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Március
tizenötödike

Érdemes elgondolkodni a nap fon tos sá -
gán azon, hogy:

Mit jelent számunkra Március 15-e?

Ennek a kérdésnek sokféle szem szög ből
kellene elemezni a jelentőségét, és még ak -
kor sem kaphatnánk rá teljes választ, ha
végigtekintenénk történelmén, esemé nye in,
szereplőin, az akkori idők emberein, vér ta -
núin, áldozatain, győztesein vagy legyő zött -
jein.

Mindenképpen elismerjük, hogy 1848.
március 15-e a mag yar történelem egyik leg -
jelentősebb dátuma.

Nem a külsődleges jegyeket kell ér te nünk
jelentősége alatt, hanem azt az ünnepet, mely -
nek végén március 15-e belépett a törté -
nelmi időbe, azt, hogy népünk és nemze tünk
képes és hajlandó volt megkérdőjelezni egy
idejét múlt ideológiát, amiért szembeszállt 
egy idegen hatalommal. A mag yar nem fel -
készületlenül vágott bele ebbe a nagy fon -
tosságú történésbe, szüksége volt egy o lyan
szellemi elitre, amelyik ott volt a Pilvax ban
képességeit nyújtotta, felkészült volt és tud -
ta, hogy cselekvésének értelme túlmutat a
mindennapokon.

Ma azt hirdetjük, hogy 1848. március
15-e a polgári jogegyenlőség ünnepe is, egy
új kor nyitányát jelentette az ország min den
lakója számára, anyanyelvtől, nemzeti vagy
felekezeti hovatartozástól függetlenül; ez
a nap a civilek ünnepe is, hisz ők vívják a
forradalmakat a világosan beszélő fiata -
lok kal együtt. Éppen ezért, március 15-e a -
zon kevés történelmi dátum közé tartozik,
amelynek kedvesnek kell lennie minden ma -
gyar em ber számára. Nekem ez a nap je -
lenti a legnagyobb nemzeti ünnepet.

Mai eseményeink sok esetben elke se rí -
tően mutatják, hogy nem ülhetünk a múlt
babérjain.

A Mikó-ügy, a zászlóháborúk, az okta -
tási gondok, fogyatkozásunk okai, a hely -
ségnévtáblák miatti harc, anya nyelv hasz -
nálat, mind olyan gondjaink, melyek meg -
oldására tudnunk kell megmutatni azt, hogy
van rá közakarat.

E gondok sokasága közepette is mi, má -
ramarosi magyarok úgy tartjuk, hogy je len
vagyunk a mában, és minden tőlünk tel he -
tőt megteszünk azért, hogy közösségünk a
kisebbségi sors megfelelő viselője legyen.

Ezért van szükségünk érdekkép vise let -
re, olyan reprezentációra, ami valóban

ODAFIGYEL, TESZ,

nem kitaszít, hanem befogad,
nem bomlaszt, hanem épít.

A mi ünneplésünk 1990-től évenként
foly tatódik, és szeretném, ha minden év -
ben ismétlődne a szabadság, egyenlőség,
testvériség jegyében, és legutóbbi nagy
gondok, a

MEGMARADÁS jegyében!

Dr. Bónis István parlamenti képviselő

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.

Március 15-e alkalmából a nagy -
bá nyai Városi Színház meghívja és meg -
ajándékozza önöket Molnár Ferenc: Egy,
kettő, három című darabjával, este 7.00
órai kezdettel. A belépés díjtalan...

Mindenkit szeretettel
várunk rendezvényeinkre!

Nemzeti ünnepünk
Nagybányán és környékén

Koszorúzó zarándoklat és ünnepi előa dás
Hagyományosan koszorúzó za rándoklattal és zászlós felvo nu lás -

sal, este a Városi Színházban pe dig ünnepi megemlékezéssel ké szül
Nagybánya a világ bármely ré szén élő magyarok nemzeti ünnepére.

Március 14-én, szombaton 11- 14
óra között Ünnepi Kézmíves Szom bat -
ra várjuk a kicsiket, nagyokat, ér dek -
lődőket a Teleki Mag yar Házba.

A március 15-én, vasárnap PON -
TOSAN 15.00 órakor induló zász -
lós menet első állomása ez úttal a vi -
rághegyi reformá tus-evan gé li kus te -
metőben kialakított honvéd-sír kert
lesz, majd a városligeti Lendvay- szo -
bor érintésével követi az előző évek 
hagyományos állomásait. Így koszo -
rúz ni fogunk gróf Teleki Sándor szob -
rá nál, a Fekete Sas fogadó falán ta -
lál ható Pe tőfi-emléktáblánál, vége ze -
tül pedig a ró mai katolikus teme tő ben,
a város első, 1848-as polgármestere,
Fésűs Meny hért emlékoszlopnál. Az
egyes helyszí ne ken a református és
ró mai katolikus egyhá zak kép vise lői,
a Teleki Mag yar Ház és az RMDSz fo -
gadja házigazdaként a za rándo ko kat.
Közreműködnek a gróf Teleki Sán dor

cserkészcsapat tagjai, a Nicolae Iorga
Iskola diákjai, a Berena Zenekar, a
Schola Rivulina Énekkar, református
és római katolikus egyházi kórusok.

A zarándoklatot követően, 17.00
órá tól a Városi Színházban kezdődik 
ün ne pi műsor, a nagybányai RMDSz 
szer ve zésében. Közreműködik a nyá -
rád sze re dai Bekecs Néptánc együt tes, 
majd a sárospataki 8-kor Színház mű -
sorát te kintheti meg a közönség.
Ünnepeljük együtt március 15-ét!

***
A március 15-i koszorúzó za rán -

doklat előtt, 14.45-kor rövid tisz tel -
gő főhajtásra várunk mindenkit,
aki szerette és tisztelte néhai Szász
Györgyöt, az 5 esztendővel ezelőtt el -
hunyt mecénás-vállalkozót, a Tele -
ki Mag yar Ház kurátorát, virág he gyi
síremlékénél. (TMH)

KOLTÓN március idusán im -
már hagyományos módon vendég -
gyü le kezettel ünnepelnek. Már ci us
15-én a LUDAS-AND RÁSTE LE -
PI hí vek kel emlékeznek történel münk
fényes napjára. A fél 11-kor kez dő -
dő isten tiszteleten KALI BARNA
lelki pász tor hirdeti Isten Igéjét.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

Bérletes előadás
Szatmárnémeti

Harag György Társulat:
LUDAS MATYI SZATMÁRBAN

A Németh László bérlettel rendel ke zők 
március 17-én, kedden 18.00 ó rától te kint hetik meg az előadást a
Nagybányai Városi Színházban.

SZINÉRVÁRALJÁN márci us
13-án, pénteken emlékeznek meg
nemzeti ünnepünkről, a helyi refor -
mátus temetőben található szinér vá -
raljai születésű 1848-as szabad ság -
har cos, Zágonyi Károly kopja fá já -
nál, déli 12.00 órától.

Mindenkit szeretettel
hívnak és várnak!

Kiállítás
Tisztelettel hívunk minden érdek lő -

dőt ked ves családjával és ba rá taival
együtt

GONDA ZOLTÁN
- Debrecen -

festészeti kiállításának március 19-én,
csü tör tökön fél hatkor kez dődő meg -
nyitójára, a Teleki Mag yar Házba, és
az azt követő ünnepi fogadásra. 

A kiállítást bemu tat ja: Kovács Emil
Lajos.

