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Elkezdődött a 10. Főtér Fesztivál –
Nagybányai Mag yar Napok szervezése 

Elkezdte munkáját a Főtér Fesztivál
2015 szervezőcsapata.

Idén lesz tizedjére Miénk a tér, sze -
retett városunk régi főtere. Ezúttal a szer -
vezők szeretnének megszólítani és be -
vonni újabb szervezeteket és csopor to -
kat, hogy önállóan, vagy együtt a szer -
vezőkkel színvonalas, új jellegű mű so -
rokkal rukkoljanak elő. Az egyre hang -
súlyosabban szerepet vállaló oktatási és
egyházi intézményeinket is szeretnénk
újfent kicsalogatni a térre, hogy együtt
ünnepeljünk, szórakozzunk.

Célunk továbbra is a kultúrált szó ra -
kozás, az örömteli együttlét, a talál ko zás,
a hazatérés. Fő szempont a folytonos mű -
sorkínálat, a rétegzett (korosztályokra
és műfajokra bontott)  programajánlat, a
szórakozás és kultúra, a hagyomány és
a jelen - mindez a bányavidéki mag yar
közösségért és annak megerőső désé ért.

A Főtér Fesztivál 2015 szervezői i -
dén is progamajánlási akciót hirdet nek.
A progamajánlási űrlap letölthető a
Nagybánya.ro honlapon, igényelhető a 
Teleki Mag yar Házban és a nagy bá nyai
RMDSz székházban. Beküldési határ i -
dő 2015. április 1. A kitöltött ürlapokat
e-mailen (foterfesztival@nagybanya.ro) 
lehet elküldeni, vagy a fennebb emlí tett
helyeken hagyni. Biztatjuk és kérjük az
aktív csoportokat, szervezeteket intéz -

ményeket, vállalják programok kezde -
ményezését és/vagy lebonyolítását.

2015-ben is a Főtér Fesztivál part -
ne rei: Teleki Mag yar Ház, RMDSz, Né -
meth László Elméleti Líceum. A szer ve -
zők továbbra is várják új partnerek
jelentkezését, együttműködését.

A 10. Főtér Fesztivál szervezői: An -

tal Róbert, Duna Jessica, Józsa And -
rás, Lapohos Ella, Moldován Ildikó,
Pintér Zsolt, Vida Noémi.

Ünnepeljük együtt
Március 15-ét!

Március 15-ei
kulturális műsor

A nagybányai RMDSz idén Március 
15-ei  ünnepi kulturális műsorra hívja a 
nagybányai és környékbeli ma gya ro -
kat.  Az előadásra március 15-én 17.00
ó ra kor kerül sor a nagybányai Városi 
Színház termében.

 Meghívottaink: a sárospataki „8kor
Színház” társulata – akik ünnepi mű sor -
ral lépnek fel, valamint a nyárád sze re -
dai „Bekecs Néptáncegyüttes” – akik a 
„legjobb határontúli előadó” különdí jat
kapták a 2014-es „Fölszállott a páva”
te hetségkutató versenyen.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szamárfül

RADNÓTI MIKLÓS: Naptár /részlet/

Március
Lúdbőrözik nézd a tócsa, vad,

vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt

s zajong a március.
A fázós rügy nem bújt ki még,

hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,

sárgás aranygolyók.

Kedves Szülők!
A nagybányai Nicolae Iorga Álta -

lá nos Iskola szeretettel várja a szülőket 
az iskola titkárságán hétfőtől péntekig
8-20 óra között, március 13-ig.

Miért válasszon minket? Milyen le -
hetőségek vannak?

* igény szerint délutáni pro gram
* tiszta és jól felszerelt tante rem -

ben, tornateremben és informatika te -
remben folyó tanítás

* iskolapszichológussal folytatott
kommunikáció a fejlődés érdekében

* Iskolánk minden kedves tanítóné -
nije családias légkörben folytatja tevé -
kenységét, mely megkönnyíti a fel sőbb
tagozaton tanító tanárok/osz tályfő nö kök
munkáját is, mikor kedves növen dé ke -
iket átvehetik, s tovább taníthatják 8.
osztályig.

* Bár csak 3 hét múlva tudjuk meg
pontosan, ki lesz a 0. osztály tanítóné -
nije, már most is kijelenthetjük, hogy
nagy szeretettel várjuk leendő tanít vá -
nyait (t.i. a 4. osztály tanítónénije nyug -
díjba megy, és a tanszemélymozgás lé -
pései szerint csak március elején lesz
hivatalosan is közzétéve a helyébe lépő 
tanítónéni neve).

* a város egyetlen mag yar ta go za -
tos iskolájában tanulhat gyermeke, mely -
ben 1959-től, a kezdetektől  a gyer me -
kek kétnyelvű környezetben vannak,
csa ládias légkörben, melyből soha nem
származott hátrányuk.

* ha Nagybánya környéki telepü -
lésröl ingázik, akkor visszatéritjük az
utazási költséget.

Kérjük a szülőket, döntsenek he lye -
sen, és jelentkezzenek a Nicolae Iorga
Általános Iskolában személyesen, sőt kér -
dezzenek bátran Lapsánszki Edith al i -
gazgatónőtől a 0746054425-es telefon -
számon.

„Ma a kisgyerek megoldja a Rubik
kockát, együtt nő fel az elektronikus já -
tékkal, (folytatás a 2. oldalon)

Felkérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, irassák be gyermeküket az elő -
készítő osztályokba a 2015-2016-ös tanévre. Az iratkozás hétfőn, február 23-án
kez dődött. Rendkívül fontos, hogy rövid időn belül megtörténjenek a beirat ko -
zások, hogy nyilvánvalóvá váljon, hány előkészítős gyermekre lehet számítani a
következő tanévben.

Nagybányán két helyen indul előkészítő osztály, egy az óvárosban és egy az
új városban. Kérjük a szülőket ha lehet a lakhelyükhőz közelebb álló iskolát vá -
lasszák!

- Németh Lálszó Elméleti Líceum. Titkárság: Luminişului utca 1. (telefon: 
0262-213586)

- Nicolae Iorga Általános Iskola. Titkárság: Gheorghe Bilaşcu utca 1. (te le -
fon: 0262-276315)

Iratkozás nagybányai mag yar óvodai 
és napközis csoportokba - 2015-2016

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a nagybányai óvodák és nap -
közik területén:

- 30-as Sz. Napközi (óvodacsoportja), Zazar negyed, Victoriei utca 110 sz.,
óvónő: Barcs Éva, telefon: 0722 879 657

- 30-as Sz. Napközi (napközis csoportja), Zazar negyed, Victoriei utca, 110 sz., 
óvónő: Tunyogi Imola, telefon: 0755 202 175

- 20-as Sz. Óvoda, Bukarest sugárút, 20 sz. (az Eurohotel-el szemben), óvónő: 
Vári Renáta Melinda, telefon: 0741 330 801

- Németh László Líceum óvodacsoportjai: két napközis (folytatás a 9. oldalon)

Iratkozás mag yar előkészítő
osztályokba Nagybányán

Felolvasómaraton 2015. (Fotó: Dávid Lajos)
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Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szent

József plébánián január 21. és már ci -
us 19. között kerül sor a nagykilencedre.
Városunk nagyon szép hagyománya a
Szent József nagykilenced. Mindenkit
buzdítunk, hogy családját Szent József
imáinak és közbenjárásának ajánlja fel. 
A kilenced liturgikus programja: reg gel
8 óra – román nyelvű szentmise, este 5
órakor – imaóra, 6 órakor – szentmise.
Minden alkalommal más pap tart ho mí liát.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség a böjtfő he -
tében csütörtökön 17 órakor és vasár -
nap reggel  10 órakor úrvacsoraosz tás -
sal egybekötött  istentiszteletre vár min -
denkit. A vallásóra időpontja szombat
délelőtt 10.30 óra. 

*  A Nagybánya-Újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Pakk Zoltán testvé -
rün ket, akit 54 évesen szólított magá -
hoz az Úr.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor -

mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Várdai Sándorné szü -
letett Máte Irma asszonytestvérünket,
akit 86 évesen szólított magához az Úr
és Kiss János Ferenc testvérünket, akit
54 évesen helyezték örök nyugalomra.
Nyugodjanak békében!

* Március 6-án, délután 16 órai kez -
dettel kerül sor a a Nagybánya-Óvárosi 
Református Egyházközség templo má -
ban a keresztyén nők ökumenikus vi -
lág imanapjára, amelyre minden asszony -
testvérünket szeretettel hívnak és vár nak.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Reiz született Lelenka Má -
ria testvérünket, akit 74 évesen szó lí -
tott magához az Úr; Király született
Dési Irén testvérünket, akit  90 évesen
kísértünk utolsó útjára; Zahari szüle -
tett  Szepacher Matild testvérünket, a -
kit 76 évesen szólított magához az Úr
és Varga született Brânzen Mária Mó -
nika asszonytestvérünket, aki 63 éve -
sen hunyt el. Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

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

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

Kitekintő: Török tüntetés Székelyföldért
A török az egyetlen külföldi nép, a -

melyik nyíltan támogatott és tüntetett ta -
valy is.

Március 7-én, szombaton du. 3 órától
török testvéreink tüntetni fognak a szé -
kely önrendelkezésért Isztanbul köz pont -
jában.

Találkozás a Galatasaray Gimná zi um
előtt az Istiklal Caddesi-n (Függet len ség
sugárút), Taksim zóna. Ez Isztanbul hí -
res sétálóútja, mely mindig tele van tu -
ristákkal a világ minden tájáról.

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

zió által is bemutatott mag yar
nyelvtanfolyam második félé -
vére is a Nagybányai ,,Petre Dul -
fu” Megyei Könyvtárban kerül 
sor minden hétfőn 17.30 órá -
tól, Komlósi Lajos nyelvtanár
irányításával. A nyelvtanta nu -
lást kiegészítik a népdalok, gyer -
mekdalok és az együttlét kö zös
élménye.

***
Ugyancsak a Megyei Könyvtárban tartják a német nyelvtanfolyamot is (ro -

mán nyelvű szakirányítással), az alábbi pro gram szerint:
- tanulóknak (V. osztálytól) minden kedden 16.00 órától
- felnőtteknek minden szerdán, csütörtökön és pénteken 17.30 órától.

Továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Ne hagyd az igazad!
1954-et írtunk. Egy viharos válóper és viszontagságok után kétéves kislá -

nyommal, Ildikóval végre itthon voltam szüleimnél. Igen ám, de az új veze tő -
ség jóvoltából két családnak is kiutaltak szobákat házunkban. Igen szűkösen
laktunk, ezért kérvényeztem, kértem lakást, amihez jogom volt kiskorú gyer -
mekem miatt is. Jött a válasz: Amint lesz megfelelő lakás, adunk!

Közben az egyik család elköltözött, s a kulcsot leadták a Pártnál. Nem vol -
tam rest, a felszabadult lakás ajtajára azonnal lakatot szereltettem. Másnap
megjelent a ,,polgármester” - egy söpredékből lett komcsi alak - az új la kók -
kal, a kulccsal és négy markos kiszolgálóval. Meg akarták tekinteni és bir tok -
ba venni a szobát. Igen ám, de ott volt a lakat! Erélyes felszólítás: Azonnal
nyis sa ki az ajtót! Dehogy nyitom! - volt a válaszom. - Vagy letöri a lakatot, s
én feljelentem a rendőrségen magántulajdon megsértéséért, vagy pereljen be.

Dúlt-fúlt a komcsi, de nem volt mit tennie. Rohant a bíróságra, beperelt en -
gedetlenségért stb., stb., úgy 11 óra tájban, s várta a fejleményeket... Nem hi -
á ba! 14 óra után megkapta a választ: visszaadták az aktacsomót azzal az íté -
lettel, hogy jogom van a lakáshoz.

Győztem! Beköltözhetek!
Tanulság: soha ne hagyjuk magunkat, ha igazunk van! (Lásd: Székelyföld

autonómiája, hiszen létezett Mag yar Autonóm Tartomány, és nem dőlt össze
a világ...)

Csornainé sz. Breuer Erzsébet ny. tanítónő, Magyarlápos

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.

