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,,Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét.”

Juhász Gyula

Áldott húsvétot, békés, nyugodalmas
ünnepet kívánok minden      

Máramaros megyei magyarnak!

Dr. Bónis István parlamenti képviselő

Rendkívüli szent évet hirdettek
Rendkívüli szent évet hirdetett meg nemrég Ferenc pápa: ez idén

de cem ber 8-án kezdődik, és 2016. no vem ber 20-áig tart majd.

A rendkívüli szent évet az egyházfő
az isteni irgalmasságnak szentelte. Az e -
seménysorozattal a II. vatikáni zsi nat ról
emlékeznek meg, és az ott született dön -
tések megvalósítását akarják elő se gíteni: 
a de cem ber 8-ai kezdési időpont a zsinat
befejeződésének 50. évfor du ló ja.

Ferenc pápa a 2013. március 13-ai
megválasztásának második évfor du ló ján 
a Szent Péter-bazilikában jelentette be a
rendkívüli szent év (folytatás a 2. old.)

DR. SPRENGER FERENC:

Húsvéti reménység
Az áprilisi fény felragyog a fákon
a tavasz bódító elragadó mákony

zengő harang hangja hullámzik a légben
mezők ébredeznek már ibolyakékben
táguló szemekkel nézel száz virágra
amely csillagait a lombokra tárja

a virágzó tavasz tompa halk zsongása
szűrődik be este a langyos szobákba
vakítóan izzó nyugtalanság leng el
végig most a hívő lelkek tengerén át

zsoltárhang rezzenti a templomok falát
megújulást várva reményteli szívvel

a Nagyhét fekete bánatai után
nem marad megtörve lelkünk a Golgotán,

a húsvéti öröm piros tüze lángol,
feltámadott Krisztus az örök halálból.

* Köszönjük a szerzőnek a
jókívánságokat, melyekhez
hasonlókat kívánunk mi is!

Áldott húsvétot kívánunk
minden kedves olvasónknak,

támogatónknak, barátunknak!

Múlt csütörtökön szervezték meg a Németh László Elméleti
Líceumban a ,,Kis kece lányom” elnevezésű népdalversenyt 

a megye mag yar óvodásai számára. (Fotó: Tamási At tila)

,,És hirdetik az első szemtanúk,
hogy újra él a drága Messiás,

ezzel telik meg szívük és szavuk,
mert nem érdekli őket semmi más.
E szent öröm bennünk is győzze le

a félelembe bujt önérdeket,
szívünk az élő Krisztus töltse be

bátor szólással gyávaság helyett!”

Áldott húsvétot kíván
Önnek és családjának

Hupka Félix –
Erdélyi Mag yar Néppárt 

Szaniszló József –
Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács

,,Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,

Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra”

S ilyen marad.

Ady Endre

          Áldott, békés húsvéti ünnepeket
kívánok minden nagybányai és

Nagybánya környéki magyarnak!

Vida Noémi területi elnök

A hét mottója:
,,Ha félek is, benned bí -

zom!” (Zsoltárok 56:4)
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Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órától úrvacso rá -

val egybekötött unitárius istentisztelet
lesz az evangélikus templomban.

* A nagybányai Krisztus Király
Plébánia irodájában miniatűr „kegy -
tárgy bolt” alakult. Különböző vallá sos
aján déktárgyak, rózsafűzérek, feszü le -
tek, emléklapok, könyvek, imafüzetek
vár ják a kedves híveket. Minden szent -
mi se után lehetőség lesz ezen tárgyak
meg vásárlására. A „bolt” célja nem üz -
let, hanem misszió: elérhetővé tenni a -
zo kat az eszközöket, tárgyi és szellemi
kin cseket, amelyek a templomhoz köt -
nek, amelyek Istenhez vezetnek bennün -
ket. Legyen áldás ezen a misszión, hogy
mi nél többünknek segíthessen ezen a
fo n tos úton!

* A római katolikus Krisztus Ki -
rály templomban A SZENT HÁ -
ROMNAP SZERTARTÁSAINAK
RENDJE A KÖVETKEZŐ :  

- Nagypéntek Jézus szenvedésének 
napja. E napon szigorú böjt van. Le gyen
ez a nap az önmegtagadás és a Jézus
iránti és emberek iránti szeretet ünnepe 
számunkra. Egy ilyen nap után fogunk
tudni igazán ünnepelni este az egy ház -
zal a liturgiát. Jézus szenvedésének ün -
nep lését a liturgiában este 7 órakor kezd -
jük: átelmélkedjük Jézus szenve dés tör -
ténetét, hódolunk a kereszt előtt, s ál do -
zunk. Előtte, 6.15-től keresztúti ájta tos -
ságot végzünk. Ezen a napon kezdődik 
az Irgalmasság kilenced. Kilenc napon
keresztül délután 3 órakor az Irgal mas -
ság órájában templomunkban minden -
nap közösen elimádkozzuk az Ir galma -
sság Rózsafüzérét, készülve Irgal mas -
ság vasárnapjára. 

- Nagyszombat a csend napja: Jé zus
a sírban fekszik. Erre emlékezünk csa -
ládjaink csendjében, s az egész napos
szentségimádással is. 

- A húsvéti vigília szertartása, Krisz -
tus feltámadásának és kereszt ségünk nek

ünnepe, este 8 órakor kezdődik. Ebben
a liturgiában megújítjuk keresztségi ígé -
retünket. A vigilia után körmenet és
ételszentelés! 

- Húsvét vasárnap reggel 7 órakor
is lesz szentmise, ezt követően pedig 
ételszentelés. Délelőtt 10 órakor és es -
te 7 órakor a megszokott időben lesz -
nek a további szentmisék!  

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség nagypén te ken
18 órától, húsvét vasárnap, valamint hús -
vét hét főn délelőtt 10 órától tart ünnepi 
istentiszteletet, úr va csoraosztással.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor -
mátus Egyházközség templomában
Silaghi Raul és Nicoleta tartották ke -
reszt víz alá Domokos Al bert Florián és 
Jurjan Andrea Ildikó kislányát, aki a ke -
resztségben az Ing rid Szófia nevet kapta.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor -
mátus templomban nagypénteken va -
sárnapi rendtartás szerint várják a híve -
ket délelött 10 órára istentiszteletre  és
délutan  18 órára ünnepi istentiszteletre, 
úrvacsoraosztással. A  továbbiakban,
húsvét első és másodnapján ünnepi is -
ten tisztelet lesz a vasárnapi rendtartás
szerint délelőtt 10 órakor és délután 18
órakor, természe te sen úrvacsoraosz tás -
sal.

* Az Újvárosi Református temp -
lomban nagypénteken 10, 12 és 17 ó -
rakor várják a kedves híveket. A pén -
tek délutáni szertartás keretében úrva -
csoraosztás lesz. Húsvét vasárnap dél -
e lőtt 10 órától lesz ünnepi istentisztelet  
úrvacsoraosztással, valamint húsvét hét -
főjén délelőtt 10 órától is ünnepi isten -
tisztelet, úrvacsoraosztás nelkül.

* A felsőbányai református temp -
lomban nagypénteken vasárnapi rend -
tartás szerint várják a híveket délelőtt
10 órára istentiszteletre és déli 12 órára 
a Szenvedés történetének felol vasá sá -
ra. A továbbiakban húsvét első és má -
sodnapján ünnepi istentisztelet lesz a
vasárnapi rendtartás szerint délelőtt 10

órakor, természetesen úrvacsoraosz tás -
sal. A húsvét hétfői szertartás kereté -
ben nem lesz úrvacsoraosztás.

* A SZENT HÁROM NAP LI -
TURGIKUS PROGRAMJA a nagy -
bányai katolikus Szentháromság plé -
bánia templomában:

NAGYPÉNTEK:
-   8.00 - Laudes, Rózsafűzér, Litá nia
- 11.00 - Keresztút; 
- 19.00 - Nagypénteki szertartás: Pas -

sió, Kereszthódolat, áldoztatás
NAGYSZOMBAT:
- 11.00 - Szentségkitétel, egész na -

pos szentségimádás
- 20.00 - Feltámadási szertartás, é -

tel szentelés. Helyszín: templom és is -
ko laudvar.

A munkálatokra való tekintettel, i -
dén a körmenet elmarad. 

A Nagyhét folyamán minden szer -
tartás előtt egy órával gyóntatunk.

HÚSVÉT VASÁRNAP: 
-  7.00 - Szentmise és ételszentelés
- 8.00 - Szentmise és ételszentelés.

Helyszín: templom és iskolaudvar.
- 10.00 - Ünnepi szentmise
- 11.30 - Szentmise
- 19.00 - Szentmise
HÚSVÉT HÉTFŐ -  a misék va sár -

napi sorrendben lesznek.
* A fizetéssel rendelkezők szemé -

lyi adójuk 2%-val szabadon rendel kez -
nek. Akik plébániánkat szeretnék tá mo -
gatni, a sekrestyében vagy a templom
bejáratánál megkapják a 230-as forma -
nyomtatványt, amelyet pár másodperc
alatt ki is lehet tölteni. Köszönjük a tá -
mogatásukat!

* Plébániánk zarándoklatot szer vez
Medjugorjéba május 10 és 16-a között. 
Részvételi díj: 230 euro. A zarándoklat 
részletes programját a hirdetőtáblán ol -
vashatják.

* Közöljük a kedves hívekkel, hogy
temetőnkben újra leltároztuk a sírhe lye -
ket. Kifüggesztettünk egy névsort a te -
mető és a templom bejáratához azokról 

a sírhelyekről, amelyeket újra kell vál -
tani vagy helyzetük tisztázatlan. Tud -
ni illik a nagybányai temetőkben, mind -
egyikben, a sírhelyeket 20 évre bérlik a 
családok, az nem jogtulajdon. Az e zek -
kel kapcsolatban felmerülő kérdésekre
munkanapokon 9.00-13.00 óra között
az irodában kapnak a kedves hívek fel -
világosítást. Azért volt erre szükség,
hogy a sok-sok félreértést és áldatlan
állapotot végre orvosolni tudjuk.

Kívánok mindenkinek
kegyelmekbem gazdag,  áldott

húsvéti ünnepet.!

Bunda Csilla Annamária

Nagypénteki
mondatok

A fény, bármennyire halovány is, 
végzetes sebet ejt a sötétség testén.

Újjászületni készül a természet,
fagyos fásultságunkból feltámadni
készü lünk mi, emberek is.

A halált legyőzi az örök élet gyer -
mekeink, unokáink génjeibe kódolt
parancsa.

A hit sziklatömböket görget el,
lebontja a közöny és a céltalanság 
falait.

A szeretet áradó sugarainak a ha -
tására a barkaágon rügyet bont a
tavaszi remény. (Tamási At tila)

Rendkívüli szent
évet hirdettek

(folytatás az első oldalról) meghir de -
tését. A szent év idén októberben a csa -
ládról rendezendő rendes püspöki szi -
nódust követi. Ez lesz a 30. szent év az
egyház történetében. Az egyház ha gyo -
mánya szerint rendes szentévet minden

25. vagy 50. évben tartanak. Rend kí vü -
li szent é vet az egyházfő különleges al -
kalomból hirdethet meg.

Az utolsó rendes szent év 2000-ben
volt II. János Pál pápasága alatt, s ak -
kor 30 millió zarándok sereglett Ró má -
ba. A következőnek 2025-ben lett vol -
na az időpontja, de Ferenc pápa ezt a
most meghirdetett rendkívüli szent év -
vel előzte meg.

Rendkívüli szent évet az utóbbi száz
évben 1933-ban XI. Pius és 1983-ban
II. János Pál pápasága idején tartottak, 
utóbbit annak jegyében, hogy 1950 é ve
halt meg Jézus Krisztus. Ferenc pápa hang -
súlyozta, hogy az irgalmasságnak szen -

telt rendkívüli szent évet „új állomás nak”
szánja az egyház szolgálatában. Az egy -
ház számára öröm forrása lesz, ha újra
felfedezi az irgalmasságot, és ezt min den
emberhez elviszi, fogalmazott Ferenc pápa.

Ferenc pápa bejelentését az umbriai 
Assisi városában, a Szent Ferencről el -
ne vezett bazilikában hosszú haran go zás -
sal ünnepelték meg. Megelégedését fe -
jezte ki a római szállodások szövet sé gé -
nek elnöke is, hangoztatva, hogy a rend -
kívüli szent év pozitív hatással lesz az
olasz főváros idegenforgalmára, aho -
gyan ez 2000-ben is történt. Ignazio Ma -
rino római főpolgármester bejelen tet -
te, hogy Róma városa készen áll a vi -
lágméretű esemény vendégül látására.

(A kronika.ro nyomán)

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

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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Kanadai
emlékeim (3.)

Mon treal
Mon treal a legnagyob kanadai vá ros

Que bec tartományban. A Szent Lőrinc
és Ottava folyók torkolatánál fekszik.

Párizs után a legnépesebb fran ko fón
város a világon. Hivatalos nyelve a fran -
cia, sok nemzetiségű város, a legutóbbi 
népszámláláson 40 000-en vallották ma -
gukat ro mán nemzetiségűnek.

Mon treal 375 éves múltra tekint visz -
sza, de folyamatosan képes megújulni.

