevesebb. Hiába, a jó levegő és a kevesebb stressz. (Vicsai György)
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Péter Károly jegyzete:

Boldogságom pillangója
Vágyaink között az első helyet fog -

lalja el a boldogság utáni vágy.
Mindenkinek mást és mást jelent

a boldogság. Gyermekkorom egyik
nagy vágyára még most is emlék szem:
bárcsak megfoghatnék egy pillan gót.
Talán ezerszer is próbálkoztam, s köz -
ben többször is boldog voltam, mert
éreztem, hogy most már biztosan a
markomba kerül. De nem így lett: to -
vább repült a virágos rét fölött. Egy -
szer aztán mégis sikerül: a selymes
szárnyú pillangót hüvelykujjam és mutatóujjam satujában éreztem. Meg fog tam
a pillangót, de éreztem, hogy abban a másodpercben oda lett a boldogság: a
halott pillangóval tovaszállt a képzeletem világában született varázs. 

Akkor még nem tudtam, hogy „a boldogság egy pillangó. Ha kergetjük, ki -
siklik a kezünk közül, de ha csendben leülünk, az is lehet, hogy leszáll ránk.”

Akkor még nem tudtam, hogy a boldogságot nem lehet megfogni, azt é rez -
ni kell. A boldogság mindig belül van, nem kívül.

Akkor még nem tudtam, hogy a boldogság érzése bennünk van, azt nem a
pillangó csinálja. Ő legfeljebb a katalizátor.

Akkor még nem tudtam, hogy megfogni a pillangót – pár másodperc bol -
dogság. De futni utána a nyakig érő fűben, a tüskés bokrok között – rengeteg
idő, küzdelem és szenvedés, igazi boldogság.

Annyi év után illene tudnom, hogy hol a boldogság forrása, hogy hol a bol -
dogság. Bevallom, még most sem tudom pontosan, de állandóan keresem. Ke -
resem, mert a keresésben is van boldogság.

Holokauszt
A holokausztra emlékeztek az el -

múlt hétvégén, amivel elsősorban a má -
sodik világháborúban történt zsidó ül dö -
zésekre  és a  megsemmisítő lágerek bor -
zalmaira szándékoztak felhívni a szer -
vezők a világ figyelmét. Az össze jö ve -
telek, a megemlékező gyüleke zése k, a 
menetelések kapcsán az kapott erős
hangsúlyt, hogy soha többé hasonló tra -
gédia nem fordulhat elő az emberiség
történetében!

A holokauszt szóval az ókorban az
isteneknek bemutatott áldozatot jelöl -
ték, amely legtöbb esetben égő álla t ál -
dozatot jelentett. Az utóbbi időben a
holokauszt szó alatt a hitleri zsidó ül -
dö zéseket értik, bár egyértelmű, hogy
ma a holokauszt szóval a tudatos nép ír -
tást jelölik, melynek különféle meg nyil -
vánulásai lehetnek. Népírtással min de -
nütt találkozunk az emberiség törté ne -
tében, amelyeknek célja lehetett bir tok -
szerzés, földtulajdon megszerzése, a gaz -
dasági hatalom biztosítása, de lehetett
egyszerű hatalmi bosszú is. A 20. szá -
zad sem volt mentes a népírtásoktól, me -
lyek során, a tömeges kivégzések mel -
lett, mint például az örmények elpusz -
títása, vagy a náci haláltáborok, meg -
jelent a népírtásnak egy olyan formája,
mint a Sztálin által alkalmazott ukraj -
nai kiéheztetés, vagy a szülőföldről va -
ló kiűzetés, amely Ázsia vagy Afrika e -
gyes területein ma is folyik.

Trianont tekinthetjük a mag yar ho -
lo kausztnak, amikor is 1920-ban Ma -
gyarország területének csaknem 70 szá -
zalékát leszakították és kisebbségi sor -

ba kényszerítettek három és félmillió ma -
gyart, akik az elcsatolt területek össz la -
kosságnak a 32 százalékát tették ki.

A trianoni diktátum még teljesen tisz -
ta mag yar lakosságú területeket is ön -
kényesen tett kisebbségi területté, ame -
lyeknek az asszimilálása napjainkban is
gőzerővel folyik! Ennek eredménye,
hogy a trianoni diktátum óta eltelt 95
esztendő alatt a magyarok három és fél -
milliós létszáma a felére csökkent. Tör -
tént ez idő alatt kitelepítés, lakos ság -
csere, fölbirtok-kisajátítás és ezen te rü -
letekre a többségi lakosság betele pí té -
se, ipar létrehozása kisebbségi terü le ten,
melyhez többségi lakosokat „impor tál -
tak”,  és megannyi más eszköz.

Herder, aki a 18. sz. második felé -
ben élt német költő, műfordító és filo -
zófus volt, a magyarokról azt a véle -
ményét hangoztatta, hogy mivel beé ke -
lődtek a szlávok, németek és románok
közé, századok múltán nyelvüket majd 
nem lehet felfedezni. Ez a kijelentése a
köztudatban a herderi jóslat  néven vált 
ismertté. E szerint Herder mintegy 150 
esztendőt jósolt a magyarság meg ma -
radásának, kiindulva abból a tényből,
hogy a nyelv elvesztése a nemzet fo ga -
lom vesztését is jelenti. Kazinczy Fe -
renc, aki az akkori kor nemesült mag yar
nyelvújítójának számított, menten szem -
beszállt a herderi gondolattal és fo ko -
zott lendülettel végezte anyanyelvünk
újjáteremtését: „Én azt hiszem, hogy a
Magyar nyelv jobb idők szüleménye lesz,
mert hogy lesz jobb idő, azt szentül hi -
szem, hogy nem semmit szentebbül. Eu -
ró pát filozófusi szellem fújja végig, s ez 
a szellem nem nézhetné egy anya nyelv -
nek, mely pedig egy igen szép nyelvnek,
elenyészését.”

Herder jóslata óta közel kétszáz öt -
ven év telt el, és megtörve bár, de él nem -
zetünk, főképpen nyelvünk megőr zé sé -
nek köszönhetően. Hogy a következő
két és fél évszázadot is megérhessük
megújulva és növekedve, azt a ma em -

bere is meghatározza azáltal, hogy meg -
őrzi, s nap mint nap használja, szép sé -
geivel gyarapítja azokat a kife jezé se ket, 
melyet szüleink örökül hagytak ránk.

Kis Kornél Iván

www.hdke.hu

Megy a gőzös, megy a gőzös...
Mint minden állami szektorban, a Román Vasúttársaságnál is felütötte ronda

képét a korrupció. Hát fura lett volna, ha ők kimaradnak a buliból. Felelősök is
vol tak éveken át. A kalauzok, akik pénzt fogadtak el a jegy nélkül utazóktól, a
moz donyvezetők, akik üzemanyagot adtak el állandó „klienseiknek”. De hogy
ma gasabb szinten milyen üzletelések zajlottak, csak sejteni lehetett. Közben a
vas út helyzete oda jutott, ahol most van. A napokban még azt is a Vasúttársaság
„panaszkönyvébe” írták, hogy nem felelnek meg az uniós elvárásoknak a 60 km/h
sebességgel közlekedő In ter city vonatok. A késéseket szintén felrótták nekik. Er -
ről jut eszembe egy hírecske (nem tudom, igaz-e vagy sem), miszerint Japánban
egy percet késett egy vonat és a szállításügyi miniszter öngyilkos lett. A több év -
tizedes eset nálunk nem történik meg soha sem. A vezérkart felfüggesztik vagy
tartalékba helyezik pár évre, és miután tisztára mosták őket, újból megjelennek a
politikai palettán. A CFR-nél régen is történtek érdekes dolgok. Például 1937 tél -
utóján, amikor külön rendelkezés foglalkozott a tarifakérdéssel: „A felemelt sze -
mélytarifa életbeléptetését egy hónappal elhalasztotta és csak április elsejétől fog -
ja drágábban árulni a harmadik osztályú jegyeket 5%-kal, a magasabb kocsi osz -
tályokét pedig 10 %-kal. Van azonban a drágításnak egy enyhítő rendelkezése is. 
Egy-egy vármegye területén fenntartja a régi tarifát. Szóval, aki a központban, a
megyeszékhelyen akarja ügyes bajos dolgát végezni, annak a vasúton ezután sem
kell többet fizetnie...” Aztán, volt egy feltűnő és különös intézkedés is, mely elő -
írta, hogy a „hűségnyilatkozó” cégekkel szemben nem emelt tarifát a CFR. Az
úgy nevezett „hűségnyilatkozat” abból állt, hogy „... a cégek kötelezettséget vál -
lalnak arra, hogy más szállítási eszközöket nem fognak igénybe venni, amikor
vasúton is szállíthatnak, iparágak szerint fogja alkalmazni, nem pedig válla la -
tonként...” - írta 1937. március 12-i lapszámában a Sălaj vármegyei politikai és
társadalmi hetilap, a Pénteki Újság cenzúrázott lapszáma. Előde Szilágyság né -
ven jelent meg, de az 1930-as évekbeli ilyen-olyan nyeltörvények hozadékaként
lett ez a neve a Zalău-n megjelent hetilapnak 1940 őszéig. Abban az időben még
gőzmozdonyok húzták a szerelvényeket és a kupékban az utasok vígan éne kel -
ték, hogy „Megy a gőzös, megy a gőzös Kolozsvárra”... Ma már az utas nem é -
ne kel, hanem maga elé meredve, fülhallgatón keresztül mod ern kütyüjéről ma -
nélét hallgat. És ez a jó. (Vicsai György)
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Hu mor-zsák