Szeretettel várunk mindenkit!



2015. március 13. HETIRENDEN

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.

Egyházi hírek
* Vasárnap déli 12.00 órai kez det -

tel unitárius istentiszteletre kerül sor
az evangélikus templomban.

* Március 15-én a nagybányai
Krisz tus Király templomban énekel 
a 10 órai szentmise keretében a Kap lo -
nyi Pa ter Szabó Dömjén vegyes kar.  A
szentmisét a kaplonyi plébános, Timár 
Asztrik atya mutatja be és Ő mond szent -
beszédet.

* Március 22-én a 18.00 órától kez -
dődő szentmise keretében Zerbi Ma -
nu ela kedvesnővér ünnepli szerzetesi 
fogadalmának a 25-ik évfordulóját a ve -
resvízi Krisztus Király templomban. A 
szentmisét Nm. és Ft. Schönberger Je -
nő püspök mutatja be a paptest vérek kel
együtt. A megszentelt élet évében jó al -
kalom ez a felemelő ünnep, hogy kö zö -
sen imádkozzunk papi és szerzetesi hi -
vatásokért, és hálát adjunk saját hiva tá -
sunkért is. Az ünnepelni vágyó test vé -
reket szeretettel várjuk!

* Nagyböjti lelkigyakorlatra kerül
sor templomunkban a virágvasárnap e -
lőtti napokban, március 26., 27. és 28-án
este 6 órakor, melyet Ft. László Rezső
kapnikbányai plébános tart. A lel ki gya -
korlat lehetőséget ad a húsvéti lelki e -
lőkészületre, valamint a szentgyónás el -
végzésére. Pénteken kiszolgáltatjuk a be -
tegek szentségét azoknak a krónikus és 
idős betegeknek, akik erre fölkészültek 
és a szentség fölvetelét kérik.

A lelkigyakorlatot fáklyás, gyertyás 
keresztúttal zárjuk. Március 28-án, szom -
baton a szentmise után imádkozva, éne -
kelve vonulunk föl a Kereszthegyre, a -
hol az egyes keresztúti stációknál más-
 más család mond elmélkedést. Hozza -
nak magukkal gyeryát, gyerekek akár
fáklyát. Mindenkit, aki ilyen módon sze -
retne osztozni Jézus keresztútjában, vár -
juk szeretettel.

* A nagybányai katolikus Szent
József plébánián január 21. és már ci -
us 19. között van a nagykilenced. Vá ro -
sunk nagyon szép hagyománya a Szent 
József nagykilenced. Mindenkit buz dí -
tunk, hogy családját Szent József imái -
nak és közbenjárásának ajánlja fel. A ki -
lenced liturgikus programja: reggel 8 ó -
ra – román nyelvű szentmise, du. 5 ó ra -
kor – imaóra, 6 órakor – szentmise. Min -
den alkalommal más pap tart homíliát.

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön 17

órakor és vasárnap reggel  10 órakor is -
tentiszteletre vár mindenkit. A val lás óra 
időpontja szombat délelőtt 10.30 óra.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Kalmár László testvé rün -
ket, akit 60 évesen szólított magához az
Úr; Mersei Willhelm testvérünket, akit  
93 évesen kísértünk utolsó útjára; Mar -
tin Antal testvérünket, akit 50 évesen
szólított magához az Úr és Szerám A -
dalbert testvérünket, akit 84 évesen szó -
lított magához az Úr. Nyugodjanak bé -
kében!

* A nagybányai Szentháromság
Római Katolikus Plébánia hirdeti:

Nagybőjt III. vasárnapja
* Nagybőjt idején minden kedden fel -

nőtt katekézist (hittanórat) tartunk 5.15 
órai  kezdettel, vesperas után. Téma: Szent -
írás liturghia. Szeretettel várunk min -
den érdeklődőtt.

* Keresztúti ájtatosság pénteken dél -
után 5.15-kor  lesz,  a vesperas után.

* Ferenc pápa megválasztásának év -
fordulója alkalmából közös elmél ke -
dést tartunk pénteken, március 13-án, az
esti Szentmise után, melyre mindenkit
szeretettel várunk. Szentatyánk meg nyi -
latkoztatásaiban őszintén beszél arról,
mit jelent számára a szolgálat, milyen
egyházra vágyik, hogyan képzeli el az
evangelizációt.

Peldaképéről, Assisi Szent Fe renc -
ről pedig a testvérek egyszerű életfor -
májáról, egymáshoz való viszonyáról hal -
lunk tanítást. A szövegfelolvasások kö -
zött kivetített képeket láthatunk Ferenc
pápa életéről.

* A Skapuláre lelkiségi mozgalom egy -
házmegyei találkozót tart plébá nián kon,

szombaton, március 14-én, 9.00  és 15.00
óra között, a Sche ffler-házban. Szere tet tel 
várunk minden érdeklődőt.

* Örülnénk, ha most vasárnap, már -
cius 15-én, a nemzeti ünnepünk alkal -
mából szervezett ünnepségeken plébá -
niánk hívei megtisztelnének jelen lé tük -
kel.

* A fizetéssel rendelkezők személyi 
a  dójuk 2%-val szabadon rendelkeznek.
Akik plébániánkat szeretnék támo gat -
ni, a sekrestyében megkapják a 230-as
forma nyomtatványt. Köszönjük támo -
ga tásukat.

* Plébániánk zarándoklatot szer vez 
Medjugorjeba május 10. és 16.  között.
Részvételi díj: 230 euro.

* Március 15-én, a hónap har ma dik
vasárnapjan, 12.30 órakor német nyel -
vű szentmise lesz a Szent Antal temp -
lomban.

* Közöljük a kedves hívekkel, hogy 
temetőnkben újraléltároztuk a sír he -
lyeket. Kifüggesztettünk egy névsort a
temető és a templom bejáratához azok -
ról a sírhelyekről, amelyeket újra kell
váltani, vagy helyzetük tisztázatlan. Tud -
niillik a nagybányai temetőkben, mind -
egyikben, a sírhelyeket 20 évre bérlik a 
családok, az nem jogtulajdon.

Munkanapokon 9.00 és 13.00 óra kö -
zött információt kaphatunk a plébánia
információs irodájában, a félreértések 
és az áldatlan állapotok megoldása vé -
gett. 

Bunda Csilla Annamária

Ünnepre készülődve
Kézmíves Szombatra hívjuk szeretettel a kicsiket-nagyokat a nemzeti ün -

nepünket megelőző szombaton, azaz holnap, március 14-én 11-14 óra kö -
zött, a Teleki Mag yar Házba. Költséghozzájárulás 3 lej.

Olvass nekem...
Szeretsz olvasni? Másokkal beszélgetni - könyvről, olvasmány élmé nye -

idről? Akkor neked szólnak az „Olvass nekem” alkalmai. Itt a tavasz, ta lál -
kozunk ismét minden második szerdán 16 órakor – legközelebb március
18-án – a Teleki Mag yar Házban! Várunk szeretettel!

Kedves
felsőbányai szülők!
Felkérjük Önöket, irassák be gyer -

meküket az előkészítő osztályba a 2015-
 2016-ös tanévre.