Kedves Szülők!
(folytatás az első oldalról) szövegszerkesztővel és komputerrel. Csak éppen ott a
veszély, hogy ez a gyerek nagyon okos és fejlett. Zuhog rá  az információáradat. De
nincs, ami etikában, erkölcsben, érzelemben fogódzót adna. Ami meg taníta ná,
hogy:

* más öröm is van, mint a hatalom, siker, pénz,
* más a barátság és a bandaszellem,
* más a lapítás és az alázat,
* lehet anélkül is hazát szeretni, hogy gyűlölném  a másikat,
* szabad álmodni, tervezni,
* lehet célra törni anélkül is, hogy eltaposnám a másikat” (Fehér Klára)

A hét mottója:
,,Ha más nyelvén kell szóljak,

Nem lesz, mit daloljak,

Ha más nyelvén kell írnom,

Eltépem papírom,

Ha más nyelvén kell éljek,

Pusztuljak el végleg,

Ha más nyelvén kell hinnem,

Verjen meg az Isten!”

 (Kárpátia)
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Bemutatkozik Szaniszló Emese, a Németh
László Elméleti Líceum előkészítő

osztályának tanítónénije
„Szaniszló Emese tanítónéni va gyok.

Várok minden iskolába vágyó kisdi á kot,
hogy együtt fedezhessük fel a betűk, szá -
mok világát. Az előkészítő osztályban sok
játékkal, mesével és érdekes fela da tok -
kal várlak titeket. Együtt fogunk ját sza -
ni, tanulni, napról-napra fejlődni és meg -
barátkozni az iskolai mindennapokkal.
Várlak titeket a Németh László El mé le -
ti Líceumban.” - Szaniszló Emese

Felhívás előkészítő
osztályba iratkozó

diákokhoz, szülőkhöz
Megkezdődött  a beiratkozás az elő -

készítő osztályba. A Németh László El -
méleti Líceum szeretettel várja a szü lő -
ket az iskola titkárságán minden mun -
kanapon 7.30-15 óra között, előzetes e -
gyeztetés esetén délutáni időpontban is.
Az előkészítő osztály tanítónénije Sza -
niszló Emese lesz, akinek óvónői és ta -
nítónői képesítése és tapasztalata is van,
így ezt az átmenetet, felkészülést könnyeb -
ben tudja segíteni. Azoknak, akik igény -
lik, délutáni programra is lehetőségük van, 
ebédelni az iskolával egy udvarban le -
vő étkezőben lehet, a tornaórákat jól fel -
szerelt tornateremben tartják. A Né meth
László Elméleti Líceumban minden tan -
ó rát magyarul tartanak, minden peda gó -
gus szakképzett, a tanítónők munkáját se -
gíti elemi osztályokban az angoltanár, a
tornatanár, és a vallástanárok. Az isko -
la pszichológus folyamatosan tartja a kap -

csolatot a gyermekekkel, és segít fejlő -
désükben. A város egyetlen önálló ma -
g yar iskolájában a gyermekek mag yar
környezetben vannak, családias lég kör -
ben, tiszta és gazdagon felszerelt osztály -
termekben tanulhatnak.

Kérjük a szülőket, ismerjék fel az a -
nyanyelvű oktatás előnyeit, és jelent kez -
zenek a Németh László Elméleti Lí ce um -
ban személyesen, vagy a 0262-213586
telefonszámon, kérdezzenek bátran a ta -
nítónénitől a 0740763119-es telefon szá -
mon.

EKE-napi pályázat

Családom
kedvenc

kirándulóhelye
Újra eltelt egy esztendő. Mér -

hetjük ezt azzal is, hogy újra meg -
hirdetjük az EKE-napi pályázatot 
Nektek, iskoláskorú ter mé szet já -
róknak. Akik a korábbi években is 
pályáztak, jól tudják, értékes dí ja -
kat kapnak a legügyesebb fogalmazók, mint ahogy azt is, hogy vál -
tozatos témákban kérjük, írják meg fogalmazásukat.

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

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

a szívetekhez és lakhelyetekhez leg kö -
zelebb állót válasszátok.

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

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

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

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

E-mail: ekenap@eke.ma.

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

A beküldött pályamunkák legjavát
(í rásokat, illetve a legsikerültebb raj zo -
kat) az Erdélyi Gyopár, az EKE két ha -
vonta megjelenő folyóirata közli majd, 

a díjazásról ugyanezen lap hasábjairól
vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma)
értesülhetnek az érintettek. A díjakat a
XXIV. EKE Vándortábor nyitóünnep -
ségén, 2015. július 28-án adjuk át.

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

Szót kér az Olvasó:

Fogászati kálvária
A múlt héten, reggelizés közben, a szomszédasszonyom fogkoronái közötti

hídja eltörött, méghozzá olyan szerencsétlenül, hogy a száját alig bírta ki nyi -
tni. Fogorvos keresésére indult, előbb lakhelyéhez közel. A Iuliu Maniu utcá -
ban két, az Au rora sétányon egy fogászaton próbálkozott. Mindhárom hely -
ről, különböző okok miatt  udvariasan eltanácsolták. Aztán a Gh. Bilaşcu ut -
cá ban levő régi fogászati complexumhoz bicegett. Tudni kell, hogy szom széd -
asszonyom 70 éven felüli, 163cm magas és 40 kg-os (nem tévedés, éppen a
na pokban mérték meg a Megyei Kórházban), azon kívül meg bottal is igen ne -
hezen tud járni.

A fogászathoz érve bement nagy félénken, és sorba vette a rendelőket, min de -
gyikbe bekopogott és elmondta, mi a panasza. Valamennyi helyen azt kér dez -
ték: előjegyeztette magát? Mondta, hogy nem, mert azt gondolta, van sür gős -
ségi ellátás. Nincs, jött a válasz, és ha nincs előjegyezve, nem tudják fogadni.
Mindenütt ugyanaz volt a jelszó. Végül az utolsó, 10-es számú ajtónál ko pog -
ta tott, ahol a doktornőnek megesett rajta a szíve, és mondta, foglaljon helyet
és várjon egy kicsit.

Szomszédasszonyom már csak azért imádkozott magában, nehogy bevi zel -
jen (bocs', ez is létünkhöz tartozik), ugyanis egy WC létezik ott, az is kulcsra
zár va.

Nagyon megérintett az eset, mert ilyesmi bárkivel megtörténhet, és ugye
nem alamizsnát, csak fizetett ellátást kért.

Olvasva ezeket a sorokat, egyesek lehet megkérdeznék, hogy hol élek én?
Nem látom, hogy senki sem törődik a másik emberrel, csak saját magával?
Nagyon is látom, de akkor is felteszem a kérdést: vajon azok az orvosok, akik
meglátnak egy ilyen személyt, nem kellene egy kis együttérzést tanúsítaniuk és 
ellátniuk? Vagy, ha már annyi fogorvos keresi abban a fogászatban minden na -
pi kenyerét, tőlünk páciensektől, nem úgy volna etikus, hogy emberségből, kö -
zös megegyezéssel minden nap felváltva valamelyik rendelő ajtajára kifüg -
gesszék a táblát: ,,Ma itt van a sürgősségi ellátás”. Akkor nem kellene földig
alázva érezze magát az em ber a saját pénzéért, ha már a biztosító nem tesz
semmit ezen a téren. Jó, hogy fizetjük a biztosítást! És akkor még nem szóltam 
a hippokratészi esküről...

Elmentem a fogászatra, mert szomszédasszonyom kimerültségében ott fe -
lejtette a mellényét. Megkérdeztem a doktornőt: doktornő, ön miért fogadta
és látta el azt a pácienst, miután mindegyik kollégája elutasította? Hiszen biz -
tosan önnek is voltak előjegyzett páciensei. Válasz: természetesen voltak, de
a mikor megláttam elkeseredettségét, elesettségét, szemüregéből valószínűleg 
betegsége miatt szokatlanul kiálló szemeit, nem tudtam volna elutasítani. Meg -
kértem, foglaljon helyet és várjon, míg befejezem előbbi páciensemet, aztán
elláttam.

Kedves Dr. Cristina Coca, szomszédasszonyom köszöni szépen ember sé gét,
és mindennap kéri Isten áldását Őnre és munkájára, mert megszabadította et -
től a kálváriától.

Akinek füle van, hallja meg, és aki tenni is tud ez el len az áldatlan állapot
el len, az tegyen is!

Lázár A.

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.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Új Szót ezen túl a régi főtéri antikvá -

riumban is vásárolhatnak.



2015. február 27. KULTÚR-TÁJ

Krúdy Gyula és
Máramaros

1961-ben, a Babeş-Bolyai Egyetem elvégzése után
egy máramarosszigeti általános iskolába neveztek ki.
Bár ezt a várost vonzónak találtam, hiszen ott kezd -
te tanári pályáját Juhász Gyula, a 20. századi mag yar
líra jelentős képviselője, a szívemre hallgatva szülő -
városomba kértem az áthelyezésem.

Több mint fél évszázadon át nagybányai, ko lozs -
vári, budapesti antikváriumokban sok, az izaparti vá -
rossal foglalkozó könyvet vásároltam.

Az ötvenes évek elején a felsőbányai Haranth- csa -
lád házának padlásán bukkantam rá Krúdy Gyula:
Az álmok hősei című könyvére. Már akkor lebilin csel -
tek az emlékezés által megszépített múltat, a XIX.
század végének boldog békeéveit és a lehangoló je -
lent, a vágyakat és a valóságot egybeolvasztó elbe -
szélései, a múlt hangulatát felidéző utánozhatatlan
stílusa, mondatainak zeneisége.

Miközben a hatvas évek elején államviszgámhoz
gyűjtöttem anyagot a nagybányai levéltárban, egy
XX. század eleji szatmári újságban Krúdy két el be -
szé lését fedeztem fel. Később kiderítettem, hogy nagy -
bányai látogatásakor felolvasta egyik elbeszélését.

Féltve őrzött kincsem az a könyv, amelyet 12 éve
egy budapesti antikváriumban vásároltam. A Ha va -
si kürt című kötet elbeszélései, útirajzai, mondái azt
tanúsítják, hogy Krúdyt nemcsak a Felvidék, hanem 
Máramaros és Kárpátalja is vonzotta.

Az Utazás a Tiszán című átszőtt írásában Czir ka -
lom úr a máramarosi hegyek szálfáiból tutajt ké szí -
tett, hogy azzal a ,,nyugtalan, vándor kedvű” folyó
felső szakaszán utazzék. Krúdynak, az útitársának
má ramarosi mondákat mesélt, és a vármegye múlt -
járól is beszélt. Az alábbi részletben az író így örö -
kí tette meg szigeti élményeit:

,,Délután tájban a parton egy város tornyai bon -
takoztak ki a messzeségből.

- Sziget alatt vagyunk - mondá Czirkalom tanár
úr.

A tornyokban harangoztak, és egy kis folyócska
ömlött nagy sebességgel a Tiszába, az Iza.

Kikötöttünk a parton, és sétálni indultunk a vá -
ros ba. Régi házak mellett, girbe-görbe utcákon ha -
ladtunk keresztül. A piacon éppen hetivásár volt.

- Régi város Sziget - kezdte Debrecenből jövet a
tanár úr. - Sokáig még az volt teljes bizonyossággal
megállapítva, hogy Magyarországhoz tartozik-e vagy
Erdélyhez. A szigetiek azt mondták, hogy ők sehová
sem tartoznak, hanem a Részekhez. Így nevezték a ma -
gyar birodalomnak néhány tartományát, a horvát
bánságot, a temesi bánságot. Külön kormányzata volt
a Részeknek, és gyakran nem engedelmeskedtek a
mag yar korona parancsainak. Amikor azonban II.
Rákóczi Ferenc felkelt, Máramaros vármegye nyom -
ban négyezer gyalogost és nyolcszáz főnyi lovas csa -
patot adott a fejedelemnek...

Különben nyáron csendes, álmos város Sziget. Egy
sarkon vörös cédulát vettünk észre, amely azt je len -
tette, hogy a színházban este A szigetvári vértanúkat 
játsszák.

- Ezt megnézzük. Jókainak Zrínyi Miklósról szó -
ló darabja minden idők leghazafiasabb színdarabja 
marad - mondá Czirkalom tanár úr.

Estére tehát a színházba mentünk, és sokat tap -
soltunk a színészeknek, akik nyaranta Debrecenből
jönnek ide...”

Krúdy 1922-ben a Rákóczi földje című roman ti -
kus hevületű írásaiban azt igazolja, hogy eltép he tet -
len érzelmi szálak fűzték Máramaroshoz és Kár pát -
aljához:

,,Borpiros arculatú, jegesmedve szakállú régi va -
dászok koccintásai között halljuk a visszhangos med -
vebőgést, néha egy tutaj száll alá a gyors Tiszán, mely
Rákóczi földjének felejthetetlen illatát, édes- her vadt

emlékét hozza, máskor egy bekecses, bús tekintetű
vándor jön át a határon, és szívem szerelméről, Ung -
várról beszél... de mindez álom és valóság, oly tá -
vol ságba kezd tünedezni, mint a gyermekkorbeli ka -
csalábon forgó kastély...”