Egy öreg földművesnek el -
vész  a kutyája. A felesége meg -
kérdezi tőle:

- Miért nem adsz fel egy hir -
detést az újságban?

Az öreg így is tesz, de két
hét múlva a kutya még mindig
nem kerül elő.

- Mit írtál a hirdetésben? -
kérdezi a felesége.

- Bodri, lábhoz! - feleli az
öreg.

***
- Mama! - lép be egy este a 

kis Marci anyja szobájába. - Em -
lékszel, ha az ebédlőben ját szot -
tunk, mennyire aggódtál azért
a kristályvázáért?

- Igen, emlékszem.
- Hát akkor már ne aggódj.

***
Két amerikai turista Wales -

ben kirándulgat kocsival. Meg -
áll nak ebédelni Llanfac wyr nir -
bwlantyslioggich-ban és egyi -
kük azt kéri a pincérlánytól:

- Mielőtt rendelünk, segí te -
ne eldönteni a vitánkat? Meg -
tenné, hogy lassan, tagoltan ki -
mondja a hely nevét, ahol va -
gyunk?

A lány odahajol, és szóta -
golva elmondja:

- Bööör-ger-kiiiiing.

***
Az újdonsült úszómester lel -

kendezve meséli:
- Milyen kedvesek ezen a

strandon a fürdőzők! Ma már
vagy nyolcan integettek nekem
a vízből!

***
- Te jó ég!  Mit művel, do -

ki?! Hát a másik oldalon lévő
zápfogamat kellett volna ki húz -
ni!

- Csak nyugalom! Szép las -
san eljutok oda is!

***

A művésznő hangverseny
után így szól egyik barátjához:

- Ugye, milyen szépen éne -
keltem? A hangom megtöl töt -
te az egész termet.

- Oh, igen. Sokan még ki is 
mentek, hogy helyet engedje -
nek neki.

***
Egy nő autóvezetést tanul,

de annyira ideges, hogy min den
szembejövő járműnél pánikba
esik és félrekapja a kormányt.
Az oktató nyugtatgatja, de hiá -
ba. Így megy ez heteken át. Az -
tán egyszer csak, mintha kicse -
rélték volna, az asszony olyan
nyugodtan vezet az órán, mint
még soha. Mondja neki az ok -
ta tó:

- Na, látja! Így kell ezt csi -
nálni! Hogy sikerült legyőznie 
a félelmét?

- Úgy, hogy amikor jön egy
autó, behúnyom a szemem.

***
Két horgász beszélget:
- Tegnap olyan kitűnő hor -

gászhelyet találtam, hogy csak 
a vödröt kellett belemerítenem 
a vízbe, és máris tele volt hal -
lal! - dicsekszik az egyik.

- Az semmi! - legyint a má -
sik. - Én olyan helyen voltam,
ahol előbb el kellett zavarnom
a halakat, hogy vizet meríthes sek.

***
Ádámka bekopog a szom -

szédba:
- Csókolom! Az apukám

sze retné elkérni a magnóju kat!
- Mi az, táncolni akartok?
- Nem, aludni!

***
Múltkor elindultam egy fu tó -

versenyen. Akárhogy igye kez tem, 
már a táv első felénél e lég gé le -
maradtam a többiektől. Szörnyű
érzés, ha az em ber már az ele -
jén látja, hogy utol sóként fog be -
futni, hát még ha közben bosz -
szantják is. Az előt tem futó fic -
kó hátra szólt:

- Mi van, haver? Milyen ér -
zés utolsónak lenni?

- Akarod tudni? - kérdez tem
tőle, és kiszálltam a verseny ből.

***
Egy férfi figyelmeztető táb -

lát aggat a kertkapura:
„Vigyázat, törpepapagáj!”
Egy járókelő csodálkozva

olvassa a feliratot:
- A törpepapagáj nem is ve -

szélyes! - kiált oda a tulajnak.
Mire az a kertből:
- Általában nem. De ő fü -

tyül a kutyáknak.

***
Londoni élményeit meséli a

skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind ő -

rültek. Képzeljétek, hajnali há -
romkor beront egy angol a szál -
lodai szobámba, üvöltözik és
csapkod a papucsával...

- Szörnyű! És te mit szóltál?

- Semmit. Nyugodtan fúj -
tam tovább a dudámat.

***
Egy férfi nagyon vágyott egy

hajóra. A felesége azonban hal -
lani sem akart róla. Sok-sok vi -
ta után a férj felajánlott a fele -
ségének egy lehetőséget:

- Kössünk kompro misszu -
mot. Ha megvehetem a hajót,
te adhatsz neki nevet.

Az asszony végül bele e gye -
zett. A férfi megvette a hajót,
és rábízta feleségére, hogy fes -
se rá a nevet, amit választott.
Másnap a férj kimegy a kikö -
tőbe, látja a hajón az új feli ra -
tot: ELADÓ.

***
A falusi plébánia kertjében

valaki folyton megdézsmálja az
almafa termését. A tisztelendő
úr elveszíti türelmét, és kiírja
egy nagy táblára:

„Isten szeme mindent lát!”
Néhány nap múlva valaki a -

lá írja:
„Lehet, hogy Isten szeme

mindent lát, de türelmes és nem
rohan feljelentést tenni!”

***
Orvos a beteghez:
- Gratulálok a bátorsá gá hoz!

Az operációt hősiesen állta, de 
a műtét előtt nagyon nyugtalan 
volt, dulakodott a nővérekkel,
kiabált…

- Ne csodálkozzon rajta,
dok tor úr, hiszen én csak az ab -
lakot jöttem megtisztítani…

***
Egy nő a játékboltban ki vá -

laszt egy készségfejlesztő játé -
kot. Odaviszi az egyik eladó -
hoz és megkérdezi tőle:

- Mondja, nem túl bonyo -
lult ez a játék egy hatéves kis -
fiúnak?

- Nem, asszonyom. Ez a já -
ték maximálisan felkészíti a gye -
reket a mai élet kihívásaira. Bár -
hogy is próbálja kirakni, se hogy
sem fog sikerülni neki.

***
Egy turista sétál a román ten -

ger par ton. Egyszer csak meg -
pil lant egy táblát, amin ez áll:
Sirályok eladók!

A turista odalép a tábla mel -
lett álló árushoz:

- Mennyibe kerül egy si rály?
- Tíz euró.
A turista átnyújt egy tízest,

az árus elteszi, majd felmutat
az égre:

- Az ott a magáé.

