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

Műsoron:

EISEMANN MIHÁLY -
SZILÁGYI LÁSZLÓ:

„Én és a kisöcsém”
Részletek a 2. oldalon.

Partnerek:

Nem csupán szeretlek,
szeretem, ahogy te

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

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

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

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

Előfizetőink figyelmébe!
A múlt héten helyenként előfordult lapterjesztési za -

varok miatt előfizetőink szíves elnézését kérjük!
Reméljük, a jövőben nem fordulnak elő hasonló fen n -

akadások.

Elfogadták a megyeszékhely
idei költségvetését

Tavalyhoz képest idén mintegy 38 millió lejjel több áll a városgazdák
rendelkezésére, így idén több mint 355 millió lejből gazdálkodik a város.

Elsőbbséget élveznek a 2015-ös esz -
tendőben az infrastrukturális beru há -
zások, illetve az oktatással és a gaz da -
sági fejlesztésekkel kapcsolatos kia dá -
sok.

Kevesebb pénz jut kulturális és mű -
vészeti tevékenységekre, valamint kon -
certekre. Minderre idén a 2014-ben e -

lő irányzott összeg alig több, mint egy -
negyede jut. Ennek fényében a polgár -
mester előrevetítette: idén nem szer ve -
zik meg az immár hagyományosnak szá -
mító tavaszi, nyári és téli rendez vé nye -
ket (Primăvara, Vara, Toamna Băi mă -
reană), és a Gesztenye Ünnep meg szer -
vezése is veszélybe kerülhet. (tamási)

EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT
Igét hirdet: BÓDIS MIKLÓS hátszegi református lel -

kipásztor
Helyszín: Nagybánya-óvárosi református templom
Időpont: 2015. február 23-27. között, d.u. 17.00 órától

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Tisztelettel meghívjuk kedves csa -
ládjával és barátaival együtt

WAG NER PÉTER
építész (Bu da pest)
KALOTASZEG

1970-2014
című grafikai kiállításának feb -

ru ár 19-én, csütörtökön fél
hatkor kezdődő megnyitójára, a 
Teleki Mag yar Házba. Wag ner

Péter „Kalotaszeg” című
grafikai al bumát bemutatja 

DERZSI ÁKOS
a nagyváradi Europrint Könyv -
ki adó igazgatója. A Műve lődés

és a Kriterion kalotaszegi
témájú könyveit bemutatja 

SZABÓ ZSOLT.
A kiállítást köszönti

DÁVID LAJOS.
Közreműködik a nagybányai

BERENA ZENEKAR
Brácsán játszik

BALOGH FERENC.
Szeretettel várjuk!

Jelesek, csillagos tízesek,
sikeres versenyzők

Gratulálunk diákjainknak, Balázs Udo  -
nak (V.), Dragomir Norbertnek (IX.B),
Sárga Angélának (X.A), Mastan Lore -
ná nak (X.B), Raikó Kingának (XI.C)
és Gyarmathy Tímeának (XII.A), akik
az első félévet tízes átlaggal zárták. Az
első félévben jeles bizonyítványa van az
első osztályos Balogh Viktória-Réká -
nak, Bölönyi Ritának, Dobran Kriszti -
na- Biankának, Gircsis Beáta Orsolyá -
nak, Kaszta Evelynnek, Maftei Timeea-
 Victoriának, Paşca Cristian Vasilenak,
Saitos Abigélnek, a harmadikos Bar kó -
czi Emőke-Ineznek, Fülöp Andreának,
Hanczig Bernadettnek, Roth Katalin- Ri -
tának. A negyedikes Halász András-
 Györgynek, Halész Ervinnek, Lapohos 
Boglárkának, Lyahovici Kristinának, 
Nagy Brandorn-Edmondnak, Paşca A -
namaria-Andreának, Telegdi Buzás Blan -
kának, Valdman Gábornak.

Remek eredményeket értek el ma te -
matikusaink, Ciople László és Zavácz -
ki Péter (XII. A), akik dicséretben ré -
szesültek az Emil Racoviţă Líceum ál -
tal szervezett „Faţă-n faţă cu adevărul”
megyeközi tudományos konferencián,
Gotha Güntter (XII.A), aki II. lett a Gh.
Şincai Főgimnázium által szervezett me -
gyeközi versenyen, és maximális pont -
számmal lett első a Vasile Lucaciu Fő -
gimnázium által szervezett Prin labi rin -
tul matematicii megyeközi versenyen.
Ugyanezen a versenyen Korponay Al -

bert (V.) is dicséretben részesült. Gyar -
mathy Tímeát a tavalyi Erdélyi Mag yar
Matematika Verseny nemzetközi szaka -
szán elért dicséretéért díjazta a mini sz -
térium. A Gh. Şincai Főgimnázium ál -
tal szervezett matematika tábor ver se -
nyén Gotha Güntter I. díjat, Gyar mathy
Tímea II. díjat nyert. 

Ismét kiemelkedő eredményeket ér -
tek el szavalóink, Farczki Dóra, aki el -
ső díjat nyert a Szinérváralján szer ve -
zett Csak tiszta forrásból megyeközi sza -
valóversenyen, és Balogh Ádám, aki di -
cséretben részesült a Szatmárné meti ben
A Mag yar Kultúra Hete alkalmából szer -
vezett szavalóversenyen. Markó Bo tond
(XII. C) II. lett a Sepsiszentgyörgyön
rendezett országos Kríza János mese -
mondó versenyen. Botond, aki idén u -
tol jára, tizenkettedszer mondott mesét az
országos versenyen, hűség-díjat ka pott.

Szép eredménnyel büszkél ked het nek
negyedikeseink, a Mókus csapat, Lya -
hovics Kristina, Lapohos Boglárka, Paş ca 
Anamaria, és Telegdi-Buzás Blanka, a -
kik első díjat nyertek a Nicolae Iorga
Általános Iskola által szervezett me gyei
Mesék szárnyán versenyen, és tovább -
jutottak az országos szakaszra. Büsz kék
vagyunk harmadikos csapatunkra is, a -
kik egyedüli harmadikos csapatként ma -
radtak versenyben a döntőig.

Dr. Váradi Izabella igazgató

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Új Szót ezen túl a régi főtéri antikvá riumban is vásárolhatnak.
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Egyházi hír
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel unitárius istentisztelet lesz az evangélikus

templomban.

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.

Nagybányán látható a Harag György 
Társulat szilveszteri előadása

Idén szilveszterkor az Eisemann Mihály és Szilágyi László szer ző pá -
ros köz ked velt művét, az Én és a kisöcsémet mutatta be a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag György Társulata. A „vidám társasutazás” igazi,
önfeledt szórakozást ígér a család minden tagjának. A szatmári társulat,
hagyományaihoz híven, idén is bemutatja vidám, év végi, zenés elő a dá -
sát a nagybányai Városi Színház nagytermében. Az előadásra 2015. feb -
ruár 13-án, pénteken, AZAZ MA 18 órától kerül sor.

Az előadás szereplői: Rappert- Vencz
Gábor - Kovács György-díjas, Kovács
Éva - Poór Lili-díjas, Bogár Barbara,
Ko vács Nikolett, Frumen Gergő, Péter
Attila Zsolt, Kányádi Szilárd, Nagy Or -
bán, Varga Sándor, Gál Ágnes, Bándi
Jo hanna, Bodea Tibor, Poszet Nándor, 
Marosszéki Tamás, László Zita, Nagy
Anikó, Sándor Anna, Zákány Mihály.

A produkcióban élőzenei kísérettel
szólalnak meg a mag yar operett-iro da -
lom legismertebb slágerei. A zenekar
tag jai: Manfrédi Annamária (zongora,
zenekarvezető), Anderco Péter m. v. (szó -
lógitár), Sabo Mar cel m. v. (basszus gi -
tár), valamint Cserey Csaba m. v. (ütő -
hangszerek).

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

Az előadás a budapesti Hartai Zenei
Ügynökség és Pro sce nium Szerzői Ügy -
nökség hozzájárulásával jött létre.

Eisemann Mihály és Szilágyi László
„vidám társasutazása” hosszú idők óta
a könnyed színházi műfajok legked vel -
tebbjei közé tartozik. Klasszikussá vált,
sok slágerrel megtűzdelt, szellemes tör -
ténet. A néző remek humorral, egy jó
adag pimaszsággal, tobzódó ötletekkel 
találkozik, de a darab egy pillanatig sem
rugaszkodik el a műfaj szigorú sza bá -
lyaitól. Mire kiderül, hogy a főszereplő 
fiú tulajdonképpen lány, olyan komi kus
helyzetek sorozatának kell bekövet kez -
nie, amelyek a bohózat és ezáltal a szer -
zők mély emberismeretéről és ironikus 
életfelfogásáról tesznek tanúbizony sá -

got. Életbölcsességek példáján keresz -
tül láthatja a néző, hogy az emberi sors
sokszor csupán egyetlen tétova moz du -
laton múlik, és nem mindegy, hogy jobb -
ra vagy balra lépünk el a szerencsénk,
vagy ne adj’ isten szerencsétlenségünk 
elől. De nem kell izgulni, főhőseinkre
elkerülhetetlenül vár a boldogság.

„Én és a kisöcsém, fütyülünk a nők -
re az idén…” – talán ez a legismertebb
betétdala ennek az operettnek, amelyet 
Eisemann Mihály és Szilágyi László
1934- ben írt, és amelyet minden évad -
ban műsorára tűz valamelyik mag yar
nyelvű színház. A szerelmi történet Ve -
lencében játszódik, és egy kirándulás so -
rán összezárt, különféle sorsú és társa -
dalmi helyzetű emberek találkozásáról
mesél. A helyzetkomikum és szöveg -
poénok alapjául a nélkülözhetetlen fél -
reértések szolgálnak.

Bessenyei István színész-rendező, a 
Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulatának művészeti igaz ga -
tója 2012. júliusa és 2013. decembere
között. Szakmai tanulmányait a Szent -
györgyi István Színművészeti Intézet ben
végezte, színész szakon. 1981-ben szer -
zett diplomát, azóta a Szatmárnémeti É -
szaki Színház mag yar tagozatának (a ké -
sőbbi Harag György Társulatnak) szí -
nésze. A kilencvenes évektől kezdő dő -
en rendez is. 1998-ban Parászka Mik -
lós kettős igazgatása idején, a Harag
György Társulat tagjaként maga is ré -
szesévé válik a Csíki Játékszín mega la -
pításának (a két társulat „testvértár su lat -
ként” működik, közös igazgatóval), a
színház első évadában rendez is itt. A
két társulat szétválása után a Harag
György Társulat színésze marad, tagja
a Harag György Társulat művészeti ta -
nácsának, a Pro sce nium Alapítvány el -
nöke. Az utóbbi évadokban hagyo má -
nyosan ő rendezi – nagy sikerrel – a
szilveszteri előadásokat.

A Harag György Társulat
PR-irodája

Régi farsangi szokások,
avagy történelem?

Még napjainkban is, de különben ő -
seink idejében a farsangi mula tozáso -
kat azért teremtették meg, hogy fel old -
ják a hétköznapi feszültséget.

A ma már elavult szokások las san-
 lassan megkopottá válnak mind annyi -
unk elméjében, életében. Jómagam ar -
ra az izgalmas feladatra vállalkoztam,
hogy feltárom a régi idők kapuját s át -
lépve rajta, felfedem a múlt rejtélyes tit -
kait, tehát felkerestem szülőfalum, Sza -
mosardó idősebb, de bölcsebb lakóit,
és faggatni kezdtem őket. Bár a szavak
nagy súlyt hordoznak, mégis több nagy -
mamától, nagytatától hangzottak el a
nagyértékű sóhajtások szavacskái: „A -
zok az örömmel teli régi szép idők.” Va -
lahányan elmélyedhetünk az elhang zott
szavak terén. Mi is volt annyira káp rá -
zatos a múltban, ami még napjainkban
is mély, felejthetetlen nyomot hagyott
őseink szívében?

Hisz nem volt sem internet, sem te -
lefon...