Az 1976-ban épült impozáns olim -
piai stadion a város kiemelkedő lé te sít -
ménye, melynek ferde tornya 175 m ma -
gas, és manapság is rengeteg sporte se -
mény helyszíne. A ferde toronyba nem 
volt merszem felmenni.

Mint minden nagyvárosban, Mont -
realban is sok a látnivaló, de az idő mindig 
korlátozott, így aztán nagyon kell tudni, 
mit nézhetsz meg.

A botanikus kert 22 000 fajta nö vényt
tart számon. Nagy élmény sétálni a kí -
nai és ja pán kertek csendjében, mely -
ben a változatos színek és illatok szinte 
elvarázsolnak.

A kínai negyed a 19. század végén
alakult, az egyszerű lakónegyedből má -
ra egy dinamikus kereskedelmi köz pont
lett, még mindig megtartva ázsiai jelle gét.

A Kis Itália (Lit tle It aly) negyed tar -
tóoszlopa az olasz közösségnek, és a leg -
ismertebb városrész, tele üzle tek kel, hí -
res éttermekkel, kávézókkal, ahol fi no -
makat lehet enni.

U gyancsak ebben a negyedben, a Ma -
donna della Difesa templom valóságos
ékszerdoboz, mely híres a nagy ku po -
lá járól és gyönyörű freskóiról.

Még sok izgalmas kerület van a vá -
rosban, mint például a latin, por tu gál stb.,
melyek európai stílusról árulkodnak.

A Szent József (St. Jo seph) ora to ri -
um olasz reneszánsz stílusban épült ba -
zilika. Egy magaslaton áll és feltűnően
nagy, rengeteg lépcsőt kell megmászni,
míg feljut az em ber a bazilikához. An dre
testvér (Frere An dre) alapította, aki sok
csodát tett az 1900-as években, és még
mindig több millió látogató keresi fel,
többek között én is. Legalább egy e gész
napra lett volna szükségem, hogy a leg -
érdekesebb látnivalókat számba ve gyem.
An dre testvért 2010-ben szentté avatta
XVI. Benedek pápa.

A 200 hektáros városi park, nem kér -
déses, igazi királyi hegy, egyik ma gas -
latát a montreali egyetem foglalja el.

A Cres cent utca a város szíve és
lelke, a Dorchester teret a belváros fel -
hőkarcolói uralják.

Amikor ilyen világvárosokban jár -
tam és megálltam egy-egy nagy téren,
vagy egy felhőkarcoló árnyé kában, o -
lyan kicsinek éreztem magam, mint egy
hangya, vagy egy kis homokszemcse,
hogy ne mondjam, porszem. Nem volt
valami jó érzés, s ilyenkor mindig e -
szembe jutott az én kis Asszonypataka
városom, melyet nem cserélnék fel sem -
milyen más várossal. (Lázár A.)

ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (34.)
Október 29., vasárnap:

Már kora reggel indultunk tovább.
Visszamentünk a nagyszalontai útra, s
ott róttuk a további kilométereket. Nagy -
ürögd, majd Váradles volt a következő
falu utunk során. Ezen az úton is na gyon
nagy forgalom volt. Autó autót ért, va -
lamennyi, természetesen, orosz katona
autó. Többször megpróbálkoztunk fel -
kérezkedni, de eszük ágában sem volt
felvenni minket. Másmilyen hadsereg
ka tonái is ugyanezt tennék! 

Gyapjú nevű falu után letértünk a fő -
útról. Cséffa felé vettük az irányt. Dél e -
lőtt értünk be abba a faluba, ahová való 
volt zászlóaljunk egyik első hősi ha lott -
ja, Krucsonás Demeter. Felkerestük a szü -
leit, elmondtunk mindent, amit fiukról
tudtunk, azt is, hogy hol van eltemetve. 

Fogadkoztak, hogy felkeresik a sírját.
Eléggé fáradtan értünk be Gesztre.

De azzal biztattuk egymást, hogy ván -
dorlásunk remélhetőleg már nem fog so -
káig tartani. Minden kilométerrel kö ze -
lebb vagyunk az otthonunkhoz.

Ebben a faluban éjszakáztunk.

Október 30., hétfő:

Amikor felébredtünk, szemerkélt az
eső. De ez nem akadályozott meg ab ban, 
hogy tovább menjünk. Nemsokára Me -
ző gyánra értünk. Tudakozódásunkra, 
hogy merre lenne közelebb Bé kés csa -
ba felé, voltak olyanok is, akik azt sem
tudták, hogy ilyen nevű város létezik.
Persze akadt olyan személy is, aki kész -
ségesen útbaigazított minket. Legkö ze -
lebbi célunkul Okányt javasolta.

Egy nagy legelőfélén keresztül in dul -
tunk el. Közben a napocska is kisütött.

Elhaladtunk az orosi tanyák és a
Nagy- és Kisgyanté puszták mellett,
majd a mocsaras legelőn több órás ba -

rangolás után elértük Okányt. Innen kb.
egy óra múlva már Vésztőn voltunk.

Már esteledett, amikor a főtér kör -
nyékére érkeztünk. Körülvettek az ot -
ta niak, kérdésekkel halmoztak el ben -
nünket. Közülük többen is felkínálták
a szállásadást. A község déli részén kö -
töttünk ki.

Vendéglátóink vacsora közben el -
mondták, hogy nemrég megindult a mo -
torforgalom Békéscsaba és Vésztő kö -
zött. Ha ezt tudtuk volna, akkor talán
ma már odahaza lennénk! Fáradtan haj -
tottuk álomra fejünket nagyon jó szívű
vendéglátóinknál. Kimerültségünk el le -
nére csak nehezen aludtunk el. Lélek -
ben már odahaza voltunk. (befejezése kö -
vetkezik)

Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (8.)
Cotos Róbert volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak:
Ezelőtt tíz évvel végeztem a Né meth

Lászlóban. Még most is emlékszem ar -
ra, amikor eldöntöttem VIII. osz tály ban,
hogy merre tovább.

Nem volt nehéz döntenem. A Ni co -
lae Iorgaban 25-ön voltunk egy osz tály -
ban, és 24-en a Németh Lacit vá lasz tot -
tuk. Miért is?

Barátok voltunk mindenek előtt. És
ez sokat számított. Azt se felejtsük el,
hogy mag yar nyelven tanultunk végig,
és nem akartuk ezt félbeszakítani.

Ami a beiratkozás után következett, 
az már történelem. A mi osztályunkból 
mindenki, de tényleg mindenki azt mond -

ja, hogy a líceumi éveink voltak éle tünk
legszebb évei. Ezt nem lehet elmesélni, 
ezt az élményt át kell élni.

Ne felejtsük el az oktatást sem, hisz
nem csak barátságokat kötöttünk mi itt.
Leendő lacisok, figyelem! 2005-ben 96
diák érettségizett. Tudjátok, hánynak si -
került a vizsga? Mindenkinek! 100%-
 os arány. Na, mit szóltok ehhez? Ezt kö -
szönhetjük magunknak és persze taná -
rainknak.

A 96 diák közül körülbelül 90% foly -
tatta tanulmányait a felsőoktatásban. Itt
is megálltuk helyünket. De soha sem fe -
lejtettük el, honnan indultunk útnak.

Minőségi oktatás, barátság és lacis
élmény. Szerintem nem kell sokat gon -
dolkozni azon, hogy miért is ide. Ne künk
egyszerű volt. Mi büszkén mondjuk bár -
hol, bármikor, hogy: én a nagybányai
Németh Lászlóban végeztem.

Úgy repül, mint a sas
Egy felhőtlen márciusi vasárnap délután én és a feleségem harmadik e me -

leti lakásunkból egy síklórepülőt pillantottunk meg. Másnap kiderítettem, hogy
a merész férfi Dáncs László.

A 45 éves felsőbányai síklórepülő gyermekkorában papírsárkányokat ere -
getett, és már akkor felébredt benne a vágy, hogy madárként repüljön, ma dár -
távlatból nézze a földi tájakat.

Gyermekkori álma 9 évvel ezelőtt teljesült. Barátjától vásárolt egy hasz nált,
mo tor nélküli síklórepülőt.

Első próbálkozásának a helyszíne egy Marosvásárhely melletti domb volt.
Csupán egy percig száz méter magasságban repült.

Oktatója, Bălan Tóni volt, aki türelmesen, önbizalmát erősítve avatta be a
síklórepülés titkaiba.

Hét éve szerzett jogosítványt, két éve pedig Szebenben végezte el a tan -
demrepülő tanfolyamot. A tandemrepülésben két em ber repülhet egy ernyő vel.

Egyedül többször repült át a Retyezát, a Fogarasi-havasok felett.
Kiemelkedő teljesítményei közé tartozik egy távrepülés a Kakastaréjtól Tor -

dáig.  A távolság légvonalban 126 kilométer. Ezt a távot körülbelül hat óra a -
latt tette meg. A Rozsálytól a  Radnai-havasokig is repült. Ausztriában pedig
kö rülbelül 2 000 méter magasságban egy tó felett repült el.

- A felemelkedés és a leszállás mindig ellenszélben történik. Ennek a sport -
nak az űzése tavasszal és nyáron a legkedvezőbb a meleg légáramlatok miatt.
Ügyelek arra, hogy jó legyen a fizikai kondícióm, mert a húszkilós ,,zsákot”
fel kell cipelnem a hegyre - magyarázza Laci.

Számára rendkívül fontos a lelki ráhangolódás, a gyors helyzetfelismerés is.
Dáncs Laci sasként repül, a szél nem sodorja tehetetlen bábuként, pozitív

energia áramlik testében-lelkében, és azt is tapasztalja, hogy repüléskor ma -
gasabb szellemi síkra emelkedik.

- A negatív gondolkodás megbénihatja a síklórepülőt - jegyezte meg  Laci.
A gitározó síklórepülőt szüntelenük hívja a magasság, a végtelen. Úgy ér -

zi, hogy a lakásában is repül, amikor a világhírű  zongoristát, Omar Akramot
hallgatja.

Olvasóink a Facebook-on, a Lacifly oldalon megtekinthetik a síklórepülő
videóit és fényképeit. (Boczor József)

Hogy mik
vannak!

Nem tudtam, sírjak vagy nevessek a 
parlamenti szenteltvizes jelenet láttán,
úgy meglepett szenátoraink - nem is tu -
dom, hanyadik századba illő - kultúr -
szintje.

Aztán, amikor a hasonszőrű ha ve -
rek ellenszavazatai segítségével a fel -
szentelt ,,vitéz” megúszta a törvény elé 
állítást, a javasasszony-szenátor azzal
büszkélkedett a televízióban, hogy az ő
varázslata mentette meg a törvény ke -
zétől a kollégát. A hölgy értelmi ké pes -
ségeiben kezdtem kételkedni: mert ha
a védencével hasonszőrű törvény sze gők
elhiszik, hogy az Égiek már néhány csepp
segítségével a pártfogolásukra bírha tók,
holnaptól fürödni fognak a szentelt víz -
ben, és folytatják praktikáikat.

Mások meg majd úgy vélik, hogy
nem is érdemes becsületesnek lenni, ha
már az Ég is a bitangokkal tart.

Csodálkozom, hogy senki nem vet -
te még védelmébe a bűnpártolással vá -
dolt Égieket! (Popovic Gergely)

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

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

üzletben is vásárolhatnak.
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Pistike megkérdezi az é des -
anyját:

- Anya, ugye, hogy a hús -
véti nyuszi tojja a tojást?

- Igen, Pistike.
- És az is igaz, hogy a to -

jásból kiscsibe kel ki?
- Igen, Pistike.
- Hát nem mondom, szép kis

erkölcsök uralkodnak nyúléknál!

***

Az ötéves Mórickát tanít -
ják a köszöntőre nagypapa szü -
letésnapjára, amely így szól:

- Rövid a versem, mint a
nyuszi farka, éljen soká a nagy -
papa!

A nagy napon Móricka egy
kicsit összekeverte:

- Rövid a versem, mint a
nagypapa farka, éljen soká a
nyu szi!

***
- Mi volt előbb? A tyúk vagy

a tojás?
- Chuck Norris.

*** 
- Hogy kezdődik egy orosz

recept? 
- Lopj két tojást! 
- És hogy végződik? 
- A fene egye meg, az e lőbb

még itt volt...

***

Nyuszika faggatja az anyu -
káját:

- Mondd, mama, én hogy
lettem?

- Majd megtudod, ha na -
gyobb leszel.

- De mama, én most aka -
rom megtudni!

- Nem lehet!
- De mama!
- Hogy lettél, hogy lettél. Hát

egyszerűen csak kihúztak egy
cilinderből, és kész!

***
Két rendőr megaján dékoz -

za egymást húsvétkor. Az egyik
Kinder-tojást kap.

- Te, hallod, megszen ved -
tem vele, mire megettem.

- Ugyan miért?
- Hát a csoki könnyen ment, 

de a kapszulát rohadt nehéz
volt lenyelni.

***

Három tojás megy a si va -
tag ban. Az első azt mondja:

- Előttem a Szahara, hátam 
mögött van két tojás.