XXI. századi falvédő
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Lehet jelentkezni
az Erzsébet-táborba! 

A Mag yar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a Bethlen Gábor A lap ke -
zelő Zrt. meghirdette az Erzsébet-tábor 2015 pályázatát, me lyet idén
is Ivóban és a balatonparti Zánkán szerveznek meg – adta hí rül a
tábor romániai szervező partnere, a Romániai Mag yar Peda gó gusok 
Szövetsége.

Tájékoztatásuk szerint az Erzsé bet-
 táborban Zánkán 8–15. év közötti, Ivó -
ban pedig 12–18. év közötti, magyarul
tanuló, szórványban vagy kisebb ség ben
élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyer -
mekek vehetnek részt, akik a mag yar
kul túra ápolásában aktív szerepet vál -
lalnak (néptánccsoport, cser készcsa pa -

tok tagjai stb.). Ivóban 2015 júliusában 
280, míg a zánkai táborban 2015. au -
gusz tus 15–29. között 500 tanuló ü dül -
tetését biztosítják. Pályázni kizárólag
csoportosan lehet, egy csoportot tíz
diák és egy őket ismerő pedagógus al -
kot. A táborozás önrésze fejenként 20
lej, egy turnus időtartama Ivóban öt nap,
Zánkán pedig hat nap.

Az érdeklődők a pályázati csoma -
go kat április 21-én 15 óráig nyújt hat -
ják be az RMPSZ megyei vagy körzeti
szervezeteihez. További információk,
valamint a pályázati kiírás az rmpsz.ro
honlapon található. Máramaros megye -
iek információkért keressék Lap sánsz ki 
Edit tanárnőt, a Romániai Mag yar Pe da -
gógusok Szövetsége me gyei elnö két, te -
lefonszám: +40-746-054425.

Iratkozás nagybányai mag yar óvodai 
és napközis csoportokba - 2015-2016
Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát

a nagybányai óvodákban és napközikben:
- 30-as Sz. Napközi (óvodacsoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110. sz., ó -

vó nő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657
- 30-as Sz. Napközi (napközis csoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110. sz.,

ó vónő: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175, Tönkő Anita, tel.: 0741 531 524
- 20-as Sz. Óvoda, Bukarest sugárút, 20. sz. (az Eurohotellel szemben), óvó -

nő: Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801
- A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai: két napközis csoport, egy

óvodacsoport, Wal dorf napközis csoport (iratkozás a Németh László titkárságán: 
Luminişului u., 1. sz.), óvónők: Kiss Tóth Melinda, tel.: 0735990120, Ignát Etel -
ka, tel.: 0742 027 848, Vincze Melinda, tel. 0735 500 526, Görög Ágnes, tel.:
0724 865 299, Wal dorf csoport: Kerekes Gabriella, tel.: 0742 146 735

- Step by Step Óvoda (napközis csoport), V. Babeş u., 2. sz. (a volt Ciocanului ut -
ca végén), óvónők: Torkos Erika, tel.: 0740 811908, Ma jor Kinga,  tel.: 0765 161 986

- Otilia Cazimir Napközi, Banatului u. (V. Alecsandri - Hatvan negyed), ó vó -
nő: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977, Munteanu Erika, tel.: 0745148630

- 15-ös Sz. Iskolában működő óvoda, (Állomás negyed, Ju pi ter utca), óvónő:
Szabó Blanka, tel.: 0741 370 343

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg
elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képvise lő -
jénél, tel.: 0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro.

Támogatási kérelem
2015 - a 10. Főtér Fesztivál
Nagybányai Mag yar Napok

A rendezvény rövid
ismertetése

Nagybánya legnagyobb szabású ma -
g yar szabadtéri rendezvénye 2015- ben,
tizedik alkalommal kerül megszer ve -
zésre. Ezúttal a szervezők még kü lön -
legesebb, még színesebb és még gaz -
dagabb programokkal szeretnék meg -
ör ven deztetni a bányavidéki magyar -
ságot.

A Főtér Fesztivál a nagybányai és
Nagybánya-környéki magyarság é ven -
te megrendezendő kültéri kulturális
és szórakoztató rendezvénysorozata,
amely Nagybánya történelmi főterén
kerül megrendezésre mag yar nyel ven.

A Főtér Fesztivál kö zösségépítő és 
közösségerősítő ren dez vénysorozat. Cél -
ja a mag yar kö zös ségtudat, a mag yar
önazonosságtudat és a mag yar kul tú -
ra megőrzése.  

A Főtér Fesztivál mozgalom sze -
rű, önkéntességen alapuló közösségi
te vékenység, a nagybányai és Nagy -
bánya-környéki mag yar civil szer ve -
zetek/csoportosulások közös mun ká -
ja. Nem profitorientált tevékenység,
minden anyagi többlet csakis a kö -
vetkező években megrendezendő Fő -
tér Fesztiválokra, vagy a nagybányai
mag yar közösség egyéb maradandó,
humanitárius és közösségformáló te -
vékenységeire költhető el. 

2010-től a szervezést a Főtér Fesz -
tivál Egyesület bonyolítja le, mint a
szervezésért felelős szervezet, mely -
nek alapító tagjai és munkacsoportja
az eddigi Fesztiválokat szervező civil 
szervezetek / csoportosulások tagjai,
vagy az újabban társult szervezetek
képviselői.

2012-től a rendezvénysorozat meg -
nevezése: Nagybányai Mag yar Napok.

A 10. Főtér Fesztivál 2015. szep -
tem ber 18-20. között lesz megtart -
va Nagybánya régi főterén. 

A Főtér Fesztivál honlapja:
foterfesztival.nagybanya.ro
facebook.com/foterfesztival
Felkérjük a tisztelt címzettet, hogy

lehetőségei szerint, járuljon hozzá az
esemény sikeréhez és anyagi for má -
ban támogassa rendezvényünket. Az
alábbiakban közöljük a támogatási
kategóriákat:

- A Főtér Fesztivál partnere:
15.000 lej felett 
- Fő támogató: 10.000 lej felett 
- Támogató:
5.000 – 10.000 lej között
- Arany fokozatú támogató:
3.000 – 5.000 lej között
- Ezüst fokozatú támogató:
1.000 – 3.000 lej között
- Bronz fokozatú támogató:
500 – 1.000 lej között
- egyéb támogató:
100 – 500 lej között
A Főtér Fesztivál 2015 reklám a -

nya gain a fenti rangsorolásnak meg -
felelően fognak megjelenni  a támo ga -
tó magánvállalatok, intézmények il let -
ve a támogató magánszemélyek nevei. 

Támogatási szándékukat kérjük
jelezzék emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro
Köszönjük figyelmüket és sze re -

tet tel várjuk megtisztelő részvé telü ket
és támogatásukat!

A Főtér Fesztivál 2015 szer vező -
csa pata.

Nagybánya,
2015. márciusKitöltött űrlapok a Teleki Mag yar Házban szerezhetők be,

vagy letölthetőek a fenti honlapcímen. Köszönjük a támogatást!

NAGYBÁNYA
és környéke
Harmadik javított
és bővített kiadás

A TARTALOMBÓL:

1. Kincset érő kör nye zetünk
2. Nagybánya rövid tör ténete *
3. Természetjárás – múlt és jelen
4. Múlt és jelen él mé nyei
5. Séták, kirándulások Nagy bánya 

körül és tá vo labb *
6. Bányavidéki értéke ink ből*

A megjelölt fejezetek teljesen ú -
jak, vagy lényegesen megújultak, de
a kötet meg nem jelölt részei is
számtalan aktuális információt, ki -
egészítést tartalmaznak!

A kötet ára 35 LEJ, keresse a Te -
le ki Házban!

Érdeklődni lehet a +4026221266,
vagy +40744919166 tele fonszá mo kon.



Fizetős lesz a
reklámmentes YouTube

Levélben értesítette partnereit a You -
Tube arról, hogy június 15-től változ -
nak a felhasználási feltételek, és előfi -
ze tési díj ellenében reklámmentes vi -
deó kat lehet nézni. Azt még nem tudni, 
mekkora lesz az előfizetési díj. A You -
tube a befolyó nettó összeg 55 szá za lé -
kát a nézettség függvényében kifizeti
majd a videók alkotóinak, ahogy eddig 
a reklámokból befolyó összeg ugyan -
ek kora része is a feltöltőkhöz került.