A válasz egyszerű, a felhőtlen mu -
la tozás, de főképp a farsang han gula -
tának varázsai, értékes pillanatai. A far -
sangi időszak rögtön vízkereszt után,
azaz január 7-től számítódik, és hús ha -
gyó keddig tart. Ezek a követ kező kép -
pen zajlottak le. A lányos házaknál fo -
nóestét tartottak, ahol szorgos, ügyes,
idősebb-fiatalabb lányok fontak, vagy
esetleg úgynevezett „kézimunkákat” va -
lósítottak meg. Eközben a férfiak vic -
cekkel szórakoztatták őket vagy kár -
tyáztak. A fiatalság akkoriban gúnyos,
nevetséges jelmezeket öltött magára s
ezzel próbálták fokozni az esték han -
gu latát. Igyekeztek olyan jelmezeket meg -
teremteni, amelyekben lehetetlenség volt
rájuk ismerni. Ebben az egészben még -
is a legemlítésreméltóbb a záró „cere -
mónia” volt, amire falunk lakossága
nagy figyelmet fektetett, a lakodalmas
felvonulás, amelyeknek mozzanatai min -
denki szívében előidézték az élet hu mo -
ros, színes világát. A „farsangosok” csa -
ládokat látogattak meg és dísz ven dég -
ségben részesítették őket. Ezt a fel vo -
nulást az úgymond „lelkész” szó ra koz -
tató, majd a kultúrotthonban megren -
dezett ünnepség órái varázsolták felejt -
hetetlenné. A „boldog” ara és a vőle gény
ruhát cserélt, de az ünnepségen felfed -
ték kilétüket, s ezzel még érdekesebbé
varázsolták az est pillanatait. De mégis 
az ünnepséget a kukoricalisztből elké -
szített torta állította középpontba. Azo -
kon a díszes lepellel borított éjsza ká -
kon szó szerint „kirázták a bolháikat” s 
nagyon jól érezték magukat. Mindenki 
élménydús percekkel, fokozott jó kedv -
vel s a hajnalban ébredező nap kísé re -
tével vánszorgott haza.

Nagyszülők, dédszülők lelkében még

mindig ott motoszkál a farsangi őrüle -
tes időszak és még most is remény ked -
nek a múlt, a „régi szép idők” vissza té -
résében. Ebben csak mi, vagyis az ú -
jabb generáció segíthet, ha a hivogató
internetvilág mellett egy kicsit építe -
nénk a szokások kihalófélben lévő vi -
lá gába is. Bárcsak tudatosulna ben nünk
a vágy az ősi szokások megele vení té -
sé re, ápolására, s talán így őseink nyom -
dokába lépve megmentenénk a hagyo -
mányainkat, ami szebbé tenné a jö vőn -
ket.

Fóris Henrietta
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Kicsiknek és nagyoknak!
Felsőfokú végzettséggel rendel ke ző

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

Érdeklődni a 0754- 416340
telefonszámon lehet.

Hirdetés
A Koltói Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát

szervez március 4-6. között a könyvelőség
osztályra. A kérelmeket február 20., 14 óráig
lehet letenni a hivatal székházánál. A vizsga

feltételei és bővebb információk a
0262-289289-es telefonszámon, vagy a

www.primaria-coltau.ro weboldalon kaphatók.

Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak
Szilágyi László volt némethlászlós

levele a leendő némethlászlósoknak
Kedves

felvételiző diák,
Először magamról szólok pár szót.

2006-ban végeztem a Németh László ban
matematika-informatika osztályt. A rány -
lag jó, de nem kitűnő eredményeim vol -
tak, azért is, mert tanulás mellett szá mos
egyéb dologgal foglalkoztam, mint pél -
dául diáktanács, rendezvényszervezés, 
elektronika, filmezés, grafika-dizájn, és
egyebek, amikre már nem is em lék szem.

Sikeres érettségi után felvételiztem
a Bukaresti Műszaki Egyetem (Uni ver -
si tatea Politehnica Bucureşti) Elek tro -
nika és Távközlés szakra. Az írásbeli ma -
tematika és fizika felvételi vizsga után
megszűrt pályázók az ország legjobb kö -
zépiskoláiból voltak: a bukaresti Sf. Sa -
va, Mihai Viteazul, Gh. Lazăr elit lí ce -
umaiból, Konstanca, Bákó, Galac és más
városok nemzeti kollégiumaiból (cole -
giu naţional). Nagybányáról is akad tak,
a Gh. Şincaiból és persze én a Németh
Lászlóból. Sokan ezen diákok közül a
négy év egyetem alatt nem bírták a rit -
must és félbe hagyták. Hiányzott az a -
lap, a fegyelem vagy az akarat. Én, ma -
gyar matematika-informatika végzős u -
gyanolyan szintről indultam, mint az e -
lőbb említett iskolák végzősei. Negye -
dikként végeztem a 120 fős évfo lya -
momból. Ezen kívül második év végén 
Románia legnagyobb mikroe lektro ni -
kai kutatási és fejlesztési köz pontjá ban,
a német-osztrák Infineon Tech nol o gies-
 ban ajánlottak fel részmunkaidőben, a
szakmámban bőségesen megfizetett ál -
lást. Maroknyi diáknak adatott meg ez
a lehetőség. A di ploma megszerzése u -
tán maradhattam volna a cégnél teljes
mérnöki pozícióban.

Az egyetem elvégzése után Ausztri -

ában folytattam tanulmányaimat a mes -
teri képzéssel. Az angol tannyelvű
„Integrated sys tems and cir cuit de sign”
mes teri programot végeztem a ka rin thi -
ai műszaki egyetemen (Carinthia Uni -
ver sity of Tech nol ogy). Közben az Infi -
neon Tech nol o gies Aus tria-nál dol goz -
tam részmunkaidőben és készítettem a
mesteri dolgozatomat. Ezt is sikeresen, 
évfolyam elsőként, „Mit ausgezeich -
ne tem Erfolg bestanden”, a legmaga -
sabb elismeréssel végeztem el.

Három helyre pályáztam doktori ál -
lást: Bonnban, Ulmban és Drezdában.
Mind a három helyen megkaptam a tel -
jes pozíciót, amiből én a drezdai mű -
sz a ki egyetemet (Technische Universi -
tät Dresden) választottam. Itt csúcs ku -
tatásban dolgozom, nagysebességű op -
tikai kommunikációkhoz tervezek chipe -
ket. A mikroeletronikai cégek nagy ja i -
val dolgozok együtt különböző pro jek -
tekben (Intel, IBM, Infineon, Global -
foundaries, TSMC, Bosch és sok más -
sal). A laborunk Németországban az e -
gyik legjobban felszerelt, több tíz mil -
lió eurós műszerekkel és évente több -
ször van alkalmam nemzetközi konfe -
renciákon részt venni Amerikában, Á -
zsi ában és Európában. Ezek mellett dip -
lomadolgozatokat irányítok és az egye -
temen tanítok. A doktorimat hama ro -
san végezni fogom és a gondom nem a
munkakeresés, hanem az, hogyan vá -
lasszak az ajánlatok közül, melyik or -
szágban, melyik városban és melyik cég -
nek az ajánlatát fogadjam el.

Miért jobb a matematika-infor mati -
ka szak, mint a többi? Számtalan érvem
van rá. Először is nem csak a tananyag
miatt jobb, hiszen ismerek számtalan
Németh Lászlóban mate matika-in for ma -
tikát végzett embert, akiknek sikeres kar -
rierjük van orvosi, gazdasági és mű é pí -

tészi szakmákban. Megtanulsz logi ku -
san tanulni és gondolkodni, rend sze rez -
ni az információt, beosztani az idődet
ahhoz, hogy megoldd a millió matek és 
fizika házit, és az informatikához ha -
sonló algoritmusokat kialakítani a mun -
kádban, hogy hatékony legyél. Máso dik
fontos érvem az, hogy ez a szak adja ne -
ked a legtöbb esélyt. Ha reál szakmák
(minden, ami mérnöki) felé irányulsz,
akkor ez az egyedüli esélyed, hiszen kell
egy matematika alap, amire építs. Az -
tán a gazdasági szakokban sokkal köny -
nyebb életed lesz, ha már hallottál egy
programozási nyelvről és tudsz egy kis 
mateket. 

A humánt végzett évfolyamtársaid
éj jeleken keresztül próbálják megér te -
ni az algebrát, sorban hagyják majd ott
a könyvelést meg kibernetikát. Te csak 
átolvasod a kurzusokat, eszedbe jutnak 
a liciben megtanult dolgok, és mehetsz
is bulizni.

Az orvosi meg vegyész szakokon pe -
dig senkit sem érdekel a liciben tanult
biológia és kémia. Elejétől kezdik az a -
natómiát, ahol a matek-infón kifej lesz -
tett lo gikus gondolkodással sokkal köny -
nyebben meg lehet tanulni a pár ezer ol -
dalt, mint azoknak, akik csak magol nak.

Ha pedig a nyelvtanulást nézzük, a
matek-infósnak pár órával kevesebb i -
degennyelv-oktatása van. Ez messze nem
azt jelenti, hogy egy reál szakos gyen -
gébben tud egy idegen nyelvet. Sok pél -
da van rá, hogy matek-infón helye seb -
ben és folyékonyabban beszélnek an -
golt vagy németet (az én gene ráci óm -
ból többen németül vagy angolul be szé -
lő országokban élnek).

Eddig csak a jövőről beszéltem, de
tu dom, hogy te is szeretnéd a négy év
középiskolát túlélni. Elárulok neked va -
lamit. A reál tantárgyakra sokszor sok -
kal kevesebb időre van szükséged. A
matek, fizika és infó órákon figyelsz
egy kicsit, megérted hogy működnek a 
dolgok, otthon megoldasz pár feladatot 

és az eredmény egyértelmű. Helyes vagy
nem, a pro gram működik, vagy sem. I -
lyen egyszerű 10-est kapni.

A humán tantárgyakban minden ér -
telmezhető többféleképpen, mindenről 
lehet sokat írni, másnak a véleményét be -
magolni, és ne is említsem a törté nel met, 
amit minden történész másképpen lát
és értelmez. Tehát írsz egy szép fogal -
mazást, amire rámegy az egész délu tá -
nod és azt gondolod, hogy 10-est kapsz.
Kiderül hogy „a költő azt akarta mon -
dani hogy...”, ami teljesen az ellentéte
annak, amit te írtál, és meg kell elégedj
az 5-össel.

Nekem aránylag jó eredmények mel -
lett még millió egyébre volt időm. E -
mellett utazgattam, és az idegennyelv
tudásomat velem egykorúakkal, szóra -
koztató módon fejlesztettem, és olvas -
tam szépirodalmat, de nem mert kö te -
lező volt, hanem mert szabadon vá lasz -
tottam, ami nekem tetszett.

Nem kétséges, a matematika-inf or -
matika osztály a Németh Lászlóból nyújt -
ja a legtöbb lehetőséget, a legjobb táv -
lati perspektívákat és mindenek előtt a
legjobb irányba formálja a személyi sé -
get! Bármilyen irányba lehet folytatni,
hiszen meglesz a gondolkodásmód és
az alap.

Drc. László Szilágyi

Wissentschaftliche Mitarbeiter/
Re search as sis tant

Technische Universität Dresden

Péter Károly jegyzete:

Mi  lesz velünk?
A lábam nagyujjától a fejem bubjáig aggódom: mi lesz velünk ezután? Mi

lesz velünk, ha már egyszer „kalitkába” zárták a fehér galambot, a fehér ár -
tat lanságot, a szőke izgit, akit én olyannak látok, mint Băsescu?

Mi lesz velünk, ha álmunk szőkesége sohasem lesz Szép Románia elnöke?
Mi lesz velünk, ha kevesebbet fognak lopni tőlünk? Erre a kérdésre én is tu -

dom a választ: mi, egyszerű emberek semmi esetre sem leszünk gazdagabbak!
Remélem, hogy megérem azt az időt, amikor nem fogom tudni már, „hogy

milyen volt szőkesége”, de azt igen, hogy lopott eleget, ígért sokat, elcsábított
és elvarázsolt sokakat.

Mi lesz velünk, emberek? Bármi is lesz, arra kérlek benneteket, ne vegyétek 
szívetekre az esetet: harakirinek nincs helye!

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.
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Szeress
Szeress hittel, Isten félésével.
Szeress úgy, hogy szereteted áradjon, mint a tenger.
Szeress, ahogy anya a gyermekét.
Szeress, ahogy virág a napfényt, pázsit a májusi esőt.
Szeress ragaszkodással, ahogy gyermek a szülőt.
Szeress, ahogy éhező a kenyeret, fagyoskodó a tűz melegét.
Szeress, ahogy állat a kicsinyét.
Szeress, mint kiviruló tavaszt.
Szeress anélkül, hogy tulajdonodnak tarts.
Szeress, ahogy öregember a simogató kezeket.
Szeress olyan őszintén, hogy az örömtől megkönnyezzem.
Szeress, hogy általa megerősödjek, amikor mindenből és

mindenkiből  kiábrándultam.
Szeress akkor is, ha nem érdemlem meg, mert éppen akkor

van rá a legnagyobb szükségem.
Szeress gyengéden, mint egy virágszálat.
Szeress most, nem holnap, mert az idő elszáll.
Szeress, mert szerethető vagyok, úgy ahogy vagyok.
Szeress, hogy téged is szerethessenek.

Lázár A.

Ökumenikus imahetet
tartottak Magyarláposon

Itt, Magyarláposon minden évben megtartjuk az ökumenikus imahetet. Meg -
tiszteltetés ért azzal, hogy idén is kaptam meghívót, ami bizonyítékul szolgál ar -
ra nézve, hogy közösségünk mennyire szívén viseli az együtt imádkozást, az
összetartozást, a békés együttélést.