További tájékoztatás, iratkozás ma -
gyar tagozatra: Laurán Angela (0740-
 809885)

Nagybányai ipari termékeket
forgalmazó cég ÉRTÉKESÍTÉSI

ASSZISZTENST keres!
Feladatok:

– Ipari termékek értékesítése vég -
felhasználók részére a megjelölt ér -
tékesítési területeken

– Új vevők felkutatása
– Árajánlatok, megrendelések ki -

dolgozása, nyomon követése
– Meglévő partnereinkkel való

rend szeres kapcsolattartás
– A vevői igények felmérése, ter -

mékinformációk átadása, szakta -
nácsadás

Ideális páyázónk:
– Középfokú vagy felsőfokú (gé -

pész)mérnöki végzettségű
– Eladással szeretne foglalkozni

és / vagy már tapasztaltot szerzett
műszaki termékek értékesítésében

– Határozott, magabiztos fellé pé -
sű, kiváló kapcsolatteremtő képes -

ség gel rendelkezik
– Megbízható, felelősségteljes
– B kategóriás jogosítvánnyal ren -

delkezik
– Alapfokon ismeri az angol nyel vet
– Felhasználói szintű számító gé -

pes ismeretekkel rendelkezik
Ajánlatunk:
– Stabil háttér
– Alkalmazotti jogviszony
– Versenyképes fizetés, étke zé -

si jegy
– Kötött, túlóramentes munkaidő
– Szakmai képzések

JELENTKEZÉS:
Amennyiben hirdetésünk fel kel tet -

te érdeklődését, kérjük, hogy küld je
el részünkre fényképes pályázati a -
nya gát a nagybanyaimun kahely@
gmail.com elektronikus postacímre. 

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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Emlékezzünk az 1848-49-es mag yar 
forradalomra és  szabadságharcra
(Elhangzott 2012. márc. 11-én a koltói református

gyülekezetben, az ünnepi megemlékezés alkalmából.
Ez a misztótfalui nőszövetség emlékműsora volt.)
Március 15-e az emlékezés, az ün -

neplés napja, amikor emlékezünk azok -
ra az eseményekre, amelyek akkor tör -
ténelmet írtak, s azóta is minden mag yar
ember szívébe mélyen bevésődtek. „Meg -
bűnhődte már e nép a múltat s jö ven -
dőt” - énekeltük, énekeljük. A törté nel -
münk folyamán sokszor kellett bűn hőd -
nie a mag yar nemzetnek, nagyon sok -
szor kellett fegyvert ragadnia az el len -
ség kiűzésére, elveszett szabadsága visz -
szaszerzésére. Dicsőséges szabad ság -
harcát vívta 1848-49-ben is az el nyo -
mó Habs burg uralom el len, amely már
több évszázada nyomorgatta a mag yar
népet, a mag yar földet.

„Talpra mag yar, hí a haza! ...” -
zengett sok em ber ajkán. Ezzel a ver -
sével (Nemzeti dal) lelkesítette 1848.
márcus 15-én a Nezeti Múzeum előtt,
Pesten az összegyűlt tömeget az ifjú nem -
zeti költő, Petőfi Sándor. Itt hangzott
el annak a 12 pontnak a felolvasása is,
amelyet a Pilvax kávéházban üssze -
gyűlt ifjú demokraták, „a márciusi if -
jak” szerkesztettek, a mag yar nép kö -
veteléseit tartalmazva.

Hogy milyen volt az akkori han -
gu lat, és mi is történt 1848. március
15-én Pesten és Budán, híven meséli
el versbe foglalva Petőfi Sándor „15-
 dik március, 1848” című költe mé nyé -
ben. Mag yar történet „múzsájának” ne -
vezi ezt a nagy napot. Jókai így em lé -
kezik meg erről a dícsőséges napról,
amelyet „Március idusának” nevez tek
el: „Egy Reggeltől estig tartó fényes
álom volt ez az egész nap. Egy foly to -
nos gyönyör, mely olyan édes, hogy szin -
te fáj. Ahhoz a diadalmámorhoz, a mely -
ben akkor osztozánk, nincs fogható ér -
zés  ezen a világon. Azt hittük, hogy meg -
fordítottuk a korszakot.”

Valóban, világraszoló események kö -
vetkeztek. A pesti vértelen forra da lom
sikerét nemcsak a mag yar, hanem Eu -
rópa népei is örömmel fogadták. Ady
joggal nevezte „a tűz csiholójának” a
márciusi ifjakat.

A következő hónapokban úgy né -
zett ki, hogy a márciusi ifjak küzdel -

me nem volt hiábavaló. A forradalom 
követeléseit tartalmazó 12 pontot a ha -
talom elfogadta véráldozat nélkül, de
az osztrák önkényuralom titokban a
ki vívott szabadságjogok lábbal tiprá -
sára készülődik.

A nyílt összecsapásra 1848. szep -
temberében került sor, amikor az or -
szág élén már a Batthány Lajos ve zet -
te kormány helyett Kossuth Lajos és
az őt támogató radikálisok csopor to -
su lása van. Ez a kormány, ha kell,
harccal, fegyverrel is kész a már ki -
vívott szabadságjogokat, megvédeni. 
Ezt az euforikus harci hangulatot fe -
jezi ki Petőfi Sándor „Csatában” cí -
mű verse is. Időszerű ez azért is, mert
ma, a mindenapjainkban nem fegy -
ver rel, de békés, csendes harcot kell
megvívnunk kitűzött céljaink eléré sé -
ért, megmaradásunkért.

A végső győzelem az ellenség ol -
dalára állt. A magyaroknak sajnos nem
voltak szövetségeseik. 1849. augusz -
tus 13-án Világosnál a Görgey Artúr
vezette mag yar hadsereg, a felesleges 
vérontás elkerülése végett, az egye sült
osztrák orosz hadsereg előtt leteszi a
fegyvert. A honvédek, akik annyiszor 
rohantak hiányos felszerlésükben az
ellenség lovasságára, ágyúira, most zo -
kogva borulak egymásra.

Erdélyben Bem tábornok még meg -
próbálja tartani a frontot, de szeptem -
berben itt is bekövetkezik a bukás. A
szabadságharc elbukott. Következett
a véres megtorlás, kivégzések soro za -
ta. „Aludjatok hős bajnokok, Ti el hul -
lott szép ifjúság. Ti a legdicsőbb vér -
tanúk, Mióta fenn áll a világ.

Aludjatok! Aludjatok!”
Az 1848-49-es forradalomnak, sza -

badságharcnak mának szóló üzenete
is van: az együvé tartozásra, a szá munk -
ra oly fontos történelmi és kulturális
hagyományokra, az anyanyelv meg -
tartó erejére, nemzeti önazonos sá gunk
megőrzésére hívja fel a figyelmün ket.
A szabadság, egyenlőség, testvériség
eszméje mindenkié.

Romok  Márta, Misztótfalu

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.

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd márciusban 10-én és 24-én, 15-16

óra kö zött tart ingyenes jogtanácsadást a nagybányai RMDSz -
szék házban (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).

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

Színe és fonákja:

Törvények és kutumák
Talán nem vetnek meg, ha sarkítva és egy megfelelő dózis cinizmussal azt

mondom: de jó is volna, ha az 1930-as évek második felében alkalmazott úgy -
nevezett névelemzési rendeletet ismét hatályba helyeznék! Persze nem az ak -
ko ri magyarellenes formájában, hanem minden kisebbségre és kisebbségi lé -
tet felvállaló személyre kiterjesztve.

Miről is szólt ez a Román Közoktatási Minisztérium által kibocsátott jog sza -
bály? A névelemzési rendelet kimondta, hogy a román hangzású vezeték név -
vel bíró gyermekek szülei kötelesek román iskolába járatni csemetéiket. Így, 
egy az egyben, s ez nem (volt) vicc!