Lufikkal röptette át
a The In ter view-t
Észak-Koreába

egy aktivista

Léggömbökkel Észak-Koreába kül -
dött Dél-Koreából egy aktivista több
ezer példányt Az interjú című amerikai 
filmszatírából, amely a Kim Dzsong Un
észak-koreai vezető elleni fiktív me rény -
letről szóló. Erről maga a dél-koreai
ak tivista, Li Min Bok számolt be. A
fér fi azt állítja: határ menti dél-koreai

városokból négy részletben küldte át
bal lonokkal a több ezer DVD-t, leg -
utóbb szombaton. A “szállítmányok”
dollárkötegeket és olyan röpiratokat is
tartalmaztak, amelyek bírálják Kim
Dzsong Un kormányát, és felhívják a
figyelmet arra, hogy Észak-Koreával
szemben délen jólét van. A phenjani
kormány ellene irányuló támadásnak te -
kinti az ilyen akciókat, és régóta kö ve -
teli, hogy Szöul tiltsa meg ezeket. Az
észak-koreai hadsereg tavaly októ ber -
ben tüzet nyitott az akkor átküldött lég -
gömbökre, ami tűzpárbajt robbantott
ki a két ország szárazföldi határán.
Észak-Ko rea most márciusban is azzal
fenyegetőzött, hogy katonái figyel -
mez tetés nélkül tüzet fognak nyitni a
ballonokra. Szöul szerint az ilyen ak -
ciók a szólásszabadság részei, mégis a
dél-koreai kormány nemrég arra kérte
a Phenjan-ellenes aktivistákat, hogy
tartózkodjanak a pro pa ganda-ballonok 
átküldésétől, mert azok csak rontanak
a két ország viszonyán, és veszélybe
sodorják a határ mentén élő dél-ko -
reaiakat. (mti)

A Bur ger King fizeti ki
Bur ger és King esküvőjét

A Bur ger King magára vállalja egy
fiatal pár, Joel Bur ger és Ashley King
esküvőjének költségeit, cserébe a há -
za sulandók ígéretet tettek arra, hogy szü -
letendő gyerekeik mindkét családnevet 
viselik majd, az amerikai gyorsétterem 
nevével megegyező sorrendben. A 24
éves vőlegény és a 23 éves meny asz -
szony elfogadta a mi ami székhelyű lánc
ajánlatát, így a Bur ger King állja az es -
küvőt, amelyet az Il li nois állambeli
Jack son ville-ben tartanak július 17-én. 
A pár a napokban kapott ajánlatot az
étteremlánctól, miután a vállalathoz el -
jutott a fiatalok eljegyzési fotója, ame -
lyen egy Bur ger King-táblára támasz -
kodva láthatók. (mti)

Mióta fehér
az európaiak bőre?

Az európai kontinenst benépesítő
lakosság egészen sokáig volt sötét bőrű 
- állítja egy nemrég bemutatott gene ti -
kai vizsgálat. A világos bőrt szabá lyo -

zó gén egy egészen új genetikai válto -
zás eredménye, hasonlóan a laktózto -
le ranciához, ahhoz a tulajdonságunk -
hoz, ami lehetővé teszi, hogy fel nőtt -
ként is megemésszük a tejet. A ter mé -
szetes szelekció, az előnyös mutációk
terjedése nem mindig gyors folyamat.

A legtöbb új genetikai variáció csak
korlátozott előnyökkel jár, ezért csak
lassan terjed el a közösségben. Emiatt
különösen érdekesek a gyorsan terjedő 
változatok, amelyek nagy előnnyel ke -
csegtetnek. Az 1000-Genomes Pro ject
keretében 83 mintát vettek szerte Eu -
rópában. Iain Mathieson, a Har vard
Egyetem kutatójának az Amer i can As -
so ci a tion of Phys i cal An thro pol o gists
éves konferenciáján tartott beszá moló -
ja szerint csapatuk öt olyan funkciót
különböztettek meg, aminek az elter je -
dése erős szelekciós előnyt jelentett az
európaiaknak. Drámaian megváltoz -
tat ták a korábbi természetes szelekciót. 
Az egyik ilyen a laktóztolerancia, ami
8000 évvel ezelőtt még teljesen hiány -
zott az európaikból. Azóta ez annyira
megváltozott, hogy a tejtermékek az
egyik fő táplálékforrásunkká vált. Az
első emberek, akik elhagyták Afrikát,
még sötét bőrűek voltak, sőt még év ez -
redekkel később is az volt a jellemző.
Kutatásaik szerint a legrégebbi “sápadt 
gének” az SLC24A5 és a SLC45A2
7700 évvel ezelőttről származnak Svéd -
ország déli részéről. A SLC45A2 csak
5800 évvel ezelőtt vált általánossá.
(iflscience)

Tilos szelfizniük a
sztároknak a cannes-i

vörös szőnyegen
Betiltotta a szelfizést a vörös sző -

nye gen Thierry Frémaux, a cannes-i
fesz tivál igazgatója, mert az “elké pesz -
tő rendetlenséget” okoz a díszbe muta -
tók alkalmával. A szelfizés helyett más 
megoldást kell találniuk a sztároknak,

ha meg akarják örökíteni bevonu lá su -
kat a cannes-i vörös szőnyegen, a hát -
térben őket ünneplő rajongókkal. A
május 13-án kezdődő 68. cannes-i
fesz tivál díszbemutatóin ugyanis tilos
lesz az önarcképek készítése. Az al -
locine.fr francia filmes portálnak adott
interjúban a tiltást bejelentő művészeti
igazgató “gagyinak” nevezte a vörös
szőnyegen készülő szelfiket, amelyek -
kel a sztárok elárasztják az internetet.
A betiltás valódi oka azonban első sor -
ban protokolláris jellegű. A bevonulá -
sok alkalmával ugyanis tavaly már va -
lóságos divattá vált, hogy egy-egy film 
alkotógárdája perceken keresztül fo -
tóz za magát a vörös szőnyegen, és ez -
zel jelentős csúszást okoz a díszbe mu -
tató másodpercekre megtervezett me -
netrendjében. Frémaux szerint a “ször -
nyű” önfotózás “elképesztő rendetlen -
séget” okoz minden este. A vörös sző -
nyeg szélén várakozó fotósok pedig
alig tudják végezni a munkájukat, mert 
a biztonsági emberek által sürgetett
sztárok a szelfizést követően nekik már 
nem állnak meg, inkább a saját maguk
által készített felvételeket népsze rűsí -
tik a közösségi oldalakon. A BFM
fran cia hírtelevízió szerint a szervezők
döntése jelentősen meg fogja könnyí -
teni a fotósok munkáját, akik örömmel
fogadták a sztárok megfegyelmezését.

A május 13. és 24. között megrende -
zendő cannes-i filmfesztivál zsűrijé -
nek történetében először két elnöke
lesz: Joel és Ethan Coen amerikai ren -
dezők, akik 1991-ben kaptak Arany -
pálma-díjat. A tavalyi év után idén is
Lam bert Wil son francia színész és san -
zonénekes lesz a seregszemle házigaz -
dája. A meghívott filmek listáját április 
16-án teszik közzé a szervezők. (mti)

Ókori bölcsesség
VÍZSZINTES: 1. “A bölcsek he -

lyesen határozzák meg a szerelmet,
amikor az istenektől ...” (Plutar -
khosz). 13. Szótoldalék. 14. ... Litvak;
ukrán-amerikai filmrendező. 15. Rész -
ben a lováért! 16. Száraz lombsző -
nyeg. 18. Bolíviai bányaváros. 19.
Loch ...; skót tó. 20. Rakodni kezd! 21.
Orosz motorkerékpár-márka. 23. Tap -
solni kezd! 24. A vér nem válik ... (szó -
lás). 25. Alatta fészkel a fecske. 27.
Lakrészek! 28. Spanyol szigetcsoport.
29. ... me tangere!; Ne illess engem!
30. Megbízást elfogad. 32. Thaiföldi,
luxemburgi és spanyol gkj. 33. Deu té -
rium, kén és vanádium. 34. Kaparni
kezd! 35. Neheztel. 37. Két belső! 38.
Gyöngéd szerelmi kaland. 41. Arat a
tekéző. 43. Bent elfő! 45. Előtag: idő-.
47. Cicafarok! 48. Csernátoni várrom.
50. Ősvezér. 52. Hol land úszónő volt.
54. Északi férfinév. 55. No bel-díjas,
amerikai fizikus (Leo). 57. Néma tanú! 
58. Annak a tetejére. 59. Beszélő. 60.
Gabonaszemek! 61. Ab ...; eleve. 62.
Kerettagok! 63. ... am See; osztrák vá -

ros. 64. Énekel. 66. Dal. 68. Kálium,
kén és oxigén vj. 69. Örökségül neki
jut. 71. ... és est; Arany János verse.