Az igehirdetési szolgálatokat a következő
lelkipásztorok végezték: Csiszér Norbert Nagy -
bánya-újvárosi református segédlelkész, Se -
bes tyén László Ede hosszúmezői református lel -
kipásztor, Alföldi Lakatos Tibor felsőbányai re -
formátus lelkipásztor, Lovász István márama -
rosszigeti református lelkipásztor, Szemák Fe -
renc magyarláposi római katolikus plébános,
Balla Gábor vámfalui református lelkipásztor 
és Székely Zsolt magyarláposi református lel -
kipásztor.

Az utolsó nap a római katolikus temp lom -
ban sorra került ökumenikus záróisten tisz te le -
tet Szemák Ferenc római katolikus plébános,
Silviu Hodiş görög katolikus lelkész és Szé -
kely Zsolt református lelkipásztor celebrálta.

A záróünnepség végén közös körmenetben 
a Hősök Emlékművénél tartott szertartás után
hét nyelven (románul, magyarul, latinul, fran -
ci ául, németül, angolul és olaszul) mondtuk el
az Úr imádságát, a Miatyánkot. Megható em -
lé ket vitt mindenki haza családjába: példa ér té -
kű közösségünkben a nemzeti, vallási meg győ -
ződés tiszteletét. nem az a fontos, hogy milyen 
nyelven, melyik templomban imádkozunk, ha -
nem az, hogy imánk szívből, meggyőződésből 
fakadjon, hiszen mindnyájan egy Teremtő gond -
viselőt imádunk!

Befejezésül még annyit: nagyon sok szép és
érdekes hely vár újrafelfedezésre városunk ban
és környékén. Milyen sokatmondó például az
egyik magaslat neve: „Vigyázó”. Mennyi e se -
mény fűződik hozzá, a csodás kilátást nem is
említve... És még sorolhatnám. Én „leteszem

a lantot”, de a fiatalok kötelessége, hogy ne en -
gedjék feledésbe merülni városunk törté ne tét...

Özv. Csornainé sz. Breuer Erzsébet

A magyarláposi római
katolikus templom

Magyarláposi történet
Városunk - hajdan nagyközség volt - mindig híres volt vásárairól.
A múlt század elején történhetett, hogy egy román gazda több zsák búzát hozott eladásra. 

Az emberünk nem tudott magyarul. Jött egy mag yar atyafi, megtetszett neki a szép búza, s
vett volna néhány zsákkal, de nem tudott románul. Megkérdezte a gazdát:

- Hogy adod a búzát?
A válasz:
- Buzat e tatătău şi măta!
Erősködött az atyafi:
- Pénz, pénz!
Újabb válasz:
- Dacă tu mă-npingi, şi eu te

împing!...
Nem tudni, hogy alakult az al -

ku, de azt igen, hogy nap jaink -
ban hasonló esemény nem for -
dul elő, mert anyanyelvi szinten
beszéljük az ország hivatalos nyel -
vét.

Lejegyezte: Özv. Csornainé sz.
Breuer Erzsébet

Ökumenikus imahét a
Koltó-katalini

Egyházközségben
Február első hetében került sor az ökumenikus ima hét

megszervezésére a Koltó-katalini Egyházköz ség ben. A 2015.
évi témát, a samáriai asszony történetét nyolc napon ke resz -
tül református, katolikus, evangélikus és baptista szolgá lat te -
vők hozták közel az érdeklődő, élő vízre szomjazó lelkekhez.

Az imahét nyitó isten tisz te le -
tén Ferenczy Miklós, Kolozs vár-
 Újalsóváros lelkipásztora szol -
gált, aki nemcsak Isten Igéjét hoz -
ta el a hallgatóknak a Jelenések
könyvéből, hanem a fába vésett
látomást is, a világhírű Gy. Sza -
bó Béla grafikusművész famet -
szeteiben. A Jelenések könyvé -
ről készült 22 fametszet immár
100. alkalommal lett kiállítva a
művész halála után. Szinte ittuk 
Ferenczy Miklós lelkipásztor sza -
vait, midőn a kiállítás egy-egy
darabját mutatta be. Mintha egy 
második prédikációt hallgat tunk
volna, s elgondolkozhattunk kér -
désén: „Voltaképpen hova me -
gyünk, merre száguldunk, mer -
re felé sodortatunk…? Ebben az
apokalipszisben, ebben a világ -
romlásban az emberiség, a szét -
szórtan élők és minden nép szá -
mára van-e még remény? Merí -
tünk-e az élet vizéből?” (Fe ren -
czy Miklós)

Merítünk-e az élet vizéből?
- szólt újra és újra a kérdés az i -
mahét alkalmain. Megyünk-e ah -
hoz a Jézushoz, aki felkínálja a
vele való kapcsolatot anélkül,
hogy elítélne minket – mint a hogy
nem ítélte el a samáriai asszonyt
sem. Képesek vagyunk-e ezt a Jé -
zust szeretni, aki előbb szeretett 
minket, aki az életét is odaadta ér -
tünk? Ha pedig átjárt minket az

Ő szeretete, indulunk-e, hogy el -
mondjuk másoknak is: talál koz -
ni lehet Jézussal! 

Bátorság kell ehhez. Nem is
kevés. Az imahét záró alkal mán
Böjte Csaba ferences rendi szer -
zetes épp erre buzdított minket:
hogy merjünk bátraknak lenni!
Jézusnak elszánt követőkre és
cse lekvő emberekre van szük sé -
ge, akik nem a hatalmas problé -
mát nézik, hanem Urukra te kin -
tenek, és hittel végzik a rájuk bí -
zott feladatot. Mernek családot
alapítani, gyermeket vállalni vagy
befogadni, vállalkozásba kez de -
ni, alkotni, egyáltalán mernek
ÉLNI! Hiteles buzdítás volt ezt
tőle hallani, aki a Szent Ferenc
Alapítvány munkatársaival 21 év
alatt több mint 5000 gyereket fo -
gadott be. Ezt a hatalmas fela -
datot kívánta a két gyülekezet
segíteni az imahéten összegyűlt 
7000 lejes perselyes ado mány -
nyal. 

Visszatekintve nem marad
más hátra, mint az, hogy a zsol -
táros szavaival áldjuk a min den -
ség Urát, aki újra szólt, keresve
az elveszetteket, hintve szolgái
által az igemagot: „Uram, Iste -
nem! Sok csodás tervet vittél vég -
hez értünk, nincs hozzád fog ha -
tó.” (Zsolt 40,6.) Dicsőség ne -
ked, Urunk! 

Tar Renáta

A hét mottója: ,,Istentelenül pedig, kérdem, mi célja van az embernek a földön?”
(Csontváry Kosztka Tivadar)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (27.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanár em -

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

Október 10., kedd:

Az éjszaka folyamán csendesség volt.
Minden gondolatom otthon jár. Mi 

van odahaza, hogy bánnak az oroszok a
civilekkel? Sok kérdés marcangolja a
ben sőmet, de feleletet nem ka pok se hon -
nan. Azt is hallani, hogy az oroszok már
Debrecen környékén járnak, és hogy a
Tisza mentén is harcok folynak.

Délután egypár lövést adott le tü-
 z érségünk, mire az oroszok aknákkal vá -
laszoltak. A zászlóaljparancsnokság tá -
jára sivítottak és nagy csattanással rob -
bantak ott. Ide még nem lőttek.

Posta nem jött, de már nem is vár ha -
tunk, hiszen odahaza már orosz világ
van. Állítólag Szentes is az övéké már.

Nincs tudomásunk arról, hogy az o -
roszok északon, vagyis Len gyelor szág -
ban mennyire jutottak előre, de ha ott is 
úgy nyomulnak előre, mint az Alföl dön,
akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy
a déli és az északi ékjük találkozni fog,
és a még mindig ezen a frontszakaszon
levő német és mag yar egységek körül
lesznek kerítve.

Október 11., szerda:

Csendesen indult a nap, de azért nyug -
talanok voltunk. Talán a tegnap késő
es ti eset volt az oka. Ugyanis akkor azt
a hírt hozták, hogy az éjszaka leple a latt
elmegyünk innen. De azért túlságosan
nem bíztunk abban, hogy ez úgy is lesz,
hiszen itt nagyon könnyen változik a
parancs. Ez esetben is változott, mert
nem sokkal később egy újabb parancs
érkezett, mely szerint ki kell tartanunk
ezen a helyen.

Röviddel később fel lehetett menni
vételezni. Egy-egy egész szere tetcso ma -
got kaptunk fejenként. Itt valami bűz lik,
hogy ha ilyesmit osztogatnak - mor fon -
díroztunk. De nem történt semmi kü lö -
nösebb esemény egészen délig.

Majd úgy két óra tájt irtózatos lö völ -
dözés kezdődött a szerpentin alján. Jött 
a hírvivő: Teljes tűzkészültség! Gyors
tempóban összepakoltunk és aztán kint 
kuksoltunk a sáros lövészárokban.

Rövidesen megtudtuk a lenti hely ze -
tet. A Lelik zls. géppuskásai mesélték el,
hogy mi történt lent. Ők ugyanis vé te -
lezni mentek a szerpentin melletti kony -
hához (a 3. szd. konyhájához), s akkor
történt, hogy az oroszok lerohanták az
ottlevőket. Sokan fogságba estek. És a

három napi élelem mind odalett.
Az éjjelt ébren töltöttük. Három-há -

rom em ber állt őrt másfél óránként. De
nem történt semmi különösebb ese mény.
Kicsit ugyan átfáztunk, mert egész éj jel
szemerkélt az eső, de csak ennél na gyobb
bajunk sose legyen.

Október 12., csütörtök:

Reggelre elállt az eső, de utána is o -
lyan sűrű köd ereszkedett le, hogy alig
lehetett 20 méterre ellátni. Idegesítően
kellemetlen az ilyen idő s ilyen körül -
mények között. Nem lát az em ber, és na -
gyon könnyen megközelítheti az el len -
ség. Viszont az is igaz, hogy annak sin -
csenek röntgen szemei, és porul jár hat -
na, ha ilyen ködös időt választana tá -
madásra. A támpontunk tizenhat em ber -
ből áll (9 golyószórós és 7 géppuskás).
Helyt tudnánk állni, ha itt is támadna a
ruszki? 

Reggel kávét kaptunk. Délben is főtt
étel volt. Postát is hozott Seres Imre.
Négy lapot kaptam Böncitől, kettőt el -
se jei keltezéssel. Akkor még nem vol -
tak ott az oroszok. De a hazai hely zet -
ről - érthetően - nem tesz említést, azt
írja azonban, hogy az újságok be lettek
szüntetve. Talán az utolsó üzenet Tőle
ez a négy rózsaszín lapocska. 

Délután Lelik zászlós támpontját ak -
názták az oroszok. Nincs kizárva, hogy 
támadni fognak ott. Este hét óráig vol -
tunk figyelők Seres Imrével. Utána le -
feküdtünk. De alig szundítottunk el, pa -
rancs jött, hogy a legrövidebb időn be -
lül mindennel együtt legyünk fent Rem -
sey hadnagynál. Megyünk el innen. Csak -
hamar jelentkeztünk Remseynél. On nan
aztán a szerpentin útra mentünk, a hon -
nan csendben, géppuskáinkat a lovakra 
málházva gyors ütemben indultunk Ma -
gyarország határa felé. Ködös, szeles
éjszaka volt. 1 óra 28 percet mutatott az
óra, amikor mag yar földre léptem. Mind -
egyikünk mondott egy-egy hálaadó szót,
hogy egészségesen érhettünk idáig.

Október 13., péntek:

A határtól kezdve állandóan a min -
d enütt lejtős Mackensen szerpentinen jöt -
tünk lefelé. Útközben láttuk, hogy az út
már több helyen alá volt aknázva. Az u -
tászok kis őrtüzek mellett melegedve
várták az utolsó em ber és jármű elvo -
nu lását, hogy azután robbanthassanak.
Voltak olyan aknák, jobban mondva ak -

na kutak, amelyekben 720 kg robba nó -
anyag volt elhelyezve.

Mintegy 8 kilométeres lejtő után víz -
szintes köves útra értünk. Virradatkor
meglepetéssel tapasztaltuk, hogy míg Ga -
líciában majdnem kivétel nélkül feny -
vesekkel borított hegyek voltak, itt alig 
látni fenyőt. Több színben játszó lomb -
koronák borítanak minden egyes hegy -
ol dalt. Mind jobban kisebbedő hegyek
között haladva a kora reggeli órákban
értünk be Luhi nevű határszéli fa lucs -
kába, amely a szerpentin aljától 13 km-
 nyire van. Eddig a Rózsás (Sokolov) ne -
vű patakot kísértük. E patakocska Lu -
hi nál egyesül az Oroszi patakkal (Rus -
cova), amely húszegynéhány kilo mé ter
után Visóoroszinál (Ruscova) a Visóba 
ömlik. Luhi román-ruszin lakosú fa lucs -
ka. Lakóinak nagy része elmenekült. Ren -
geteg krumpli maradt itt kiszedetlenül.
Csulik csicsókát is felfedezett.