Boczor József

,,... dupla esélyt adnak a gyermekeknek, 
ha anyanyelvükön is tanulhatnak”

Interjú Kádár Laurával, a leendő
máramarosszigeti előkészítő osztály tanítónőjével

Kádár Laura 1971-ben született Máramarosszigeten. 26 éve van a ta ní -
tói pályán, ebből 24 évet mag yar tagozaton tanított. Jelenleg 19 diákja van
a negyedik osztályban, ősztől ő lesz az előkészítő osztályosok taní tónője.

- Manapság megszokottnak szá -
mít, hogy már egészen kicsi kortól ver -
senyszellemben nőnek fel a kisdiá kok
is. Évente hány ilyen megmé ret tetés -
re tudja felkészíteni a tanulókat, il -
letve milyen díjakkal térnek haza?

- Több versenyre is felkészítem a di -
ákjaimat. Ezek közül megemlíteném a
Csak tiszta forrásból és a Vidám Ver -
sek Versmondó Versenye szava lóver se -
nyeket, ahol az egyik évben az egyik kis -
lány második helyezést ért el. Ezen kí -
vül évente két matematika versenyen is 
részt veszünk, a Năstăsescu versenyről 
megjegyezném, hogy ott román tago za -
tos diákokkal is megméretkeznek, és jel -
lemzően jó eredményekkel térnek haza.
Egy matematika versenyen egyik év ben
hat diákom országos viszonylatban ma -
xi mális ponszámot ért el. Ugyanakkor a
közkedvelt Kenguru természetismeret, 
mese versenyekre is jelentkezni szok -

tunk, idén pedig a Fürkész helyesírási ver -
senyen az egyik diákom továbbjutott a
megyei szakaszra, drukkolunk neki.

- Pedagógiailag miben érzi ma gát
erősnek?

- Pedagógus családban születtem, a 
pedagógiai érzéket már otthonról ma -
gamba szívtam. Úgy érzem, hogy tu dok
a gyermekek nyelvén beszélni, és mint
a mágnes vonzom őket magamhoz, mind
az iskolában, mind más társaságban is.

- Mivel tudná megszólítani, eset -
leg meggyőzni azokat a szülőket, akik
román iskolába iratnák gyer mekü ket?

- Korábban is jártam már beis kolá -
zási körúton, ilyenkor fölvázoltam a szü -
lőknek azt, hogy dupla esélyt adnak a
gyermekeknek, ha anyanyelvükön is ta -
nulhatnak, és persze, a román nyelvet
sem hanyagoljuk. Biztosan állítom: föl 
lehet tornáztatni a mag yar iskolás gyer -
meket a román tagozatos diák szint jé re.

Ezt bizonyítja például az is, hogy a ro -
mán tantárgyversenyen tőlünk az isko -
lából is vannak továbbjutók a megyei
szakaszra, habár több tíz román tago za -
tos gyermekkel mérték össze tudá sukat.

- Milyen területért felelős az is -
kolán belül?

- A sok más kicsi felelősség mellett 
én felelek a kulturális programokért. Már -
cius 15-e, szalagátadás, ballagás prog -
ramjának zenei részébe rendszerint be -
se gítek. Ez azt jelenti, hogy a dalokat le -
kot tázom, és begyakoroltatom a diá kok -
kal.

- Foglalkozik a tanórákon kívül
is a diákokkal?

- A tanórákon kívül folynak első sor -
ban a felkészülések a tantárgy verse nyek -
re. Ezen kívül van egy gitárcsoportom,
ebben nemcsak az osztályom vesz részt,
hanem más osztályból is szoktak csat -
lakozni azok, akik szeretnék elsajá títa -
ni ennek a hangszernek az alapjait. A
gitárórák heti rendszerességgel foly nak.

- Mivel kisebbségi iskolában ta nár, 
mennyire fontos Önnek a mag yar i -
dentitástudat? Hogyan éli meg? A
gyer mekek magyarságtudatának meg -
őrzéséhez és erősítéséhez hogyan já -
rul hozzá?

- A magyarságtudat átitatja minden 
tevékenységünket, rajzórától mate mati -
ka óráig, becsempészünk egy kis mag yar
érzelmet, mag yar értéket. Rajzórán pél -
dául kalocsai mintákat, népviseletet szok -
tunk festeni, énekórákon a szép mag yar
népdalokat énekeljük, beszédembe pe -
dig szólásmondásokat is próbálok be -
csempészni, mint például a Rossz fát tet -
tél a tűzre, meg hasonlók. A gyer me -
keknek tudniuk kell, hogy ezektől gaz -
dag a mag yar nyelv, és ezeket szép és
jó használni. Megünnepeljük a mag yar 
népszokásokat, farsangi bálozni is szok -
tunk, egyszóval ébren tartjuk a mag yar
szellemiséget.

- Értelmiségi lévén, milyen kul -
tu rális programokat látogat?

- Könyvbemutatókra, színházi elő -
adásokra, egyházi eseményekre, orgo -
nakoncertekre szívesen eljárok.

(a nagybanya.ro nyomán)

Kádár Laura tanítónő
és az idén végzős osztálya

Mag yar egyházak: közös felelősség a hittanoktatás
Kérvényezzék gyerekeik iskolai vallásórán való részvételét – szólítják fel a szü -

lőket a történelmi mag yar egyházak vezetői. A római katolikus, re for mátus és
unitárius egyház vezetői emlékeztetnek, hogy a hittan már az
idei tanévben választható tantárggyá válik a romániai tanin té -
zetekben: azoknak a szülőknek, akik azt szeretnék, hogy gye -
re kük vallásos nevelésben részesüljön, március 6-áig kell kér -
vényezniük ezt. Jakubinyi György gyulafehérvári római kato -
likus érsek a témában kiadott közleményében Szent Ágoston
másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak
időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert
akkor magunknak neveljük!”
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (29.)
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 17., kedd:

Hajnalodott, amikor az egyik fi gye -
lő berohant a szobába: ,,Riadó, itt van -
nak az oroszok”. Pillanatok alatt tal pon
voltunk, kirohantunk a tüze lőállá sunk -
hoz. A túlsó oldalon már tombolt a harc.
Géppuska kelepelt, orosz gép piszto lyok
berregtek.

Időnként tisztán lehetett hallani Ba -
rothányi fhdgy., a 2. lövész század pa -
rancsnokának ,,Roham!” - ve zénysza vát.
Hátunk mögül a tüzérségünk is meg szó -
lalt, és csakhamar hatalmas robba ná sok
reszkettették meg a levegőt. A Tisza É- i 
oldalán a 2. és a 3. lövész századok vol -
tak védelemben a hozzájuk beosztott
géppuskásokkal együtt. Mi, ponto sab -
ban a szakaszunk az 1. lövész század -
hoz beosztva a folyó D-i oldalán vol -
tunk. Szakaszparancsnokunk, Remsey 
Zoltán hadnagy azt a parancsot adta,
hogy mi a hidat figyeljük, és ha azon az 
oroszok megkísérelnék az áthatolást, ve -
gyük tűz alá. De az oroszok meg sem pró -
bálkoztak a hídon való átjutással, azon -
ban tisztán kivehettük, amint lépésről lé -
pésre nyomulnak előre. Egy néme lyi kü -
ket olyan fedezetlenül láttuk, hogy ka -
rabéllyal gyerekjáték lett volna lelőni ő -
ket. Orosz rajok lopakodtak libasorban 
a kerteken keresztül a mintegy 60-80 m-
 rel előttük harcoló egységeik mege rő -
sí tésére. Az úton orosz szekerek álltak 
gazdátlanul (a kocsisok valószínűleg el -
bújtak), lovaik ijedten ugrándoztak a
nagy ropogásban.

Amikor a nap előbújt a hegyek mö -
gül, s a harci zaj mindjobban erősödött, 
túl a hídon, K-i irányban sok mag yar ka -
tona sorakozott az út szélén, fegy ver te -
lenül, fogságba esve. Hogy történhetett 
ez? Ennyi fogoly, oly rövid időn belül!
Tüzérségünk tüze mindjobban erő sö dött,
de ez sem vetett gátat az oroszok elő nyo -
mulásának. Tüzéreink ,,elcsúszott” grá -
nátjai elég közel hozzánk csapódtak be 
a kertek talajába. Az egyik gránátjuk a
ház sarkánál robbant, ha nem ugrunk be
a ház mögé, szilánkok érhettek volna ben -
nünket. A túlsó oldalon érthetően hal -
latszott Mogyoróssy tizedes jól ismert
hangja: ,,Várjatok meg engem is, én nem
tudok szlovákul!” Valószínűleg a fog ság
felé mentek! Az oroszok mindjobban
hátrálásra kényszerítették a mienket a
Tisza túlsó oldalán. Az ütközési pon tok

a mi vonalunktól is hátrább voltak már. 
Látva ezt Tábori főhadnagy, parancsot
adott a mi visszavonulásunkra is.

Halogatás nélkül vállra vettük a gép -
puskánkat, az állványt is, és futó lépés -
ben, legelőször is kitérve tüzérségünk
szórásából 2-3 száz métert vonultunk
hát ra a századtörzs harcálláspontjának
közelébe. Ezen a szakaszon sebesült vagy
sérült meg rajparancsnokunk, Nemesi
tizedes. A sípcsont tájékán vérzett a lá -
ba. A századtörzsnél felülvizsgáltuk fel -
szerelésünket és fegyvereinket. Ott vet -
tük észre, hogy a szereléktáskák egy ré -
sze hiányzik. Parancsot kaptunk, hogy
azonnal menjünk vissza értük a volt tü -
zelőállásunkhoz. Hárman iramodtunk
vissza. Baj nélkül értünk oda. Fel kap tuk
a táskákat és futva igyekeztünk a töb bi -
ek után. Már úton voltak, amikor utol -
értük őket. Visszavonulás! Tábori fhdgy.
vezetett bennünket hátrafelé NY-ÉNY- i 
irányban Nagybocskó felé.

Tiszalonka déli részének lakosai a fa -
lu határában levő vízmosásokban ke res -
tek menedéket, ott várták a front átvo -
nulását. Szerencséjük volt, ezen az ol da -
lon harcok nem voltak! Egy tövi ses- bok -
ros kisebb dombon keresztül hú zód tunk
visszafelé. Nemsokára tüzéreink állá sa -
ihoz értünk, amelyek az Alsóróna és a
Nagybocskó közötti mezei út É-i felén
voltak. A mi tüzéreink és a 31-esek is.
Lövegjeik nem spóroltak az oroszok nak
szánt gránátokkal. Ismerősöm is akadt
a piros parolisok között: Hrabovszki Ja -
ni, a mi utcánkból.

Nemsokára Nagybocskó házai közé 
értünk. A város megbolygatott méh kas -
hoz hasonlított. Civilt nemigen lehetett 
látni, csak katonák futkároztak a híd kö -
zelében, meg mag yar és német - való -
színűleg hírvivő - motorkerékpárosok.
Sűrű időközökben hatalmas csat taná sok
adták tudtunkra, hogy az orosz akna ve -
tősök is bekapcsolódtak a harcokba.

Tábori fhdgy. eligazításért ment. Visz -
szatérte után egy láda lőszert kaptunk
és egy újabb parancsot az ott levő ma -
gasabb parancsnokságtól, melynek ér -
tel mében Nagybocskó DK-i részén tü -
ze lőállást kell elfoglalnunk. Elin dul tunk.
Mellettünk egy német rohamlöveg ro -
bogott el a Tiszalonka felé vezető út ra.

Egy magaslati ponton foglaltuk el
he venyészett tüzelőállásunkat. A túlsó
oldalon szemlátomást gyöngült az el len -
állásunk. Majd a mi oldalunkra is kezd -
tek hullani az aknák. De ez csak a mo -
lyan ijesztgetés volt! Kárt nem tettek
bennünk. Később egy rajnyi német jött 
visszafelé Lonka vagy Alsóróna felől,
fiatal hadnagyuk vezetésével. Egy ide -
ig ott időztek mellettünk, Stumpf Lajos
szkv. (almáskamarási illetőségű) be szél -
getett velük. A mindjobban erősödő ak -
názás miatt a német hadnagy javas la tá -
ra a németekkel együtt elkezdtünk visz -
szavonulni. Tábori főhadnagyot dél óta
nem láttuk, Remsey hadnagyot sem.