FÜGGŐLEGES: 1. Mátka. 2. ...
vi zeken; John Travolta filmje. 3. Já -
rom, de nem a táncom! 4. Igen (ném.).
5. ...-untalan; zavaróan sokszor. 6. Ed -
win van der ...; hol land focikapus. 7.
Pénzt csekken küldő. 8. Rabindranáth
Tagore regénye. 9. Máltai, luxemburgi 
és ománi gkj. 10. Kettőt leejt! 11. Zó -
na. 12. A tetejére repül. 17. Olasz film -
rendező (Dino). 19. ... novum sub sole; 
Semmi új a nap alatt. 20. Plutarkhosz
gondolatának befejező része. 22.
Ket tőz! 24. ... vált; megtesz. 26. Ilyen
kérdés is van. 27. Éneklő szócska. 28.
Gyü mölcs. 30. Igazi. 31. Laurencium
és trícium. 34. Mozaikot készítő. 36.
Lapok a talonból! 39. Délkelet (röv.).
40. Luxemburgi, norvég és osztrák
gkj. 42. Ákácszín! 44. Metil-alkohol.
46. Ostoba, meggondolatlan. 49. Rá -
má ba foglal. 51. Athéni törvényhozó
volt. 53. Stannum. 54. A régmúlt han -
gulatát felidéző. 56. ... right!; Minden
rendben! 58. Védelmez. 60. Horog,
kampó (nép.). 61. Kenőanyag. 64. Ne -
mes vad. 65. Bordaszelet! 67. ... et la -
bora!; Imádkozzál és dolgozzál! 69.
Tarka rész! 70. Kezdődik a dáridó! 72.
Áttört gát!

    Szerkesztette: Csatlós János

2015. április 17. MAGAZIN

 1 2 3 
F 

4 5 6 7 8 9 10 
G 

11 12 
Z 

13 14 15 

16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 37 

E 
38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 

55 56 57 58 

59 60 61 62 

63 64 65 66 67 

68 69 70 71 72 

Ö E K 

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ - 

AZ  ÖN  LAPJA!



2015. április 17.HETIRENDEN

Kortárs nagybányai
művészek Pakson!

„Mai Nagybányaiak„ cím mel nyílt kiállítás április 14-én, kedd
délután, a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban. A tárlaton
hat nagybányai mag yar képzőművész mutatkozik be: Bi tay Zoltán,
Dudás Gyula, Győri Kinga, Kovács Bertalan, Les Pál és Kása Dá vid,
valamint a má ra marosszigeti Boar Szilvia.

A kiállítást Bordás István nép mű ve -
lő-muzeológus, a Sárospataki Képtár
vezetője nyitotta meg.

Az esemény az Erdélyi Mag yar Köz -
művelődési Egyesület (EMKE) É szak-
 magyarországi Képviselete, a sáros pa -
ta ki Művelődés Háza és Könyvtára, a
Sárospataki Képtár valamint a Teleki
Mag yar Ház együttműködésének ered -
ményeként valósulhatott meg. Ko ráb -
ban – egy újpesti kiállítást követően –
Sárospatakon kaptak lehetőséget kép -
ző művészeink a bemutatkozásra (2014
decembere), legközelebb az ugyan csak
anyaországi Mart fűn nyílik kortárs nagy -
bányai tárlat, (2015 júniu sá ban) .

Az Erdélyi Mag yar Közművelődési 
Egyesület Észak-magyarországi Kép -

vi selete évek óta tevékenykedik. Bor dás
István, a Sárospataki Képtár vezetője
és Csatlósné Komáromi Katalin, a Sá -
ros pataki Művelődés Háza és Könyv -
tára igazgatója oroszlánrészt vállaltak
ebben a munkában, amelynek – Nagy -
bányától, Vajdahunyadig, Kolozs vár -
tól Sepsiszentgyörgyig, Sárospataktól
Nagykanizsáig és Kecskemétig – kiál -
lí tá sok, konferenciák, művészeti előa -
dá sok, tanulmányutak fémjelzik fonto -
sabb állomásait, s amelynek célja, hogy
a magyarországon élők jobban meg is -
merjék az élő erdélyi mag yar kultúrát,
az erdélyi magyarok pedig képet kap -
ja nak az anyaország fontos kulturális
történéseiről.

(TMH)

Májusban a nagyobbik utcai
homlokzattal folytatjuk a nagybányai 
Teleki-kúria felújítási munkálatait!
TÉGLAJEGY vásárlásával Te is hozzájárulhatsz
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 euró/gyé -
mánt) címletekben lehet vásárolni. Támogatóink nevét feltüntetjük inter ne -
tes oldalainkon, az idei munkálatok lezárását követően pedig újabb 5 nagy -
sze rű festményt sorsolunk ki erre a célra felajánlott csodálatos műal ko tá -
sokból, Kása Dávid, Bitay Zoltán, Kovács Bertalan, Szántó Andreász,
Győri Sánta Kinga, Kondrák Matyikó Margit, Vassy Erzsébet, Boar Szil -
via, Murádin Lovász Noémi, Láng Eszter, Potyók Tamás, Barkóczy Ve ro -
nika és Gonda Zoltán munkáiból.

KÖSZÖNJÜK a nagybányai és Nagybánya-környéki mag yar közösség, 
kö zel és távol élő barátaink eddigi és ezutáni segítségét!

XXIV. Nemzetközi Mag yar
Matematikaverseny Szabadkán
„Célozd meg a Holdat! Még ha el -

hibázod is, a csillagok közt landolsz.”
(Les Brown)
A fennti mottó jegyében zajlott áp -

rilis 8-12. között a Zentai Bolyai Te -

hetséggondozó Gimnázium szervezé -
sé ben Szabadkán a 24. Nemzetközi
Mag yar Matematikaverseny. A ren dez -
vényre mintegy 240 középiskolás diák
és 70 tanár érkezett Magyarországról,

Képzőművészeink a sárospataki tárlatmegnyitón - majdnem teljes létszámban

A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ kiállítóterme - megnyitóra készen

Délvidékről, Felvidékről, Kárpát aljá -
ról és Erdélyből. Máramaros megyét a
Németh László Elméleti Líceum két
12. osztályos diákja, Gyarmathy Tí -
mea és Gotha Güntter, valamint Mas -
tan Eliza tanárnő képviselte. A rangos, 
öt napos rendezvény első napján (szer -
dán), szívélyes fogadás után, a Vaj da sá -
gi lakodalom című előadást tekint het ték
meg a résztvevők, a szabadkai Nép szín -
ház mag yar társulatának előadá sá ban. 

Csütörtökön a szecessziós stílusban 
épült Városháza dísztermében került sor
ünnepélyes megnyitóra. A kísérő ta ná -
rokat Szabadka főpolgármestere fo gad -
ta. A diákoknak játékos felfedező vá ros -
nézést szerveztek délután, azalatt a ta -
nárok ellátogattak a Szabadkai Mag yar 
Főkonzulátusra és a városháza kilátó -
já ból csodálhatták meg a környéket. A
délután szakmai előa dá sok kal foly ta tó -
dott a Szabadkai Műszaki Főiskolán.

Pénteken délelőtt volt a tulaj don kép -
peni verseny, amelyen a 240 verseny -

ző nek 24 (évfolyamonként 6) feladatot 
kellett megoldaniuk 240 perc alatt. E -
béd után sportmérkőzéseken, este pe -
dig az 1Biztos műveltségi vetélkedőn
mérhették össze tudásukat és ügyes sé -
güket a versenyzők, a tanárok pedig a
dolgozatokat javították.