Tudom, ma már senkit sem lehet ilyesmire kötelezni, igazság szerint akkor
sem lehetett volna, mégis megtették. Számunkra, romániai magyarok számára
azonban egy ilyen diszkriminatív törvény életmentő lehetne. Megóvna minket
önmagunktól. Ugyanakkor azt is tudom, hogy nem csak írott, hanem íratlan tör -
vények (úgynevezett kutumák) is léteznek, ez utóbbiak pedig gyakran fölülír -
ják a parlamenti döntéseket is.

Legyen hát számunkra egy ilyen erős íratlan törvény az, hogy ma gya rok -
ként, vagy magunkat magyaroknak vallókként mag yar tannyelvű oktatási in -
téz ményekbe íratjuk gyermekeinket.  Ez legyen a mi csendes forradalmunk!

Tamási At tila

Felkérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, irassák be gyermeküket az
előkészítő osztályokba a 2015-2016-ös tanévre. Rendkívül fontos, hogy
rövid időn belül megtörténjenek a beiratkozások, hogy nyilvánvalóvá vál -
jon, hány előkészítős gyermekre lehet számítani a következő tanévben.

- Németh Lálszó Elméleti Líceum 
- Nagybánya, titkárság: Luminişului ut -
ca 1. (telefon: 0262-213586)

- Nicolae Iorga Általános Iskola - 
Nagybánya, titkárság: Gheorghe Bi laş cu
utca 1. (telefon: 0262-276315)

- Leőwey Klára Elméleti Líceum
- Máramarossziget, titkárság: 22. De -
cembrie 1989 utca 2. (telefon: 0262-
 311085)

- Hosszmezői Általános Iskola -
Hosszúmező, titkárság: Prin ci pală utca 
133. (telefon: 0262-370603)

- Petőfi Sándor Általános Iskola -
Koltó, titkárság: 437283, Koltó 35. szám 
(telefon: 0262-289121)

- Alexiu Berinde Általános Iskola
- Szinérváralja, Unirii tér 1.,  Asztalos
Ilona (0742 - 599185)

- Kós Károly Általános Iskola -
Szamosardó, Nagy Annmária (0735-
 223010)

- Domokosi Általános Iskola - Do -
mokos, Magyarlápos, Molnár Judit (0742-
 239221)

- Monói Általános Iskola, Laka -
tos Etelka (0757-640761)

Kérjük a kedves szülőket, ha bár mi -
lyen problémát, nehézséget, esetleg el u -
tasítást észlelnek a beiratkozás során, je -
lezzék képviselőnknél, tel: 0740- 176757,
e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro.

Iratkozás mag yar előkészítő osztályokba

Máramaros megyében

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
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (5.)
Tuns Paula volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak
Levél haza:              Kedves Nyolcadikos Diák!

A történetem szeretném megosztani 
veled, hogy visszaigazoljam a példám 
ál tal, amit talán te is már rég tudsz és
érzel. Annak idején, mikor líceumot vá -
lasztottam egy percig sem gondol koz -
tam azon, hogy más iskolában foly tas -
sam a tanulmányaim, mint a Németh
Lászlóban.

Nyolcadikosként nekem nem az szá -
mított, hogy egyik vagy másik iskola mi -
lyen hírnévvel rendelkezik, hanem sok -
kal szubjektívebb okok befolyásolták a 
döntésem: továbbra is a barátaimmal a -
kartam ugyanabba az iskolába járni, a -
hol biztonságban és jól éreztem, ahol úgy
tudom kifejezni ma gam, ahogy csak az 
anyanyelvemen, magyarul tudom. Akko -
riban, 2007-ben a reál szakok sokkal nép -
szerűbbek voltak, mint most, de mind -
ezek ellenére filológia szakra irat koz tam.

Mikor meghoztam ezt a döntést, nem
a matematika, fizika, kémia, infor ma ti -
ka elől szaladtam, hanem azt akartam ta -
nulni, amit a legjobban szerettem: nyel -
veket, irodalmat. Líceumi éveim alatt i -
rodalmi társaság tagja voltam, az is ko -
la színjátszó körébe jártam, cser kész ked -
tem, a diáktanács tagja voltam, az összes
versenyen megjelentem, ami fel keltet -
te az érdeklődésem, táborokban töl töt -
tem a nyaraim, konferenciákra jártam s 
ennek köszönhetően bejártam Erdélyt s
Európa egy részét, a legkülönbözőbb em -
berekkel, érdekesebbnél érdekesebb hely -
zetekkel találkoztam, barátságokat kö -
töt tem.

2011-ben, miután leérettségiztem, a 
Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány e gye -

tem Bölcsészettudományi karára felvé -
teliztem, kínai-angol szakra. A tanítás
nyelve nem mag yar volt, de ez sosem
jelentett problémát, hisz ezen az egye -
temen nem jelenthetett gondot, ahova
nyelveket megy tanulni az em ber lá nya,
de kárpótoltak azok a lehetőségek, a mik -
kel Kolozsvár kecsegtet: színház, op e ra,
koncertek, neves fesztiválok, tánc há zak.

Alapképzés után, kínaitanárom ja -
vaslatára Kínába jöttem angolt taní ta ni.
Megragadtam a lehetőséget, mert így
szak mában dolgozhatok s azokat a nyel -
veket használom, amiket az egyetemen 
tanultam: angolt tanítok a kínai gye re -
keknek, miközben anyanyelvi környe -
zetben sajátítom el a kínait. Tavaly ok -
tóber óta Pekingben vagyok, ahol egy
nemzetközi Mon tes sori óvodában ta ní -
tok angolt, és magam is folyamatosan
tanulok, nemcsak kínai nyelvet, hanem 
a vi lágról, emberekről, kultúrákról és
saját magamról olyan dolgokat, amiket 
otthon nehéz lenne. S hogyha azt hin -
néd, hogy nehéz itt magyarnak lenni, meg -
lepődnél azon, hogy ez nem így van! A 
Pekingi Kulturális Mag yar Intézet min -
den héten pénteken elsősorban az itt é lő
magyarokat akarja megszólítani a leg -
jobb rendezvényekkel: filmvetítés, bor -
kóstoló, táncház, kiállításmegnyitók, Bal -
kán Fanatik koncert. Március 15-e al -
kalmából a Pekingi Mag yar Nagy követ -
séggel együttműködésben az óvoda, a -
hol dolgozom, mag yar diákokat fogad
egy kulturális csereprogram keretében.

Visszatekintve a líceumi éveimre,
szerettem azokat és szerettem a Né meth

Lászlóba járni. Mint mindenkinek, ne -
kem is támadtak kétségeim, hogy talán
más iskolában több idegen nyelvet le -
hetne tanulni, nagyobb óraszámban, de 
utólag is visszaigazolt az élet: soha egy 
percig sem ért hátrányos megkülön böz -
tetés, mert mag yar iskolából származó
diák voltam, épp ellenkezőleg. Az anya -
nyelvem és magyarságtudatom olyan a -
lapul szolgál, ami kiindulópont s tá masz
is egyben. A világ széles és a lehe tő sé -
gek nagyon gazdagok, de bármerre is
haladnék ott van az a háttér, amelyhez
mindig vissza lehet térni. Így utólag is
meg szeretném köszönni a tanáraim nak,
családomnak, s azoknak a közös ségek -
nek, amiknek a tagja voltam, hogy meg -
adták azt az ismereti, érzelmi hátteret és 
biztonságot, amik elengedhetetlenek vol -
tak ahhoz, hogy azzá az emberré vál -
jak, aki ma vagyok, s hogy támogattak
az álmaim követésében.