A második ezt mondja:
- Előttem van egy tojás, mö -

göttem is van egy tojás.
A harmadik ezt mondja:
- Előttem van két tojás, mö -

göttem van két tojás.
Hogy lehet ez, ha csak hár -

man vannak?
- ???
- A harmadik tükörtojás.

***
Kisgyerekek gyónnak hús -

vét előtt. Bemegy a gyónta tó -
fülkébe az első, megvallja bű -
neit, és ezzel zárja: ,,bedobtam 
a vízbe a tökmagot”. A plé bá -
nos nem érti, de nem kérdez rá.

Jön a következő gyerek, az
is megvallja, hogy bedobta a
vízbe a tökmagot, s ez így megy
tovább, míg az utolsó gyerek
nem említi ezt a bűnt. A plé bá -
nos rákérdez:

- Te nem dobtad vízbe a
tökmagot?

- Nem - feleli a gyerek -, én
vagyok Tökmag!

***
- Az én anyósom olyan, mint

a húsvéti tojás!
- Hogyhogy?
- Erősen festett, és előbb-

 utóbb összetöröm!

***
Számtantanár lett a székely

legény. Hazalátogatott, mikor
az anyja reggelire megfőzött há -
rom tojást. Az új tanár dicsek -
szik a tudományával:

- Édasapám, mit szól, hány 
tojás van itt?

- Három, fijam.
- Nem igaz, mert öt.
- Hát az hogy lehet, fijam?
- Úgy édesapám, hogy ahol

három van, ott kettő is van... és 
három meg kettő az öt.

- Ez igaz, fijam, s akkó én
megeszek kettőt, anyád a har -
madikot, s te edd meg aztat a
kettőt akkó, amék marad...

***
- Hogy fenyegeti meg Nyu -

szika a hóembert?
- ???
- Ide a répát, vagy hozom a 

hősugárzót!

***
Nyuszika és róka találkozik 

az erdőben. Nyuszika köszön:
- Szia, vöröske!
- Te engem ne vöröskézz le!
- Jó, akár le is rókáz hat lak!

***
Nyuszika öngyilkos akar len -

ni. Leugrik a tizedik emeletről, 
számolja az emeleteket:

-  1 0 - 9 -  8 -  7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
 2-1-2-1-2-1... A francba, bea -
kadt a hózentrógerem.

***

A róka találkozik a nyuszi -
kával az erdőben:

- Szia, nyuszika, hova mész?
- A mezőre.
- Mindig a fű, mindig a fű...

***
Húsvét előtt találkozik két

barátnő:
- Te, Vilma, milyen gyö nyö -

rű új ruhád van! Biztos sokba
került.

- Ó, dehogy. Csak egy csók -
ba.

- Amit te adtál a férjed nek?
- Fenét! Amit ő adott a szom -

szédasszonynak.

Húsvét táján édes szokás
a vödörrel locsolkodás,

nálam is van szagos kölni,
ha rád öntöm, meg fogsz ölni?

***
Afrikában jártam, 

pálmafára másztam, 
kiszakadt a nadrágom, 

kiesett a tojásom,
elindultam keresni, 

szabad-e most locsolni?

***
Van nálam egy kölnisüveg,

métereset spriccel,
mivel ilyen rakoncátlan,

lezártam egy sliccel!

***
Piros tojás, hímes tojás

jó koltói ízzel, 
meglocsollak téged
oxigéndús vízzel!

Igaz, hogy én mókás vagyok, 
a vágyaim mégis nagyok: 
meglocsollak és cserébe
tojást tegyél e tenyérbe! 

Csak tojással be nem érem, 
Az ÁFÁ-val együtt kérem.

***
Hosszú a hajad, 
rövid az eszed, 
meglocsollak, 
észreveszed?

Múlt héten  véletlenül a Pentagonnál jártam,
Kisméretű felderítő vadászgépet láttam.

Könnyű volt a fegyverzete, nem tudott bombázni,
Te meg hogy ha el nem szaladsz, nagyon meg fogsz ázni!

***
Erdő mellett folyik el a kanális,

meglocsollak téged, meg az anyád is!

Nincs több
nyúlka-piszka!

 aknujoT !arkoynámoygah

Mi közünk a
tojásokhoz!

Legalizáljuk
a füvet!

Kevesebb tapi,több répa!

Bal zsebemben kölni,
jobb zsebemben bicska,
ha adsz egy ezrest,
a jobb nem lesz nyitva!

***
Áramlik a mozgó tőke,
felkészültem a hétfőre.

Kölnibe már beruháztam,
megvettem egy áruházban

***
A mi utcánk fel van túrva,

meglocsollak büdös...
kölnivel!
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A róka elkapja a nyulat.
- Rendben van, róka koma, 

egyél meg, de előbb engedd meg,
hogy eljárjam a haláltáncot.

A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
- E gyet jobbra, kettőt bal -

ra, hár mat jobbra, négyet bal -
ra, ötöt jobbra, futás!

A róka felsóhajt:
- Ilyen hülye koreográfiát 

még nem is láttam!

***
Húsvétkor egy farmerfiú öt -

letes tréfát eszel ki a szülei szá -
mára: belopózik a tyúkólba, és 
az összes tojást kicseréli szép
festett példányokra.

Nem telik el tíz perc, a ka -
kas kiront az ólból, és nekiug -
rik a pávának...

***
Húsvét előtt bújócskázik a 

kakas és a tyúk. Így szól a tyúk:
- Ha azonnal megtalálsz, ak -

kor a tied leszek. Ha csak 10
perc után találsz meg, akkor csak
egy csókot kapsz!... Most szá -
molj, én pedig elbújok az ól mö -
gé!

***

Találkozik a nyuszika és a
holló. A nyuszika csupa vér.
Megkérdezi a holló:

- Nyuszika, veled mi tör -
tént?

- Képzeld, a medvelány tam -
pon nak használt!

Másnap megint talál koz nak.
A nyuszika megint csupa vér.
Megkérdezi a holló:

- Nyuszika, veled mi tör -
tént?

- Képzeld, a medve megint 
tamponnak használt.

Harmadnap ismét talál koz -
nak. Most a holló csupa vér.
Megkérdezi a nyuszika:

- Holló, veled mi történt?
- Képzeld, a medve rájött,

hogy a szárnyas betét jobb, mint
a tam pon.

***
Gazsi húsvétkor felveszi az

ünneplő gú nyá ját, és elmegy a
misére, mert még sosem volt.
Ott a pap mondja a szentbe -
szédben:

- ... És Jézus elmene a ge -
cemani kertbe, s ott elfogák és
megvesszőzék...

Tetszik Gazsinak a szertar -
tás, elhatározza, hogy jövőre
sem marad le róla.

Következő húsvétkor megint
ott van az első sorban. Mikor a
pap odaér, hogy:  ,, ... és Jézus
elmene a ge cemani kertbe, s ott
elfogák és megvesszőzék...”, Ga -
zsi bekiabál:

- Úgy kell neki, minek ment 
oda? Tavaly is ott fogták el!

***

Három szőke áll a menny -
or szág kapuja előtt...

- Bejöhettek, ha megmond -
jatok nekem, mi az a húsvét -
mondja nekik Szent Péter.

- A húsvét az az ünnep, mi -
kor visszaszámolunk 10-től, pezs -
gőt bontunk, és tüzijátékot
nézünk... - így az első.

- Nem, nem ez a húsvét!
- A húsvét egy ünnep de -

cem berben, amikor egy nagy
fát feldíszítünk, ajándékokat a -
dunk egymásnak, megünne pel -
ve ezzel Jézus születését - így
a második.

- Sajnos ez a válasz sem he -
lyes - mondja Szent Péter, majd
kissé elkeseredetten és lemon dó -
an a harmadik szőkeséghez for -
dul, hogy meghallgassa őt is.

- Én tudom, mi az a húsvét. 
Húsvét egy keresztény ünnep,
hasonlít a zsidók pészahjához.
Jézus és a tanítványai az utolsó 
vacsorát ették, majd nem sok -
kal ezután Jézust elárulta az e -
gyik tanítványa, és a rómaiak
kezébe adta. A rómaiak elvit -
ték, töviskoronát tűztek a fe jé -

re, kigúnyolták, majd egy ha -
tal mas keresztre szögezték. Mi -
u tán meghalt, egy közeli bar -
langba temették, amelyet egy
hatalmas sziklával zártak el.

Szent Péter megkönnyeb -
bülten mosolyog, és örül, hogy
a nő tudja a választ, de a sző -
keség ekkor így folytatja:

- Minden évben a sziklát el -
mozdítják a barlang elől, hogy
Jézus ki tudjon jönni, és ha
meg látja az árnyékát, az azt je -
lenti, hogy még nincs vége a
télnek...

***
Húsvét előtt a férj haza megy

a vadá szatból. Felesége meg -
kérdezi, hogy hozott-e va la mit?
Mire a férj:

- Elejtettem egy nyu lat.
- Na, és hol van? - kérdezi

a feleség.
- Mondom, hogy elejtettem!

***

Két idős néni beszélget:
-  Ezek a mai fiatalok olya -

nok, mint a nyulak!
- Hogy érti ezt, kedveském?
- Csak két dolog érdekli ő -

ket: a fű meg a szex.

***
- Miről lehet felismerni a re -

pülő nyulat?
- ???
- Sast visz a hátán.

***

A tyúk fut a kakas elől, és
közben gondolkodik:

- Ha megállok, könnyű vé -
rűnek hisz. Ha nem, frigidnek.
Inkább csak véletlenül elesek...

***
- Miért eszik a tyúk kakaó -

port?
- ???
- Hogy csokitojást tojjon.

***
Dadogós bácsi tyúkokat terel:
- Elmentek t-t-t-ti a jó édes 

a-a- a-anyátok pi-pi-pi-pi..., na
nézd meg, erre idejö nnek!

***

- Hogy lehet könnyen nyu -
lat  fogni ?

- Ásol egy gödröt, be leülsz, 
és utánozod a répa hang ját.

***
A tyúk és a tojás üldö gél -

nek az állatorvosi rendelőben.
Kijön a nővérke:
- Elnézést, melyikük volt itt

előbb?
- Anyád!

***
Két bárány megy a siva tag -

ban. Az egyik megszólal:
- Vizeeeeet...
Erre a másik:
- Te jó ég, egy beszélő bá -

rány!
***

A rendőr húsvétra bárányt
vesz a juhásztól. A juhász meg -
engedi neki, hogy ő válassza ki,
melyik bárány kell. Amikor a
fizetségre kerül a sor, a juhász
megkérdezi: 

- Maga ugye rendőr? 
- Erre meg miből jött rá? 
- Csak mert a pulit viszi...

Hu mor-zsák

Vers et mondok, de rövidet
gyorsan öntöm a kölnimet.
Tölts egy italt, nagy pohár ba,

Megszomjaztam
versmon dás ba'.

***
Zöld erdőben jártam, 
valóságshowt láttam.

Nem győztem a végét várni,
kezdtem már a végét járni.
Hazajöttem étlen-szomjan,
meglocsollak azon nyomban.

Immár eljött húsvét napja,
részeg minden gyermek apja;

én is közéjük tartozom,
a piás flaskát hordozom.

A lábamon alig állok,
nevetnek is rám a lányok;
de most már a lényegre térek:
Egy jó erős pálinkát kérek!

Nesze nektek 
húsvéti
tojás!

Jó étek a rizs,
jó játék a teke,

lespriccelhetlek-e ?

***
Van nálam egy kis pacsuli,

leloccsintom magát,
ha egy kicsi mázlija van,

szereti a szagát.

***
Zöld erdőben jártam, 
zöld levelet láttam. 
Elszívtam! Bejött!

***
Meglocsollak SMS-sel,

nem fogok tökölni;
neked nem kell hajat mosni,

nekem nem kell kölni.

... jó, akkor leírom a receptet, 
nagyon egyszerű, neked is

biztosan sikerülni fog!
Globális

felmelegedés,
kölyök! Ezért

olvadt el a csoki!
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Élt, éldegélt egyszer a hat vanas évek -
ben egy szamár Nagybányán, a stadion 
környékén. Valamilyen neve is volt ál lí -
tólag ennek a szamárnak - mely való já -
ban nem is inkább a városé, hanem a sta -
dioné volt, mert ott volt állásban -, de mi -
vel a stadion is a városé volt, így hát a
szamár is az volt, ezért szinte mindenki 
csak úgy nevezte, hogy: a város sza ma -
ra! Persze nem csak ez, sok szamár volt 
még abban az időben a városban! Hi szen
akkor még nem volt ennyire mod ern a
világ, nem járhatott minden szamár is ko -
lába, csak a kiválasztott, igazi sza ma rak.
És ez a sok szamár, bizony, mind dol go -
zott! Nem zúgolódtak, mint mos taná ban
egyes szamarak, és könnyű volt őket mun -
kára fogni. De ilyen híres és közismert
szamár, mint ez a város szamara, mely -
nek állati bájait még egyes festők is meg -
örökítésre méltónak tartották, no ilyen
aztán egy sem volt.