Rövid pihenő után újra útra készen
álltunk. Indulás előtt Tábori fhdgy. nem
engedte megnyergeltetni puskás lo vun -
kat, mert a ló háta fel volt törve, úgy -
hogy vállon kellett vinnünk a géppus -
kánkat. Én a nyerget cipeltem.

Még indulás előtt megkaptam a Bi -
rosék által kihozott leveleket: egyet Bön -
citől, egyet a szüleimtől. A szeptember

21-i csa bai bombázást írták le. Bor zasz -
tó lehetett. Luhitol 5 km-nyire van Ha -
vasmező (román neve Poiana de sub
Munte, ruszinul: Ruspoljana), ez volt a 
következő állomásunk. Ez előtt és en -
nek közelében húzódik az Árpád-vo nal. 
A falu határában táboroztunk le. Ezen
a vidéken bő almatermés van. Ettünk is 
eleget ebből a finom ízű gyümölcsből.
Esteledett, amikor parancsot kaptunk az
indulásra. Tábori fhdgy. végigvizsgált
bennünket, és minket, az első rajt, a la -
posan megdorgált, a feltört hátú ló mi -
att. Nagyon ki van rúgva Nemesi tize -
desre. De különben is egy-két napja na -
gyon mérges kedvében van. A többi ra -
jok szeretetcsomagot kaptak, de a mi
rajunk - büntetésből - nem részesült eb -
ben. Már teljesen sötét volt, amikor út -
nak indultunk. Mintegy hat kilomé te res
út után alkalmam volt felülni egy szé nás
szekérre, s ott el is aludtam. Petro vá ban
ébredtem fel - úgy hajnali három óra kö -
rül. Amíg aludtam, áthaladtunk Orosz -
kőn (románul: Repedea, ruszinul: Rusz -
kirva), Visóoroszin és Leordinán ke resz -
tül. Leordinától a Visó folyó mellett vitt
az utunk, párhuzamosan a Visóvölgy és
Borsa között kiépített vasútvonallal. (Lu -
hitól Leordináig keskenyvágányú ipar -
vasút kanyargott.)  (folytatjuk)

A „Petre Dulfu” Megyei
Könyvtár multikulturális osztálya

A megyei könyvtár multikulturális osztálya európai szellemiséget sugároz, 
az öreg kontinens népeinek kulturális sokszínűségét tanúsítja. Az osztály, a -
melynek létesítését Ardelean Teodor, a könyvtár igazgatója kezdeményezte, nem -
csak a nagy, hanem a kis  európai nemzetek művelődésének a megismerését
szolgálja.

A megyei könyvtárnak ezt az osztályát 2004-ben nyitották meg. A múlt év
óta innen kölcsönözhetők a világirodalom román nyelvre átültetett művei is.

Az osztály gyűjteményében többek között francia, olasz, mag yar, orosz, né -
met, spanyol, hol land nyelvű könyvek találhatók. Dordrecht, az egyik leg ré geb -
bi hol land város közkönyvtára több száz kötetet ajándékozott a multi kultu rá -
lis osztálynak.

Az osztály kincsei közé a Meyers Lexikon, a Mi chel an gelo olasz világ le xi -
kon és a francia Larousse.

Bárcsak negyedóráig nézegettem a mag yar könyveket, több olvasásra csá -
bító műre bukkantam. Sok polcon sorakoznak Petőfi, Arany, Jókai, Mikszáth,
Ady, Kosztolányi, Babits művei. Szintén kikölcsönözhetjük Kós Károly regé nye it, 
Áprily Lajos, Dsida Jenő verseit. 1990 után kiadott könyvek sem hiányoznak
a gyűjteményből, például Berde Mária regénytrilógiája, Bánffy Miklós re gény -
trilógiája, Jókai Anna regényei, al bum, monográfia a nagybányai mű vész te -
lep ről.

A multikulturális osztály vezetője Anca Sima, a könyvtárosok pedig Virlics
Kinga, Bizău Ana, Ştefan Bărbulescu és Borzan Anamaria. Mindegyik könyv -
táros szolgálatkész, tájékozott, pszichológiai érzékkel rendelkezik, nagyon sok
könyvnek nemcsak a címét, hanem a tartalmát is ismeri. Az olvasók kér dé se i -
re kedvesen válaszolnak, és a kölcsönzőknek érdeklődésüknek, ízlésüknek meg -
felelő könyveket ajánlanak. Szüntelenül továbbképzik magukat. A jó könyv tá -
ros, akárcsak a jó pap, holtáig tanul.

A multikulturális osztály hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között, szombaton
pe dig 9 órától két óráig várja olvasóit.                        

Boczor József

Havasmező (korabeli felvétel)

Hibaigazítás
A Bányavidéki Új Szó

2015. január 30-i számában 
„Emlékezés egy kiváló nagy -
bányai festőművészre” cí mű
cikkben közölt, Nicolae Bă -
lajt ábrázoló festmény nem
önarckép. A festmény

Camelia Ofelia Moisima

festőművész alkotása. A
festmény címe: In memo ri -
am Nicolae Bălaj.

Olvasóinktól és az érin -
tettől elnézést kérünk!
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Móricka gratulál a nagy ma -
mának a születésnapján, kezé -
ben óriási virágcsokor.

- Jaj, igazán nem kellett vol -
na, Móricka, hiszen tele van a
kertünk virággal!

- Csak volt, nagymama...,
csak volt!

***
- Kérem, ezen a paplanon

nincs huzat! - panaszkodik a
vendég. 

- De van, az ajtón keresztül.

***

- Doktor úr, egy csúnya vö -
rös folt van a nemi szervemen
- mondja a páciens.

- És ég is? - kérdezi az or -
vos.

- Nem tudom, még nem pró -
báltam meggyújtani.

***
A vendég Manhattan-kok -

télt rendel az éjszakai lokál ban. 
A pincér kihoz neki egy gya nús
löttyöt, a pohár közepén egy da -
rab petrezselyemmel. 

- Pincér, ez magának Man -
hattan?! - csattan föl a vendég. 

- Igen, uram. 
- És mi az a zöldség ott kö -

zépen? 
- Az? Hát az a Cen tral Park!

***
Az öreg székely ül a hinta -

székében az udvaron. Egyszer
csak egy limuzin gurul a ház e -
lé. Kiszáll belőle egy öltönyös
em ber és azt mondja:

- Emlékszel rám, apám, én
vagyok a fiad, akit elküldtél 10 
éve a városba dohányért. Azó -
ta meggazdagodtam, megnő -
sül tem és híres lettem.

- Jó, jó, - mondja a székely
-, de hol a dohány?

***
- Mi a tömör ezüst vegy je -

le?
- Ag.rar

***
- Mitől édes a kávé? A cu -

kortól vagy a kavarástól?
- Természetesen a kava rás -

tól. - válaszolja a rabbi.
- Akkor miért kell bele a cu -

kor? - kérdezik a tanítványok.
- Hogy tudjuk, meddig kell

kavarni!
***

- Téged mi zavar jobban, a
tudatlanság vagy a közöny?

- Nem tudom, és nem is ér -
dekel!

***
- Tegnap beültem a fogor -

vosnál a székbe, talán fél per -
c ig ültem ott, és aztán felpat tan -
tam és elmenekültem.

- Miért? Mi történt?
- A doki először ki akart húz -

ni egy üvegből egy dugót és be -
letörte.

***
- Hogy hívják?
- Kovács Gültem!
- Honnan ez a név?
- Anyám azt mond ta apám -

nak a szülőágynál: „Le gyen gül -
tem”, mire apám:  „Legyen”.

***
- Minek jön el az ideje, a -

mi kor a falióra 13-at üt?
- A javításnak.

***

- Hallom, a lányod he ge -
dülni tanul. Na és, hogy halad?

- Nagyon jól. Neki kö szön -
hetem, hogy megvehettem a
szomszéd házat féláron.

***
- Zöld és kereke van, mi az?
- ???
- Fű. Hazudtam a kere kek -

ről...
***

- Mi az abszolút favicc?
- ???
- Reccs!

***
Rendőr fia a papának:
- Apu, annyira fázom.
- Állj be a sarokba, kisfiam. 

Ott 90 fok van.

***
- Apa, öltözhetek sírnak a

farsangon?
- Miért, mi voltál tavaly?
- Kislány.
- De tudod, hogy bolond a -

ki sír egy lány után...

***
Ül az öreg székely a fe le sé -

gével a tornácon és beszél get -
nek

- Hallod-e, Mári, akartá' vó -
na-e férfi lenni legalább egy
nap ra?

- Szerettem vóna. Há' ma ga?

***
Meghal a székely, felesége

keservesen siratja. 
Komaasszonya vigasztalja:
- Ne sírj, Mariska, há' em lé -

kezz vissza, hogy örökké vert!
- Igen, igen, de mióta meg -

halt, úgy megszerettette magát!
***

Mozdonyvezető a keresz te -
ződésnél:

- Kamion nincs, a többi pe -
dig nem ellenfél!

***
Kovács úr felháborodottan

reklamál a szülészeti klinikán
a főnővérnél:

- A feleségem kisbabája fe -
kete! Itt csak csere tör ténhe tett!

- Minden bizonnyal - vá la -
szol roppant nyugodtan a fő nő -
vér -, azt hiszem azonban, hogy
még kilenc hónappal ezelőtt.

***
  A szúnyogok tüzet raknak. 

Azt mondja az öreg szúnyog:
- Először csak vékony ága -

kat tegyetek rá, aztán meg o lyat
is lehet, mint a combom.

***
- Na, Öcsike, apád meg gyó -

gyult már?
- Féligmeddig.
- Hogy-hogy féligmeddig?
- Engem már elvert, de a ma -

mával még nem mer kikez de ni.

***
Két skót egy étteremben:
- Te! Nem túl drága ez a

hely?
- Hát most nézem én is, hogy

egy ásványvíz 20 euróba kerül!
- Te jó ég! Még szerencse,

hogy whiskyt rendeltünk!

- Itt a nyugdíj, hol a nyugdíj! Aki ügyesen tippel, a
betett pénzének akár a felét is visszanyerheti!

Horoszkóp télre
KOS – havat lapátol
BIKA – havat lapátol

IKREK – havat lapátol
RÁK – havat lapátol

OROSZLÁN – havat lapá tol
SZŰZ – havat lapátol

MÉRLEG – havat lapátol
SKORPIÓ – havat lapátol
NYILAS – havat lapátol

BAK – havat lapátol
VÍZÖNTŐ – havat lapátol
HALAK – havat lapátol

www.gumicsizma.hu

Bölcs mondások:

- Mindig van két lehe tő -
ség, vagy nincs.

- Ha döntened kell, az is
döntés, ha nem döntesz.

- Akit harminc felett bu -
sz on látnak, az vagy el len ő r,
vagy sikertelen az életben.

- Aki fél az alkohol mér -
gezéstől, ne igyon mér ge zett
alkoholt.

- Óriási ötletem volt ma 
reggel, de nem tetszett.

- A mai horoszkópom azt 
mondta, a sors ujja rám fog 
mutatni. Sajnos a középső
ujja volt.

- A pénz beszél: azt mond -
ja, viszlát.

Humoros
gondolatok

* A memóriám már nem
a régi. És ráadásul még a
memóriám sem a régi.

* A nyúl egy igazi jel lem.
Ott ül a fűben, de akkor sem
szívja!

* Minden reggel ágyba 
viszem a páromnak a ká vét. 
Neki már csak meg kell da -
rálnia...

* Vagy sokat keresel,
vagy sokáig!

* Olyan nincs, hogy va -
lami nem sörnyitó!

* Attól, hogy valakit nem
értenek meg, még nem mű -
vész!

* Azért van a vonaton
két mozdonyvezető, mert ott
akkora a zaj, hogy egy em -
ber el sem tudná viselni!

* Ha olajos lesz a ke zed, 
akkor elkezd viszketni az or -
rod.

* Úriember az, aki ígé -
re téhez híven megmutatja a
bélyeggyűjteményét.

* Optimista az, aki azt
hiszi, hogy a légy a szo bá -
ban a kijáratot keresi.

* A törhetetlen játékok
legfőbb haszna, hogy ezek -
kel kiválóan össze lehet  tör -
ni minden mást.

* A mi irodánkban min -
denki örömet okoz nekünk.
Egyesek azzal, hogy be jön -
nek, mások azzal, hogy ki -
mennek.