Azt mi is láttuk, hogy a túlsó ol da -
lon hátrálnak a mieink, erősödik a fel -
tehetőleg reggel óta felduzzadt orosz
egységek nyomása. A visszavonulási
pa rancs elhangzása után szökelltünk hát -
rafelé. Míg a többiek elfutottak, én Mak -
szin tizedes mellett maradtam, aki fájós 

lábai miatt nem tudott velünk lépést tar -
tani. Biztattam, igyekezzünk, mert köny -
nyen elkaphatnak az oroszok ben nün -
ket. Annyira ki volt merülve, hogy azt
sem bánta volna, ha fogságba esik, csak
már vége legyen ennek az örökös ro han -
gászásnak. Végül mégis hallgatott rám,
jött velem tovább. A bokros részből ki -
jutva szakaszunknak már csak a töre dé -
két láttuk. A szemünk elé táruló síkság
felé vettük az irányt, ahol a derékig érő
száraz fűben csapás volt csinálva. Jobb 
kéz felé Újbocskó szélső házai fe hér -
lettek. Tovább akartunk menni a kita -
po sott ösvényen, de a faluból katonák
füttyögtek és integettek felénk. Kény -
telenek voltunk arrafele tartani, mert fo -
galmunk sem volt, kik az integetők. At -
tól tartottunk, hogy lőni fognak ránk, ha
tovább megyünk az ösvényen.

A házakhoz érve láttuk, hogy Ny-i i -
rányban az úton rengeteg katona ván szo -
rog hátrafelé. Itt már nemcsak 20- a sok
voltak. Mi is hozzájuk csatla koz tunk. A
falu Ny-i szélén leállítottak ben nünket.
Körülöttem nem láttam egy ra jombélit
sem, csupán Csulik Matyival talál koz tam,
aki hozzám szegődött. Köz ben Makszin
tizedes elsodródott va la merre.

A leállított bakák csoportokra lettek 
bontva és elirányítva. A mi csoportunk
az úttól nem messze levő térségre lett
terelve. Ott vártuk a további parancsot.

A nap már nagyon az ég alján volt,
de velünk senki sem törődött. Az úton
egy rendezetten menetelő, mintegy szá -
zadnyi létszámú egységet vettünk ész -

re. Csulikkal hozzájuk szegődtünk, ab -
ban a hiszemben, hogy a 20-asokhoz
tartoznak. Hamarosan kiderült, hogy
hú szas és harmincegyes kerékpárosok.
,,Gyertek csak velünk, nemsokára jön -
nek a többiek is” - biztattak. Velük tar -
tottunk. Az úton, velünk szemben, fél szá -
zadnyi német jött, komótosan, Bocskó
felé. Látszott rajtuk, hogy szívesen ne -
künk ugrottak volna! Érthető: mi ki a vo -
nalból, ők a vonal felé! Kerékpá rosa ink
a Szigetkamarán hagyott biciklijeikre
ültek és elkarikáztak Técső irányába.
Ekkor már teljes sötétség volt.

Matyival Máramarossziget K-i vé gé -
ben jó ideig lestük a mieinket. De bi -
zony senki sem jött. Elindultunk a vá -
ros belseje felé. Bal kéz felé egy kitárt
utcaajtót vettünk észre. Bementünk. Egy
üvegverandába jutva villanyt gyúj tot -
tunk. Hangosan köszöngettünk, de egy 
lelket sem találtunk a házban. A kony -
ha ajtaja is nyitva volt. Az innen a szo -
bába nyíló ajtó le volt plombázva. Hoz -
zá sem nyúltunk. Bent a konyhában, egy
papírkosárban félig érett őszibarackot
vettünk észre. Nekiestünk, arra nem is
gondolva, hegy mérgezett is lehet a gyü -
mölcs, éhesek voltunk, hiszen több ó rá -
ja néhány almán kívül mást nem ettünk.

A konyhában egy ágy is volt, de csak
csupasz sodronyokkal. Ledőltünk az ágy -
ra és elnyomott az álom bennünket. Ar -
ról, hogy az éjszaka folyamán milyen
magyar egységek vonultak erre hát ra fe -
lé, ha egyáltalán jöttek, sejtelmünk sem
volt! (folytatjuk)

Péter Károly

Vágyak tavasza
Gyorsabban fut az erecske,
és dalolgatva fúj a szél,
álmában a kis méhecske
mézédes ajkakról mesél.

Gyökérben újjászületés,
langyos szélben ősi szárnyak
sarkantyúzzák a tavaszt, és
erőre kapnak a vágyak.

A nap kisüt, a mag kikel,
rügy pattan, cinke énekel,
és nekünk ismét élni kell.

Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (3.)
Budai Nóra volt némethlászlós levele

a leendő némethlászlósoknak
Immár 15 éve, hogy leérettségiztem a Németh László diákjaként. Ennyi év 

elteltével is fenntartom azt, hogy minden, amit az iskolától kaptam - tanítás,
közösség, támasz, környezet - nagyban hozzájárult a karrierem építéséhez.

Magyarul végeztem el a BBTE-n a Közgazdasági szakot, majd  egy év an -
gol és mag yar szakmai gyakorlat után románul mesteriztem a BBTE Reklám
és PR szakán. Marketinges lettem, bejártam Európa nagy részét, három kü lön -
böző országban is dolgoztam és éltem huzamosabb ideig. Nem csak ma gya -
rul, de románul, angolul és németül is tudom gyakorolni a szakmámat. Mind -
ezt azért, mert amit otthon és a mag yar iskolában kaptam szilárd alapot je len -
tett a továbbtanuláshoz. Hogy is sajátíthattam volna el a szakmámat ilyen
szin ten, ha nem tudnék helyesen beszélni a saját anyanyelvemen, és nem kap -
tam volna meg szüleimtől és tanáraimtól azt a biztos hátteret, értékrendet és
ér zelmi biztonságot, ami magabiztossággal töltött fel.

Annyi év után hazatértem, mert gyerekeimet Erdélyben akarom felne vel -
ni: anyanyelvünkön, magyarul, és tovább szeretném adni mindazt, amit én kap -
tam. Ezúttal is utólagos köszönettel tartozom a mag yar közösségnek, taná ra -
imnak és iskolámnak, de legfőképp családomnak!

Budai Nóra mar ket ing szakember
Pinter Cre ative KFT ügyvezető igazgató
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Dörömbölnek a mennyor szág
kapuján. Szent Péter, szender -
géséből felébredve, odacso szog
a kulcsaival a kapuhoz, ki nyit -
ja, de nincs ott senki. Gon dol ja,
hogy csak rosszul hallott, vissza -
ül a kuckójába. Nemsokára me -
gint döröm bölést hall, megint
odamegy, megint senki. Talán 
valaki csak szó rako zik - gon -
dolja. Ám, alighogy vissza for -
dul, újra döröm böl nek, de most
az eddigieknél is erő sebben. Dü -
hösen feltárja a ka put, hát ott
áll egy lélek.

- Te kopogtál az előbb is?
- Igen, Atyám.
- Csúnya dolog volt ugrál -

tatni engem!
- Nem én tehetek róla, A -

tyám, azok ott lent próbáltak
háromszor újraéleszteni!

***
A rendőr fiának ad valaki

egy szem cukorkát. A mamája
rászól:

- Nos, kisfiam, mit kell mon -
dani?

- Kérek még egyet!

***
A Rákóczi téren megszólít a

rendőr egy bájait áruló hölgyet.
- Maga mit csinál itt?
- Szobrozok.
- Az más. Művészkedni lehet.

***

Egy szőke nő kap a férjétől
egy au tom ata mosógépet. Más -
nap megy haza a férj és látja
hogy a felesége meztelenül rak -
ja be a ruhákat a mosógépbe!

Mire a férj:
- Mit csinálsz, drágám?
- Hát mosok! - mondja a sző -

ke nő.
- De miért vagy mezte le nül? 

- kérdezi a férj.
- Jaj, drágám, elolvastam a 

használati utasítást, és ott azt ír -
ta, hogy az első mosást ruha
nélkül kell csinálni!

***
Este a férj az ágyban átöleli 

a feleségét, de az asszony el hú -
zódik.

- Kérlek, ne... Fáj a fejem,
aludni szeretnék.

Másnap este a férj újra pró -
bálkozik.

- Nem, ma igazán ne... A -
gyonstrapáltam magam, fáradt 
vagyok, pihenni szeretnék.

Harmadik este a férj ismét
próbálkozik, de az asszony rá -
rivall:

- Egy héten háromszor? Hát 
neked semmi sem elég?

***
- Melyik a legcsendesebb

hely a világon?
- Az ejtőernyőgyár ga ran ci -

ális szervize.

***
Egy férfi rohan be a rend -

őrségre:
- Kérem, segítsenek! Ellop -

ták a házam elől a kis Polski -
mat! Csak a takarót hagyták
ott belőle.

Mire az ügyeletes rendőr:
- Biztos benne, uram? Jól

kirázta azt a takarót?

***
Hazafelé megy a pap. Az út 

mellett egy örömlány várja az
ügyfeleket, a pap elmegy mel -
lette, és odaszól neki: 

- Leányom, imádkozni fo -
gok érted.

- Nem szükséges, atyám, öt -
venért megkaphat.

***
A fodrász kérdezi a ven dég -

től:
- Hölgyem, szeretné, ha meg -

maradna a hosszú haja?
- Igen, kérem. 
- Jó, akkor becsomagolom

egy zacskóba.

***
Egy anya korholja a ti zen -

éves lányát:
- Kislányom, olyan rövid a 

szoknyád, hogy az már vicc!
- De anyu, hiszen te is tu -

dod, hogy a legrövidebb vic cek
a legjobbak!

***
Az özvegyasszony fele sé gül

megy egy elvált férfihez. Pár hó -
nap múlva találkozik egy régi
barátnőjével, aki megkérdezi:

- A férjed nem szokott a
volt feleségéről beszélni?

- Először próbálkozott, de 
az tán leszoktattam róla.

- Leszoktattad? Hogyan?
- Elkezdtem neki mesélni a

leendő férjemről.

***
Korbuj kissé becsípve ér ha -

za éjjel, és az egyik cipőjét le -
csapja a földre. Aztán eszébe
jut, hogy ezzel a fél házat fel ver -
hette, így a másikat már szép
csendben teszi le. Aztán lefek -
szik aludni. Legszebb álmából 
hajnali háromkor csengetés ri -
asztja fel, az alsó szomszédja,
Szedlacsek áll az ajtóban:

- Ne haragudjon, Korbuj úr,
de volna szíves odavágni a má -
sik cipőjét is? Három órája nem
me rek elaludni, nehogy feléb -
resszen vele...

***
- Maga mindig sántít néni -

kém?
- Nem, kérem, csak ami kor

járok.
***

- Fiatalember, láttam, hogy
titokban megcsókolta a lá nyo -
mat. Azt ugye tudja, hogy én
ezt nem szeretem?

- Na látja, ezért csókoltam
meg inkább őt!

***
Az étterem egyik törzsven -

dégét arról ismerik, hogy nagy 
borravalót ad. Mindig ugyan -
az a pincér szolgálja ki. Egy -
szer csodálkozva látja, hogy az
asztalnál idegen pincér áll meg.

- Ma miért nem Lajos szol -
gál ki engem?

- Azért, mert tegnap el nyer -
tem önt tőle kártyán.

***

Tudományos cikkek
A tudományos publikációknak is van saját nyel ve ze -

tük. Az alábbi szótár segít az ilyen cikkek értel mezé sében:

„Mint az régóta köztudott...” = Lusta voltam megkeresni
az eredeti forrást.

„A trend nyilvánvaló” = Ezek az adatok gyakorlatilag ér -
telmezhetetlenek.

„A kérdésre mindeddig nem sikerült határozott választ ad -
ni” = Totál sikertelen volt a kísérlet, de egy cikket hátha el le -
het sütni belőle.

„Az eredményekből hármat vizsgáltunk meg alaposab ban”
= A többi néhány száz nem igazolta az elméletet.

„Az eredmények további vizsgálatok tárgyát képezhetik”
= Talán akkor piszkálom meg őket legközelebb, ha bottal kény -
szerítenek.