Azaz, volt még egy - amely akár pár -
ja is lehetett volna ennek -, csak hát el ke -
rülték egymást. Az ugyanis a város má -
sik végén lakott, ott volt valamiféle is -
tállója és egy Tarzánnak ,,becézett” e -
gyén nek volt a szolgálatában, aki sok 
mindent, de általában fát fuvarozott ve -
le az utána kötött kis kordéban. Ami bi -
zony elég nehéz volt, pláne, amikor Tar -
zán elvtárs is felült a saroglyába...

Jártak ugyan ők is a stadion melletti
dühöngő környékén - mert ez a Tar zán -
nak nevezett egyén az italt igencsak sze -
rette -, de inkább csak úgy átmenőben.
Ez pedig kevés volt a két szamár kö zöt ti 
kapcsolat elmélyüléséhez.

Tény, hogy - amint az általában len -
ni szokott -, ennek a bizonyos Tar zán -
nak a szamara sem a becsületes mun -
kával, nem a faszállítással, akarom mon -
dani, a fa és minden egyéb fuva rozá sá -
val vált híressé. Nem ezzel tűnt ki sza -
mártársai közül, hanem az ostoba or dí -
tozásával. Az történt ugyanis, hogy egy -
szer, bizonyos hóbortos - akarom mon -
dani -, vicces kedvű, jó humorú em be -
rek kifogták a hámból, rendőrsapkát tet -
tek a fejére és betuszkolták a (talán még
most is létező), akkor éppen üresen ál -
ló, Recea felé vezető úton lévő, vá ros -
széli őrbódéba. Ami - valljuk be őszin -
tén - nem volt egyszerű feladat!

A szamár pedig, ahelyett, hogy ö rült
volna sorsa jobbra fordulásának - hi szen
nem kellett dolgoznia semmit, csak bá -
mulni a járókelőket -, ő azonban elkez -
dett szörnyű módon bőgni, ordítozni.
Persze nem sokáig, mert jöttek vala mi -
lyen számára igen furcsa öltözetű em be -
rek, közrefogták és elvitték. És még
mond ja valaki, hogy: ,,szamárbőgés nem
hallatszik az égig”.

A lényegre térve azonban - mármint 
a város, azaz a stadion szamarára -, az
sem gondolta volna az elején, hogy majd
egyszer híres szamár lesz belőle. A sport -
csarnoknál, azaz futballpályánál lévén

szolgálatban, igencsak nehezen teltek
hét köznapjai. Húzta a nehéz tartályt te -
le vízzel keresztül-kasul a pályán, lo csol -
ták annak zöld gyepjét, látta azt nap mint 
nap nőni, növekedni, sokszor véres ve -
rejtéke árán, de ő abból bizony egy ha -
rapásnyit sem ehetett. És ez fájt neki a
legjobban. Mármint az, hogy nem élvez -
heti, meg sem kóstolhatja munkája gyü -
mölcsét...

De, mint minden rossznak, ennek is
vége szakadt egyszer. Jött a moder ni -
zá ció, vezetékes víz a pálya szé lén, így
aztán az igencsak hűséges és munka bí -
ró szamárra már nem volt szükség. A

mór - akarom mondani -, a szamár meg -
tette kötelességét, most már mehetett,
nyugállományba helyezték. Azaz, mi -
vel már a tartása gondot okozott, egy -
szerűen szabadjára engedték, gon dos -
kodjon magáról! Szegény szamár pe dig
tűnődhetett magában, vajon mit is fog
ő most kezdeni ezzel az - csak úgy nagy
hirtelen - ölébe pottyant baromi, azaz
ál lati nagy szabadsággal?! Mert eddig
volt, ahogy volt,  ha ütötték is, verték is
néha, ha szűkösen is, de mégiscsak meg -
volt mindene. Persze nem több, csak
annyi, amennyi egy szamárnak dukál: sze -
rény eledele és fedél a feje felett. Most
azonban, kóvályoghatott ugyan szaba -
don, mehetett ide-oda a stadion kör nyé -
kén, bőghetett bele a sötét éjszakába,
á zott-fázott, de már a kutya sem kér -
dez te, senki sem törődött vele. Ez pe -
dig még egy szamárnak is sok volt!

Elhatározta, hogy nem tűri tovább ezt
a megalázó helyzetet. És elindult csak
úgy vaktába, az orra irányába. Elhaladt 
a Városi Fürdő mellett, tovább és to vább,
az út szélén bóklászva, legelészve, míg -

nem, egyszer csak rátalált a művész te -
lepre! Meglátván annak buja nö vény ze -
tét, zsenge füvét, gondolván, hogy rév -
be ért, egyszerűen besétált. És mivel sen -
ki sem bántotta, nem gátolta a lege lés -
ben, a szabad mozgásban, egész nap ott
tartózkodott. Sőt, mivel látta, hogy ezek
a fura emberek kedvesebbek hozzá, a sza -
márhoz, mint saját embertársaikhoz, szé -
pen bánnak vele, nem úgy, mint eddigi
gazdája, ezután szinte minden áldott nap
meglátogatta a telepet. Éjjel ideiglenes
szálláshelyén, a stadion környékén tar -
tózkodott, a nappalokat pedig szinte min -
dig a telepen töltötte.

Mivel senkinek semmi kárt nem o ko -
zott - azon kívül, hogy egyszer a gond -
nok tehénkéjének vetett répát meg dézs -
málta, lelegelte -, itt mindenki szerette.
Dédelgették, simogatták, tenyerükből e -
tették mindenféle jóval, néha-néha meg
cukorkát is adtak neki! Mondják, hogy
az egyik neves festő annyira meg sze ret -
te, hogy néhány képén meg is örö kí tet -
te! Mókás kedvében egyszer még azt is 
mondta - mert nagy mókamester volt
az öreg -, hogy ezt a szamarat senki se
merészelje bántani, mert ez az ő test vé -
re! Ez ugyanis nagyon sok pénzt hoz
neki a konyhára. Amelyik képén rajta
van a szamár, azt azonnal, még meg sem
szárad a festék rajta, máris megveszik,
mint a cukrot!

Nos, ha mondta, biztosan így volt,
mert anélkül is nagyon kelendőek vol -
tak a képei. Állítólag még a múzeum is
vásárolt ezekből a szamaras képekből.

Mi tagadás, a sok rossz után igen -
csak jó dolga lett a szamárnak! És ez így
is maradt volna talán élete végéig. Igen 
ám, de egyszer, valamilyen véletlen foly -

tán belekeveredett a politikába és az
lett a veszte szegény szamárnak!

Az történt ugyanis a hatvanas évek -
ben, hogy egyes emberek különféle tet -
szetős kinézetű, de fölöttébb furcsa á -
kombákomokkal teli papírosokat, pla -
kátokat ragasztottak ki a stadionnal szem -
ben lévő hírdetődeszkákra. Pontosan o -
da, ahol ő éjjelente tartózkodott. Való -
sággal ingerelték, provokálták ezek a
még egy szamárnak is hihetetlen dol -
gokat hazudó plakátok!

De, mint nyalánkság, nagyon is íz -
lettek neki ezek a nagydarab papí ro sok.
Ezért aztán, amit kiragasztottak nap pal,
azokat ő szép sorjában mind bezabálta, 
még a deszkákat is lenyalta utána! Per -
sze, ez egyáltalán nem tetszett a pla ká -
tokat ragasztó embereknek. Márcsak a -
zért sem, mert egyszerűen nem tudták
elképzelni, vajon miféle rend szerel le nes, 
osztályidegen emberek garázdál kod nak
itt az éj leple alatt, és milyen szán dék kal?

Biztosan a kommunizmust akarják
megdönteni! - mondogatták kórusban.
Nosza, lett is erre nagy ijedelem, pánik
az elvtársak körében! Lótás-futás, őr ál -
lítás, de mind hiába. A plakátok reg gel -
re mind eltűntek. És ez így ment egy jó
darabig. Mígnem egyszer, a rendszer e -
gyik éber őre észrevette, hogy nem is em -
ber, hanem csak egy szamár, a város sza -
mara tépdesi, nyalogatja le az általuk ki -
ragasztott plakátokat! Erre pedig ők e -
gyáltalán nem is gondoltak! Miután a -
zon ban saját szemükkel is meg győ ződ -
tek róla, látván, hogy nincsenek itt sem -
miféle ,,osztályidegen” elemek - amire
ők még álmukban is gondolnak -, még -
iscsak megnyugodtak. Legalábbis lát -
szó lag.

Szegény szamárnak azonban nyo ma
veszett, azóta se látta soha senki. E gye -
sek azt mondják, hogy biztosan elkó bo -
rolt, elkószált valamerre - szokásához hí -
ven -, mások meg úgy vélik, legalábbis 
remélik, hogy baja nemigen történ he tett, 
hiszen nem ellene, hanem érte jöttek és 
elvitték az illetékes elvtársak.

Tény azonban, hogy szegény állat
nagy hirtelen úgy eltűnt, mint szamár a
ködben...

KOCSIS JÓZSEF:

A város szamara

***

Ui. Szegény szamár, ha még élne 
és látná a telep jelenlegi állapotát, szel -
lemiségét, nemigen térne be a telep -
re. Hiszen ott már rég számára sem
na gyon volna semmi látnivaló. Sem a 
medi ter rán környezetben valaha volt 
eg zo ti kus, évszázados fák, sem a bu ja
növényzet. Csak az ódon (és később
é pí tett), le zül lesztett és tönkretett, be-
 beázó épü le tek viharvert látványa...

De ha így ,,haladunk”, ahelyett, hogy
azokat rendbehoznák, restaurálnák,
e re deti formájukban helyre állíta nák, 
még ezek is nemsokára teljesen el -
tűn nek. A hajdanvolt híres művész -
telep mag yar jellegéből, mag yar szel -
le misé gé ből nem marad semmi. Mert 
- amint hallom és látni vélem - az 50-
 es, a 60- as, 70-es és 90-es évek kí sér le -
tei után most is pon tosan ez a román
nem zet politikai szán dék. A haj dan -
volt híres művésztelep ,,át rajzolá sá -
val”, azaz tel jes átfor málásával, át é -
pítésével azt a bizonyos mag yar jel -
leget, mag yar szel lemiséget akarják
megsemmisíteni, teljesen eltün tet ni...

Persze, lehet és szabad - talán szük -
séges is szép terveket szőni - egy új, a
mai elvárásoknak is megfelelő mű vész -
telep építésén gondolkozni, de azt - leg -
a lábbis szerintem - máshol kellene
meg tenni. Ezeket az évszázados mű -
em lék épü le te ket pedig restaurálják,
tegyék rendbe, és őrizzék meg ere de -
ti for májukban.

Péter Károly jegyzete:

Minden lehetséges
Negyven évet dolgoztam a közigazgatásban, de én még

olyat nem hallottam és nem láttam, hogy egy közha tó ság -
nak, vagy egy közigazgatási szervnek ne lett volna meg ad -
va az a törvényes lehetőség, hogy mérlegelés után jóvá -
hagyjon vagy elutasítson bizonyos folyamodványokat, bead -
ványokat, kérvényeket. Ismétlem: hogy jóváhagyjon vagy
el utasítson!

Államfőnk nem egyszer emelt szót amiatt, hogy a Kép -
vi selőház vagy a Szenátus nem járult hozzá a korrupcióval 
gyanúsított politikusok előzetes letartóztatásához vagy ő -
ri zetbe vételéhez. Az alkotmány előírja, hogy mindezek csak -
is annak a háznak a jóváhagyásával történhetnek, amely -
nek tagja a képviselő vagy a szenátor. Szerintem a par la -

mentnek mérlegelési lehetősége van,
és vagy jóváhagyja, vagy megin do -
koltan elutasítja a kérelmet. Ha va -
laki – e se tünkben a törvény, vagy ál -
talam elképzelhetetlen mó don az ál -
lamfő – arra kötelezné a par la men -
tet, hogy minden e gyes folya mod -
ványt jóváhagyjon, akkor nem lenne 
értel me alkotmányunk 72. szaka szá -
nak, valamint a jóváhagyási ké relem kibocsájtásának és
benyújtásának?

Összegzésül: ne higgye senki em ber fia, hogy a Sze ná -
tus az elutasítással megakadályozta az ügyészeket abban,
hogy folytassák a Şova szenátor elleni bűnvádi eljárást. Ne
szedjünk már be minden népbutító hazugságot és mellé be -
szélést! Şova szenátor bármikor törvény elé állítható! Hogy
bűnös-e vagy sem, azt nem az ügyészség fogja kimondani,
hanem a kompetens bíróság. 
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Román fejlesztés a
kerékpárlopás el len

Az első romániai, biciklilopás elleni szerkezetet fejlesztette ki négy
fiatal informatikus és közgazdász. Mivel a biciklieladások hazai pi -
aca megközelítőleg 45 millió euróssá növekedett (az Eurostat fel -
mérése szerint), Európában az egyik legdinamikusabban fejlődő
kerékpárpiaccá vált. 

A kétkerekűek ellopása is egyre gya -
koribb, Bukarestben például évente 600
biciklit tulajdonítanak el jogtalanul. Leg -
gyakrabban parkokból, parkolókból,
lépcsőházakból lopják el a két kere kű -
eket.