Úgyhogy hajrá, kedves felvételiző,
add meg magadnak azt a lehetőséget,
hogy olyan környezetben tanulj, ahol ott -
hon érezheted magad, ahol önmagad le -
hetsz, s merem állítani, hogy az anya -
nyelveden való tanulás olyan világot nyit
meg számodra, ami segíteni fogja az ál -
maid valóra válását s nem eltávolít tő -
lük! Bízom benned! Élménygazdag lí -
ceumi éveket kívánok és minél szí ne -
sebb tapasztalatokat!

Baráti üdvözlettel:
Tuns Paula, Pe king, 2015. februárja

ZINNER OLÁH ÁGNES:

Ősember
Több ezer év után az ősember

ősember maradt,
gondosan fát rak a kövek közé,

tüzet gyújt,
csak kisszékre ül, nem a földre,

és süti a finom pecsenyét.
Bort iszik rá, a hegyoldal isteni levét,

majd lehever a tűz elé,
mellkasát dagasztja férfias erő,

álmában végtelen eget lát,
kristálytiszta vizet,

madarat, vadat, arany búzamezőt -
az ősember mosolyog,

az élet gyönyörű, tökéletes!

Egy felsőbányai negyvennyolcas
nemzetőr visszaemlékezései

Felsőbányára 1848-ban március végén jutottak el az első hírek a forra da -
lom pesti eseményeiről. A római katolikus és a református templomban há la a -
dó istentiszteletet, a városházán pedig népgyűlést tartottak, majd megsza vaz -
ták a gyalogosokból és lovasokból álló nemzetőrség felállítását. A megyei ön -
kéntesekkel Petőfi szeptemberben Színfalván találkozott, aztán no vem ber ele jén
gróf Teleki Sándor néhány napig Felsőbányán tartózkodott. A város polgárai
szintén ősszel pénzzel, arannyal, ezüsttel, kötszerrel, társzekerekkel és élel mi -
szerekkel támogatták a szabadságharcosokat.

A szabadságharcban 72 felsőbányai honvéd vett részt. 1898-ban a még élő
10 agg nemzetőrt a városháza előtti piactéren ünnepelték.

Napjainban is kegyelettel emlékezünk a forradalom felsőbányai hőseire.
1999. októberében avatták fel a római katolikus temetőben a helyi polgárok az
RMDSz által létesített kőtárat, amelyben Jeszenszky Márton szabadságharcos
honvédfőhadnagy síremlékét is őrzik.

A Megyei Múzeum könyvtárában a Nagybánya és vidéke hetilap 1880. áp -
ri lisi és májusi számaiban fedeztem fel egy felsőbányai nemzetőr vissza emlé ke -
zéseit. A honvéd visszaemlékezéseit nem írta alá. Eddig nem tudtam kideríteni, 
hogy kinek köszönhetjük ezt az értékes kordokumentumot, amelynek első részét 
teszem közzé hetilapunkban. (Boczor József)

Nemzetőri
élményeimből

Harsányan pergett a dob, riadót üt -
vén Felsőbánya utcáin 1848. no vem -
ber 7-én reggeli 7 óra után. Köteles ség -
szerűen vállamra vevén belga szer ke -
zetű szuronyos muskétámat, felcsa to -

lám tölténytáskámat és siettem a vá -
rosházához további parancsot veen dő.
Ott többen gyűltünk össze, és tud tunk -
ra adatott, miszerint fél óra múlva a gyű -
lő dobolás után a nemzetőrök fel sze -
relten és készen sorakozzanak a vá ros -
háza előtt...

Visszatértem szállásomra, meg mond -
tam nőmnek, hogy indulnunk kell; ő a -

lig érkezett reá, hogy egy csirkét meg -
kopasztani, és azt egy darab kenyérrel 
és szalonnával  a hatvan töltény mel -
lett még némi űrt engedő táskámba be -
szuszolni, és máris szólott a gyűlő, mi -
re egy Isten veled! után sebes lép tek kel
haladtam a városházához, honnét so -
ra kozásunk után 4 dob pergése és Pe -
tőfi Talpra mag yar riadójának el da no -
lása mellett Bajfalun át déltájban Sur -
gyefaluba érkeztünk.

Itt a temetőben megállapodva ta lál -
tunk mintegy 900 főnyi szat márme gyei, 
többnyire csak lándzsás nemzetőrt őr -
nagyukkal és tábori lelkészükkel...

Dél lévén, mi is a tüzek közé te le -
pedtünk, s ki-ki falatozott, abból, amit 
hozott. Csirkémet egy nemzetőr töltő -
vesszőjére szúrta, s egy máglya mel lett
forgatván szénné égette, majd azt kér -
dé tőlem, hogy elég-e már.

- Bizony nemcsak elég, hanem el
is égett - felelék...

Ebéd után kiadta az őrnagy pa ran -
csait, melyek szerint ő, a tábori lel kész
és a csapat zöme, a központot ké pez -
ve az országúton vonuland előre, a fel -
sőbányai nemzetőrök fele pedig a kap -
niki patak melletti oldalon a balszár -
nyat, a másik fele pedig az erdőben ha -
ladó jobb szárnyat képzendik úgy, hogy
egy-egy lándzsa mellett egy lőfegy ve -
res nemzetőr csatárláncban előre nyo -
muljon Laczmonya faluig, hol a két
szárny ismét a csapat zömével e gye -
sül jön...

Homokszemcsék
a szemben

1.) Tanítási időszakban falvainkban
gyak ran látni iskolabuszokat, melyek a
tan köteles diákokat szállítják a befo ga dó
tanintézményekbe. Kiváltó ok: a gye rek -
hiány, mely iskolák és óvodák egész so -
rát bezárásra ítélte. A jövőkép sem va la -
mi szívderítő, sőt, az öregedő falvak és
az egyre elapadó fiatalok majd olyan
helyzetet teremtenek, hogy falvaink a
megszűnt iskolákhoz fognak hason lí ta -
ni. Jó negyedszázaddal ezelőtt ilyen gon -
dok nem voltak. Dr. Elena Ceauşescu
mérnök, akadémikus elvtársnő kezde -
mé nyezésére 1989-ben készített kimu -
tatás szerint minden helységben nyolc -
osztályos általános iskola működött, s
több mint 2000 községben a líceumi
oktatás első fokozata. Férje még rátett
egy lapáttal. Büszkén hangoztatta, hogy:
,,... a 12 osztályos oktatás álta láno sí tá -
sával az új munkások a tizenkét osztá -
lyos líceum végzettjei lesznek. A terme -
lésben és más területeken egyre több
szakmát felsőfokú végzettségű munká -
soknak kell majd betölteniük. Ezért gon -
doskodnunk kell arról, hogy meg fele lő -
en emeljük a diákok és végzettek szá -
mát...”

Az óvodás- és iskoláskorúak, illetve 
a főiskolások száma az ország összla kos -
ságának egynegyedét tette ki, vagyis hat -
millióan tanultak a hazai oktatási rend -
szerben, és az iskolapadból kikerülve
biztos munkahelyet is kaptak. Míg je -
lenleg..., jobb nem is említeni.