„Tapasztalatom szerint” = Egyszer már előfordult.
„Néhány esetben” = Kétszer is.
„Számtalan esetben” = Háromszor.
„Az általam bizonyított eset” = Remélem, hogy bejön.
„Általánosan bizonyított tény” = Mások is remélik, hogy

bejön.
„Egy bizonyos határértéken belül” = Semmi köze a való -

sághoz.
„Statisztikai analízis alapján” = Kábé annyi lehet.
„Az észlelések statisztikai előfordulásának mediánja azt mu -

tatja” = A hasamra ütöttem.
„Az eredmények lineáris interpolálásának segítségével”

= Leöntöttem a papírt kólával, és tíz sor olvashatatlanná vált.
„Az már most is látszik, hogy a jelenség mélyebb vizs gá la -

ta szükséges  a teljes bizonyításhoz” = Fogalmam sincs róla,
mi a franc történt.

„Kutatócsoportunk további vizsgálatokat fog végezni” =
Ők se értenek belőle semmit.

„Köszönöm Kovács Józsefnek a közreműködést, Kis An ná -
nak pedig a konzultációkat” = Józsi megcsinálta a munkát,
Anna pedig elmagyarázta, hogy mi is történt.

„Munkámmal remélhetőleg megnyitottam az utat a te rü -
let további kutatása előtt” = Tegnap felmondtam.

Jelenthetnénk, hogy az úthibákat meteorit okozta.
Úgysem tudják bemérni. A javításra meg jogunk lenne

kisírni a pénzt Brüsszeltől.

(moricka.net)

- A megrendelő nem igazán elégedett
a Szfinx elhelyezésével...

- Zongorán játszik: Igor Varziljevszkíj...

„Ha az alkoholizmusnak létezik határa,
akkor én kettős állampolgár vagyok!”
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Vándorbábosok:
Nap leánya, Hold fia

A kolozsvári Sétáló Bábszínház négy napon
át járta Máramaros megye településeit

Nagybányán és környékén vendégeskedett február 16-20. között a
kolozsvári Sétáló Bábszínház. A Társulat tagjai, Hajós János és
Juhász István Géza 1995 óta járják Erdély városait és falvait, o lyan
előadásokkal, mint a Lyukas mese, a Sosemnevető király, a Kol bászorrú 
király, a Világszép hóember, vagy a most bemutatott Nap leánya,
Hold fia című mesejátékuk.

Ezúttal feburár 16-án, hétfőn Mo -
nó ban és Szamosardón, kedden Kol -
tón, Felsőbányán és Kapnikbányán,
szerdán a Németh László Elméleti Lí -
ceumban valamint a Teleki Mag yar
Házban (három előadás), csütörtökön 
pedig Máramarosszigeten és Hosz -
szúmezőn voltak előadások.

A bányavidéki és Sziget-környéki
turné során a gyermekek, óvónénik és

tanító nénik nagy szeretettel fogadták a 
vándorbábosokat. A Házban tartott elő -
adásnak magunk is tanúi voltunk: ki -
csik-nagyok hangosan nevetve, hatal -
ma sakat hahotázva derültek a sze rep -
lők kalandjain, szófordulatain.

A Teleki Ház tájoltató programjait
2015-ben is a magyarországi Köz i gaz -
gatási és Igazságügyi Hivatal tá mo -
gat ja! Köszönjük segítségüket! (TMH)

Dalokat ír, zenél, szervez 
Egy dramaturg lehetséges szerepei

A Harag György Társulat előadásában ma este mutatják be Szat -
máron Ion Luca Caragiale Az elveszett levél c. darabjának
legújabb színpadi változatát, amelynek egyik - felkért - dra ma -
turgja a nagy bá nyai Bertóti Johanna. Az előadást még ebben az
idényben vá rosunkban is láthatjuk, az alábbiakban a Szatmári Friss
Újság in terjúját adjuk közzé a dramaturg munkájáról, a Ca ra -
giale-mű szatmári előadásáról (szerk.).

– Mivel foglalkozik egy dra ma -
turg?

– A dramaturg munkája igen vál to -
zatos, tapasztalatom szerint szinte min -
den előadásban másképp kell dolgoz -
nia attól függően, hogy a rendező mi -
lyen feladatokkal bízza meg, hogy mi -
ben van szükség rá. Ha a munka mód -
szer felől nézzük a szerepét, nagy vo -
nalakban két esetet különböztethetünk
meg. Ha egy előre megírt drámából
születik az előadás, a dramaturg az, aki 
a szükséges változtatásokat, húzásokat 
elvégzi a szövegen (ma már nem tudok 
olyan esetről, hogy egy darab pontosan 
abban a formában kerüljön színpadra,
ahogy azt megírták), természetesen a
rendező elképzeléseit figyelembe vé ve.
A próbák során főleg arra figyel, hogy
a szöveg hogyan szólal meg, menet köz -
ben is szükséges néha húzni, vál toz tat -
ni. És van olyan eset, hogy kezdetben

még nincs szöveg. Ezek a munkák na -
gyon sokfélék lehetnek, de közös ben -
nük, hogy nem a szövegből bontakozik 
ki az előadás, hanem minden együtt
születik. Egy olyan folyamatról van szó,
amiben a dramaturg drámaíró, szer kesz -
tő és gépíró lehet egy személyben, hi -
szen sokszor a színészek improvizációi 
alapján kell egy-egy jelenetet meg ír nia.
A dramaturg szerepe rendezőtől, ren de -
zői alkattól is függ. Például Az elve -
szett levél előadásban azt érzem, hogy
mivel román a rendező, nagyobb sza -
badságunk volt nekünk, dramatur gok -
nak a mag yar szöveg alakításában, o -
lyan területté vált, amiért mi feleltünk.
De van olyan, hogy a rendező nagy sze -
repet vállal a szöveg alakításában, sőt,
van mikor a rendező a dramaturg is.

– Ön hogyan választotta ezt a
szakmát?

– Úgy lettem dramaturg, hogy el vé -

geztem a kolozsvári BBTE Színház és
Televízió Kar teatrológia szakát. Vég -
zettségem alapján lehettem volna színi -
kritikus, irodalmi titkár, irodalom tör té -
nész, de a dramaturgia érdekelt a leg -
jobban. Meg a drámaírás. A teatrológia 
szak elvégzése után a marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem drámaírás mester -
képzőjén folytattam tanulmányaimat.

– Meg lehet-e tanulni a drámaírást?
– Ez a kérdés sokakban felmerül,

jogosan. El lehet sajátítani különböző
technikákat, lehet orrvérzésig stílus gya -
korlatokat végezni, lehet nagyon sok
drámát olvasni, és persze nagyon sok e -
lőadást nézni, drámaírással foglalkozó
könyveket bújni, és ezek mind szük -
sé gesek, ha valaki ezzel akar fog lal koz -
ni, de a drámaíráshoz való érzék vagy 

van, vagy nincs, az nem tanítható. Fel -
színre hozható abban az esetben, ha va -
lahol mélyen szunnyad, de ha egyál ta -
lán nincs, akkor az embernek rá kell jön -
nie, hogy ez nem az ő területe.

– Jelenleg mi az ön területe?
– A drámaírás szempontjából főleg

bábdarabírással foglalkozom. Az egye -
tem elvégzése alatt és óta több bábda ra -
bot írtam. Jelenleg dramaturgként dol -
gozom a kolozsvári Váróterem Projekt 
társulatnál, ahol elég széles a feladat kö -
röm, az ottani munkáim nem korláto zód -
nak dramaturgiai feladatokra, például
ze nészként jelen vagyok két gye rek e lő -
adásban, egyikhez a dalokat is én ír -
tam, és a szervezésben is részt veszek.

(folytatás a 9. oldalon)

Harag György Társulat / Németh László bérlet

Fazekas Mihály, Móricz Zsigmond, Bessenyei István: 

LUDAS MATYI SZATMÁRBAN
Nagybányai Városi Színház, március 17., kedd 18 óra

Fazekas Mihály Lúdas Matyija a
népmeséken alapul. A történet kö zép -
pontjában a furfangos, becsületes, ám 
kissé öntörvényű parasztlegény, Ma -
tyi áll. Fazekas alkotása alapján Mó -
ricz Zsigmond írt realista színpadi mű -
vet. Mivel Móricz a falu embereinek
és vásári sokadalmainak részletes raj -
zával kissé eltávolítja a történetet a me -
se világától, így a mű megjelenésekor 
éles bírálatot kapott. A kritikák elle -
né re Móricz szerette volna színpadon 
látni művét, ezért többször is átdol -
goz ta, finomította azt.

A klasszikus történetből Besse nyei
István színész-rendező dolgozott ki sa -
játos szövegkönyvet, elsősorban a me -
sei elemekre és játékosságra össz pon -
tosítva, amelyet népzenei kísérettel tár
a nézők elé. Az előadásban komoly
sze repet kap a szatmári népha gyo -
mány, a helyi zene és néptánc, de a
szatmári népi hiedelmek világa, és a
tájegység sajátos nyelvezete is szer -
vesen beépül a történetbe.

A Harag György Társulat a nagy -
bányai előadásra szeretettel várja a
nagyérdemű közönséget!



Végrendelkezni is lehet
ezentúl a

Facebook-profilról
Új funkciót vezetett be amerikai fel -

használóinak a Facebook: ezentúl “vég -
rendelkezni” lehet a profiloldalról, vagy -
is beállítani, hogy halálunk esetén ki
kezelje a profilt. Az “örökös” posz tol -
hat, elfogadhatja az új bejelöléseket,
ki cserélheti a profilképet és a borító -
képet is. Nem jelentkezhet be azonban
az elhunyt nevében, és a privát üze ne -
teit sem láthatja. Ugyanakkor azt is be
lehet állítani, hogy a fiókot halálunk
után végleg törölje a Facebook. A ná -
lunk még nem elérhető beállítás a Set -
tings > Se cu rity Set tings > Leg acy
con tact menüpontban szerepel, ahol
azt is ki lehet választani, hogy a be -
állított családtag vagy barát értesítést is 
kapjon erről. (latimes.com)

Isten nő egy klinikai
halálból visszatérő pap

szerint
A klinikai halálból 48 perc után

“fel támadó” John Mi chael O’Neal
atya szerint Isten valójában Szentanya, 
és nem Szentatya. A 71 éves massa -
chussettsi katolikus pap még január
29-én szívrohamot kapott. Mire si ke -
rült beszállítani a kórházba már leállt a

keringése, megállapították nála a klini -
kai halált. A férfit arra az időre, amíg
az orvosok a szívartériát blokkoló rög
eltávolításán dolgoztak, rákötötték a
kórház egyik legmodernebb gépére,
ami képes volt fenntartani a keringését
és az agy vérellátását. 48 percig volt
gépen. Miután felébredt azt állította,
hogy határozott emlékei vannak a kli -
nikai halál állapotában töltött időről,
elmondása szerint mindent kitöltő fé -
nyesség vette körül, és találkozott
Istennel, aki egy nagyon kedves, fény -
szerű nő. O’Neal atya nagy port kavaró 
kijelentése miatt Sean Pat rick O’Mal -
ley bíboros sajtótájékoztatót hívott
össze, amelyen kifejtette, hogy az idős
férfi csak hallucinált a halálközeli
élménye közben. Állítása szerint Isten
“természetesen nem nő”. (444.hu)

Seprűnyéllel
gyakorlatoztak a német

katonák gépfegyver
helyett

Kisebb botrány tört ki a német had -
sereg körül, miután olyan hírek kaptak
szárnyra, hogy a katonák a legutóbbi,
Norvégiában szervezett gyakorlatokon 
fegyverek helyett feketére festett sep -
rű nyeleket használtak. Ezeket eseten -
ként még páncélozott járművekre is
ráerősítették - közölte több német lap
és televízió. Az ARD tévé idézett egy
tisztet is, aki álhíreknek és megté vesz -
tőnek nevezte ezeket a híreszteléseket.
A Die Welt azonban egy jelentést is lá -
tott, amely szerint tényleg seprűnyél
volt a harckocsin, mivel úgysem kellett 
lőni vele. Az már tavaly ősszel nyil vá -
nosságra került, hogy a német hadse -
reg felszerelése nincs a legjobb álla -
pot ban, például a Boxer típusú pán cé -
lozott szállító harcjárművek 180 dara -
bos állományából 110 szervizben van.
(Transindex)

Hétfőn indult a
gyerekbarát YouTube
Hétfőn indította a videómegosztó a

13 évesnél fiatalabb korosztály által is
biztonságosan használható változatát.
A gyerekbarát Youtube egyelőre csak
az Egyesült Államokban és az androi -
dos mobilkészülékeken lesz elérhető.