A négy romániai fiatal Waldo Bike
elnevezésű kezdeményezése olyan vé -
delmi rendszeren dolgozik, amelynek
segítségével eredményesen mega ka dá -
lyozható a lopás – olvasható a Green -
report.ro honlapon. A kerékpárra csatla -
koztatott elektronikus szerkezet a tu -
laj donos telefonjára küldi a jeleket, így 
értesíti arról például, hogy lopják a ke -
rékpárt.

„Mi magunk is gyakran bicik li zünk,
ezért döntöttünk úgy, hogy kitalálunk
valamit a lopás el len. A piacon be sze rez -
hető hasonló megoldásokkal ellen tét ben
ezt a szerkezetet nem lehet leszerelni a
kerékpárról, a jelzéseket pedig egy in -
gyenesen feltölthető mobilos alkal ma -
zás teszi lehetővé” – nyilatkozta Narcis
Mihai, a cég egyik alapítója.

Kifejtette, a szerkezet éles hangot
ad ki, ha el akarják lopni a kerékpárt,
ez egyszerre megijeszti a tolvajt és ri -
asztja a közelben lévőket is, u gyan ak -

kor értesíti telefonján a tulajdonost. És
ha a tulajdonos későn is érkezik oda, a -
hol biciklijét hagyta, megtalálhatja az
ellopott kerékpárt a szerkezetbe szerelt 
GPS segítségével. A szerkezet kifej lesz -
tői úgy nyilatkoztak, a lopást mega ka -
dá lyozó felszerelés megközelítőleg 120
euróba kerül majd.

Tavaly egyébként magyarországi min -
tára Erdélyben is meghonosítani kí ván -
ták a kerékpárlopásokkal szemben fel -
lépő Tolvajkergetők polgári öntevé keny
csoportot. A Kolozsváron megalakult,
több erdélyi és partiumi városban is ter -
jeszkedni kívánó társaság GPS-es és rá -
diós jeladóval ellátott csalibicikliket he -
lyezett el közterületen, majd ellopá su -
kat követően kísérletet tett a tolvaj el -
fogására.

A civil bűnvadászok rejtett mű hol -
das jeladóval látnak el egy bringát, a me -
lyet eltulajdonítása után követnek, az
u toléréskor pedig megpróbálják a tol -
vajt „jobb belátásra bírni”, majd jelen -
tik a rendőrségnek az esetet. A Buda -
pesten megalapított csoport mintájára
már Kolozsváron is létrejött egy öttagú 
„fiókszervezet".

(Krónika)

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. március

Romániai gyökerei is vannak az ámokfutó pilótának
Romániai gyökerekkel is rendelkezik Andreas Lubitz, az a másodpilóta, aki

múlt kedden szándékosan vezette egy hegyoldalnak a Germanwings német fapa -
dos légitársaság Barcelonából Düsseldorfba tartó, 150 embert szállító Airbus A
320- as repülőgépét – értesült egy német lap.

A Donau Kurier című lap szerint Lubitz (képünkön) anyai nagyapja, aki je -
len leg 87 éves, fiatal gyermekorvosként a 70-es években kiutazott Németor szág -
ba egy orvosi konferenciára, ahonnan nem tért többé haza. Állást kapott egy neu -
burgi kórházban. A közelmúltig ott laktak, ekkor költöztek Monta ba ur ba, a hol Lu -
bitz a szüleivel élt, hogy közelebb legyenek lányukhoz, a pilóta édesany já hoz.

Valószínűsíthető, hogy Lubitz nagyapja erdélyi szász lehetett, mivel a saj -
tóhírek szerint Brassóból költözött Németországba. (Krónika)



Meglepően boldogak
vagyunk: az átlag felett

Európában
A dán nyugdíjasok a legbol do gab -

bak Európában, míg a bolgár nyug dí ja -
sok a legboldogtalanabbak - derül ki az 
Eurostat felméréséből, amit a bol dog -
ság napja alkalmából adtak ki. Összes -
ségében a dánok, a finnek és svédek a
legboldogabbak az Európai Unióban,
1-től 10-ig terjedő skálán mindhárom
or szág lakossága nyolcasra értékelte az 
élettel való elégedettségét. Szintén nyol -
casra értékelték a boldogságukat a sváj -
ciak. Alig maradnak el tőlük a nor vé -
gok és izlandiak, akik 7,9-es átlaggal
jönnek utánuk. Az EU-s boldog ság in -
dex egyébként 7,1. Románia a közép -

mezőnyhöz tartozik, az országban élők 
átlaga 7,2 a felmérés szerint. A bol gá -
rok kirívóan boldogtalanok és elége -
detlenek, a 4,8-as átlagukkal messze le
vannak maradva a második legbol dog -
talanabb görögöktől, ciprusiaktól, ma -
gyarországiaktól és portugáloktól, akik -
nek 6,2 az átlaguk. A felmérés kor osz -
tály szerinti bontásából az derül ki,
hogy nálunk a 16-24 év közöttiek a
leg elégedettebbek, 8-as az átlaguk. Eb -
ben a korosztályban az EU-ban csak a
dánok (8,1), az osztrákok (8,4), a len -
gyelek (8,1) és a finnek (8,2) előznek
meg. Az idősebb korosztályoknál fo -

lya matosan csökken a boldogság szin -
tünk, a 75 év feletti nyugdíjasok a leg -
szomorúbbak az országban, 6,2 az át -
laguk. Egyébként egész Európára jel -
lemző, hogy boldogabbak és elége det -
tebbek a fiatalok, a 16-24 év közötti kor -
osztálynak 7,6-os az átlaga. Az EU-
 ban a 75 év fölötti korosztály a leg bol -
dogtalanabb 6,8-cal. Az euró paiak bol -
dogsága szempontjából az egészség a
legmeghatározóbb, utána következik a
pénzügyi, a munkaerőpiaci helyzet,
majd a társadalmi kapcsolatok követ -
keznek. A tanulmányból az is kiderül,
hogy az Európai Unióban a férfiak ki -
csit boldogabbak (7,1), mint a nők
(7,0). (transindex)

Kínai orvoslásban jártas
orvosrobotot fejlesztenek

A hagyományos kínai orvoslásban
járatos, diagnózis felállítására képes,
em beri külsejű orvosrobotok jelenhet -
nek meg jövő tavasszal a kínai orvosi
rendelőkben - számolt be az újdon ság -
ról a Sanghaj Televízió riportja. Az in -
telligens gépeket együtt fejleszti a sang -
haji Fudan Egyetem matematikatudo -
mányi intézete és a sanghaji hagyomá -
nyos kínai orvoslás egyeteme. A robo -
tok a hagyományos kínai orvoslást
(TCM) gyakorló doktorok módszereit
alkalmazzák: meghallgatják a beteg hang -
ját és légzését, értékelik teste illatát, fel -
mérik a kórelőzményeket, és elemzik
életviteli szokásait, érzelmeit is. A fej -
lesztők szerint a robotok a TCM or vo -
sokhoz közel hasonló pontosságú diag -
nózis felállítására lesznek képesek, a
szubjektivitás kizárásával. Ennek elle -
nére a TCM-1 elnevezésű ro bot első
vál tozata biztosan nem “dolgozik”
majd önállóan, az orvosok mellett mű -
ködve viszont jelentős mértékben hoz -
zájárulhat a diagnózis sikeréhez - kö -
zölte a kutatócsapat. A kézzel és lábbal 
rendelkező, emberformájú robotdok -
tor szoftvere a radiológiai diagnosz ti -
kában használt számítógépes tomo -
gráfia (CT)-felvételek és ultrahangos
vizsgálati eredmények bizonyos szintű 
elemzésére is képes lesz. Az országban 
már végeznek operációkat orvosi ro -
bot karokkal és elszórtan orvosi kise gí -
tő robotok alkalmazásával is próbál -
koznak, a TCM-1 ugyanakkor az első
kínai fejlesztésű robotdoktor.

Érzelgős hasonlat
VÍZSZINTES: 1. Atya. 4. “A

szen vedély ...” (Wal ter Scott). 13.
Ku korica (nép.). 14. Formál. 15. A
kimonó öve. 16. Papírmérték. 17. Szö -
vegkörnyezetből kiemel, aláhúz. 19.
Szaporodik a hal. 20. Határozórag, a
-nek párja. 22. Méhcsapat. 23. Vár ko -
nyi őrgróf volt (Tádé). 24. Porció. 26.
Ünnepélyesen átad. 28. Mázol. 29.
Ma dárcella. 31. Szitaszövet. 33. A vé -
gén teremt! 34. Fosztóképző. 35. Mes -
terséges nyelv. 36. Mézelő fa. 38.
Rész ben átnéz! 39. Ókori nép a Holt-
 tengertől délre. 41. Só (lat.). 43. Chip
társa. 45. Kaneto babája. 46. Későre.
47. Long play (röv.). 49. ... arat; dia -
dal maskodik. 51. Égéstermék. 52.
Rész ben ráad! 54. Polémia. 55. Japán
őslakó. 56. Dél-amerikai síkság. 58.
Voznyeszenszkij verse. 59. Görög és
osztrák gkj. 61. Zola hősnője. 62. Gát -
ba ütköző. 65. Keresztül. 67. Jód, szén

és trícium. 68. Forrón puszil. 69. Hu -
szárparancs.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Színes tollazatú ma -
dár. 3. Befaló! 4. Szemszín. 5. Szobrot
készít. 6. Kenőanyag. 7. Tréfás szín há -
zi bemondás. 8. ...-akaratlan; kény te -
len-kelletlen. 9. Ógörög hangsor. 10.
Járunk rajta. 11. Amerikai színésznő
(Kim). 12. Ugyanott (lat.). 18. Akta.
19. Kissé sima! 21. Viszontagság. 23.
Be cézett At tila. 25. Az erő egysége
CGS-rendszerben. 26. Nagyon pontos
időmérő eszköz. 27. Cremonai hege -
dű készítő. 30. Női énekhang. 31. To -
kió régi neve. 32. Nászinduló! 35. Itt
kinn (nép.). 37. Vékony sugárban fo -
lyik. 39. Pénzét italra költő. 40. Fi -
gyelmeztet. 42. Hordómérték. 44. Ha -
vas részlet! 46. A hangosság mérték -
egysége. 48. Hosszú nyakú üveg. 50.
Hiteles mérték. 51. Könyvet meg je -
lentet. 53. Az Isteni Színjáték írója
(Alighieri). 55. Annál lennebb. 57.
Napszak! 58. Hibáztat. 60. ..., hajrá!;
sportolók biztatása. 62. Egri Sport egy -
let (röv.). 63. Skandináv férfinév. 64.
Volga-szakasz! 66. A hajó hátsó része.
68. Csepel határai! 70. A rojt része!

    Szerkesztette: Csatlós János
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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. 

„Azt szeretném, hogy az EKE több legyen, mint azoknak az összeverődött 
társasága, akik csak a barangoló élet élvezetét hajhásszák. Az EKE nyújtson
al kalmat tagjainak arra, hogy művelődjenek, ízlésük finomodjék, életfel fo gá -
suk tisztuljon, egész egyéniségük nemesebbé és mélyebbé váljék. A termé -
szetjárónak mindig különbnek és különbnek kell lennie” – ezeket a gon do la -
tokat osztotta meg dr. Tavaszy Sándor 1937-ben, amikor vállalta, hogy az
EKE elnöke lesz. Most, a tisztújítás küszöbén is e gondolatok csengtek vissza 
az erdélyi turistaság legnagyobb szervezetének folyóiratában akár útmutató
gyanánt is. Az Erdélyi Gyopárnak idén immár második lapszáma is elkészült, 
tartalmas olvasnivalót kínálva. Tartalma ezúttal is színesebb lett a korábbinál: 
egy új rovat első cikke jelent meg, mely a honismeretet gazdagítja. Leljék
benne örömüket!

Most is jelentős helyet szántak a szerkesztők az EKE helyi szervezeteinek, 
hogy hírt adhassanak az elmúlt két hónapban kifejtett tevékenységükről, illet -
ve közöljék áprilisi és májusi túraajánlóikat, hogy akinek kedve van, velük
tart hasson. Mert az egyesület nem egy zárt közösség, bárkit szívesen fogad -
nak egy-egy túrára, ahol a társaság és a jó hangulat garantált. 

Az év második lapszámában újabb túraleírásokat olvashatnak, mintegy
kedvcsinálóként a nyári vándortáborhoz. A tusnádfürdői főhadiszállású leg na -
gyobb turistatalálkozón szintén mindenkinek helye van, a túraválaszték is bő -
séges. Tervezzenek táborozást, a programból pedig válogassanak kedvükre!

Utazhatnak másként is: múltba és jövőbe. A laposnyai vadászkastélyok is -
mertetése erre éppúgy lehetőséget kínál, mint a nemsokára megjelenő, Súgó-
 barlangról szóló kötet, melynek részletes ismertetője szintén a friss lap szám -
ban található. Ha viszont mégis a jelenben maradnának, mellőznék az idő -
utazást, olvassanak arról, milyen szállás- és kiránduláslehetőség van, ha a
Csal hóban lévő Fântânele menedékházban vernek tanyát egy hétvégére. Las -
san az időjárás arra is lehetőséget ad, hogy kint, a csillagtakaró alatt aludjunk. 
Van, aki ezt az élményt úgy tudja megörökíteni, hogy aki egész éjjel a csilla -
gokat nézi, az is álmélkodik. Erre is bizonyítékkal szolgálunk az Erdélyi
Gyopár legfrissebb lapszámában.