2.) Újból elővennék az 1990-es bá -
nyászjárás dossziéját és alaposan, be tű -
ről betűre átelemezni. Jó lenne egy ki -
csit igyekezni vele, mert a tiszteletbeli
bányász mára már egy kicsit öregecske 
és memóriája már nem a régi. Fele dé -
keny egy kicsit.

3.) Fiatalítani kellene a jelenlegi po -
litikai osztály házatáján - mondta K.
Johannis államelnök. Szerintem, ha a
DNA beköltözne a parlamentbe, minél
előbb sor kerülhetne rá.

Vicsai György

Sütő András a kórházi ágyon
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (31.)
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 20., péntek:

Reggel korán útra keltünk. Sze mer -
kélt az eső. Elhaladtunk Mára gyula fal -
va (Giuleşti), Falusugatag (Satul-Şu ga -
tagu), Hernécs (Hărniceşti) nevű fal va -
kon. Desze (Deseşti) hosszú főutcáján
az egyik kanyar után egy dülöngélő o -
rosz katona jött velünk szemben. Mel -
lette egy civil em ber jött, demizsont ci -
pelve. Nem térhettünk ki a találkozás e -
lől. A ruszki „beinvitált” egy út mel let -
ti fészerbe és „vallatni” kezdett ben nün -
ket: Kik vagyunk, honnan és hová me -
gyünk? Feltűnt neki, hogy megérti azt,
amit Csulikkal mondunk. De kér dése i -
re Kiss és Józsa egy mukkot sem tudott 
válaszolni, s ez annyira felpaprikázta a
részeg orosz harcost, hogy csőre töl töt -
te a géppisztolyát, hogy lelövi őket, mert
hát neki az a gyanúja, hogy ők, már mint
Kiss és Józsa mag yar katonák és a Kár -
pátokban oroszokra lövöldöztek! (Le het,
hogy igaza is volt!) Csulik és én alig tud -
tuk lecsillapítani. De, hogy mégis neki
legyen igaza, Kisst és Józsát elzavarta,
s kettőnknek „megparancsolta”, ne hogy
velük merjünk menni! A következő fa -
lu, Krácsfalva (Crăceşti) szélén meg vár -
tak minket, nem mertek egyedül to vább
menni! Eddig a Mára folyó mellett jöt -
tünk, amely Bárdfalva déli részén e gye -
sül a Dinka nevű kisebb folyóval, hogy 
azután pár km-rel tovább, Farkas rév nél
az Izával találkozzanak.

Krácsfalva után az út egyre jobban
emelkedett. Szemerkélő esőben cam mog -
tunk a Rozsály hegycsoport keleti fe lén
a Köves tető (1080) és a Holéci csúcs
(849) között kacskaringózó szerpen ti nen.

Az út legmagasabb pontján az út men -
ti aprókban sok mag yar katonát láttunk 
holtan. A közelben egy frissen tákolt bó -
dé mellett géppisztolyos orosz őr kö dött.
Egypár szót is váltottunk vele, de azt nem
tudtuk meg tőle, mi játszódott le ezen a
helyen, ki és miért mészárolt le ennyi
mag yar katonát! 

Nyomott hangulatban mentünk to -
vább. Az út onnan lejteni kezdett. Kis
idő múlva orosz tréncsapatot értünk u -
tol. Legénységét többnyire idősebb ka -
tonák képezték. Mivel nem visel ked tek
agresszívan velünk szemben, velük tart -
va értünk be késő este Felsőbányára.

Az ottani civilek egy nagy házba irá -
nyítottak éjszakára, mondván, hogy an -
nak lakói a hegyekbe menekültek ki a
front közeledte miatt. Habina István bá -
nyamérnök háza volt. 

Csulik a spájzban talált búzadarából 
ás üvegezett paradicsomból „grízt” fő -
zött. Ez volt az napi eledelünk.

Október 21., szombat:

Már korán a Zazár folyó festői völ -
gyében róttuk a kilométereket. Giród tót -
fal vát elhagyva nemsokára Nagybánya
szé léhez értünk. Itt oroszok igazoltattak
ben nünket, és mivel semmilyen iga zol -
vá nyunk nem volt (kitől is lett volna?) be -
kísértek egy közeli fáskamrába, ahol már
több férfi tartózkodott. Voltak köztük
nagybányaiak is. Amint többen össze -
gyűltünk, két géppisztolyos orosz a vá -
ros közepe felé kísérte az össze fog do -
sott társaságot. Ott egy nagy udvarban
adták át, ahol már rengeteg sorstársunk 
ázott, s aztán estig mi is velük együtt.

Egy pokrócba be kellett dobálni a bo -
rotva-készletet, borotvát, bicskát, ol lót.
Motoztak is, tetőtől-talpig, de a far zse -
bemhez nem nyúltak. A naplóm ezúttal 
is megúszta! Estefelé egy kastélyszerű
épületbe kísértek bennünket. Itt töl töt -
tük ez éjszakát összezsúfolva, étlen- szom -
jan.

Október 22., vasárnap:

Mintegy tizenegy óráig szorong tunk
a helyiségben. Ekkor kitereltek ben nün -
ket egy orosz tiszt elé, s egyenként elé -
je mentünk. Kit ebbe, kit abba a cso port -
ba küldött. Hogy mi szerint szelektált
minket, nem tudom. A lényeg az, hogy
azt a csoportot, amelyikbe kerültünk,

szabadon engedték. Kb. tizenkét óra kor
már szabadok voltunk. De semmilyen
igazolást nem kaptunk.

Akiket elengedtek, azok a pokrócba 
dobált holmik közül elvihették a saját -
jaikat. Nagybányán Kiss szakasz veze tő
közelebbi ismerőseivel találkozott, és
szabadon bocsátásuk után ő ezekkel tar -
tott Szinérváralja felé. Más irányt tűz -
tek ki maguknak, mint a mi cso por tunk,
amely hattagúra szaporodott: Józsa Fe -
renc, Csulik Mátyás, én, Herczeg Ist -
ván (Sárhida-Zala vm.), Asztalos Lajos
(hódmezővásárhelyi) és Poczklyan Már -
ton nevezetű (almaszeghutai) bácsi. 

Nagybányáról D felé vettük az i rányt.
Nem sokat láttunk a városból. De az a -
dott helyzetben nemigen volt kedvünk
városnézésre! Igyekeztünk minél előbb
eltűnni onnan. Nemsokára átmentünk 
Alsóújfalu Ny-i szélén, és a Lápos ne -
vű folyóhoz értünk. A folyó felrob ban -
tott hídjánál munkába fogtak az orosz
utászok. Kifűrészelt telefonpóznákat hord -
tunk a készülő szükséghídhoz. Mint egy
két óra hosszat tartottak ott. De aztán
enni is adtak nekünk, főtt ételt, és az út -
ra is kaptunk kenyeret és szalonnát. 

A felrobbantott híd helyén tele fon -
póznák voltak átfektetve, vaskram lik kal
összefogva a zúgó folyó fölött. Négy -

kézláb tornásztuk át magunkat a labilis
tákolmányon. Ha valamelyikünk bele -
csúszott volna a folyóba, a felrob ban -
tott híd vascsonkjai felnyársalták vol na!

Csak itthon, a térképet böngész get -
ve láttam, hogy ettől a hídtól 2 km-nyi -
re voltunk Koltótól, attól a falutól, ahol 
annak idején Petőfi Sándor gróf Teleki
Sándor ottani kastélyában mézesheteit
töltötte Szendrey Júliával. Persze, ha tud -
tuk is volna, nem hiszem, hogy a kas -
tély kedvéért letértünk volna az út vo -
nalunktól.