Szombaton kirándulásokon vehet tek
részt a tanárok és a diákok, a választott
lehetőségek szerint: kerékpártúra Pa lics -
ra, állatkerti sétával, a tó környékének
a bejárásával, Újvidék, Pétervárad és
Karlóca, illetve a Tisza-mente vidékén
Ó-Becse, az aracsi romtemplom és Zen -
ta nevezetességeinek megtekintése. A
nap búcsúvacsorával zárult. 

A vasárnapi eredményhírdetés nagy
örömünkre szolgált, ugyanis Gyar mat -
hy Tímea és Gotha Güntter, a Né meth
László Elméleti Líceum 12. osztályos di -
ákjai, akiket Longáver Lajos tanár úr ké -
szített a versenyre, dícséretet nyer tek.

Gratulálunk nekik!
Mastan Eliza kísérő tanár
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 Mivel helyettesíthetjük
 a tiltott ételeket?

Ha táplálékallergiában, vagy táplálékintoleranciában szen ve -
dünk, elsődleges szempont egy olyan terápia tartása, amellyel a tü -
neteket előidéző élelmi anyagokat, élelmiszereket vagy adalék -
anyagokat elkerülhetjük. Az élelmiszerek pontos összetevőit meg -
találhatják a betegek a Mag yar Táplálékallergia és Táplálék into le -
rancia Adatbankban.

Állati eredetű alapanyagok közül panaszt okozhat többek között a tehéntej, a
tojás, a húsok, a halak és a tenger gyümölcsei. Tehéntejfehérje-allergiában el
kell hagyni az étrendből a tehén-, a kecske- és a juhtejet, és az ezekből készült
tejtermékeket, a tejet tartalmazó élelmiszeripari termékeket, és keresztreakció
miatt a marhahúsokat is. Helyettük választhatóak növényi tejek, például kó kusz -
tej, mandulatej, szójatej, rizstej zabtej, tejföl helyettesítésére házi tejfölt készít -
hetünk olajos magvakból. Laktózintolerancia (tejcukor-érzékenység, laktáz en -
zim hiánya) esetén laktózmentes tejet és tejtermékeket kell választani.

A tojásérzékenyek nem fogyaszthatják a
tojássárgáját és a fehérjét sem. Kereszt reak -
ció is felléphet, ha szárnyas húst fogyaszt a
beteg, így ezeket is kerülni kell tünetek je -
lentkezése esetén. A tojás helyettesítésére
ki váló a tojáshelyettesítő por, ugyanakkor
tejfehérje érzékenyek ezt nem alkal maz hat -
ják. A durumlisztből készült tészták nem tar -
talmaznak tojást, így ezek beilleszthetőek az
étrendbe.

A húsok közül erősebb allergén a hal, a
csirke-, a sertés- és a marhahús. Kevésbé
allergizál a pulykahús és a nyúlhús. Halal ler -
gia fennállása esetén egész életen át tartó
diétát kell tartani, amely során a halat tel -
jesen ki kell iktatni az étrendből. Nagyfokú
húsallergia esetén zöldségekkel, szójával, és
tejtermékekkel pótolhatjuk a húst.

A növényi eredetű anyagok közül
hazánkban a leggyakoribb a szójaér zé keny -
ség. A szójafehérjét számos termékben fel -
használják, például húskészít mé nyekben,
tej desszertekben, pékárukban, édességek ben 
és csecsemőtáp szerek ben, ezért az ösz sze -
tevőket és a hivatalos listát figyelve az adott
terméket nem szabad fogyasztani.

Az olajos magvak közül a legerősebb
allergén a földimogyoró. Elkerülő ét rendje teljes életre szól, mely során a
müzliféléket, magkeverékeket, süte mé nyeket, csokoládékat, stb. is ki kell
iktatni. Allergia lehetséges mandulára, dióra, szezámmagra, pisztáciára, és
mákra is.

Gabonafélék fehérjéire is lehetünk allergiásak, amely diétája lehet időleges,
vagy hosszú távú. A lisztérzékenységgel ellentétben nem feltétlenül kell minden
gabonát egy teljes életre kiiktatni. Kerülni kell többek között a búzalisztből ké -
szült pékárukat, a búzasört, az édességeket, kekszeket, tésztákat, készételeket,
ga bonapelyheket, búzadarát, a korpát és a rozst is. Válasszunk helyette rizs -
lisztet, és abból készült termékeket, magvak lisztjét, szójalisztet, kukorica- és
burgonyakeményítőt.

Az allergiát kiváltó zöldségeket és gyümölcsöket ki kell iktatni az étrendből,
és más gyümölcs- és zöldségfélét fogyasszunk helyettük. 

                                   Irinyi-Barta Tünde (WEBBeteg)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy -
sze rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az
nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi -

zonnyal vissza fog ide vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila legújabb köny -
vének 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.

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei második lapszáma
Tartalmából:
• Ősök nyomdokán, megújulás kü -

szöbén az Erdélyi Kárpát-Egyesület
• Iskolásoknak szól az EKE-napi

pá lyázat
• Készülődés az EKE idei, XXIV.

Vándortáborára, kacsintgatás Tusnád -
für dő felé

• A tusnádfürdői kéngödör
• Szélárnyékban: a Csalhóban lévő

Fântânele menedékház bemutatása
• Építészeti látnivalók a Sóvidéken
• Laposnyai vadászkastélyok
• Napfogyatkozás és asztrofotózás. 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület két ha vonta megjelenő, természetjárás, hon -
ismeret, környezetvédelem téma körö ket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy -
bá nyai Demokrácia Központban!

3 tavaszi saláta

Tavasszal mi is eshetne jobban, mint egy friss zöldségekből álló
finom saláta? Cikkünkben 3 ötletet mutatunk a zöldségek szerelme sei -
nek.

Csirkés saláta
Hozzávalók
• 30 dkg főtt 

  csirkemell-hús
• 8 dkg pörkölt dió
• 4 db hónapos retek
• 3 szál zeller
• 2 szál újhagyma
• 1 kisebb fej fejessaláta
• 1 alma
A mártáshoz
• 20 dkg majonéz
• 2 ek almalé
• 1 dl tejföl
• só, bors, szerecsendió
Elkészítés
Először készítsük el a mártást: a majonézt, a tejfölt, az almalevet, egy csi pet -

nyi sót, borsot és szerecsendiót keverjük össze egy kisebb edényben. Ha ez meg -
van, a csirkemelleket csíkozzuk fel, a zellerszárakat mossuk meg, tisztítsuk meg
és szeleteljük apró darabokra. Az almát tisztítsuk meg, csumázzuk ki és koc káz -
zuk fel. Az újhagymát mossuk meg, tisztítsuk meg és vágjuk karikákra. A hoz zá -
valókat a megmosott és kis darabokra tépkedett salátalevelekkel és a meg tisz -
tított valamint felszeletelt retekkel együtt tegyük egy nagyobb tálba és keverjük
össze. A tetejüket szórjuk meg a dióval és öntsük rá az elkészített öntetet.

            (folytatjuk)           femcafe.hu
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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.

• Katalinban eladó közművesített,
építkezésre alkalmas telek, 33 ár. 

Telefonszám: 0729500350.
• Ház külső szigetelésére mag yar út -

levéllel rendelkező munkást keresünk
Kanadába. Tel. 0742028284.

• VITA BENE kft – Munka he lye -
ket ajánlunk hölgyeknek otthoni be teg -
ápolás munkakörben Ausztriába. Fel ké -
szítő tanfolyamokat is ajánlunk. Tel.:
0740 077 491.

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal értesültünk
szeretett osztálytársunk

VISKOLCZ ZSUZSA
hosszú szenvedés utáni haláláról.