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!
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Húsvét előtt -
a Húsvét szigetekről

1722 húsvét vasárnapján, egy hol land hajó legénysége vá rat la nul
földet pillantott meg a Csendes-óceánon, a délkeleti passzát sze lek
övezetében. A sziklás, barátságtalan parthoz közelítve Ja cob
Roggeveen admirális meglepetten vette észre, hogy ameddig csak a
szem ellát, gigantikus szobrok sorakoznak végig a part mentén,
háttal a tengernek, fejükön jellegzetes fejdísszel.

Miután kikötöttek, az admirális rá -
ta lált a szigetlakókra. Szánalmas kö -
rül mények között éltek, kő szerszá mo -
kat, fegyvereket használtak, s a néhány 
kenujuk is kicsi és ütött-kopott volt.
Akkor a sziget lakosságát 3000 főre be -
csülték.

Az angol Cook kapitány, a nagy ha -
jós 50 évvel később jutott el a szigetre.
Legénységének egyik tagja, egy ha waii
tengerész értette a szigetlakók nyelvét,
ugyanis polinézül beszéltek, akárcsak ő.
A szigetlakók elmondták, hogy ők a szo -
borfaragók leszármazottai. Legendáik
szerint 22 emberöltővel korábban Hota
Matua törzsfőnök vezette őket a szi -
get re.

Letelepedés a szigeten
A régészek által lapitáknak nevezett 

új-guineai nép, a navigáció és a fa ze -
kas ság mesterei, Kr. e. 1000 táján érték 
el a Fidzsi-szigetet, majd hosszú, ve szé -
lyes út után a Tonga és Szamoa szi ge -
teket. Leszármazottaik 400 évvel ké sőbb
még keletebbre hajóztak, hogy „szél fe -
lett” – ahogy a polinézek mondják – új
földeket keressenek. Tudták, hogy a vi -
lág tele van szigetekkel, s a „szél fe let -
tiek” mindenütt lakatlanok.

Egy szanszkrit szöveg leírja a kor -
mányos szakértelmét: „Ismeri a csil la -
gok állását, s mindig tud tájékozódni.”
Másutt ez áll: „A halak, a madarak, a
víz színe által megkülönbözteti az ó ce -
án régióit.” A lapiták mindehhez a tu -
dáshoz hozzáadták az áramlásokról, a
hullámok alakjáról, a felhők elren de ző -
déséről és az uralkodó szelekről szer -
zett ismereteiket. Erős, kéttörzsű ke nu -
i kon széllel szemben is tudtak vitor láz -
ni, így hosszú utakat tettek meg távoli
szigetekre. Ezért nevezik őket „sok szi -
get népé”-nek, azaz polinézeknek.

Meglehet, hogy Kr. u. 380 körül a
Tuamotu-szigetek törzsfőnökének ki -
seb bik fia, talán családi viszály után,
tengerre szállt néhány követőjével, és
elhajózott kelet felé. Napokig nem lát -
tak mást, csak a végtelen óceánt. A szél -
lel haladva a vad, nyugati szelek öve ze -
tébe sodródtak, messze délre, s már le -
mondtak arról, hogy valaha is kikötőt
találnak. Fogytán volt az élelmük, mert 
néhány csirke kivételével minden álla -
tukat elveszítették. Ekkor azonban a vi -
har lecsendesedett, kenuikat északi i -
rányba fordították, újra rátaláltak a dél -
keleti passzátszélre, s egyszerre csak
feltűnt az utolsó sziget: Te Pito o te He -
nua, a Világ Köldöke.

Ám történhetett úgy is, ahogy Thor
Heyerdahl norvég régész állítja. Sze -
rinte az első telepesek keletről, az in -
kák előtti Dél-Amerikából érkeztek, tu -
tajaikon magukkal hozva az édes bur -
go nyát, a gyékényt, mely nagy bőség -
ben terem a Húsvét-sziget krátertavai
körül, valamint a kőfaragás mes ter sé gét.
Nem tudjuk, mi is az igazság?

A kőszobrok felállítása
A Csendes-óceán szigetein élő va la -

mennyi nép közül a Húsvét-sziget la -
kó iból lettek a legügyesebb kőfaragók. 

Körülbelül Kr. u. 400-tól építettek a hu -
kat, kő sírboltokat a tengerparton, me -
lyek egyikét-másikát mesterien meg for -
mált és összeillesztett nagy, faragott kö -
vekkel díszítették.

Az ahu tabu volt mindaddig, amíg a
holttestet a madarak, a szél és az idő -
járás meg nem tisztította, s csak a csont -
váz maradt. Ez idő alatt a halott csa lád -
ja az ahu mellett virrasztott. Ezt köve -
tő en összegyűlt a törzs, a csontokat el te -
mették az ahuban, azután pedig nagy ün -
nepséget tartottak a halott tisztele té re.

Az elődök iránti tisztelet további
megnyilvánulásaként, s hogy a törzs bi -
zonyságot tegyen gazdagságáról és e -
rejéről, a szigetlakók szobrokat farag -
tak a Rano Raraku hegy puha vul kani -
kus kőzetéből (tömegük 6 tonna kö rü -
li). A szobrok kifaragása, szállítása, és
felállítása hatalmas vállalkozás volt.
Becslések szerint egy nagy szobor ki -
faragása 30 férfinak egy évébe tel he -
tett. A szobrok felállítása kétfé lekép pen
történhetett, de hogy a valóságban ho -
gyan csinálták, nem tudjuk?

A sziget legkorábbi szobrai
Később, kb. 1100-tól egyetlen alak

vált uralkodóvá, egy stilizált fejű, hosz -
szú fülű férfi figurája, testén - a teto vá -
lás jeleként - aprólékosan kidolgozott
mintákkal. A szobrot az ahut fedő kő -
lapon állították fel, ahonnan kagy ló sze -
mével vigyázta a törzs házait, földjeit.
Egyes szakértők véleménye szerint a
„Hosszú fül” annak a jele, hogy abban
az időben telepesek új csoportja ér ke -
zett a szigetre.

A Húsvét-szigeten 600 éven át vi -
rágzott az élet. Jamszgyökeret, édes bur -
gonyát, banánt termesztettek, a halá szat -
hoz kenukat építettek, és csirkét nevel -
tek. A kivágott fából szép házakat e mel -
tek kőalapra, és nádtetővel fedték be. A
törzsfők egymással versengve állítot ták
a szebbnél szebb, magasabbnál ma ga -
sabb szobrokat.

Kb. 1500-tól új kultusz alakult ki a
szigeten; a madárember, talán Ma ke ma -
ke isten kultusza. A kultusz követői a
Rano Kao krátere mellett, a sziklák közt
megkapaszkodó kultikus faluból, Oron -
góból indulva versenyt futottak a ten -
gerpartig, majd átúsztak a Motu Nui
szigetre, hogy megszerezzék a vissza -
té rő kormos csérek első tojásait.

A győztesként visszatérő törzsének
ura lett a vallási vezető egy évig, akit a -
dományok illettek meg. Orongo kör nyé -
kének házait, barlangjait és szikláit a
Makemake legendáját megelevenítő fa -
ragások és reliefek díszítik. A szertar tá -
sokon énekelt imádság szövegeit ron -
go rongónak nevezett fatáblákra vésték 
olyan írással, melyet csak a Hús vét- szi -
get lakói használtak.

A sziget népének pusztulása
A Makemak kultuszt talán az 1400

táján érkező új telepesek honosították
meg a szigeten, ám ezt senki nem tudja
biztosan. Az azonban ismert, hogy va -
lamikor 1600 után háború tört ki. Mind 

kevesebb lett az épületfa, s ez meg ne -
he zítette az életet. A megrongálódott
kenukat nem lehetett pótolni, jó há za -
kat nem lehetett építeni. Erdő nélkül le -
pusztult a termőföld, az aratás elma -
radt, ínséges idők köszöntöttek be. A há -
borúban foglyul ejtett nőket és gyer me -
keket rabtartóik megették. Az ahuk az
ellenség kezére jutottak, az ősök kép má -
sait ledöntötték.

A legendák megemlékeznek az euró -
pai hajók megjelenése előtt csupán egy 
emberöltővel lezajlott nagy csatáról,
melyben a „hosszúfülűek” legyőzték és
lemészárolták a „rövidfülűeket”. E tör -
zsek talán keletről és nyugatról érkező, 
más-más kultúrájú népek utolsó leszár -
mazottai lehettek, akiket háborúba kény -
szerített az erdők kipusztulása és az éh -
ín ség.

A nagy ritkán odatévedő európai ha -
jók beszámolói futó képet nyújtanak a

szűnni nem akaró háborúskodásról, az
éh ségről, nyomorról. 1838-ban már csak
kevés nagy szobor állt. 1862-ben egy pe -
rui rabszolgahajó minden egész séges fér -
fit és nőt elszállított a perui bányákba,
ahol aztán különféle betegségekben el -
pusztultak. A kevés túlélő himlővel és
leprával tért vissza. 1877-ben a sziget né -
pessége 110 főt számlált.

Mivel a Húsvét-szigeten nem ké szül -
tek írásos feljegyzések, a száj hagyo mány
és a benne rögzített kultúra minden ha -
lálesettel tovább homályosult. Bár a szi -
geten számos, piktogramokkal telerótt, 
faragott fatáblát találtak, jeleiket eddig
még nem tudták megfejteni. 1888-ban
Chile annektálta a szigetet. A jobb é lel -
miszer és orvosi ellátás eredményeként 
a Húsvét-sziget népe fennmaradt, hogy 
lássa: szigete a mod ern világ egyik nagy
talánya lett.

(erdekessegek.hu)

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!

A kárpátaljai magyarok mindennapjait a háború következményei mellett
az idegenforgalom visszaesése is nehezíti. Pedig a kialakult hely zet től füg get -
lenül teljes biztonságban lehet ide utazni, gyönyörű a táj, és a ven dég látók is
ugyanolyan vendégszeretőek maradtak, sőt most, ha lehet, még inkább meg -
be csülik a vendéget - nem csak a pénz, hanem a lelki támogatás miatt is. 

Ne féljünk utazni, ne féljünk segíteni...

Utazzon velünk KÁRPÁTALJÁRA!
Időpont: 2015. május 14-17. (csütörtök du. - vasárnap)
Időtartam: 3 és fél nap, 3 éjszaka
Irányár: 150 lej + 60 euró
Nagy sikerű 2014. év őszi túránk útvonala, másodszor!
Útvonal (fontosabb látványosságok): Kőrösmező, Sztrukivszka fatemp -

lom, Tatár-hágó, Trufanec vízesés, Aknaszlatina, Técső, Visk, Huszt, Alsó ka -
locsa (falumúzeum, bunkermúzeum), Szinevéri-tó, Sipot-vízesés, Verec kei há -
gó, Szolyva, a beregvári Schönborn kastély, a Munkácsi vár.

Egyéb információk: szállás mag yar vendéglátó családoknál és panzi ók ban,
bőséges félpanziós ellátással (reggeli és vacsora). A résztvételi díj tar tal maz -
za a kárpátaljai idegenvezető díját, valamint a különféle belépőket. Érvényes
útlevél szükséges!

Az árak és útvonalak tájékoztató jellegűek, kisebb módosítások lehet sé ge -
sek.  Helyek korlátozott számban! Információk, jelentkezés, helyfoglalás (e -
lőleg befizetésével) a Teleki Mag yar Házban!

Szeretettel ajánljuk mindenkinek!
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Húsvéti bárány

Mentás-kapros-korianderes bárányleves
Hozzávalók:
• 50 dkg bárányborda
• 1,5 li ter tyúkhúsleves (2 leveskockából)
• 1 citromleve
• 4 szál újhagyma
• 2,5 dkg vaj
• 1 gerezd fokhagyma
• 4 mentalevél
• 2 evőkanál apróra vágott kapor
• 1 evőkanál apróra vágott koriander
• só
• bors
Elkészítés:
A húst lefejtjük a csontról, majd kockára vágjuk. 
Felaprítjuk az újhagymát zöldjével együtt. A vajban megpároljuk a hagymát,

majd hozzáadjuk a csontokat, és megpirítjuk. Ráöntjük a felforralt húslevest, a
citromlé felét, a zúzott fokhagymát, sóval, borssal ízesítjük. 

Fedő alatt 10 percig főzzük, majd beletesszük a húskockákat, és puhára főz -
zük. Ha szükséges, újra fűszerezzük, végül hozzáadjuk a maradék citromlevet, a
mentaleveleket, a kaprot és a koriandert. 

Melegen tálaljuk.

Fűszeresen pácolt
báránycomb

Hozzávalók:
• 1,2 kg kicsontozott báránycomb
• 1 dl olívaolaj
• 1 dl száraz fehérbor
• 1 citrom szűrt leve
• 2 mokkáskanál szárított oregánó
• 2 gerezd fokhagyma
• 3 db babérlevél
• 1 csokor petrezselyem
• őrölt bors
• só

Elkészítés:
A húst felkockázzuk, tálba rakjuk. Oregánóval, pépesített fokhagymával,

apró ra vágott petrezselyemmel, sóval és borssal ízesítjük. Meglocsoljuk a citrom 
kicsavart, szűrt levével, az olajjal és borral, majd jól összekeverjük. Közétesszük 
a babérleveleket, lefedjük, és hűtőbe téve legalább 12 órán át érleljük.