A cég egyrészt a szülőknek szeretne
na gyobb teret biztosítani, hogy ellen -
őrizzék mit csinál a gyerekük az in ter -
neten, másrészt a gyerekek így hama -
rább kezdik el használni a Youtube
szolgáltatásit. A normál videómegosz -
tó hoz képest a Youtube Kidsen belül
biztosan változik a megosztó kinézete;
illetve az elérhető adatokat is sza bá -
lyozzák. Olyan oldalakat és listákat is
összeállítottak a gyerekeknek, ahol
könnyebben meg tudják találni ked -
venc meséiket, dalokat, vagy oktató,
játékos fejlesztő előadásokat nézhet -
nek meg. Emellett pedig különböző
együttműködéseket is kötött a megfe -

lelő tartalom érdekében különböző szol -
gáltatókkal, például a Na tional Geog -
raphickal. “Most, a kislányom ha be üti
a keresőbe hogy ‘vonatok’, remél ve,
majd a Thomas gőzmozdony rajz film -
sorozatról kap találatokat, az Am trak
amerikai vasúttársaságról fog in for -
mációkat látni” - magyarázta Pavni
Diwanji, a cég fejlesztőmérnöke. A vi -
lág legnagyobb videómegosztójának
tu lajdonosa, a Google tavaly március -
ban jelezte először, hogy gyerekbarát
változatot készít szolgáltatásaihoz.
(origo)

Mázsaszám veszi a
Viagrát a veteránoknak

az amerikai hadsereg
Az amerikai hadsereg gyógyszerrel

segít a merevedési zavarokkal küsz kö -
dő katonákon, ennek jegyében csak
2014-ben bő 84 millió dollárt fordított
költségvetéséből potencianövelőkre.
Az összeg mintegy felét Viagrára köl -
tötték - közölte a hadsereg egyik szó vi -

vője a dpa német hírügynökség meg -
ke resésére. Az amerikai haderő 2011
óta 294 millió dollárt fordított a me re -
vedési zavarok kezelésére, az összeg
négy F-35 típusú harci repülő árát teszi 
ki - írta a The Mil i tary Times. A had -
sereg megerősítette a lap értesüléseit.
A lapban megjelent írás szerint a me -
revedési zavarokat a bevetések során
átélt sokkoló élmények idézhetik elő a
katonáknál. Vizsgálatok azt mutatták,
hogy az elmúlt években nőtt a poten -
cia zavarral küzdő amerikai katonák
száma. A gyógyszeres kezelést kapók
90 százaléka mindazonáltal már vete -
rán. (mti) 

Kutatók: esély sincs marsi
kolónia kialakítására
A marsi kolónia tagjai valamivel

több mint két hónapig bírnák a vörös
bolygón, az első telepes 68 nap után
hal na meg - derül ki végzős MIT hall -
gatók vizsgálatából, aki a Mars One
nyilvánosságra hozott terveit elemez -
ték, amiben arról számolnak be, hogy
miként képzelik el a marsi életet. A ku -
tatók szerint drága változtatások nélkül 
biztos, hogy katasztrófával végződik a
vállalkozás. Állításuk szerint ennyi idő -
re lenne szükség ahhoz, hogy a telep -
hely növényei úgy megváltoztatnák az
oxigén-nitrogén koncentrációt, hogy
az már az emberi szervezet szá mára
életveszélyes és elviselhetetlen len ne. A
MIT hallgatók javaslata szerint két le -
hetőség is van a kolónia sikeres mű -
köd tetetéséhez, viszont mindkettő ret -
tentően drága. Egyrészt külön te lep -
helyen kellene növeszteni a telepesek
táplálásához szükséges növényeket,
ami azt jelenti, hogy teljesen újra kell
tervezni a telepet, amit így sokkal költ -
ségesebb lenne felhúzni. Másrészt min -
den élelmiszert a földről kellene után -
szállítani, ami szintén drága mulatság
lenne. Bas Lansdorp, a Mars One pro -
jekt vezetője ugyanakkor cáfolta a hall -
gatók következtetését, állítása szerint
helytelen következtetéseket vontak le.
Marsi kolónia létrehozásának ötletéről
már a kezdetektől foglalkozunk, je len -
leg a projekt a résztvevő amatőr, de
elszánt asztronauták kiválasztásánál
tart. A lehetséges földi marslakók szá -
zas listájára egy román származású nő
is felkerült. (qz.com)

Oda-vissza alapon
VÍZSZINTES: 1. Walt Whit man

gondolatának első része. 12. Mar. 13. 
A virágok rendezésének művészete.
14. Elemi parány. 15. Kenyeret vágó.
17. Dél-afrikai antilop. 18. Képző, a
-ve párja. 19. Az első nő. 21. Kiegészít.
23. Orosz filmrendező (Nyikolaj). 24.
Réztábla a kapu ...; Cronin regénye.
26. A magasba. 27. Lassan adandó elő
(zene). 29. Bizánci lázadás volt (532).
30. Tengeri rabló. 32. Francia főrend.
33. Előtag: új-. 34. Peer Gynt anyja.
35. Hármat átenged! 37. Párt! 38.
Meg hunyászkodik. 40. Reakcióba nem
lépő. 42. Készpénz (röv.). 44. Karel
Ca pek drámája. 45. A Pál utcai fiúk
vezére (János). 46. Váltott evezőlapát.
48. Becézett Nimród. 50. Veterán lab -
darúgó (Zoltán). 52. Francia divatma -

gazin. 53. Dél-amerikai kukorica pá lin -
ka. 55. Korszak. 56. Ország. 57. Gal -
lium és deutérium. 58. Francia film -
rendező (Jacques). 60. Világos angol
sör. 61. Néma tanú! 62. ... Montand;
francia színész. 64. Svájci üdülőhely.
66. Balkezes. 68. ... tavasz; Zilahy La -
jos regénye. 70. Mozaikot készít.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Cole; ame -
ri kai énekesnő. 2. Terepjáró-márka. 3.
Ivarsejt. 4. Kissé selyp! 5. Évszak. 6.
Kendert törő. 7. Összeszorított kézfej.
8. Keresni kezd! 9. Szén és bárium vj.
10. Belga légitársaság. 11. Gyöngy -
ház fényű földpát. 12. A gondolat be -
fejező része. 15. Kacsafarok! 16. Ba -
ráth ...; építész. 20. Néma vita! 22. De -
ciliter (röv.). 25. Juhszállás. 26. Ame -
ri kai író (Howard). 28. Korai gyü -
mölcs. 30. Egyiptom fővárosa. 31. Ba -
latoni üdülőhely. 34. Becézett szülő.
36. Ötórai ital. 39. Aromás csoport. 40. 
Görög betű. 41. Madárruha! 43. Híres
bűntények gyűjteménye. 45. Súlypát.
47. Közönséges (rég.). 49. Minta. 51.
Műtrágya. 52. Orra bukik. 54. Beve -
tés! 56. Talmi. 59. A nitrogén régi ne -
ve. 60. Befaló! 63. Főnévképző, a -ség
párja. 65. A mélybe. 67. Becézett Eri -
ka. 69. Lakásbejárat! 70. Két kos!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Nagy Zsolt:
a börtönnek szaga van

A Veled vagyunk, Zsolt Facebook-oldalon cáfolta a négy hete
szabadságvesztésre ítélt volt miniszter, hogy a cellában in ter net- hoz -
zá férése volna, s a börtönélet további részleteiről is beszámolt.

Nagy Zsolt arra reagált, hogy az e -
gyik hírtelevízió szerint „túl jó dolga
van” a börtönben, ugyanis sportol és in -
ternet-hozzáférése is van. Ezt a követ -
keztetést a román sajtó a Facebook- ol -
dalra írt bejegyzésiből vonta le.

A volt miniszter leszögezte: to vább -
ra is fog időnként kommunikálni a kö -
zösségi oldalon, de internet- hozzá fé ré -
se nincs. Kézzel írt levelei postán ke -
resztül jutnak el barátaihoz, a Veled va -
gyunk, Zsolt Facebook-oldal létrehozói -
hoz. Az pedig „a saját választásom, dön -
tésem, hogy a napi sétára szánt idő egy
részét spor tol ásra használom, ezt senki
nem tilt hatja meg” – írja.

Egy korábbi bejegyzésében Nagy
Zsolt arról számolt be, hogy a börtönön 
belül is nagyon korlátozott az elítéltek
mozgásszabadsága. „Minden kimoz du -
lás a szobából csak mások kezde mé nye -
zésére és kíséretével történik. Ez a sza -

badság korlátozásának talán leginkább
kézzel fogható ténye” – állapította meg.

Mint írja, a börtönben az idő fo gal -
ma megváltozik. „A magam féle, állan -
dó mozgáshoz, tevékenységhez szo kott
embernek fura megszokni, hogy hirte len
semmi sem sürgős. Mindenre van idő,
vagy legalábbis a rendszer működése ezt
üzeni. Hetekbe telik egy egyszerű kér -
vény jóváhagyása, napok, ameddig egy
eldugult lefolyó érdekében valaki köz -
be lép” – olvasható a beszámolójában.

Nagy Zsolt megjegyzi: a börtönnek sza -
ga van. „A vaságyak, régi mat ra cok, ós -
di pokrócok, a főtt étel (paszuly, krump li,
rizs) átható, egyenként is rendkívüli sza -
ga vegyül az állandó gondokkal küsz kö -
dő lefolyók, a mindenhol jelen levő ned -
vesség, a mocskos ronggyal frissen fel -
mosott folyosó, egy-egy bentlakó össze -
téveszthetetlen mosdatlanságának egy ve -
legével” – írja a volt miniszter. (maszol.ro)

Jönnek a románok?
A brit külügyhöz fordult Aurescu a

románokról szóló dokumentumfilm miatt

A brit Chan nel 4 televízió bevándorlókról szóló do ku men tum film-
 sorozatát kifogásoló levelet küldött Bogdan Aurescu külügy mi nisz ter
brit kollégájának, Philip Hammondnak – közölte hétfőn a ro mán
külügyminisztérium.

A brit csatorna múlt héten vetítette
a „Jönnek a románok” című sorozat el -
ső részét, amely néhány, a sziget or szág -
ba érkezett, ott munkát kereső román
állampolgár életéről szól – emlékeztet
az MTI. A film készítői azt is bemu tat -
ták, hogy milyen életkörülmények kö -
zül indultak Romániából szerencsét pró -
bálni a film többnyire roma nem ze ti sé -
gű szereplői.

Aurescu szerint a film igazság tala -
nul lejáratja a Nagy-Britanniában élő
román közösséget, és ugyanazokat az

általánosításokat, negatív előítéleteket
terjeszti, amelyekkel egy évvel ezelőtt, 
a munkaerőpiac megnyitása idején rio -
gatta a sajtó a briteket.

„A Nagy Britanniában élő román kö -
zösség tagjainak jelentős része jól beil -
leszkedett, és szaktudásával külön bö ző
területeken – egészségügy, művészet,
számítástechnika, kereskedelem – hoz -
zájárul a brit társadalom jólétének bizto -
sításához” – írta levelében a román kül -
ügyminiszter.

A 153 éves brit–román diplomáciai

kap csolatokra és a két ország stratégiai 
partnerségére hivatkozva Aurescu azt
kérte brit kollégájától, fogjanak össze
annak érdekében, hogy „véget érjen a
román közösség elleni igazságtalan és
indokolatlan sajtókampány”.

A Chan nel 4 dokumentum film- so -
ro zatával kapcsolatban korábban Ro -
mánia londoni nagykövete, több ro mán
parlamenti képviselő és Vic tor Ponta mi -
niszterelnök is nyilvánosan kifejezte
nemtetszését, vasárnap pedig több tu -
cat nyi román tüntetett a televízió szék -
háza előtt.

Romániában azonban nem minden -
ki osztja azt a véleményt, hogy a Chan -
nel 4 dokumentumfilmje „igazság ta -
lan”, és ez el len a hatóságoknak kell fel -
lép ni ük. Az Adevărul című liberális lap
egyik cik kírója „Je suis Chan nel 4”
című írásá ban kínosnak minősítette a
román diplomá cia megszólalását és a
sajtószabadság megkérdőjelezését alig 
néhány héttel a Char lie Hebdo szati ri -
kus lap szerkesz tősége elleni párizsi
terrortámadás és az azt követő szo li da -
ritási kampány után.