Emlékét megőrízzük.
Az 1961-ben végzett diáktársai

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk. Négy éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor a drága édesanya

LÖNHARDT KATALIN
született:  Bencze

örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzi lánya

Eri és barátja Ghita

Április 21-én 9 éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor a drága édesapa

CSINTALAN JÓZSEF
szíve megszűnt dobogni.
„Úgy mentél el ahogy éltél, /

Csen desen, szerényen. / Drága
lelked nyu godjon békében.”

Emlékét kegyelettel őrzi lánya
és veje.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda -
zok nak, akik szeretett halottunk

VÁRI VILMA
temetésén részt vettek, sírjára ko -
szo rút és virágot helyeztek. A gyá -
szo ló család, testvére és családja.

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

BŰTE FERENC
temetésén  résztvettek, fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –
Koporsók, szállítás és

más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK

0262-215863; 0362-409464; 
0745-337534; 0753-464805

NAGYBÁNYAI OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Új Szót a régi főtéri
ANTIKVÁRIUMBAN,

illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól a Te -
le ki Mag yar Házban!

Teleki Ösztöndíj: Pályázati kiírás 2015
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma esztendőről-esztendőre ösztöndíjjal i gyek -

szik felhívni a figyelmet LEGKIVÁLÓBB nagybányai középiskolás diák ja ink -
ra. A kiemelt összegű egyszeri TANULMÁNYI-KÖZÉLETI ösztöndíjat – a
nagy bányai ma g yar közösség támogatásával – ezúttal is olyan IX-XII. OSZTÁ -
LYOS diákoknak kívánjuk átnyújtani, akik a 2014/2015-ös tanév élenjáró diák jai
voltak és nem csak tanulmányi eredményeiket illetően, hanem az iskolán kí vü li
KÖ ZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁSAIK tekintetében is példát mutattak. Az
ösztöndíj elnyerésére a NÉMETH LÁSZLÓ ELMÉLETI LÍCEUMBAN ma -
g yar nyelven ta nuló diákok nyújthatnak be pályázatot!

Űrlap beszerezhető a Teleki Mag yar Házban, vagy ÁPRILIS 17-TŐL letölt -
hető a telekihaz.erdely.org honlapról. Az adatlapot a pályázó diák tölti ki és rö -
viden az osztályfőnök, valamint az iskola igazgatója is véleményezi. A pályá za -
to kat a Ház irodájában kell leadni, ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK 20 ÓRÁIG!
Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadhatunk el.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására az idei TELEKI NAPOK KERE TÉ -
BEN (május 13-17.) kerül sor. Várjuk jelentkezéseiteket!

Teleki Ösztöndíj: Támogatási felhívás
A 2003 óta minden esztendőben kiosztott és kezdetben Szász György

nagy bányai vállalkozó által finanszírozott ösz tön díj – amelynek a nagy bá -
nyai  (és újabban a bányavidéki) első osztályosokat (is) segítő könyv a ján -
dék-pro g ram is részét képezi – 2005-től teljes egé szé ben a nagybányai ma -
g yar kö zös ség támogatásával működik.

Hogy idén is kioszthassuk a legjobb diákjainknak szánt támogatást, mind -
annyiunk se gít ségére szükség van. Az ösztöndíjalap, amelyet ezúttal is sze -
retnénk ösz sze gyűjteni, 900 euró. Kérjük, 2015. május 8-ig jelezzék tá mo ga -
tási szán déku kat és a felajánlott összeget személyesen, vagy a Ház tele fon -
szá main.

SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Baba-mama Klub - minden szerdán
délután 5 órától a Teleki Házban!

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!

OLVASS NEKEM! – Szeretsz olvasni? Másokkal be szélgetni – könyvről,
olvasmányél mé nyeidről? Akkor neked szólnak az „Olvass nekem” alkalmai.
Itt a ta vasz, találkozunk minden szerdán 16 órakor, legközelebb április 22-én, a 
Teleki Házban! Várunk szeretettel!

Teleki
Napok

2015. május 13-17.

¢ Descriptio Transylvaniae,

    azaz Erdély leírása -

    könyvbemutató és kiállítás

¢ Árva Bethlen Kata -

    Meister Éva pódiumműsora

¢ Gy. Szabó Béla

    emlékkiállítás

¢ Teleki-konferencia -

    történelmi előadások,

    anyaországi meghívottakkal

¢ Emlékezés az 50 éve elhunyt

    nagybányai Szász Károly

    művészettörténészre

¢ Író-olvasó találkozó

    Nyári Krisztiánnal

¢ Várfalséta -

    városnéző barangolás

¢ Borkóstoló vacsorával

    (Csányi Pincészet -

    Teleki borok)

¢ Emlékhelytúra -

    Teleki-emlékhelyek

    Nagybánya környékén

¢ Teleki Ösztöndíjak, Teleki

    Emlékplakettek átadása

¢ Könyvvásár

     ... amit nem
 szabad kihagyni !

Részletes pro gram a jövő héten!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 
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Ham il ton rajt-cél győzelmet aratott Kínában 
Rajt-cél győzelmet aratva nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es

Kínai Nagydíjat Lewis Ham il ton, a Mercedes angol pilótája, aki i dei
második, pályafutása 35. győzelmét aratva növelte előnyét az
összetett pontversenyben. A Mercedes kettős győzelmet ünne pel he -
tett, mivel Nico Rosberg a dobogó második fokára állhatott fel.

A szombati időmérő is Hamiltonról 
szólt: immár hagyományosan, az idei
harmadik futamon harmadízben az el -
ső rajtkockát szerezte meg. A második
helyről csapattársa, Rosberg, a har ma -
dik ról Sebastian Vettel (Ferrari) in dul -
ha tott.

A rajtot követően mindhárman meg -
tartották pozíciójukat, Vettel csapat tár -
sa, a finn Kimi Räikkönen viszont a ha -
todik helyről rajtolva elhúzott a két wil -
liamses, Massa és Bottas mellett, és föl -
jött a negyedik helyre.

A sorrend nem változott az első ke -
rék cserék után sem, a mezőny létszá ma
viszont csökkent. A 10. körben Hül ken -
berg Force Indiája „vérzett el” műsza -
ki hiba miatt, a 17.-ben pedig Kvjat Red
Bullja kényszerült óriási füstfelhő köze -
pette föladni a versenyt.

Az élboly a továbbiakban is az első

körben kialakult sorrendben maradt, Ha -
m il ton egy kicsit elszakadt Rosbergtől,
Vettel viszont szorosan Rosberg nyomá -
ban volt. Némi izgalmat a közép me zőny
szállított, ahol Ricciardo (Red Bull) és
Ericsson (Sauber) küzdött a 11. he lyért.

Az első négy sorrendje a második
bokszkiállás után is ugyanaz maradt,
és a látványosság ismét a hátsó sorok -
ból érkezett: But ton (Mc Laren – Hon -
da) és Maldonado (Lo tus) viaskodott a
13. pozícióért. A küzdelem során a két
autó összekoccant, Maldonado meg pör -
dült, így leszakadt az angolról, aki sé -
rült első szárnnyal került ki a „csúcs ta -
lál kozóból.” Maldonado nem sokkal ké -
sőbb feladni kényszerült a versenyt.

A végére aztán be kellett küldeni a
biztonsági autót: három körrel a leintés 
előtt Max Verstappen Toro Rossója a
pálya szélén robbant le, és amíg a füs -

tölgő autót nem kis nehézségek árán
kitolták az aszfaltcsíkról, a mezőnyt le
kellett lassítani. Mivel a mentés elhú -
zó dott, a mezőny a biztonsági autó mö -
gött haladva futott be a célba, így Ha -
m il ton rajt-cél győzelmét semmi sem
veszélyeztette. Mögötte Rosberg, majd 
Vettel gördült át a célvonalon.

„Fantasztikus munkát végzett a csa -
pat, minden jól ment a hétvégén. Jó hely -
ről indulhattam, és onnan már csak tar -
tanom kellett a helyemet, és vigyázni
kellett a gumikra.” – mondta a győztes
Ham il ton a futamot követően.