- Az hogy lehet, hogy csak nevet
adtatok nekem, de jelszót nem?
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Az Iskoláinkért,
Gyermekeinkért

Egyesület FELHÍVÁSA
Tisztelt Szülők!

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

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

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

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

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

Furcsa betegségek
a középkorból

Miért táncolt 1518 nyarán négyszáz strasbourgi az utcán ad dig, 
amíg össze nem rogytak? Vajon melyik betegség keze lése ként
kellett liszteszsákkal csapkodni a pácienst? Miért hívták a 15.
század végén francia betegségnek a szifiliszt? Melyik ma is gyakori 
betegséget hitték a boszorkányok átkainak? Jár vány sze rűen
terjedő téli betegségünk, az in flu enza időszakában öt jel legzetes
középkori betegségnek eredtünk a nyomába.

Görvélykór

A görvélykór – más néven skro -
fula – egy tuberkulotikus gyulladás a
nyaki mirigycsomóban. Neve onnan
ered, hogy a betegség lefolyása során 
a nyaki mirigyek nagyon megduz zad -
nak, ezáltal az egész nyak megvas tag -
szik, rövidebbnek látszik, és egy disz -
nó nyakára emlékeztet (a „scro phu lae”
disznócskát jelent). A középkorban i -
gen gyakori betegségnek számított, el -
csúfította az arcot, gennyedzést oko zott,
s akár végzetes kimenetelű is lehetett.

A köznyelvben „mal le roi” vagy
king’s evil néven említett betegségről 
a 11-12. századtól egészen a 18. szá -
za dig tartotta magát az a nézet, hogy
a francia és az angol király puszta é -
rintésével meg tudja gyógyítani. A ki -
rályok eme „varázserejének” történe -
te – habár csupán a 12. századra ter -
jedt el véglegesen Franciaország és
Anglia területén – a középkorban az
első századokig, a szakrális királysá -
gok kialakulásáig nyúlik vissza. A nép -
hit szerint a királyi gyógyító tulajdon -
ság valamely egyházi személy általi, o -
lajjal történő felkenésből szár mazott.

A rituálé során a beteget a király
megérintette a fertőzött területen, majd
keresztet vetett rá, a szertartást köve -
tő en pedig kezet mosott (Francia or -
szág ban ennek a víznek is gyógyító
erőt tulajdonítottak). A francia király
a szertartás alatt valószínűleg szak rá -
lis szavakat, az angol pedig imákat
mor molhatott. A keresztet rajzoló an -
gol uralkodó ujjai között egy arany ér -
mét tartott, amelyet a beteg nyakába a -
kasztott. A 16. századtól kezdve azon -
ban az emberek többé már nem kö nyör -
adományt láttak ebben az érmében,
hanem gyógyító talizmánként tekin -
tettek rá, amelyekkel természetesen az
élelmes kereskedők komoly üzleti te -
vékenységet folytattak.

„Vízitörpekór”

A középkorban létezett egy beteg -
ség, amelyet az angolszászok „Wa ter 
Elf Dis ease” (magyarul körülbelül: „Ví -
zitörpekór”) névvel illettek. A kórral

olykor elfeketedett körmök, fájdal mas,
vörös sebek, viszkető bőr és fárad t ság
járt, valamint valószínűleg a beteg ség
nevére is utaló vizenyős, állandóan ned -
ves szem. Az orvoskutatók szerint min -
den bizonnyal ez a bárányhimlő vagy
a kanyaró lehetett. Mai szemmel néz -
ve igen mulatságos nevet adtak neki,
ám a középkorban rettegtek ettől a be -
tegségtől, amely olykor súlyos szövőd -
ményekkel járhatott.

A hiedelem szerint boszorkányok
varázslatai okozták e kórt. A beteg ség
kezelésére különböző gyógyfüvek és
gyógyitalok kombinációit, majd a sör -
ben történő áztatást ajánlották, s úgy
hitték, hogy bizonyos dalok kántálá sa
esetén eltávolítható a boszorkány o koz -
ta átok. A leggyakoribb dal nyers for -
dításban így hangzik: „Bekötöm a se -
beket a legjobb kötszerrel, így a seb
se nem éget, se nem fakad, se nem ter -
jed, se nem nő, se nem mélyül. Ez tart 
engem egészségben, s nem fáj többet
semmi sem” - ezt a babona szerint
háromszor kellett elismételni.

Szent Antal tüze

A fájdalmas és sokszor halálos be -
tegségben orbáncszerű kelések jelen -
tek meg a beteg ágyékán, valamint a
vég tagjain. Égő fájdalom jelent kezett,
extrém esetben pedig a lábak, vala mint
a kezek megfeketedtek és elhaltak. Az
Isten büntetésének tartott betegséget
gyakran bizserkórnak is hívták, ugyan -
is a beteg baljós bizsergést érzett, s
gyakran epilepsziaszerű görcsök is kí -
nozták. A járványnak gondolt kórt Re -
mete Szent Antallal hozták össze füg -
gésbe, az „ellenszert” pedig abban lát -
ták, ha elzarándokolnak egy szerze -
tesrendhez, esetleg Egyiptomba, a re -
mete sírjához. Az első nagyobb „jár -
vány” 945-ben Párizsban tombolt.

Az időnként felbukkanó kór rej té -
lyére az 1770-1771-es megbe te ge dé -
sekkor jöttek rá: a Szent Antal tüze va -
lójában az ún. anyarozs-mérgezés (er -
gotizmus) volt, ami a nem kellően meg -
tisztított rozsból készült ételek el fo -

folytatás a 9. oldalon

Nagybányai mag yar óvodák
és napközik – 2015-2016

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

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

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

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

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

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

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



2016-ban érkezik az első
igazi latina

Dis ney-hercegnő
Jövőre várhatjuk az új Dis ney-her -

cegnőt, aki az első latina lesz a sorban.
Az Elena nevet viselő új szereplő a
Dis ney Ju nior csatornán fog feltűnni, a 
So fia hercegnő című rajzfilmsorozat

egy speciális részében. Ezt követően a
16 éves fiatal lány – aki látványosan az
összes la tino jegyet magán viseli: sötét
bőrű, barna szemű, sötét hajú - egy ön -
álló sorozatot is kap majd a gye rek -
csatornán. Ebben bemutatják Avalor
királyságot, amely valóban a la tino
kul túrára épül. A So fia hercegnő so ro -
zat 2012-ben indult, a műsort a csa tor -
na a 2-7 éves korosztálynak szánta.

Annak idején az is elhangzott, hogy a
főszereplője a csatorna első latina (dél-
 amerikai származású, de az USA-ban
élő) hercegnője. Csakhogy Sofiának
kék a szeme, világos bőre, világos ha -
ja, vagyis egyáltalán nem néz ki jel -
lemzően latina nőnek – emiatt pedig
annak idején bírálták is érte a csa tor -
nát. (transindex)

Mr. Grey a legszexibb
pasi idén a Földön

A Bálint-napon mozikba kerülő A
szürke ötven árnyalata című film fő -
sze replőjét, a Mr. Greyt játszó Jamie
Dornant választotta 2015 legszexibb
pa sijának a Glam our magazin brit ki -
adása. Utána a Kódjátszmában nyújtott 
alakításáért Oscarra jelölt Ben e dict
Cumberbatch jön. A harmadik helyre a 
Thor című filmben Lokit alakító Tom
Hiddleston került. A 4. helyre Rob ert
Pattinson, az 5. helyre pedig az új Su -
permant alakító Henry Cavill került. A 
listán szerepel még Harry Styles, a One 
Di rec tion énekese, a tavaly Os car-díj -
jal jutalmazott Jared Leto, a világot
boldogságba borító énekes, Pharrell
Wil liams és a legszexibb pasikat fel -
soroló listák 20 éve elmaradhatatlan
szereplője, Johnny Depp. Az északír
Jamie Dornan jelenleg 32 éves, A szür -
ke ötven árnyalatán kívül többek kö -
zött a BBC-s The Fall című sorozatban
láthatta a közönség. A színészi munka
mellett pedig modellkedést is vállal,
például a Cal vin Klein fehérneműit
reklámozta. Az ilyen listákról rend sze -
resen mellőzik Kelet-Európát.(glam -
our.co.uk)

A gyors futás legalább
annyira halálos,

mint a kanapén ülés
Heti néhány mérsékelt ütemű futás

a legjobb módja az egészség megőr zé -
sének - állítják a tudósok egy friss ku -
tatásban. Állításuk szerint a túl inten -
zív edzés, így 3,12 m/s (11,2 km/h) se -
bességnél nagyobb tempójú futás több
kárral jár, mint haszonnal - írja a The
Tele graph a Jour nal of the Amer i can
College of Car di ol ogy szaklapban meg -
jelent tanulmányra hivatkozva. A fel -
mé résben összesen 5048 egészséges
em ber adatait elemezték. Arra jutottak, 

hogy az adott sebességnél gyorsabban
szaladók kilencszer nagyobb eséllyel
halnak meg korábban, mint azok, akik
mérsékeltebb, 2,23 m/s (8,3 km/h) se -
bességgel szaladnak heti 2-3 alkalom -
mal. Sőt, legalább olyan gyakorisággal 
halnak meg, mint akik egyáltalán nem
végeznek fizikai aktivitást. “Ha az a cé -
lunk a futással, hogy csökkentsük az el -
halálozás kockázatát, és javítsuk a vár -
ható élettartamot, akkor heti néhány
mérsékelt ütemű kocogás a jó straté gia.
Más nem csak felesleges, hanem még ve -
szélyes is” - nyilatkozta Pe ter Schnohr, 
a Co pen ha gen City Heart Study, Fre -
deriksberg Hos pi tal kutatója. Heti
1-2,4 óra kocogás a legoptimálisabb,
az ideális gyakoriság pedig nem volt
több, mint 3 alkalom. Összességében
pe dig a lassú vagy a közepes tempójú
kocogást találták a legoptimálisabbnak 
az átlagember esetében, a gyors fu tás -
nak közel azonos a halandósági koc ká -
zata, mint a mozgásszegény életmód -
nak. (tele graph.co.uk)

Gyűjtést szerveztek
a férfinak, aki naponta

35 km-t gyalogol
a munkahelyére

Elsőként a De troit Free Pressben
jelent meg, aztán bejárta az amerikai
sajtót annak a férfinak az esete, aki
mióta nincs autója - vagyis több mint
egy évtizede - minden nap nagyrészt
gyalog teszi meg az utat a munka he -
lyére és vissza. Az 56 éves James Ro-
 bertson fröccsöntőként dolgozik egy
gyárban, hétfőtől péntekig minden nap
2-től este 10-ig, 10,55 dolláros óra bé -
rért. Mindehhez naponta összesen kö -
zel 35 km-t kell gyalog megtennie
oda- vissza. Ahhoz, hogy délutánra be -
érjen a munkába, reggel 8-kor már út -
nak kell indulnia, és éjszakánként 4-re
ér haza, így kb. 4 óra jut az alvásra.
Ennek ellenére egyetlen egy napot sem 
hiányzott még a munkahelyéről. Az út -
szakasznak csak egy részén létezik tö -
megközlekedés, a gyalogosan megtett
közel 35 km a város veszélyes kerü le -
tein vezet át, egyszer már ki is rabol -
ták. A megható történet megjelenése
után többen is gyűjtésbe kezdtek, hogy 
a férfi autót vehessen magának, és jó -
val a várakozáson felül érkeztek ado -

mányok: csak az egyik számlán egy
nap alatt több mint 64 ezer dollár gyűlt
össze. (Transindex)

Negyven évig nem
mosolygott egy nő,

hogy ne ráncosodjon
Negyven éve nem nevetett és mo -

solygott az 50 éves Tess Chris tian,
hogy ne ráncosodjon az arca - állítja a
Daily Mail a nőre hivatkozva. Állítása
szerint alapvető fontosságú számára a
fiatalos megjelenés, ezért döntötte el,
hogy nem mosolyog, amit a botox ke -
zelés természetes alternatívájának tart.
“Nincsenek ráncaim, mert már kiké -
pez tem magam, hogy ellenőrizem az
arcizmaimat. Mindenki azt kérdezni,
hogy már voltam botoxkezelésen, de
nem voltam, és tudom, ez annak a
tény nek köszönhető, hogy nem nevet -
tem vagy mosolyogtam tinédzser ko -
rom óta” - állítja a nő. A barátai által
csak Mona Lisának becézett nő be is -
me ri, hogy hiú. Állítása szerint a mód -
szere természetesebb, mint a botox ke -
zelés, és hatékonyabb, mint bármely
drága kozmetikai krém vagy szer. A
lap által megszólaltatott bőrgyógyász,
Nick Lowe szerint hatásos lehet a Tess
által alkalmazott technika. Ugyan ak -
kor Amanda Hills pszichológus azt is
megjegyzi, minél többet mosolygunk,
annál boldogabbnak érezzük magun -
kat, mert az endorfinokat, boldogság -
hor monokat szabadít fel a testünkben.
(dailymail)

Jó lesz vigyázni!
VÍZSZINTES: 1. Henri-Frédéric

Amiel gondolatának első része. 13.
Bátorság. 14. Rolf Thiele filmje. 15.
Láncfonalat erősít. 16. Együtt megy
vele. 17. Ajakpirosító. 18. Mi lesz,
már? 19. Német fizikus (Friedrich).
20. Nagyot üt rá. 22. ... a ro bot (Asi -
mov). 23. Állítólag az utcán hever! 24.
Mar tin ...; Jack Lon don regénye. 25.
Alá. 26. Házbérlő. 28. Község Fejér
megyében. 30. Körutazás. 32. Tilta ko -
zási jog. 33. ... deposit; tűzbiztos pán -
célszekrény. 35. Kötéldarab! 36. Iro -
dalmi mű rövid kivonata. 39. Hálóban
a labda. 40. Mon gol kán volt. 42. Nyílt
teniszverseny. 43. Riadó. 45. Idegen
fér finév. 48. Akinek nem ... ne vegye
magára. 49. Piheszálak! 51. Ceruza
(rég.). 52. Képszék. 54. Vasdarab! 55.
Nigériai város. 57. “Vörös” vi king ve -
zér. 58. Hol land és spanyol gkj. 59.