(kronika.ro)

Az Arad megyei Máriaradnára
hivatalos Ferenc pápa

Az Arad megyei Máriaradna a mag yar Mária-kegyhelyek e gyi -
ke, ferences temploma híres búcsújáró hely. A kolostor fel ú jí tás
alatt áll, az elkövetkező hónapokban a munkálatok véget is érnek.
Augusztus 2-án szervezik meg a felújított kolostor meg nyi tását, erre
az alkalomra hívták meg Ferenc pápát is.

Ft. Andreas Reinholtz kanonok, Má -
riaradna plébánosa bejelentette, hogy 
Ferenc pápát a Temesvári Római Ka -
tolikus Püspökség hívta meg a má ri a -
radnai ünnepre.

„Jelen pillanatban még nem kap -
tunk konkrét választ arról, hogy a Szent -
atya itt lesz-e, de tudomást vett erről a 
lehetőségről. Mindenesetre, a Vati kán
képviseltetni fogja magát ezen a fon -
tos eseményen”, jelentette ki And reas

Reinholtz. Megjegyezte azt is, hogy
már többen is visszajeleztek, például
Klaus Johannis államfő is rész fog ven -
ni az augusztusi eseményen.

A máriaradnai kolostor egy 10 mil -
lió eurós rehabilitációs projekt által
került felújításra, a kolostor képvi se -
lői ez év folyamán a látogatók, zarán -
do kok számának megkétszerező dé sé -
re számítanak.

(marosvasarhelyi.info )

Dalokat ír, zenél, szervez
folytatás a 7. oldalról

– Mit kell tudni a Harag György 
Társulattól kapott felkérésről?

– A szatmárnémeti színház igaz -
ga tója, Bessenyei Gedő István kért
fel, hogy vele együtt legyek I. L. Ca ra -
giale Az elveszett levél című da rab já -
ból készülő előadásnak a dramatur g -
ja. Ez a felkérés oda vezethető vissza, 
hogy a fordítás is érdekel, az állam -
vizsga-dolgozatomat Caragiale Far -
sang című drámájának mag yar for dí -
tásaiból írtam, ezeket hasonlítottam
össze, tehát volt rálátásom Caragiale
világára.

– Milyen lesz Az elveszett levél?
– Hogy milyen lesz, az kiderül feb -

ruár 27-én. Azt elmondhatom, hogy
az előadás a mában játszódik. Egy e -
lőadás úgy is szólhat a máról, hogy a
régi időkben játszódik, de van a má -
hoz szóló üzenete. A mi előadásunk
úgy szól a mához, hogy valóban a má -

ban történik, a Caragiale által megírt
drámát átemeltük a mába, egész pon -
tosan az erdélyi mag yar valóságba. Ezt
az előadást úgy érdemes nézni, hogy
nem kérjük számon azt, amit annak i -
dején az iskolában tanultunk a da rab -
ról. Sok dolog más lesz az előadás ban,
de persze a lényeg visszaköszön majd
az eredetiből.

– Miért volt szükség két drama -
turgra?

– Azért, mert elég sok munka volt
a szöveggel. Seprődi Kiss At tila for dí -
tását használjuk, ezt a rendező el kép -
zelésének megfelelően alakítgattuk. Én
úgy érzem, kellett két embernek a rá -
látása. Ha én jöttem egy ötlettel, na -
gyon jó volt, ha azt egy másik em ber
megerősítette. És azt hiszem, ez for dít -
va is így volt. Caragialénak annyira e -
rős a nyelvi világa, hogy ahhoz hoz zá -
nyúlni felelősséggel jár, és ha két em ber
tud rábólintani, akkor az biz to sabb.

(Szatmári Friss Újság/Elek György)

NAGYBÁNYA
és környéke
Harmadik, javított
és bővített kiadás

A TARTALOMBÓL:

Nagybánya és vi dé ke természeti le í -
rása * Nagybánya rövid története *
Adatok a bányavidéki turizmus tör té -
ne téhez * Séta Nagybánya utcáin *
Sé ták Nagybánya körül * Túrale he tő -
ségek a Ro zsály-Gutin hegységben
* Emberek, várak, templomok, em lék -
házak (Szinérváralja, Misz tótfalu, Kol -
tó, Sárosmagyarberkesz, Kővár, Nagy -
somkút, Kővárhosszúfalu, Pribék fal -
va, Magyarlápos, Domokos, Er zsé bet -
bánya, Ko hó völgy, Giródtótfalu, Fel -
sőbánya, Kap nik bá nya). Ára 35 LEJ,
keresse a Teleki Házban!
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 A munkanélküliség
 kellemetlenebb emberré tesz

Az em ber alaptermészetét is megáltoztathatja az, ha munkanélküli lesz; ke -
vésbé lesz nyitott, lelkiismeretes és kevésbé lesz kellemes em ber, így még nehe -
zebben talál új munkát. Legalábbis ez derül ki egy friss, a Jour nal of Ap plied
Psy chol ogy nevű szaklapban megjelent kutatásból.

A vizsgálat eredményei ráadásul ellent -
mondanak annak a közkeletű elképze lés -
nek is, miszerint a személyiségünk állandó.
“A kutatásból kiderült, hogy az olyan külső 
tényezők, mint a munkanélküliség nagyon
erősen befolyásolják a személyiséget, és a
munkanélküliség pszichológiája sokkal sú -
lyosabb mint ahogyan azt eddig gondol -
tuk.” mondta Chris to pher J. Boyce a kuta -
tás vezetője. Boyce és kollégái 6769 német
felnőttet (3733 férfit és 3036 nőt) vizsgáltak, akikkel négy év alatt két olyan
tesztet töltöttek ki, ami az alapvető személyiségjegyeket méri fel. A 2006 és
2009 közötti időszakban vizsgált emberek közül 210 volt munkanélküli, 251-en
pedig elvesztették ugyan a munkájukat, de kevesebb mint egy év alatt el is tudtak 
újra helyezkedni. 

A kutatók vizsgálatukhoz a személyiség alapdimenziót mérő ötfaktoros Big
Five modellt használták. A Big Five öt faktora mentén (extraverzió, barátsá gos -
ság, lelkiismeretesség, emocionalitás, nyitottság) mindenki jellemezhető, az em -
berek közötti különbség abban mutatkozik meg, hogy a különböző dimenziók -
ban pontosan hol helyezkednek el. 

Barátságosság
Azt vették észre, hogy a barátságosság a férfiaknál megnőtt a munkanél küli -

ség első két évében, de aztán csökkenni kezdett és hosszú távon alacsonyabb lett
mint a munkával rendelkező férfiaknál. A nőknél pedig évről-évre csökkent a
ba rátságossága azoknak, akiknek nem volt munkájuk. “A munkanélküliség ko -
rai fázisában az egyének barátságosabbá válnak, ennek oka lehet, hogy hama -
rabb találjanak új munkát, vagy hogy a körülöttük élőket ezzel engeszteljék ki.
De később, mikor egyre több időt töltenek munka nélkül, ezek a motivációs
tényezők csökkennek.” - mondják a kutatók. 

Lelkiismeretesség
A lelkiismeretesség is csökken, a férfiak esetében lineárisan, azaz minél to -

vább munkanélküliek, annál jobban csökken a lelkiismeretességi faktoruk, las -
san elkezdik élvezni, hogy eltartják őket. A nők esetében viszont a lelkiis mere -
tesség a munkanélküli periódusuk elején és a végén magas, közben pedig egy
zuhanás figyelhető meg. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a nők lelki -
ismeretességet nyernek néhány tipikusan gen der-specifikus tevékenységgel,
mint például a gondoskodás.

Nyitottság
Nyitottság tekintetében a férfiak állandóságot mutatnak az első évben, aztán

egyre kevésbé voltak nyitottak. A nők nyitottsági szintje a második és harmadik
évben erőteljesen zuhant, ám a negyedik évben a tanulmány szerint kicsit javult
a helyzet. 

A megoldás a magasabb foglalkoztatottság (lenne)
“A kutatás bizonyítja, hogy a munkanélküliség nem csak egy gazdasági álla -

pot. A munkanélküliek gyakran méltatlan megbélyegzése miatt, a személyi -
ségváltozás elkerülhetetlen, és ezzel általában még távolabb kerülnek a munka -
erőpiactól.” - mondta Boyce. - “A munkanélküliség csökkentése tehát nem csak
gazdasági, de az egyén pszichés egészsége szempontjából is fontos dolog
lenne.” (divany.hu)

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 11 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.

Olvassa az
Erdélyi Gyopár

idei első lapszámát
Tartalmából:
- EKE-napi pályázat minden diáknak
- Munzlinger At tila: aki lehozza a
 csillago kat az égből
- Vándortábori túrakínálat
- Menedék a hegyjárónak - Barkács a

  fűrészfogas Fogarason
- A néptáncolás élet- és lélekmentés
- Hargitafürdői büdös gödör
- Három vár a Király-hegyen
- Gyógynövény-kalendárium: Fehér 
 ösvények hava
- A lila pénzecskegomba
- A Hagieni-erdő Természetvédelmi

                Terület bemutatása
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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• 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

• Sürgősen eladó kempingház Muzs -
dalyon. Érdeklődni a 0262-490648-as
telefonszámon.

• A SZINÉRVÁRALJA TAXI rész -
munkaidős munkatársakat keres. Tel:
0767565045 

• Bébiszittert keresünk. Torontói bent -
lakással, magyarul jól beszélő, pozitív
gondolkodású, 35-45 éves segítőt, gyer -
mekfelügyelőt keresünk 5 gyer me künk
mellé. Mag yar útlevél, jogosítvány és
vezetői tapasztalat szükséges. További 
információért a következő email- cí men
lehet jelentkezni: esztimekker@ya hoo.ca

MEGEMLÉKEZÉS

„Veled együtt volt boldog az é le -
tem, / Szívemben irántad csak a jó -
ság és a szeretet, / De Téged feledni
sohasem lehet, / Meg kell tanulnom
él ni Nélküled. / Szívembe zártalak,
élsz bennem tovább, / Míg el nem érek
Hoz zád.”

Fájó szívvel emlékezek drága 
fér jem

SZOPKÓTIBOR
(1935-2015)

halálának 6. hetére.
„De szomorú mindig egyedül

len ni, / valakit mindig hiába keresni. /
Va lakire várni, aki nem jön többé, /
va lakit szeretni örökkön-öröké. / El -
men tél. Azóta a temetőt járom, / ez
lett az én világom. / Elmegyek
hozzád min dig, amíg élek, / nem
hagylak ma gad ra,
vissza-visszatérek, / s ha eljön az én
órám, hozzád hazatérek. / Hiá nyod
fájdalom, elviselni nehéz, / örökké
él szívemben a Rád emlékezés.”

Szerető feleséged Erzsike (MA MI)

„Egy percben életed véget ért, /
mint vihar a rózsát, a halál tépte
szét. / Hosszú útra mentél, búcsút
sem in tettél. / Elhagytad a házat és
minket, akiket szerettél. / Örök az
arcod, nem száll el szavad, /
szereteted, moso lyod a szívünkben
marad. / Szeret tünk na gyon, amíg
csak éltél, / legyen áldott a föld,
hova megpihenni tértél.”

Fá jó szívvel emlékezünk (január 
11-re) a feledhetetlen

SZOPKÓTIBOR
halálának 6. hetére. Nyugodj bé -

ké ben! Szerető lányod Gizike,
vejed Lajos, udokáid Csilla, Andrea  
és fér je Rob ert 

Február 27-én lesz 20 éve annak
a szomorú napnak, amikor a sze re -
tett anya, anyós, nagymama 

OSVÁT MÁRIA
jóságos szíve megszűnt dobogni. Em -
léke legyen áldott, nyugalma csen des. 
Kegyelettel, szeretett családja 

Mély fájdalommal emlékezünk ar -
ra a napra, amikor ezelőtt hat héttel
a szeretett édesanya, testvér és rokon

RÉVAI MÁRIA

eltávozott közülünk.
„Ő szeretetet adott minden ki -

nek, legyen nyugodt pihenésed.”
Emlékét kegyelettel őrízzük,

sze rető fia, testvére és rokonai.
Nyugodjon békében.

Fájó szívvel emlékezünk

STENCZEL KÁROLY
halálának 4. évfordulójára. 
„Még fáj s ez így is marad / de

mindig velünk leszel / az idő
bárhogy is halad.”

Emlékét őrzi családja, felesége
Ju lianna, gyermekei, menyei, veje
és unokái.

Nyugodjék békében!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

márc. 5. / 0747017580 (Csoma Bea).