A híd elhagyása után sík terepen vitt
a kövesút Katalin nevű falucskán át ha -
ladva Szakállas falváig. Az éjszakát itt
töltöttük. Éjjel megint csak motoztak
bennünket az odatévedt vagy oda irá nyí -
tott oroszok. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Valaki
 Nőnap utáni gondolatok

Már kezdem tudni, hogy valaki
vagyok, de még nem tudom pon to -
san, hogy ki.

Te azt mondod, hogy fontos em -
ber vagyok, nem akárki, hanem va -
laki, egyvalaki. Én is érzem, hogy
nemcsak azért vagyok értékes sze -
mély, mert kiviszem a szemetet, ha -
nem elsősorban azért, mert titok ban
rólad álmodom, néha-néha kopo gok
ajtódon, én vagyok az a valaki, akit
vártál, s aki egyszer jött feléd, én járok a fák hegyén, ha jön a tavasz, és én
vagyok, aki megmondta neked, hogy szép az élet.

„Ahogy telik az idő, a vállunkat egyre nehezebb terhek nyomják, amíg ak -
korák nem lesznek, hogy mozdulni sem bírunk. Ezért van szükségünk valakire, 
aki nem hagyja, hogy megszakadjunk beléjük.” Ezért vagyok én a te valakid,
te pedig az én valakim.

Mindenkinek szüksége van egy olyan valakire, akire felnézhet, akit követ -
het, akiben megbízik, akiben hisz, aki nélkül nem tud élni. Most már pontosan
tudom: éltető fényed felé forduló napraforgó vagyok, nem senki, valaki!

Folytatódik a mag yar és német nyelvtanfolyam
A korábban a Duna Tele ví zió által is be -

mutatott mag yar nyelvtanfolyam máso dik
félé vére is a Nagybányai ,,Petre Dul fu” Me -
gyei Könyvtárban kerül sor minden hét főn
17.30 órá tól, Komlósi Lajos nyelvtanár irá -
nyításával. 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!

Egy nem újkeletű jelenségről
Az elmúlt negyed évszázad alatt sok

olyan pártocska alakult, amelyik tisza -
virágéletűnek bizonyult. De alakultak o -
lyan pártok, melyek mind hatalmon, mind
ellenzékben, kibírták a megpró bálta tá -
sok sorozatát. Mára nekünk, erdélyi ma -
gyaroknak is van miből választanunk.
Sőt, a köztük való választás miatt, csa -
lá di, baráti és szomszédi perpatvarok tá -
madtak, akár a pártok között. A hazai
pártokon belüli egyetértő munka nem
asztalsima, mint a sarló kapalácsos rend -
szer elvtársainál.

Hogy nem újkeletű jelenségről van szó,
bizonyíték rá, példaképpen az 1924-es
év második felében a Mag yar Párt el -
nökválsága. Erről, a „Szilágyság” poli -
tikai és társadalmi hetilap 1924. okt. 31- i 
lapszámában többek közt ezeket írta. 
„Nagyszerű emberek vagyunk mi, ma -
gyarok, ezt már senki el nem vitathatja
tőlünk. Úgy tudunk politizálni, mint sem -
miféle más náció. A Mag yar Párt el nö -
kének személye, illetve személytelen sé ge
csak még a napokban kavarta fel a ke -
délyeket, avagy az újságok hasábjait.
Nagy nehezen sikerült is már majdnem
minden sajtóorgánumot megnyerni Ber -

nády György személyének, amikor mint
valami deus ex ma china, jön a hír, hogy
az intézőbizottság úgy döntött, hogy az
elnöki tisztet egyelőre nem óhajtja be -
tölteni, hanem az ügyek vezetését egy 9
tagú elnöki tanácsra bízza... Szent Is -
ten, honnan veszünk kilencet, amikor e -
gyet is alig-alig tudunk találni...

Az Országos Mag yar Pártnak el nök -
re, az erdélyi magyarság hányatott ha -
jójának pedig kapitányra van szük sé ge.
Biztoskezű, energikus és gyorseszű ka -
pi tányra. Az elnöki tanács, a direk tó ri -
um az ilyen munkára alkalmatlan. Biz -
tosak vagyunk abban, hogy a direk tóri -
um nem fog tudni megalakulni. És pe dig
azért, mert 9 embert nem kapnak. Hi szen
látjuk, hogy szinte egyetlenegy sincs. Le -
gyen direktórium továbbra is az in té ző -
bizottság, de felette legyen az elnök és
elnök legyen.”

Ma már, kilencven évvel később at -
tól nem kell tartanunk, ki is kormá nyoz -
za vezérhajónkat és csónakjainkat, mert
ebből hiányt nem szenvedünk, csak a sok
ködös éjszakában való hajókázás ne -
hogy a Ti tanic sorsára juttasson.

Vicsai György

Nagybányai
olvasóink

figyelmébe!
Új Szót ezen túl a régi főtéri

antikvá riumban, illetve a Com -
pact üzletben is vásárolhatnak.
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A jótündér megállítja az er -
dő ben az agresszív kisma la cot:

- Szia, agresszív kismalac,
mivel találkoztunk, teljesítem
egy kivánságodat...

- Csak egyet? Dögölj meg!

***
Két őrült a diliházban pó -

ke rezik. Az egyik megszólal:
- Sakk!
- Te hülye! A dominóban

mi óta van szabadrúgás?

***
- Melyik a legősibb állat a

világon?
- ???
- A pingvin, mert az még

fekete-fehér.

***
- Évike, legyél az én tün -

döklő csillagom!
- Hogy gondolod ezt, Pisti?
- Este gyere fel, és reggel

tűnjél el...

***
Egy férfi bemegy az irodá -

ba, és a főnököt keresi.
- Milyen ügyben keresi? -

kérdezi a titkárnő.
- Van egy számlám...
- Ó, sajnos a főnök úr teg -

nap vidékre utazott!
- ...amit szeretnék kifizetni 

neki.
- ... De szerencsére ma reg -

gel visszaérkezett...

***
Gazsi bánatosan sétálgat a

Tisza partján. Egyik komája meg -
szólítja:

- Miért bámulod olyan bús
képpel a vizet, cimbora?

- Tudod, szegény első fe le -
ségem itt fulladt bele a Tiszába.

- Ne bánkódj, hiszen már
rég óta van egy másik felesé ged.

- Igen, de ő nem szeret a fo -
lyóban für deni.

***
A király fényes jelmezbált

rendez. Az egyik testőrtiszt nem
bír ellenállni a kísértésnek, és
belecsíp az egyik jelmezes nő
hátsójába. A következő pil la -
natban a királynéval néz far kas -
szemet:

- Felség! Ha lelke is olyan
kemény, mint a feneke, akkor
elvesztem!

***
-  Mi a különbség a tojás és

a zsiráf között?
- Nem tudom.
- Akkor ne menj piacra, mert

tuti, hogy átvernek.

***

- Miért vagy úgy letörve,
Tasziló?

- Tudod, drága barátom, ösz -
sze vesztem anyósommal, pe dig
csak igyekeztem kedves lenni
hozzá.

- Hogy történt?
- Megkérdezte, hogy ha meg -

halna, akkor gyújtanék-e gyer -
tyát a sírján halottak napján?... 
Mondtam neki, hogy még tü zi -
játékot is!...

***

Egy ügyvéd, egy tanár és egy
orvos együtt mennek va dász ni.
Hirtelen felbukkan egy szar vas
előttük, amire mindhárman egy -
szerre lőnek rá. A szarvas fel -
bukik.