Dop pingoló. 60. Ritka férfinév. 62. A
hegy fia. 63. Vajdasági város. 65. Tö -
redék.

FÜGGŐLEGES: 1. Léghajós. 2.
... faciunt collegium; Hárman alkotnak
gyűlést. 3. Elme. 4. Vész! 5. A Száva
mellékfolyója. 6. A hajnal ógörög is -
tennője. 7. Kissé, de csak részben! 8.
Repülőtér. 9. Néma néma! 10. Déli -
gyü mölcs. 11. Kiskereskedő. 12. Kre -
zol oldat. 13. A gondolat befejező ré -
sze. 16. Előtagként: vegyi-. 19. Folya -
dék. 21. Becézett Médea. 23. Tengeri
hal. 24. Angol színésznő (Shir ley). 27.
Görög sziget. 28. Növényi eredetű,
rág csálva fogyasztott izgatószer. 29.
Francia írónő (Francoise). 31. Pá rat -
lanul  éber! 32. 6-8 személyes katonai
gépkocsi. 34. Bevisz a kereskede lem -
be. 37. Utólag kiegészíttet. 38. Vétlen
Éva! 41. Egybehangzóan (zene). 44. ... 
Tay lor; amerikai filmszínésznő. 46.
Te repjárómárka. 47. Kvarchomokkő.
50. Sportolók biztatása. 52. Harcvonal.
53. A siker része! 56. Mindig a fejét
ütik! 57. Mohamedán fejedelmi cím.
58. Ib sen hősnője. 61. ... szakadtából;
teljes erejéből. 62. Dán biokémikus
(Carl Pe ter Hen rik). 64. A végére hajt!
65. Deciliter (röv.).

    Szerkesztette: Csatlós János
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Jaap Scholten hol land
író könyve az erdélyi

arisztokráciáról
Magyarul is megjelent Jaap Scholten dokumentumregénye, a Báró 

elvtárs. A Budapesten élő hol land író az erdélyi arisz tok rá cia
meghurcolásának járt utána. Felkeresett olyanokat, akik meg él ték
1949. március 3-a éjszakáját, amikor az erdélyi mag yar a risz tokraták
nagy részét egyszerre deportálták. Műve a legjobb tör té nelmi könyv
díját is elnyerte Hollandiában.

Jaap Scholten hol land írót Magyar -
or szág és az arisztokrácia mag yar szár -
ma zású, Hollandiában nevelkedett fe -
le sége révén kezdte el érdekelni. A ki -
lencvenes évek elején Budapestre köl -
töztek, az író azóta is kétlaki életet él
Hollandiában és Magyarországon. Le -
nyűgözte az, amit a mag yar, főleg az
er délyi arisztokrata családokról megtu -
dott. Szimpatikus volt neki az a tartás,
ami a kommunizmus idején is jellemző 
volt a mindenüktől megfosztott arisz -
tokratákra. Elkezdett olyan életben ma -
radt családtagok után kutatni, akik tud -
tak beszélni erről az éjszakáról, a régi
életükről és a szocializmus éveiről.

A Báró elvtársat először 2011-ben
hol land nyelven, majd Magyar or szá gon
angolul jelentette meg. Azért nem ma -
gyarul, mert kötötte az egyik arisz tok -

rata hölgynek tett ígérete. Bár a neve
említése nélkül szerepel a könyvben,
arra kérte az írót, ne jelenjen meg sem
mag yar, sem román nyelven a kötet, a -
míg ő életben van. A kilétét most sem
fedheti fel Jaap Scholten. Csak annyit
árul el, hogy időközben elhunyt, így je -
lenhetett meg a Corvina Kiadónál a
ma g yar nyelvű kiadás.

Már készül a francia és a német for -
dítás is, és román nyelven szintén a kö -
zeljövőben jelenik meg a Báró elvtárs.
Az író nagyon kíváncsi, milyen reak -
ciókat vált majd ki. Jaap Scholtennel a 
magyarországi, angol nyelvű kiadás
meg jelenésekor, 2013-ban jelent meg
inter jú a Mag yar Nemzetben. Már ak -
kor nagy sikerről számolt be: Hol lan -
diában a könyv elnyerte a legjobb tör -
ténelmi mű díját, a Li bris
Geschiedenis Prijst, és a hol land
királynő levélben köszönte meg a
szerzőnek, hogy tu dó sított „az európai
történelem elfelejtett szeletéről”.

Jaap Scholtent magát is meglepte,
hogy ennyien érdeklődtek a könyv i -
ránt, hiszen Hollandiában soha nem lé -
tezett az itteni értelemben vett arisz tok -
rácia, és a magántörténelemről, a csa -
ládi múltról általában nem szokás be -
szélni. Ő mégis fontosnak tartja ezt a té -
mát: legutóbbi könyvét, amely év ele -
jén jelent meg, saját családja törté ne té -
ről írta. A kutatás során derült ki pél dá -
ul, hogy a nagynénje száz zsidó gyer -
me ket mentett meg a vészkorszak ide -
jén. A Báró elvtárs megjelenése óta sok
olvasói levelet kapott, a legmegha tób -
bakat erdélyi származású, külföldön élő
magyaroktól.

A könyv nemcsak az erdélyi arisz -
tok rácia meghurcolásáról, az életben ma -
radt tanúk felkereséséről szól, hanem
ál talában a Ceausescu-korszakról. A Du -

na-deltát, a Securitate börtöneit meg -
járt emberekkel találkozott Jaap Schol -
ten, felkereste a máramarosszigeti bör -
tönmúzeumot és Poarta Alba egykori
táborait. Arra is kitér, hogy az erdélyi
arisztokraták leszármazottai hogy vi -
szonyulnak az örökségükhöz. Jaap Schol -
ten a Báró elvtárs alapján egy egész es -
tés dokumentumfilmet tervez hol land-
 mag yar koprodukcióban, Konecsny E -
mő ke rendező-dramaturggal közösen.
Most ehhez archív filmes anyagokat ke -
res az erdélyi arisztokratákról és a ro -
má niai munkatáborokról.(mno)

FELOLVASÓMARATON
2015. február 20., péntek este 7 óra

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

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

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

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

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

dez vénybe, aki megzenésítettett versekkel várja a közönséget!

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

folytatás a 7. oldalról

gyasztása következtében a szer ve zet -
be bevitt alkaloidák miatt alakult ki. Az
anyarozs (másik nevén varjúköröm) gya -
korlatilag egy gabonaparazita, amely hi -
degebb és nedvesebb körülmények kö -
zött az érett gabonakalászban a virá gok
helyén nő, 2-5 cm hosszú, görbült és fe -
kete színű - ezért is kapta a varjúköröm 
nevet. A középkori szerzetesek között
lényegesebben kevesebb megbe tege dés
alakult ki, ugyanis ők eltávolították a
parazitát, s nem sütötték bele a fekete
rozskenyérbe.

Francia betegség
A több tünetmentes szakaszt kö ve -

tő en idegrendszeri vagy szívprob lé má -
kat, illetve a csontokon és a bőrön tu -
morszerű gyulladásos göböket okozó
kór 1494-ben járványként csapott le a
franciák által ostromolt Nápolyra, és rö -

vid időn belül egész Európában elter -
jedt. Ez a betegség nem más volt, mint
a szifilisz. A szexuális úton, illetve az
anyáról a gyermekére terjedő nemi be -
tegség eredete még ma is ismeretlen.
Két főbb hipotézis létezik: az egyik
szerint a vérbajt a Kolumbusz Kristóf a -
merikai utazásaiból hazatérő buja mat -
rózok cipelték magukkal az öreg kon ti -
nensre, míg a másik azt vallja, a szifi -
lisz már korábban is létezett Európá -
ban, csak sokáig nem ismerték fel.

A kór villámgyorsan elterjedt: ha bár
Kolumbusz csak 1492 októberében ér -
te el az Újvilágot, tengerészei két éven
belül már más kalandokat kerestek, s
sokan csatlakoztak közülük VIII. Károly
francia király seregéhez. Egyesek sze -
rint ez a fő bizonyíték az első hipo té zis -
re, azonban a 18-19. században élt tu -
dósok kutatása szerint már az ókori
Pom peji városában is jelen volt a fer -
tőzés, sőt Hippokratész is leírta a kórt.

A 15. századi járvány gyakorlatilag
végigsöpört Európán. A szifilisz ak ko -
ri mutálódott változata jóval halálo sabb
volt, mint ma, és néhány hónap alatt
vég zett a gennyes sebekkel borított ál -

dozattal. A reneszánsz korának „leg főbb
gyilkosára” utaló szifilisz szót Giro la mo
Fracastoro olasz orvos és költő 1530-
 ban egyik latin nyelvű költeményében
alkotta meg. Mivel a korban sem tud -
ták, hogy hol alakult ki a betegség, a
népek mindig az ellenség nevével il let -
ték, például a hollandok „spanyol be teg -
ségként”, a törökök „keresztény kór -
ként” emlegették, Itáliában „fran cia be -
tegség” név terjedt el, ám e lőfordult a
buja- vagy az Ámor-kór el nevezés is.

Táncoló pestis

Igen furcsa járvány ütötte fel a fejét
1518 júliusában Strasbourgban. Egy
asszony, akit a források csak Frau Trof -
fea néven említenek, minden ok nélkül
táncolni kezdett a város egyik utcáján,
s azt abba sem hagyta legalább négy
(más források szerint hat) napig. Egy
hét sem telt el, s már 34 em ber folytatta 
a táncot, egy hónap leforgása alatt pe -
dig közel 400 főre duzzadt a táncolók
létszáma. Néhányan közülük a folya -
ma tos megterhelés hatására szívroham -
ban, agyvérzésben vagy szimplán csak

a kimerültség következtében elhuny tak.
Hasonló eset fordult elő egyébként

Aachen utcáin is 1374. június 23-án. A 
korabeli orvosi feljegyzések, egyes kró -
nikák egybehang zó an állítják, hogy az
emberek a táncban hunytak el.

A táncoló pestisnek vagy pes tis tánc -
nak elkeresztelt „betegség” kapcsán a
korabeli orvosok kizárták, hogy annak
természetfeletti o ka lett volna, sze rin -
tük ez egy ter mé sze tes betegség volt, a -
melyet a „forró vér” okozott. A ható sá -
gok nem tiltották be a késő középkori
„villámcsődületet”, sőt inkább faszín -
pa dok építésével, vala mint fizetett ze -
nészekkel ösztönözték a város lakóit,
hogy táncoljanak, mond ván, meg fog -
nak gyógyulni, ha kitán col ták ma gu kat.
Pon tosan ma sem tudjuk, mi okozta e
betegséget, egyesek szerint az éhínség
és más betegségek okozta stressz miatt
alakulhatott ki a táncoló pestis. Egy el -
mélet szerint a tánckórt a Szent Vi tus ka -
tedrálisban előforduló első ismert e set u -
tán elnevezett vitustánc (nyava lya tö rés),
vagyis szervi idegbaj okoz ta, a me lyet
gyors rángások jellemeznek. (mult-kor)
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Megnéztük a jövő levelező
rendszerét, tetszett

Teszteltük a Google új leve -
lezős szolgáltatását, az Inboxot,
és többé már nem akarjuk a
Gmailt.