Leszűrjük, kidobjuk belőle a babérleveleket, majd grillsütőben vagy parázs
fölött, 15 perc alatt megsütjük. 

Petrezselyemmel és citromkarikával díszítve, tepsis burgonyával tálaljuk.

Báránytekercs
medvehagymás

juhtúróval töltve
Hozzávalók 2 személyre:
• 40 dkg báránycomb
• 15 dkg juhtúró
• 1 kis maréknyi medvehagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• rozmaring
• 1 dl szőlőmagolaj
• só
• bors
• olaj
• vaj
A körethez:
• 4 szelet ba con
• 10 dkg ceruzabab (fagyasztott)
• 10 dkg kukoricadara
• 5-6 dl tej
• 2 dkg vaj
• só
• fehérbors
Elkészítés:
Előző nap a báránycombot éles késsel lehártyázzuk, nagyobb nyitott szeletté

vágjuk, kiklopfoljuk. A szőlőmagolajba belereszeljük a fokhagymát, a
rozmaringot is beleaprítjuk, és megborsozzuk. Ezzel a fűszeres olajjal jól
bedörzsöljük a combot, és egy éjszakára a hűtőben pihentetjük.

Másnap, a juhtúrót villával összetörjük, hozzákeverjük a felaprított
medvehagymát és megborsozzuk. Sózni nem kell, mert a juhtúró elég sós.

A combot kivesszük a pácból, letöröljük róla az olajat és kiterítjük. Mindkét
oldalát megsózzuk, és egyenletesen elhelyezzük rajta a medvehagymás juhtúrót, 
feltekerjük, és hústűvel jól összetűzzük, középen is, a végein, hogy ne tudjon
kifolyni belőle a töltelék. 

Serpenyőben hevítünk egy kevés vajat pici olajjal, és a tekercs minden
oldalát megpirítjuk benne. Majd egy előzőleg beáztatott Pataki tálba tesszük,
meglocsoljuk az olvasztott vajjal, és közepes hőfokon kb. 60 perc alatt készre
sütjük.

Míg a bárány sül, addig elkészítjük a köretet. A kukoricadarát sűrűre főzzük a 
tejben, ízlés szerint megsózzuk és fehérborsot teszünk bele, hozzáadunk 1 evő -
kanálnyi vajat. Mikor megfőtt, szufléformába öntjük, és lefedve hagyjuk pi -
henni.

A ceruzababot sós, forró vízbe dobjuk 1-2 percre, majd kivesszük és hideg
vízzel leöblítjük. 1-1 csokorba fogjuk, és körbetekerjük a baconszelettel.
Serpenyőben, pici vajon átforgatjuk, hogy minden oldalán megsüljön a ba con.

Miután a bárány megsült, szeletelés előtt kicsit pihentetjük. A puliszkát
kifordítjuk a tányérra, a bárányhússal és a baconos ceruzababbal tálaljuk.

Székelykáli töltött bárány
Hozzávalók:
• fél bárány (kb. 6 kg-os az ideális)
• belsőségek (máj, tüdő, vese, szív)
• 6 tojás
• 1 csokor zöldpetrezselyem
• 1 nagy hagyma
• 2 db zsemle
• 5 dkg füstölt sajt
• só
• bors
• 1 kiskanál bazsalikom
• 1 kiskanál csombor
• 25 dkg vaj
• 1 fej fokhagyma
• ba con vagy házi húsos szalonna
• 1 pohár száraz fehérbor
Elkészítés:
A fél báránynak a felső részén - ahol az oldalbordák vannak - a bőrt szép óva -

tosan a kezünkkel fellazítjuk, üreget készítünk. Azután bedörzsöljük sóval, bors -
sal, megspékeljük fokhagymacikkel, vagyis mindenfelé dugdosunk a bőr alá, és
félretesszük.

A töltelékhez a belsőségeket és 4 tojást, só nélkül, bő vízben megfőzzük. Mi -
kor megfőttek, a belsőségeket ledaráljuk, a tojásokat apró kockákra vágjuk, a
petre zselyemzöldet és a hagymát is felaprítjuk. A ledarált masszához adjuk a be -
áztatott és kicsavart 2 zsemlét, az apróra vágott zöldpetrezselymet, hagymát és
tojásokat, a lereszelt sajtot és a maradék 2 nyers tojást, ízésítjük sóval, borssal,
bazsalikommal, csomborral.

Mindezeket jól összedolgozzuk, és megtöltjük vele a bordákon lévő üreget,
megszurkáljuk egy tűvel, majd vastag cérnával bevarrjuk. Befedjük baconnel, és 
a vajat rávagdossuk. 

Betesszük egy nagy tepsibe, aláöntjük a bort és egy kis vizet, letakarjuk alu -
fóliával, megszurkáljuk, hogy a gőz kijöjjön belőle, és takaréklángon addig pá -
rol juk, amíg próbatűvel megszúrva jó puhának találjuk. Ezután levesszük az alu -
fóliát, meglocsoljuk a keletkezett szafttal, és erős lángon - néha locsolgatva -
szép pirosra sütjük, félmelegen tálaljuk, mert akkor szeletelhető jól a töltelék.

Köretnek krumplipüré, sült újkrumpli - ha van már ilyenkor -, cukros saláta
vagy olajbogyós-citromos krumplisaláta illik hozzá.

                        (mindmegette)
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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.

• Kiadó két szobás bútorozatlan tömb -
házlakás a régi főtér környékén. Tele -
fon: 0727370202, 0720530959

• Tapasztalattal rendelkező eszter -
gályost alkalmazunk, korhatár nélkül.
Tel. 0752-517597.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
SZABÓ SÁN DOR

halálának első évfordulójára.
„Tudjuk, hogy nem jöhet, még -

is egy re várjuk. / Enyhíti hiányát ha 
ál ma inkban látjuk. / Az ész megérti,
de a szív soha / Hogy egyszer majd
mi is el megyünk, / Hol ő van, oda. /
Az élet el múlik, de akit szeretünk /
Arra életünk végéig könnyes szem -
mel emlé ke zünk!” Nagyon hiányzol!

Szerető édesanyja, mostohaapja,
test vére Edit és családja, testvére
Margit és családja.

Fájó szívvel emlékezünk arra a
szo morú napra, a hat hónappal
ezelőtti ok tóber 9-re, amikor a
drága feleség, é desanya, anyós

KOVÁCS ERZSÉBET KLÁRA
szül. Gindele (Csudi)

végtelenül jó szíve megszűnt do bog -
ni, maga után hagyva a mérhetetlen
szo morúságot. Emléke legyen
áldott, nyu galma csendes. Férjed
Bandi, fiad  La ci és menyed Laura

Szeretettel és fájó szívvel em lé ke zünk

MAROSÁN ZOLTÁN
mérnökre

halálának 22-ik évfordulóján.
Em lé két kegyelettel őrzi a család.

Tied a csend és a nyugalom.
Mienk a könny és a fájdalom.

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezünk arra az 1 évvel ezelőtti
napra, amikor a szeretett férj és apa, 
a koltói

SZABÓ SÁNDOR
örökre eltávozott az élők sorából.
Nyugalma legyen csendes. Bá na -

tos felesége, fia és leánya.

„Úgy mentél el, ahogyan éltél,
Csendesen és szerényen,
Drága lelked nyugodjon békében.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a

14 évvel ezelőtti napra (április 1.-re),
ami kor a szerető férj, édesapa, test -
vér, só gor

KENYERES TAMÁS
(Tomi)

volt felsőbányai lakos szíve
meg szűnt dobogni.

„Csendben merengve bámulunk
e lő re, / megállt az élet, megállt egy
idő re. / Szemünkben könncsepp, hal -
kan csor dogál, / Nincsen maradá -
sunk csak em lék mit itt hagytál.”

Szerető felesége és két leánya

Szomorúan emlékezünk halálá -
nak 11-ik évfordulójára, amikor a
drága é desapa, nagytata, déd nagy -
tata és após

METZ JÓZSEF
ny. tanár

örökre eltávozott szerettei köréből.
Emléke örökké élni fog szívünk -
ben. Legyen áldott és békés örök
pihenése. Családja

Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit
szeretünk, azt nem felejtjük el.

SZABÓ JÓZSEF
halálának ötödik évfordulóján, ápri -
lis 5-én fájdalommal emlé ke zünk.
Nyugodjék békében.

Locsolós TáncHáz
A húsvét hétfői TÁNCHÁZAT HÚSVÉT KEDDJÉRE költöztetjük!

LOCSOLÓS TÁNCHÁZBA várjuk a kicsiket-köze pese ket-na gyo kat egy -
aránt, a szokott rend szerint! A fiúk-legények-férfiak hozzák locso ló ju kat, ver -
sikéjüket, a lánykák-leányzók-asszonykák hímes tojásaikat, sütemé nye iket!

Sok szeretettel és BERENA-MUZSIKÁVAL várunk!

* GYÓGY TOR NA – legkö ze -
lebb április 14-én, ked den 16.30 és
17.45 órá tól a Te le ki Házban!

* BABA-MAMA KLUB - min -
den szerdán délután 5 órától!

Áldott húsvétot, békés
ünnepet kívánunk

a Teleki Mag yar Ház
és munkatársai

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 ezentúl a régi főtéri

ANTIKVÁRIUMBAN,
illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

Gyermekszáj
Az „aranykorszakban” történt.
Augusztus 23-i ünnepség után együtt sétált a család. Kiszellőztették 

fejükből a belesulykolt jelmondatok tömegét. Az anya tősgyökeres Ma -
gyarlápos-i, mag yar nemzetiségű, az apa Moldovából származó, aki az
idők folyamán elfelejtette anya- illetve apanyelvét, így román nem ze -
tiségünek van „elkönyvelve”. Közepén kézenfogva négy éves fiacs ká -
juk. Szembe jön velük egy kötekedő nemzeti korcs. A gyermek elé áll és 
megkérdezi: – Amu tu ce eşti? Român sau ungur? A kisfiú elengedi
szü lei kezét, csípőre tett karokkal önérzetesen, hangosan válaszol:

– Eu sunt pui de bărbat! 
A körülöttük levő ismerősök nevetésre fakadtak. Megdorgálták a

provokátort: – Nem szégyeled magad? Egy gyermeket akarsz sér te -
get ni? Megfelelt neked!

A személy megszégyenülten kullogott el...
Tanulság: Kötelező tudni az állam hivatalos nyelvét, de ez nem zár -

ja ki, hogy anyanyelvünket tökéletesen ismerjük, használjuk! Sőt mi -
nél több idegen nyelvet tanuljunk, mert: „Ahány nyelvet tudsz, an nyi
em ber vagy!” Európában élünk. Használjuk ki a lehetőséget. Ha a gyer -
mek két nyelvet tud, a harmadikat könnyebben megtanulja. Hi he tetle -
nül fogékonyak kicsi korban. De a Szülőföld legyen mindenkor a biz -
ton ságos gyökér. Maradjanak hűek Hozzá!

Tisztelettel: özv. Csornainé sz. Breuer Erzsébet
ny. tanítónő, Magyarlápos

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
ápr. 16. / 0747017580 (Csoma Bea)

NAGYBÁNYA
és környéke
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 +40-
26221266, vagy +40744919166 tele -
fonszámokon.
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Románia 3, Magyarország 1 pontot
„izzadt ki” az Eb-selejtezőkben 

Dicsőség nélküli három ponttal gazdagodott vasárnap este a cso -
portelső Románia a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnoki selej te zők
ötödik fordulójában, miközben a hatosban harmadik helyen ta nyá zó
Magyarország döntetlennel maradt veretlen a Dárdai-érában.

Mindkét válogatott alsóházi ven dé -
ge ket fogadott, így némi hiányérzet tár -
sult az összetett szempontjából értékes
eredményhez.

Ez fokozottan igaz az esőáztatta plo -
iesti-i gyepen 1-0-ás győzelmet arató
Romániára, mivel Anghel Iordănescu
szövetségi kapitány csapatának el len fe -
le az a Feröer-szigetek volt, amely – bár
korábban történelmi sikert aratott Gö -
rögországban – a világranglistán mér -
föl dekre van elmaradva a magas szín -
vonalú labdarúgástól.

Az edző ugyan már a meccs előtt fi -
gyelmeztetett, hogy az összecsapás nem
lesz puszta formalitás, ám arra azért még
így is kevés román szurkoló számít ha -
tott, hogy a játékvezető sípja meg köny -
nyebbülést jelent majd számukra a 90
perc végén. A hazaiak teljesítménye u -
gyanis egyáltalán nem tükrözte az ösz -
szetettben elfoglalt helyüket, olyannyi -
ra nem, hogy a hajrában Pantilimon ka -
pusnak kellett megmentenie a szur ko -
lók által kifütyült együttest attól, hogy
a Pireuszban gólt szerző Edmundsson ő -
ket is megszégyenítse.