Kínai Nagydíj: 1. Lewis Ham il ton
(Mercedes), 2. Nico Rosberg (Mer ce -
des), 3. Sebastian Vettel (Ferrari), 4. Ki -
mi Räikkönen (Ferrari), 5. Felipe Mas -
sa (Wil liams-Mercedes), 6. Valtteri Bot -
tas (Wil liams-Mercedes), 7. Romain
Grosjean (Lo tus-Mercedes), 8. Felipe
Nasr (Sauber-Ferrari), 9. Dan iel Ricci -
ar do (Red Bull-Renault), 10. Marcus E -
ricsson (Sauber-Ferrari).

A vb élcsoportja, pilóták: 1. Lewis 
Ham il ton 68 pont, 2. Sebastian Vettel
55, 3. Nico Rosberg 51, 4. Felipe Mas -
sa 30, 5. Kimi Räikkönen 24.

Konstruktőrök: 1. Mercedes 119,
2. Ferrari 79, 3. Wil liams-Mercedes
48, 4. Sauber-Ferrari 19, 5. Red Bull-
 Renault 13. (a Krónika nyomán)

NŐI KÉZILABDA BL NEGYEDDÖNTŐ VISSZAVÁGÓ

Bajnokok búcsúja:
kiesett a Győr és a

Nagybánya 
A négyes döntő kapujában búcsúzott el a női kézi lab da- Baj no kok

Ligájától a címvédő és sorozatban kétszeres győztes Győri ETO,
illetve a Nagybányai HCM is. 

Előbbi a negyeddöntő első meccsén 
elszenvedett hatgólos vereséget köve tő -
en hazai pályán döntetlent játszott szom -
baton a Vardar Szkopjéval (27-27), u -
tób bi pedig kétgólos előnyt „herdált el”
Oroszországban, ahol 30-25-re kapott
ki a Volgográdi Dinamótól a ne gyed -
dön tő visszavágóján.

Ambros Martín spanyol edző du nán -
túli együttesének kiesése nem csak a zért
okozott csalódást, mert így magyar or szá -
gi csapat nélkül rendezik Budapesten a 
négyes döntőt, hanem azért is, mert a
Győr az elmúlt években folyamatos si -
ke rekkel kényeztette el szurkolóit. A mos -
tani szezonra viszont meggyengült, mert
alapemberei közül Görbicz Anita és Kat -
rine Lunde várandós, Eduarda Amo rim
pedig sérülés miatt nem léphetett pá -
lyára.

Heidi Löke hiába harcolta végig a
meccset, egymaga nem tudta „át ga lop -
poz ni” a Győrt a célvonalon, olyany -
nyira nem, hogy az idén megerősödött
macedón Vardar Szkopje elleni hazai
meccs hajrájában már a bravúr lehe tő -
sé gének legkisebb szikrája sem égett,
csupán a kettős vereség elkerülésével
kárpótolták a közönséget.

„Nehéz helyzetből indultunk, de va -
lóban bíztunk benne, hogy sikerülhet
nemcsak győzni, hanem a hátrányt is
ledolgozni” – mondta Ambros Martín.
Értékelésében rámutatott, hogy tanít -
vá nyai talán túl korán jutottak több gó -
los előnyhöz, amely még időben meg -
kongatta a Vardar vészharangját. „Tud -
tak váltani, felzárkóztak. A csapa tom nak
gratulálok, az egész szezonban fan tasz -
tikus teljesítményt nyújtott, hiszen vé -
gig küzdöttünk a körülményekkel, ez

idén erre volt elég” – állapította meg a
szakember.

Ezzel együtt általános lehangoltság
uralkodott el a csapaton, a találkozó e -
lőtt még bizakodó győri játékosok szo -
morúan fogadták, hogy küzdelmük el -
le nére nem sikerült csodát tenniük. De
ahogyan azt Korsós Dorina hozzátette: 
„profi játékosok vagyunk, úgyhogy fel 
kell állnunk ebből a helyzetből is.”

Okulnia kell a hétvégi kudarcból a
román bajnok Nagybányai HCM-nek is,
hiszen szombaton nagyon gyengén tel -
je sített Oroszországban, házigazdája he -
lyenként 11 gólos előnyt is felhal mo -
zott ellene. „Azt hiszem, túl nagy volt a 
nyomás. Még nincs annyi tapasz tala -
tunk, mint amennyit szeretnénk. Rosz -
szul játszottunk és nem is összpon to -
sítottunk eléggé” – sorolta a volgog rá -
di vereség okait Tone Tiselj edző.

A máramarosiak (a nagybányaiak!
szerk. megj.) trénere szerint meg kell
tanulniuk építkezni, szilárd csapattá kell
válniuk és akkor, ha majd eljön az idő,
tovább fognak jutni. Pedig ahhoz ké -
pest, hogy a BL-idényt ősszel nagyon
gyengén kezdte a HCM, a szlovén ed -
ző téli érkezését követő meccsek újjá é -
lesztették a reményt. Olyannyira, hogy 
miután hazai pályán múlt héten 25- 23-
 ra nyertek, a szakemberek kellő tar ta lé -
kot éreztek a nagybányaiakban arra, hogy
idegenben is megismételjék a sikert.

Ehelyett most nem csak a védeke zés,
hanem a támadás is sok sebből vérzett a
Dinamo elleni visszavágón, így a
HCM- nek idén már nem marad más
feladata, minthogy itthon harcoljon - a
Buka res ti CSM által fenyegetve - a
címvé dé séért.

Törvényességi felügyeleti
eljárás indult a MOB el len 

Törvényességi felügyeleti eljárás in -
dult a Mag yar Olimpiai Bizottság el len,
erről tájékoztatta az eljárást kez de mé -
nyező Török Ferenc ügyvédet a Fő vá -
rosi Főügyészség - írta a Nép sza bad ság.

A lap keddi számában az ügyvéd
elmondta: azért fordult az ügyész ség hez,
mert szerinte a MOB figyelmen kívül
hagyta a 2012. február 26-i alap sza bály-
 módosító és tisztújjító közgyűlés ügyé -
ben hozott jogerős ítéletet. Felidézik,
hogy a bíróság kimondta a közgyűlés
szabálytalanságát.

A MOB 2013 májusi közgyűlésén -
saját értelmezése szerint - eleget tett a
bírósági ítéletnek, ugyanakkor a ko ráb -
bi olimpiai bajnok öttusázó úgy véli, a
szabálytalan közgyűlést az ítélet alap -
ján ismét meg kellett volna tartani, hogy
a szabálytalanságot korrigálják. 

(TeleSport)

Száz éve lett a NOB
székhelye Lausenne

A centenárium alkalmából Thomas
Bach, a NOB elnöke és Ueli Mau rer sváj -
ci sportminiszter kiállítást nyitott meg
pénteken az Olimpiai Múzeumban.

Száz éve székhelye a svájci La u san -
ne városa a Nemzetközi Olimpiai Bi -
zottságnak (NOB): a francia báró, Pi er -
re de Coubertin, a NOB egyik alapítója és 
egykori elnöke 1915. április 15-én ír ta
alá Paul Mailleferrel, a város akkori ve -
zetőjével a megállapodást, amely a NOB
hivatalos székhelyéül Lausanne-t ne vez -
te meg.

Thomas Bach a pénteki, ünnepi e se -
ményen azt mondta, hamarosan lete szik
az új, 191 millió euróba kerülő köz pont
alapkövét, ahol mind az 500 munkatárs 
egy fedél alatt dolgozhat majd. A NOB 
közleménye úgy fogalmaz: az új léte sít -
ménnyel a szervezet újabb száz évre ren -
dezkedik be Lausanne-ban.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A Győr kiesésével amúgy biztossá
vált, hogy továbbra sem lesz olyan csa -
pat, amely sorozatban háromszor nyeri 
meg a legrangosabb európai klub tró fe -
át. A Vardar és a Volgográd mellett az
idén legyőzhetetlennek tűnő Larvik ju -
tott még tovább a négyes döntőbe, mi -
után kettős győzelemmel kiütötte a Thü -

ringert (először 29-26-ra majd 36- 18-
 ra verte).

A Cristina Neagut foglalkoztató mon -
tenegrói Buducsnost vasárnap este hat -
gó los előnnyel lépett pályára a Viborg
elleni visszavágón és 29 – 19-re dia dal -
maskodott a dán csapat felett. 

(Krónika)