Tudjuk, hogy már egy ideje meg -
van, de múlt csütörtökig nem fig
yel tünk különösebben fel a Google új
le velezőrendszerére. Ugyanis akkor

hir dette meg az akcióját a vállalat, amiben felajánlják, hogy 24 órán át minden
igénylő kap meghívót az új, alternatív levelező rendszerhez, az Inboxhoz. 

Néhány órával az igénylés után meg is érkezett a levél, amelyben elérhetővé
te szik a szolgáltatást, amelyet először a telefonunkra kell letöltenünk, majd meg -
várnunk, amíg telepíti magát. Utána okostelefonról lehet összekapcsolni a már
meglévő vagy újonnan létrehozott gmailes fiókkal. Ez után pedig már az asztali
gépemen is elérhetővé válik. Jelenleg okostelefonon An droid és iOS operációs
rendszeren, illetve asztali gépen a Chrome-on elérhető az Inbox, ami még min -
dig fejlesztés alatt van. 

Egy óra alatt rendbe vágtam a levelezésem mert egyszerűen csak bele jöt -
tem. Nem vagyok túlságosan tudatos felhasználó, nem szoktam mindig mindent
rendezgetni, a beállításokban mindent szépen megkeresni, praktikákat keresni
arra, hogyan lehet még cuccosabb a levelezésem. Fontos ezt előre elmondani,
mert lehet, hogy teljesen átlagos dolgokra is rá tudok csodálkozni az Inboxban.
Mentségemre legfeljebb annyit tudok felhozni, hogy az új rendszerben tényleg
minden adja magát, annyira egyszerű, hogy még a hozzám hasonló teljesen
amatőrök is eligazodnak benne, ami szerintem határozottan előny. Még a végén
határozottan kedvem támad, hogy a Facebookról visszaszokjak a levelező rend -
szerek használatára. 

A tavaly októberben indított kísérleti szolgáltatással a mindenkit elárasztó
levelek problémájára kínál megoldást a Google, megpróbálják vele minél ké -
nyelmesebbé tenni a levelezést. És első látásra abszolút sikerült is. Telefonon és
asztali gépen is pofonegyszerű használni, és mindkét felületen hasonlóan néz ki,
tehát nem kell két teljesen eltérő rendszert megszokni, ami számomra hatá ro zot -
tan előny.

Természetesen megvannak a Gmailből jól ismert szelektálási lehetőségek,
lehet címkézni, csoportosítani, a beérkező levelek közül eltüntetni. Külön lehet
csoportosítani például a közösségi oldalak értesítéseit, a pénzügyeink kezelé sé -
vel kapcsolatos leveleket vagy a hirdetéseket, sőt, külön mappákat lehet létre -
hozni. Mindezt viszonylag egyszerűen: egy olyan kezdő is elég könnyen elbol -
dogul a lehetőségek között, mint én. 

Simán be lehet állítani, hogy az adott személytől kapott vagy neki küldött,
adott témával megjelölt levelek egyből az általunk létrehozott mappában végez -
zék, amit kevésbé fontos levelezések esetében napi vagy heti csomagban kap ha -
tunk meg. Azt viszont már nem lehet beállítani, hogy ezeket a csomagokat ne
lás suk a beérkező levelek között, tehát ha napi rendszerességgel csomagban kap -
juk a Facebooktól az értesítéseket, akkor nem lehet a Facebook mappát a Be -
érkező levelek közül szkippelni. 

Egyetlen probléma a kategorizálással, hogy ha úgy állítjuk be a rendszert,
hogy ne mutassa az adott csoport leveleit a Beérkező mappában, például a kö -
zösségi oldalak értesítéseit, akkor nem jelzi, hogy új levelünk van. Különben a
Gmailben használt címkék átmentődnek az új felületre, ahol tovább szerkeszt -
hetjük vagy akár törölhetjük is, ha okafogyottá válnak az új rendszerben. De
igazából nem a kategorizálás miatt szimpatikus az Inbox. 

Sokkal izgalmasabb fejlesztés, hogy teljesen el lehet süllyeszteni a beérkező
üzenetváltásokat. Ha megoldottuk a problémát, ad egy megnyugtató érzést,
hogy lejárt, megoldottam, túl vagyok rajta, persze a Befejezett/Kész (Done)
mappából újra elő lehet őket keresni. Az archivált levelekre természetesen rá is
lehet keresni, nem vesznek el, egyszerűen csak nincsenek szem előtt. Ezzel csak
az a gond, hogy ha visszaállnánk a Gmail fiókunk használatára, akkor az adott
változtatásaink megmaradnak, az esetlegesen archivált levelek pedig már ott
sem láthatóak a beérkezők között. Befejezett/Kész mappa pedig nincs. Szóval ha 
már átálltunk az Inbox használatára, érdemes csak annál maradni. De még
mindig nem a levelek archiválása a legjobb az Inboxban, hanem hogy időzíteni, 
halasztani és rögzíteni is lehet a leveleket. 

Egyrészt ott van az emlékeztető írásának lehetősége, amit időzíteni és rögzí -
te ni is lehet a beérkezett levélfiókunk elején. Ilyet eddig csak különböző ki -
egészítőkkel lehetett, most viszont minden integrálva van. Tehát készíthetünk
olyan emlékeztetőt, ami arra figyelmeztet, hogy két hét múlva 10 órakor ne fe -
lejtsünk el levelet írni a könyvelőnknek, a fodrászunknak (kedvünkre lehet he -
lyettesíteni).

De ugyanígy lehet időzíteni a levelekre való válaszadást is, hogy holnap dél -
után, amikor hazaértünk, ne felejtsünk el válaszolni rá, mert pont most, a mun -
kában, nem érünk rá. Ezen kívül fel is lehet tűzni egy levelet postaládánk elejére, 
s akkor akármilyen mappába, akárhogyan rendezzük, ott fog maradni, ameddig
nem oldjuk meg vagy ameddig fontosnak tartjuk, hogy ott maradjon. Számomra
ezek a változtatások kifejezetten szimpatikusak, mert a leggyakoribb problé -
mám, hogy az elolvasott levelet az újonnan beérkezők letolják, és utána teljesen
elfelejtem. 

Az Inbox ezen kívül kielemzi az e-mailek tartalmát, és kiemeli a lényeget: ha
fotót vagy videót csatoltunk, akkor kisképet mutat róla. Elméletileg, ha cím van
benne, akkor térképet is megjelenít, illetve repülőgépjegy vásárlása esetén az
utazás adatait hangsúlyosabban kiemeli. Ez utóbbiakat sajnos nem tudtuk tesz -
telni, de a kisképes valóban jól működik. És az már csak bónusz, hogy nem kell
lapozgatni a régi levelek között, egyszerűen lefelé görgetve betölti az összeset. 

Az Inboxot a Google nem a Gmail ellenében hozta létre, hanem a mellé,
egyelőre nem is nagyon erőlteti a használatát, még mindig csak meghívóval le -
het használni. Ráadásul egyelőre csak Google + felhasználóknak elérhető, tehát
a céges levelezést nem lehet rajta bonyolítani. De ettől még határozottan kedvem 
támadt, hogy a Facebookról újra visszaszokjak a levelező rendszerek hasz ná -
latára. (Transindex)

Kapható az EKE
2015-ös

falinaptára
Még megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

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

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

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A
hir de tés érvényes egész év ben. Te le fon -
szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

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

• Festményeket készítek rende lés re.
Kapcsolat: Pál Lehel, 0740642135

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze -
re tett feleség és édesanya, anyós,
nagy mama, dédmama, testvér

KULCSÁR MAGDA
életének 73. évében visszaadta lel -

két Teremtőjének.
A szív megáll, a lélek megremeg /

É desanyám Téged feledni nem lehet /
Nagy könnycseppek áztatják arcunkat 
/ Fájó szívvel nézzük drága sír hal mo dat.

Fájó szívvel búcsúzik férje And rás, 
leánya Ildikó, veje Róbert és unokái
Roberta, Ármin és barátnője Daiana,
Fri da és barátja Mădălin, Andreea és
férje Ede, dédunokái Yanis és Mar tin 

Drága jó testvérem itt elválok tőled
/ legyen fenn az égben csendes pihe né sed

KULCSÁR MAGDÁTÓL
búcsúzik nővére Böske, a Bartalis

család Koltóról, a Fodor család Ber -
keszről.

Nyugodjon békében!

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
dat juk, hogy a szeretett anya,
nagymama, anyós

SÜTŐ MÁRIA MAGDOLNA

93. életévében, hosszú betegség u -
tán elhunyt. Temetése február 14-én,
szom baton 12 órától lesz a református
te me tő lutheránus kápolnájából.

A gyászoló család

Szomorúan és fájó szívvel tudat -
juk, hogy a drága édesanya,
nagymama és anyós

FÜLÖP EMÍLIA ETELKA
szül. Bondre

február 9-én, életének 81. évében
el hunyt. Nyugodjon békében.

Gyászoló fia Alfréd, menye Sán -
dor, unokája Patric

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
déd nagymama

DULL IRÉN

életének 86. évében visszaadta lel -
két Teremtőjének. Temetése február
5-én volt. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott!

A gyászoló család.

Szomorúan és fájó szívvel tudat -
juk, hogy a drága édesanya,
nagymama, dédnagymama

BLASKÓ ERZSÉBET

február 10-én, életének 90. évében el -
hunyt. Nyugodjon békében. Ezúton
mondunk köszönetet mindazoknak, a -
kik temetésén tiszteletüket tették, sír -
jára virágot helyeztek és fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család  

Búcsúzunk a szeretett

MAGDUS NÉNITŐL.

A Fábián és a Slézinger család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Blaskó István -
nak szeretett édesanyja elvesztése mi -
atti fájdalmában.

Bortnyik Béla és a Forte Grup kft.
munkaközössége.

A Máramarosi Mag yar Vállal ko -
zók Egyesületének tagjai együtt é -
reznek Blaskó Istvánnal, szeretett é -
desanyja el hunyta miatti fájdalmában.

Őszinte részvétünk a gyászoló
csa ládnak.  

Őszinte egyűttérzésünket fejez -
zük ki Blaskó Istvánnak, a szeretett
édes anya, nagymama, dédnagymama

BLASKÓ ERZSÉBET

halála miatt érzett mély fájdal má -
ban. Nyugalma legyen csendes!

A Teleki Mag yar Ház Kurat óriu -
ma és munka tár sai

Együttérzéssel és részvéttel vet -
tünk tudomást Blaskó István szeretett
édes anyja

BLASKÓ ERZSÉBET

elhunytáról. Nyugalma legyen
csen des! A Nagybánya Kulturális E -
gye sü let nevében Véső Ágoston és a 
kura tóriumi tagok

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki
Blaskó Istvánnak, szeretett édes any ja,

BLASKÓ ERZSÉBET

elhunyta miatt érzett fájdalmában.
Nyugalma legyen csendes!

A nagybányai RMDSZ elnöksége

Őszinte együttérzéssel gondolunk
Blaskó Istvánra, szeretett édesanyja,

BLASKÓ ERZSÉBET

elhunyta alkalmából. Nyugalma
le gyen csendes, emléke áldott!

A Főtér Fesztivál Egyesület

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik a szeretett édesanya,
feleség, nagymama és testvér

KULCSÁR MAGDOLNA

temetésén részt vettek, sírjára virá got, 
koszorút helyeztek s bánatunkat
enyhíteték. Köszönet a koltóiaknak,
ka taliniaknak, nagybányaiaknak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik szeretett halottunk

Dr. FODOR MIKLÓS (Öcsi)

temetésén részt vettek, sírjára
ko szorút és virágot helyeztek.

A Csernyi és a Fodor család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk arra a
15 évvel ezelőtti szomorú napra,
február 10-re, amikor a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa, a koltói

KÁDÁR ZOLTÁN

szíve megszűnt dobogni.
Nem az a bánat, ami fáj és

amelytől könnyes lesz a szem / Hanem 
az, amit hordozunk szótlanul, / egy
életen át, né mán, csendesen. / Az idő
múlhat, száll hatnak az évek / Míg
élünk, örökké ve lünk lesz emléked.

Emlékét kegyelettel őrzi felesége,
leánya, veje, fia, menye és három
uno kája: Zsanett, Emília és Olivér.

Fájó szívvel emlékezünk, február
12- én volt 17 éve annak a szomorú
nap nak, amikor a drága

BÓNIS JÁNOSNÉ

szül. Polereczki Ilona
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Em lékét kegyelettel szívünkben

ő rízzük. A bánatos család

Farsangi borkóstoló - filmvetítéssel
Vendégünk BÁLINT ZOLTÁN borszakértő (Balla Géza pincészete,

A rad hegy alja).
A programra február 15-én, va sárnap 17 órai kezdettel kerül sor a

Te leki Mag yar Ház nagy ter mé ben.
Szeretettel várjuk az érdek lő dő ket! Borsor: Mustos Fehér 2014 l

Furmint 2013 l Rosé Cuvée 2014 l Kadarka 2012 l Feketeleányka 2012
l Feketeleányka Sziklabor 2011 l Kadarisszima 2012

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

VÁSÁROSNAMÉNY Gyógyfürdő
febr. 19. 0747-017580 (Csoma Bea).