* GYÓGY TOR NA – ked den
16.30 és 17.45 órá tól!

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 ismét

CSÜTÖRTÖKÖN
vá runk Benne te ket, 17.00 órá ra, 

a Teleki Ma g yar Házba!

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

Tersánszky Józsi

Jenõ Könyvtár
Nyitva KEDDEN ÉS

CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra
között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

Nagybányán, március első hétvégéjén! Költséghozzájárulás
50 lej. Információk: 0262-212668; 0740-751490.

IRATKOZÁS
nagybányai mag yar
óvodai és napközis

csoportokba
2015-2016

(folytatás az első oldalról) csoport,
egy óvodacsoport, Wal dorf napközis
csoport (iratkozás a Németh László
titkárságán str. Luminisului 1)

óvónők: Kiss Tóth Melinda, tel:
073990120, Ignát Etelka, tel: 0742 027 
848, Görög Ágnes, tel: 0724 865 299,
Waldorf csoport: Kerekes Gabriella
0742 146 735

– Step by Step Óvoda (nap kö zi cso -
port), V. Babeş utca 2. (a volt Ciocan 
utca végén)

óvónő: Torkos Erika, tel: 0740-
811908, Ma jor Kinga 0765 161 986

– Otilia Cazimir Napközi, Ba na -
tu lui utca (V. Alecsandri - Hatvan
negyed)

óvónő: Almási Lilla, tel: 0741 200 977,
Munteanu Erika

– 15-ös iskolában működő óvoda,
(Állomás negyed, Ju pi ter utca)

óvónő: Szabó Blanka, tel: 0741 370
343

Kérjük a kedves szülőket, ha bár -
milyen problémát, nehézséget, eset -
leg elutasítást észlelnek a beírat ko -
zás során, jelezzék programunk kép -
viselőjénél, tel: 0740 176757, e-mail:
iskolainkert@nagybanya.ro

Jelentkezés HÉTFÕIG!
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Nagybánya áll az élen a
kézilabda-bajnokságokban!
Női Kézilabda Nemzeti
Liga 20. forduló

Újabb győzelem
kipipálva

Felejthető mérkőzésen a nagy bá nyai
HCM lányai idegenből hozták el a kö -
telező pontokat, így továbbra sincs ve -
szélyben az első helyük a bajnoki ta -
bel lán.

Az első félidőben – a látottak alap -
ján – a nagybányai lányok lélekben már
a vasárnapi Savehof elleni mérkőzésre
koncentráltak, így nem csoda, ha a ha -
zaiak – kevés kivétellel – szinte ál lan -
dóan vezettek. A félidő végeredménye
önmagáért beszél: 11 – 9 a moldvai lá -
nyok javára.

A második félidőben viszont gya -
korlatilag is a svéd bajnok elleni mér -
kő zésre koncentráltak lányaink: felja -
vult a védekezésünk (kilenc percig nem
kaptunk gólt, Ungureanu és Cetăteanu 
hetest is védett), ugyanúgy a táma dó já -
tékunk is jó irányba tartott, hiszen az
első tizenkét percben kilencszer zör get -
ték meg a hálót. A 20. percben már hat -
gólos (14 – 20, illetve 15 – 21) volt az
előnyünk. A vége 19 – 24 és újabb két
pont ide. Vasárnap azért sokkal több -
re lesz szükség!

Ro man-i HCM – Nagybányai
HCM 19 – 24 (11 – 9)

Vezette: Bogdan Dordea (Nagy sze -
ben) és Mar ian State (Buzău). Bün te tő -
dobások: 5 – 5 (2 – 2, kihagyták: Mi -
halschi, Toskovic, Băbeanu, illetve: Do
Nascimento 2, Buceschi). Bünte tő per -
cek: 4 – 10.

Ro man: Timosenkova (13+2 bün te -
tő), Polocoser – Agrigoroaiei 4, Tos -
kovic 4 (1), Stoleru 4, Mihalschi 3 (1),
Iuganu 2, Băbeanu 1, Chitacu 1, Gen -
ko va, Horobet, Drutu, Cilic, Vartic, Ca -
ramalau, Crap. Edző: Florentin Pera.

Nagybánya: Ungureanu (10+1), Ce -
tăteanu (1 büntetőt fogott) – Buceschi 4

(2), Davydenko 3, Herrem 3, Ardean
Elisei 3, Do Nascimento 3, Makeeva 2,
Marin 2, Gjeorgjievska 2, Lobach 1,
Abbingh 1, Nechita, Szűcs, Tatár. Ed zők:
Tone Tiselj és Grega Kar pan. (simsán)

Férfi Kézilabda Nemzeti
Liga 19. forduló

Könnyű győzelem a
sereghajtó el len

Egy remekbeszabott első félidő és
egy kiábrándító második félidő – köny -
nyű győzelem és újabb lépés a bajnoki
cím felé. Ez a mérkőzés alkalmat adott
a hazai edzőknek, hogy mindenkit ját -
szathassanak és az eddig sorozatban sze -
replőket pihentessék, hiszen sokkal na -
gyobb játékerőt képviselő csapatok kö -
vetkeznek még a bajnokságban.

Ami még említést érdemel a mér kő -
zés kapcsán: a vendégek csupán kez dés -
kor (0 – 0) álltak döntetlenre, a meccs
teljes egészében futottak az eredmény (a
tisztes vereség) után. A második em lí te -
nivaló: Tatait csak egy bűntetőhöz cse -
rélte be Walther. Azt is kivédte! 

Nagybányai Minaur HCM – Su -
ce ava-I CSU 30 – 23 (18 – 10)

Vezették: Sebastian Marza és Cris -
tian Nedelea (Kolozsvár). Bünte tődo -
bások: 6 – 5 (6 – 3, kihagyták: Tirzioru
és Davidovici). Büntetőpercek: 8 – 8.

Minaur: Pop (11), Tatai (1 bünte tőt
védett), Simulescu (2+1) – Popescu 7
(5), Grasu 7 (1), Sadoveac 6, Busecan
2, Martínez 2, Sabou 2, Eklemovics 1,
Fotache 1, Marta 1, Muresan 1, Mihai, 
Stegavik, Bera. Edzők: Lars Walther és
Petru Pop.

Suceava: Marocico (15), Spiridon
– Davidovic 6 (2) Burlacu 5, Tirzioru 3 
(1), Sandu 1, Petrea 1, Bursuc 1,
Popovici 1, Olariu 1, Costea 1, Preda
1, Aldica, Erős, Tcaciuc. Edzők: Petru
Ghervan és Răzvan Bernicu.

(simsán)
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A Rapid nyerte a Steaua elleni
örökrangadót – Harmadik az ASA
„Ez még csak a kezdet” – fo gal ma -

zott Cristian Pustai vezetőedző, miu -
tán újdonsült csapata, az összetett utol -
só helyén telelő – majd a Kolozsvári
CFR pontlevonása miatt egyet előrelé -
pő – Rapid bravúros, 1-0 arányú győ -
zelmet aratott az örök rivális Steaua
otthonában közel négy év után az él vo -
nalbeli labdarúgó-bajnokság 18. fordu -
lójában.

A vasárnap esti összecsapásra a cím -
védő és listavezető házigazdák három
alapemberük nélkül léptek pályára a té li 
szünetben alapjaitól újjáépített vasutas
gárda el len: Arlauskis kapus, a hátvéd
Latovlevici és a középpályás Prepelită
nem hosszabbította meg évad végén le -
járó szerződését. A Rapid őszi kezdő
tizenegyéből egyedül a veterán Pancu
maradt meg, aki szerint bár még van nak
tennivalók a csapatösszhang kiala kítá -
sa érdekében, a második félidőben mu -

tatott játékuk optimizmussal tölti el.
A meccs első felében ugyanis több -

nyire a Steaua veszélyeztette az ellen fél
kapuját: előbb Papp, majd Tucudean ha -
gyott ki ziccert, hogy aztán a szünetből
felfrissülten visszatért vendégek javít -
sanak gyenge labdabirtoklásukon, és
27 éves cseh középpályásuk, Gecov ré -
vén a 60. percben megtörjék a piros- ké -
kek védelmét.

„Ma örülünk, de holnaptól már a kö -
vetkező mérkőzésre összpontosítunk.
Ha nem folytatjuk azt, amit ma el kezd -
tünk, akkor ez a győzelem semmit sem
jelent. Még kell 27 pont, hogy meg me -
ne küljünk az élvonalból való kie sés -
től” – szögezte le Pustai.

A csaknem öt év távollét után „ha -
za tért” Cristian Săpunaru kapitányi kar -
szalaggal lépett pályára, de a meccs le -
fújásakor már nem örvendezhetett a
pályán, a hajrában ugyanis begyűjtötte
második sárga lapját. „El tudják kép zel -
ni, hogy mennyire hiányzott a Rapid. Az
viszont nem hiányzott, hogy piros la -

pot kapjak” – fogalmazott a 30 éves
jobbhátvéd, aki „vasutassikerei” mel lett
sokáig a portugál élvonalban, a Porto
FC-nél edződött.

Elmondása szerint a szurkolóik bíz -
tatása is sokat jelentett a számukra, va -
sárnap este ugyanis a Rapid indu ló já -
hoz méltón, valóban otthon érezhette
magát idegenben, hiszen a ghenceai ta -
lálkozón a vendégszurkolók hang or kán -
ja messze elnyomta a hazai nézőket. A
márkavita miatt FCSB néven pályára
vonuló steauások B-középje bojkot tál -
ta a meccset, és az örökrangadó elle né -
re távol maradt a stadiontól.

Ugyancsak vasárnap lépett pályára
Kolozsváron az őszi szezonban jól
teljesítő Marosvásárhelyi ASA is, a -

mely Grabenbech 21. percbeli kiállítá -
sától emberelőnyben futballozva győz -
te le 3-0-ra az Universitateát. A téli szü -
netben – épp Cristian Pustai helyére –
érkezett új edző, Liviu Ciobotariu irá -
nyításával N’Doye büntetőből szerezte 
meg a vezetést (22. perc), hogy a tér -
fél cserét követően Bumba (76. perc) nö -
velje a különbséget. A végeredményt a 
ráadás harmadik percében állította be
Hora, ugyancsak tizenegyesrúgásból.

A most szerzett három pontjával – és
a Giurgiui Astra botlásával – az ASA az
összetett harmadik helyére tornázta fel
magát, tíz ponttal marad el a továbbra
is éllovas Steauától (43 pont) és há -
rom mal a Ploiesti-i Petrolultól.

(Krónika)
Az oldalt összeállította:

SIMORI SÁNDOR

Ennyit teniszezett eddig
össze Simona Halep

Bár a pályán nyújtott teljesítménye alapán felküzdötte magát a vi -
lágranglista dobogójára, Simona Halep „labdába se üt”, ha a női
teniszezők kereseti örökranglistáját vesszük figyelembe. Sokkal jobb a
helyezése, ha csak az idei pénznyereményeket vesszük figye lem be.

A konstancai lány a dubaji torna meg -
nyerésével ugyan 7,413 millió dollárra
növelte a pénzdíjakből származó kere -
se tét, de ez csak az örökranglista 44. he -
lyére volt elég. Az aktív játékosok kö -
zül húszan előzik meg Halepet.

A tabellát toronymagasan vezeti a
WTA-ranglista jelenlegi éllovasa, Se -
re na Wil liams, aki a 66,211 millió dol -
lárjával közel kétszer annyit gyűjtött
össze, mint a második helyezett Marija 
Sarapova (34 millió). A rangsor har ma -
dik helyén az idősebbik Wil liams- nő vér
található, Ve nus 30 millió dollárt teni -
szezett össze karrierje alatt.

Temészetesen mind a Wil liams- test -

véreknek, mind Sarapovának a valós
vagyona legalább kétszer ekkora az é -
vek óta futó több millió dolláros rek -
lám szerződéseknek köszönhetően.

Változik viszont a helyzet, ha az i -
dei pénznyereményeket vesszük fi gye -
lembe: itt már a WTA-ranglista három
dobogósa követi egymást. Serena 2,7
millió dollárral lett gazdagabb az Aus t -
ra lian Openen elért sikerével, Marija Sa -
rapovának pedig 1,55 millióval „vasta -
go dott” a bankszámlája az év eleje óta.
Simona Halep a senzeni és dubaji tor na -
győzelmével, valamint az Aus. Ope nen
bemutatott menetelésével 854 ezer dol -
lárral lett gaz da gabb. (maszol)