Voltak ugyan helyzetei a romá nok -
nak, de minőségi építkezéssel, látvá nyos
támadásokkal nem kényeztették el a
nézőket. A 21. percben is csak úgy sze -
reztek gólt, hogy Maxim szabad rúgá sa -
kor a labda lepattant a kapufáról, a jó -
kor, jó helyen álló Claudiu Keserü pe -
dig betolta azt a feröeriek hálójába. A té -
len az arab világba igazolt csatár a foly -
tatásban is megpróbálta legyőzni Niel -
sen kapust, ám ahogyan neki, úgy tár -
sainak sem sikerült „beakasztania a hor -
got a halászoknak”. A vendégek pedig
megérezték ellenfelük gyengeségét, és
amíg eleinte kontrákra vadásztak, ad dig
a második játékrészre már egyre bát rab -
ban és erélyesebben léptek át a román
térfélre.

„Ez a Feröer nem az a Feröer, ame -
lyik tíz évvel ezelőtt volt” – hangzott a
mentegetőzés a focisták részéről, mint
ahogyan Iordănescu is talált magya rá -
zatot a gyenge játékra: elmondása sze -
rint a ploiesti-iek nem tettek meg min -
dent a játéktér alkalmassá tételéért, az
általa irányított „technikás” csapat szá -
mára a pálya állapota nem volt meg fe -
lelő. Bogdan Stancu és Ciprian Marica
hiányát is megérezték – tette hozzá az
összpontosításukat dicsérő szövetségi
kapitány. „Valóban nehezen nyertünk. El -
pazaroltuk az energiát, de megér de mel -
ten nyertünk” – ismerte el.

Dárdai nem magyarázkodik
Magyarország legjobbjait az a vád

érte a sereghajtó görögök el len – akik
történetesen legnagyobb esélyesként
kezd tek a csoportban – gól nélküli dön -
tetlennel zárult meccs után, hogy nem
hajtottak a győzelemért.

Dárdai Pál szövetségi kapitány –
akinek irányítása alatt a válogatott to -
vábbra is veretlen, és a táblázat har ma -
dik helyen áll – ezt elutasította, mint a -
hogyan arra is rámutatott, hogy szik la -
szilárd védelmük jól teljesített, és hely -
zeteik is adódtak egy gyors játé ko sok -
kal felálló, jó görög csapat el len

Nem értett egyet ugyanakkor a hel -
lének új edzőjével, az uruguayi Sergio

Markariánnal, aki szerint csapata kö -
zel állt a győzelemhez, hiszen az egész
találkozó során a vendégeknek csak e -
gyetlen helyzetük adódott, de Király Gá -
bor kapus bravúrjára akkor sem volt
szükség, hiszen mire felértek, „össze tör -
ték a labdát”.

Ezt a mérkőzés képe is tanúsítja: bár
a görögök birtokolták többet a labdát, a 
mag yar pontrúgások szokás szerint ve -
szélyesek voltak. Az első félidőben azon -
ban a veterán Gera Zoltán lőtte fölé a
Szalai Ádám beadásából hozzá került
labdát, majd a második játékrész haj rá -
jában Pintér és a csereként beállt Ni ko -
lics is kihagyta helyzetét.

„A mi csapatunk jó úton jár. Meg kell
tanulni ezekből a helyzetekből berúgni 
a labdát” – állapította meg Dárdai. Rá -
mu tatott, hogy a harmadik cserének nem 
látta értelmét az utolsó öt percben, kü -
lönösen azért nem, mert úgy érezte,
Dzsudzsákban és Stieberben is még ben -
ne lehet a gól. Meglátása szerint érté kes
pontot szereztek, amely a végel szá mo -
láskor fontos lehet.

„Egy 0-0 után nem fogok magya ráz -
kodni, amikor egy olyan görög csa pat -
tal játszottunk, amelyik jó. Félidőben va -
gyunk, kíváncsi leszek, hogy mennyit
fognak szerezni most, hogy újjá szer ve -
zik őket” – szögezte le a szövetségi ka -
pitány, aki szerint majd a soron kö vet -
ke ző, finnek elleni találkozó lesz iga zán
fontos a továbbjutásért vívott harcban.

Magyarország ugyanis június 13-án 
azoknál a skandinávoknál vendéges ke -
dik, akik vasárnap este 2-1-re kikaptak
Ro 0mánia soron következő házi gaz dá -
i tól, az összetettben második észak- í -
rektől.

Balesetet szenvedtek
a görögök

A mérkőzést követően, hétfő reggel 
halálos kimenetelű közúti balesetben sé -
rült meg a görög labdarúgó-válogatott
három tagja. Vangelisz Morasz, Pana -
jo tisz Tahcidisz és Jannisz Fetfacidisz
Olaszországban légióskodnak, ezért nem
a csapattal utaztak, hanem külön ta xi -
val mentek a Ferihegyi repülőtérre, a mi -
kor egy személyautóval ütköztek a gyors -
forgalmi úton. A futballistákat bevitték 
ugyan a kórházba, de sérüléseik nem
súlyosak.

Európa-bajnoki selejtezők, vasár -
napi eredmények, F csoport:

ROMÁNIA – Feröer-szigetek 1-0
MAGYARORSZÁG –
Görögország 0-0
Észak-Írország – Finnország 2-1
Az állás: 1. ROMÁNIA 13 pont, 2.

Észak-Írország 12, 3. MA GYAROR -
SZÁG 8, 4. Finnország 4, 5. Fe rö er- szi -
getek 3, 6. Görögország 2.

D csoport: Íror szág–Lengyel or szág
1-1, Grúzia–Németország 0-2, Skó cia
–  Gibraltár 6-1. Az állás: 1. Lengyel or -
szág 11 pont, 2. Skócia 10 (11-5), 3. Né -
metország 10 (9-4), 4. Írország 8, 5.
Grúzia 3, 6. Gibraltár 0. I csoport: Por -
tugália–Szerbia 2-1, Albánia – Ör mény -
ország 2-1. Az állás: 1. Portugália 9 pont,
2. Dánia 7 (6-4), 3. Albánia 7 (4-5), 4.
Szerbia 1 (6-6) – 3 pont levonással bün -
tetve, 5. Örményország 1. (Krónika)

JÉGKORONG

Sporttörténelmet írtak a székelyek 
Története első román bajnoki címét szerezte meg a Galaci Du -

nărea, amely 3-1-re megnyerte a Steaua elleni döntő ötödik
mérkőzését, és így 4-1-es összesítéssel elhódította a trófeát. 

A Duna-partiak nagy optimiz mus -
sal vágtak neki az idei szezonnak, ám
egy ilyen bravúrra tavaly még ke ve sen
mertek volna fogadni.

A székelyföldi és ukrán hokisokra 
építő moldvai együttes az első igazi
meglepetést az elődöntőben szol gál -
tat ta, amikor kiütötte a címvédő Bras -
sói Coronát. Ekkor már érezni lehe tett,
hogy a bukaresti „bakák” elleni finá -
lé juk egyáltalán nem lesz puszta for -
ma litás, de ezzel együtt a papírforma
ismét felborult, amikor rögtön két karc -
falvi győzelemmel kezdtek. Hazai pá -
lyán kettőből egy meccset nyertek meg,
így az egyik fél negyedik győzelméig 
tartó döntő hétvégén dőlt el Bras só ban.

A meccs első felében még fej fej
mellett haladt a két csapat, hogy az -
tán, lassan de biztosan, a galaciak ösz -
szeszedjék magukat, és átvegyék az
irányítást. A vezetést ugyan Bo ri sen -
ko góljával a Steaua szerezte meg a
második harmadban, de a Duna- par -
ti ak válasza nem váratott sokat ma gá -
ra: előbb Lőrincz Levente egyenlített, 
majd Szőcs Szabolcs passzából Vi ta -
lij Donika küldte be a korongot Cat -

rinoi ketrecébe.
A játékrészt a duplázó Lőrincz ko -

ro názta meg, hiszen mint utólag ki de -
rült, a Szergej Csernenko és Flinta Bo -
tond által kialakított helyzet érté ke sí -
tésével eldöntötte a találkozó sorsát, az
utolsó harmadban ugyanis már nem
esett több gól.

Az 1932-ben alapított galaci sport -
klubnak mostanáig csupán egy Ro -
mán Kupát sikerült szereznie még
1988- ban – az elmúlt esztendőket az
erdélyiek uralták. A 40-szeres bajnok 
Steaua legutóbb 2006-ban nyert baj -
nok ságot.

Az idei szezonban azonban ala po -
san felborult a papírforma: először a
Csíkszeredai HSC bukta el az alap -
sza kaszból való, egyenes ágú tovább -
ju tást, majd az elődöntő okozott meg -
le petést, hogy végül a bronzmeccs és
a finálé is váratlan fordulatot hozzon.

A román bajnokság végered mé nye:
1. Galac, 2. Steaua, 3. Gyergyó szent -
mik lósi Progym, 4. Brassói Co rona,
5. Csíkszeredai HSC, 6. Sportul Stu -
dentesc.

(Krónika)

Vettel visszakapaszkodott a csúcsra
Sebastian Vettel csodálatos visszatérést mutatott be a Fer ra ri val a

Malajziai Forma-1-es Nagydíjon, miközben a Mercedes pá ro sának
ezúttal csak a dobogó utolsó két foka jutott. 

„Azt hiszem, most élveznünk kell a
napot. Tudom, hogy ezek a fiúk – a Mer -
cedes-nél – hihetetlenül erősek és ne -
héz őket megverni. Ma azonban nagy -
szerű munkát végeztünk és ez az, amit
folytatnunk kell egész évben. Meg kell 
próbálnunk a legjobbat hozni és ezután 
meglátjuk hol is állunk. Tudjuk, hogy
még hosszú út áll előttünk. Most azon -
ban ez nem érdekel. Ünnepelni akarok, 
és nagyon ki akarok rúgni a hámból…” 
– mondta Vettel a dobogón. A szom ba -
ti monszunszerű esőt verőfényes idő és 
forróság váltotta fel a szepangi pályán
vasárnapra. Ez a rettentő hőség meg is
hozta a Ferrari győzelmét a 2013-as
Spanyol Nagydíj óta először. Sebas ti -
an Vettel nagyot alkotott, alig két fu -
tam után sikerült az első helyre célba
vinni a piros betontorpedót. Vettel és
csapata okos döntésének is az ered mé -
nye ez a siker. Vettel ugyanis a pályán
maradt a biztonsági autós időszakban,
s a német nem tért el a tervezett két
bokszbeállásos stratégiától. A Merce des
közben változtatott, és a három boksz -
beállás végül nem bizonyult jó meg ol -
dásnak. 

Nem csak Vettel, de a Ferrari és jó
munkát végzett a télen, aminek bizo nyí -
téka Kimi Raikkönen negyedik helye -
zé se. Ez a verseny sokkal izgal ma sabb -
nak és érdekesebbnek bizonyult a Mel -
bourne-i futamnál, s ahogy várható volt 
ez mintha a szezon új kezdete lett vol -
na. A Wil liams párosa a verseny utolsó 
körében vívott nagy csatát az ötödik
helyért. A csatározásból végül Valtteri
Bottas került ki győztesként, így Mas -

sának be kellett érnie a hatodik hellyel. 
A Wil liams elégedett lehet, a Saubert
megelőzve a konstruktőri ponttábla har -
madik helyére ugrott. A hetedik és nyol -
cadik helyet megszerző Toro Rosso pá -
ros is megvívta harcát a jobb helye zé -
sért. Max Verstappen egy sor okos elő -
zést prezentálva került Carlos Sainz Jr.
elé. A Toro Rosso fiataljai ezúttal meg -
előzték a Red Bull pilótáit. Kvjat és
Ricciardo zárja az első tizet. A Mc La -
ren ezúttal is csak szenvedett. Alonso
és But ton sem ért célba. A spanyol pi -
ló ta idei első futamán bár egy ponton a
nyolcadik helyen is autózott, végül a
21. körben kiesett. Buttont a 40. kör ben
érte utol a végzete. A Manor két piló tá -
ja közül csak Roberto Merhi tudott rajt -
hoz állni. A fiatal spanyol pilóta nem tu -
dott versenyezni a mezőnnyel, de célba 
ért, igaz három kör hátrányban. 

2015-ös Malajziai Forma-1-es
Nagy díj eredménye 

1. Sebastian Vettel Ferrari 1:41:05.793
2. Lewis Ham il ton Mercedes + 8.569
3. Nico Rosberg Mercedes + 12.310
4. Kimi Raikkönen Ferrari + 53.822
5. Valtteri Bottas Wil liams + 1:10.409
6. Felipe Massa Wil liams + 1:13.586
7. Max Verstappen Toro Rosso
+ 1:39.085
8. Carlos Sainz Jr. Toro Rosso + 1 kör
9. Danyiil Kvjat Red Bull + 1 kör
10. Dan iel Ricciardo Red Bull + 1 kör
A maláj futamot követően ismét két 

hetet kapnak a csapatok a pihenésre és
arra, hogy áttelepüljenek a kínai futam
helyszínére, Sanghajba. A Kínai Nagy -
díjat 2015. április 12.-én rendezik meg.

(automotor)
Az oldalt összeállította:

SIMORI SÁNDOR