* GYÓGY TOR NA – a jövő ked -
den 16.00 órá ra várjuk farsangoló
tagjainkat!

* KÉZMÍVES SZOMBAT – a
jövő hét végén 11-14 óra között!

MINDEN HÉTFŐN TÁNCHÁZ!

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

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

Babák-mamák
pocaklakók és csúszká lók-mász -

kálók-totyogók – a jövő héten is
KI VÉTELESEN
szerdai napon vá runk Benne te -

ket, 17.00 órára, a Teleki Ma g yar
Házba.

Vendégünk a kolozsvári
Sétáló Bábszínház,
amelynek előadásában a

„Nap leánya, Hold fia”
című mesejátékot tekinthetjük meg!
Költséghozzájárulás:
5 lej (gyer mekenként).
Szeretettel várunk!

HAMAROSAN!

„NAGYBÁNYA ÉS KÖRNYÉKE”
3., BŐVÍTETT ÉS JAVÍTOTT kiadás! Február 20-tól a Teleki Házban!
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Álom és … valóság!
A Győri Audi ETO KC hazai vereségén felbuzdúlva, a nagy bá nyai

HCM játékosai, vezetői, szurkolói, sőt, az egész romániai (sport) - 
közvélemény elkezdett szépeket álmodni, fogadkozni, hogy itt az
alkalmas pillanat, amikor a kétszeres BL-győztes győri lá nyokkal fel
lehet törölni a játékteret. Azt mindenki elismerte – ha zaiak és ven -
dégek egyaránt -, hogy ez a győri csapat nem az a győ ri csapat, amely 
a tavalyi idényben győzelmet-győzelemre hal moz va begyűjtötte má -
sodik BL-címét.

A mostani gárdából világsztárok hi -
á nyoznak (Görbicz, Amorim, Lunde), ám
ennek tudatában is vállalják az ipa ros -
munkát és mennek előre kitűzött cél -
juk – a Fi nal Fourba jutás – felé. A mi e -
inknél is vannak világsztárok jósze ri -
vel, akik közül egyesek azt hitték, hogy
egy falusi cspathoz jöttek levezetni jó -
pénzért, elég, ha a mérkőzésre a mezü -
ket mutogatják, az ellenfeleknek pedig
ettől inukba száll a bátorságuk. Ezúttal
méltó leckét kaptak. Sajnos, ez csak
bennünket, nagybányai sportszere tő -
ket izgat …

A győriek kezdték a gólgyártást Ko -
vacsics révén mindjárt az első percben, 
aztán gólszünet az ötödik percig, ami -
koris Gjeorgjievska egyenlített. Ez volt
az utolsó alkalom a mérkőzésen, ami -
kor egyformán álltak a csapatok. A to -
váb biakban a mieink csak futottak az
eredmény után, a Győr meg csak me -
ne telt rendületlenül: a mezőnyjáté ko -
sok sorra dobták a gólokat, míg Herr
Orsolya elreteszelte a ka put. Így köny -

nyű! A mieinknél pedig sem Arenhart,
sem Ungureanu nem tudott csodákat
ten ni, a mezőnyben pedig Do Nasci -
men toék akkor mondtak csődöt, ami -
kor azt vártuk volna tőlük, hogy meg -
mutassák, nem hiába világbajnokok, hogy
vezéregyéniségek legyenek. Sajnos, ez 
a fájdalmas helyzet. Az első félidő négy -
gólos győri előnnyel zárul: 9 – 13.

 A második félidőben sem jött a vár -
va-várt fordulat, sőt, a vendégek akkor
dobtak gólt, amikor akartak, Tone Ti -
selj nem tudott semmi megoldást ki ta -
lálni a győri henger-, illetve Herr Orsi
el len. A vége nyolcgólos hazai vere ség. 
Elúsztak a továbbjutási esélyeink? Nem
mondanám, de ahhoz szív-lélek játék
szükséges, minden potenciális ellen fe -
lünket le kell győznünk a továb bi ak ban!

Nagybányai HCM – Győri Audi
ETO KC 18 – 26 (9 – 13)

„Lascăr Pană” sportcsarnok, telt ház.
Vezette: Andreu Marin Llorente és Ig -
nacioGarcia Seradilla (mindkettő spa -
nyol). EHF ellenőr: Klaus Di eter Con -
vents (belga). Büntetődobások: 3 – 5 (3 
– 5). Büntetőpercek: 4 – 10.

HCM: Ungureanu (8), Arenhart
(4), Cetăteanu – Gjeorgjievska 4, Do
Nascimento 4 (3 büntetőből), Lobach
3, Buceschi 2, Abbingh 2, Herrem 2,
Davydenko 1, Ardean Elisei, Makeeva, 
Pîrvut, Szűcs, Tatár, Marin. Edzők: To -
ne Tiselj és Grega Karpan.

Győri AUDI ETO KC: Herr (19),
Grimsbő, Csapó – Müller 8, Löke 7,
Kovacsics 6 (4), Aguilar Diaz 2, Bog -
nár-Bódi 1, Korsós 1 (1), Sen 1, Bocz -
kó-Hornyák, Knedlikova, Lima de Ara -
ujo, Milanovic Litre, Planéta, Szepesi.
Edzők: Ambros Mar tin és Danyi Gá bor.

További eredmények a csoport -
ból: Metz – Savehof 22 – 25, Larvik –
Viborg 31 – 18.

Vasárnap, február 15-én a nagy bá -
nyai HCM a Viborg otthonába látogat.

           (simsán)

LABDARÚGÁS

Afrika: elefántcsontparti arany
az egyiptomi dráma árnyékában
Gól nélküli döntetlent követően Elefántcsontpart labda rú gó- vá lo -

gatottja drámai büntetőpárbajban 9-8-ra múlta felül Ghánát az E -
gyenlítői-Guineában rendezett Afrika Kupa vasárnapi fináléjában.

A találkozó rendes játékideje unal -
mas mezőnyjátékkal telt, ahogy a hosz -
szabbítás is, a kapuk alig forogtak ve -
szélyben. A 11-esek során az első két
sorozatban az elefántcsontparti játé ko -
sok hibáztak, így eldőlni látszott a ta -
lálkozó, csakhogy a következő két ghá -
nai rúgó szintén rontott. Onnantól egé -
szen a 11. sorozatig, azaz amíg a kapu -

sok sorra nem kerültek, valamennyi fut -
ballista betalált.

Ekkor a ghánai hálóőr lövését meg -
fogta Boubacar Barry – aki csak sérü -
lés miatt került a csapatba –, majd ezek
után a bal felső sarokba bombázott, pe -
dig a párbaj során görcs miatt többször
ápolást kért. Elefántcsontpart válo ga -
tottja története során 1992 után má sod -
szor lett kontinensbajnok. Az elmúlt tíz
évben ugyan két döntőt is játszott, de
mindkétszer büntetőkkel maradt alul
0-0-s döntetlent követően.

Tragédia Egyiptomban
Az Afrika Kupa örökranglistáját to -

vábbra is a hétszeres bajnok Egyiptom
vezeti, az az ország, ahol a minap hatá -
ro zatlan időre felfüggesztették a bajnok -
ságot a két kairói élcsapat, a Zamalek
és az ENPPI vasárnap esti mérkőzését
megelőző tragikus összecsapások mi att.
A szurkolók és a rendőrök között ki -
robbant dulakodásban az egészségügyi 
minisztérium hivatalos adatai szerint ti -
zenkilencen vesztették életüket, és hú -
szan megsebesültek. Más források több
mint harminc áldozatot jelentettek.

A belügyminisztérium röviddel az
eset után arról adott hírt, hogy a Za ma -
lek radikális szurkolói, az Ultras White 
Nights néven működő keménymag tag -
jai jegy nélkül akartak bejutni a kairói
stadionba, a rendőrség pedig egyebek
mellett könnygázt vetett be a ran dalí ro -

zó tömeg feloszlatására.
A drukkerek cáfolták a hivatalos köz -

leményt, beszámolójuk alapján akkor tört 
ki a pánik, amikor a rendfenntartók köny -
nygázpatronokat dobtak a szűk rácsfo -
lyo sóban belépésre összezsúfolódott em -
berek közé. Egészségügyi források sze -
rint az egyik kairói kórházba valóban
sok agyontaposott holttestet szállí tot tak,
s egyes jelentések arról számoltak be,
hogy többekkel a könnygáz okozta ful -
ladás végzett.

A Zamalek és az ENNPI közötti mecs -
cset különben néhány nappal annak a
vérengzésnek a harmadik évfordulója
után rendezték, amelyben Port-Szaíd vá -
rosban a kairói al-Ahly klub hetvenkét
drukkere vesztette életét, miután a helyi
csapat, az al-Masry szurkolói rájuk tá -
madtak. Azóta, közel három évig üres
lelátók előtt zajlottak a bajnoki mér kő -
zések. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

FÉRFI KÉZILABDA ROMÁNIA KUPA

A Fi nal Fourban a Minaur!
Hétfőn játszották Bukarestben a kézilabda Románia Kupa vissza -

vágóját a Dinamo és a Minaur között. A dinamósok pont úgy jár tak,
mint a nagybányai lányok a Győr el len: álmodoztak, ám feléb re -
déskor kezük beleért abba a bizonyos (éjjeli) edénybe.

Bevallom őszintén, mindkét mér kő -
zést tévén néztem – nem voltam egye -
dül -, de amit ezek a „fővárosi” kom -
mentátorok művelnek, az már égbeki -
ál tó. Megmagyarázom: amikor egy bu -
karesti (vagy „regáti”) csapat játszik egy
vidéki, uram bocsá’ erdélyi csapat el -
len, és nem úgy alakul az eredmény, a -
hogyan várták volna, mindig valaki a
hibás, de nem ők, ha ők támadnak, ex -
tá zisban vannak, ha fordítva áll a do -
log, lekicsínylően beszélnek az ellen -
félről. Megjegyzem, a HCM – Győr mér -
kőzésen is a bírók miatt ment el meccs! 
Szerintük.

Így történt a Dinamo csarnokban is, 
ám a végén csattant az ostor: a Minaur
győzött és továbbjutott a Fi nal Fourba
(miért nem négyes döntő?!)

Az első percekben nem született gól,
a harmadikban Sandru révén vezetés -
hez jutnak a hazaiak, amelyet újabb há -
rom perc múlva Fotache kiegyenlít: 1 – 1.
Aztán 2 – 2-re alakul az eredmény és
így tovább a 17-ik percig (8 – 8). Ek kor
Pribanic előnyhöz juttatja a mieinket,
de az első félidőt mégis a Dinamo zárja  
egy gólos vezetéssel: 14 – 13.

A második játékrész elején a nagy
kedvvel játszó Eklemovics, - illetve Sa -
doveac révén már nálunk az előny: 14
– 16! Aztán három gól az előnyünk: 15 

– 18!  Újabb Eklemovics gól és már négy
góllal vezetünk: 15 – 19! Ez a kü lönb -
ség egészen a 45-ik percig marad, ami -
koris majdnem ráfáztunk a játszado zás -
ra, mivel a Dinamo feljön 24 – 24-re!
(Eksztázisban a tv-bemondók!) Ám Lars
Walther időt kér, gatyába rázza fiait és
az eredmény önmagáért beszél: Sa do -
ve ac (2) és Eklemovics góljaival 24 –
27! Ide! A hazaiak még feljönnek egy
gólra (29 – 30), de Pribanic és Sado -
veac megadják a kegyelemdöfést: 29 –
32 a nagybányai Minaur HCM javára
és a Románia Kupa négyes döntőjébe
való jutás! Gratulálunk!

Bukaresti Dinamo – Nagybányai
Minaur HCM 29 – 32 (14 – 13)

Vezette: Adrian Barbu (csak így:
Arges) és Stefan Ciurea (ő meg Dolj). 

DINAMO: Irimus (17+2), Makaria 
(2) – Diaw 7 (3 büntetőből), Sandru 6
(1), Vrankovic 4, Savenco 2, Ragot 2,
Chirut 2, Balut 2, Nitu 2, Mocanu 1,
Asoltanei 1, Manea, Mironescu, Rap -
ci uga. Edzők: Ion Mocanu és Ionel Ene.

MINAUR: Tatai (21+2), Pop – Sa -
doveac 9, Eklemovics 9 (4), Fotache 7,
Pribanic 6, Bera 1, Grasu, Busecan, Ste -
gavik, Mihai, Martínez, Milas, Mure san,
Sabou, Popescu. Edzők: Lars Walther
és Petru Pop.

            (simsán)

Fotó: Deák László

Fotó: Deák László