Amikor odamennek, és meg -
nézik, azt látják, hogy a szar -
vast csak egyetlen golyó terí -
tette le. Elkezdenek vitat koz -
ni, hogy kié lesz a dicsőség, de 
nem tudnak megegyezni.

Hamarosan felbukkan egy
másik vadász, így őt kérik meg, 
hogy döntse el, ki adta le a ha -
lá los lövést. A vadász alaposan
meg vizs gálja a zsákmányt, majd
ma ga biztosan így szól:

- Nézzék csak, uraim: a ha -
lált okozó go lyó a szar vas e -
gyik fülén ment be és a má -
sikon jött ki! Teljesen egyér -
telmű, hogy ez csak a tanár úr
lehetett!

***

Egy középkorú nő sirámai:
- Szerintem az an yám az o -

ka, hogy semmi örömet nem ta -
lálok a házaséletben. Azt mond -
ta, a házasélet akkor jó, ha a
férfi felül van az ágyban, a nő
meg alul. Már 15 éve, hogy e -
meletes ágyban alszunk a fér -
jemmel, de még egyszer sem
volt jó...

***
- Hogyan nyernek egérutat 

Skóciában a bűnözők egy au -
tós üldözés során?

- Felhajtanak egy fizetős au -
tópályára.

***
Egy asszony a tizenötödik

gyermekét várva érkezik a szü -
lészetre. A nővér már is me rős -
ként üdvözli, és megkérdezi:

- Gondolom, most már ennyi
gyerek elég lesz?

- Dehogy! Az az évi pár nap
pihenés nekem is kell...

Petőfi a Landerer-nyomdában

A pilóták szerelőknek írt jegyzőkönyveiből...

Pilóta: A bal főfutó belső gumiját majdnem cserélni kell.
Mérnök: A bal főfutó belső gumija majdnem cserére ke rült.

***
Pilóta: A tesztrepülés rendben lezajlott, az automatikus

landolás nagyon durva volt.
Mérnök: Ezen a gépen nincs automatikus landolás.

***
Pilóta: Döglött rovarok vannak a homloküvegen.
Mérnök: Élő rovarok rendelés alatt.

***
Pilóta: Repedés gyanúja a homloküvegen.
Mérnök: Gyanú megerősítve.

***
Pilóta: A gép viccesen viselkedik.
Mérnök: A gép figyelmeztetésre került, hogy nőjön föl, re -

püljön tisztességesen, és komolyodjon meg.

***
Pilóta: Egér a pilótafülkében.
Mérnök: Macska bevetése megtörtént.

***
Pilóta: Zaj hallatszik a műszerfal alól. Mintha egy manó

egy kalapáccsal dobolna valamin.
Mérnök: A kalapács a manótól elvételre került.

Egy jótanács jövő hétre: ne feledd, ma nap -
ság már kibeszél a világ, ha nem vagy, vagy

a közelmúltban nem voltál influenzás!

Gyerekvállalási kisokos
K: Lehet gyerekem 35 után is?
V: Nem, 35 gyerek már bőven elegendő.

***
K: Hogyan tudom a legmegbízhatóbban megállapítani a

születendő gyerek nemét?
V: Ha megszüli.

***
K: Amióta terhes vagyok, egyre többen mosolyognak rám.

Miért?
V: Azért, mert kövérebb, mint ők.

***
K: Átlagosan mennyi ideig vajúdnak a nők?
V: A fele ideig, mint amennyit mesélnek utólag.

***
K: Múlt héten született a gyerekünk. A feleségem mikor

fogja újra normálisan érezni magát?
V: Ha a gyerek befejezi a főiskolát.
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Ed i son évtizedekre
visszavetette az

elektromosság fejlődését
A történelemkönyvek és a közvélekedés alapján Thomas Alva Ed i -

son a huszadik század egyik legnagyobb feltalálója volt. A leg több
em ber az elektromossághoz és a villanykörtéhez köti a nevét. A valóság 
azonban sokkal sötétebb: Ed i son évtizedekkel vetette visz sza az
elektromosság fejlődését.

A miért megértéséhez kicsit meg kell
vizsgálnunk jobban az elektromosság
tulajdonságait. Kétféle elektromosság
(pontosabban kétféle átviteli módszer)
van: az egyenáram (di rect cur rent, DC) 
és a váltóáram (al ter nate cur rent, AC).
A legtöbb esetben a váltóáram sokkal
jobban működik, mint az egyenáram,
mivel nagy távolságra tud eljuttatni e -
lektromos energiát kisebb energiavesz -
teséggel.  Ha mondjuk egy város egyen -
áramon működne, az erőműveket kö rül -
belül lakótelepenként kellene felépí te ni. 

Ed i son az egyenáram mellé tette le
a voksát. A szerb-amerikai fizikus és
mérnök, Nikola Tesla feltalálta a váltó -
á ramot (vagy szakkifejezéssel a válta -
ko zó áramot), és piacra vitte volna, ak -
kor, amikor Ed i son cége az egyen ára -
mot nyomatta.

Az 1880-as években Ed i son olyan
sikeresen kampányolt az egyenáram mel -
lett, hogy egészen az 1960-as évekig nem
sikerült teljesen felváltania a váltó áram -

nak az egyenáramot. Mi kellett ahhoz,
hogy az emberek ennyi ideig retteg je -
nek a váltóáramtól? Ed i son semmilyen 
eszköztől nem riadt vissza: elektro sok -
kal megölte a Topsy nevű elefántot, az
egészet filmre vette, aztán ezzel kam pá -
nyolt. (Igaz, az elefánt korábban meg -
öl te dolgozóját, aki cigit próbált a szá -
já ba gyömöszölni, de ilyen sorsot azért 
nem érdemelt.)

Az előadás kifejezetten verseny tár -
sá nak, a váltóáramot propagáló Geor ge
West ing house-nak szólt. Csak élőben
1500 em ber látta, ahogy Ed i son 6600
voltot vezetett szerencsétlen állatba. Az
emberre bizonyos körülmények között 
már 40-50 volt is veszélyes lehet, ez
persze nem jelenti azt, hogy a váltó á -
ram ne lenne sokkal jobb technológia – 
Ed i son egyszerűen saját üzleti előnyei
miatt próbálta lejáratni. 

Edisonnak nagyjából 2300 szaba -
dalma volt, a legtöbb összevásárolt. Sza -
badalombirodalmának koronája azon -
ban kétségkívül a villanykörte. Először 
ellopta az eredeti feltalálótól, Hein rich
Göbeltől, aki eredetileg el akarta adni
neki az ötletet. Ed i son nemet mondott,
arra hivatkozva, hogy nincs semmi a
találmányban. 

Aztán nevetséges áron megvette az
özvegyétől az ötletet, amint Göbel meg -
halt. Ha ez nem lenne elég, másodszor

is ellopta, ekkor már üzletfelétől, Jo seph
Wil son Swantól. Swan megcsinálta, a -
mire Ed i son képtelen volt: egy tényle -
gesen működő, megbízható villany kör -
tét – ezért Ed i son összefogott vele, és
együtt megalapították az Ed i son & Swan
United Elec tric Light Companyt. A part -
nerség olyan jól működött, hogy Swan -
ról ma nem sokan hallottak.   

Ha mindez nem mondana el eleget
az emberről, akit ma az elektromosság

egyik úttörőjének tartunk, érdemes meg -
nézni egy újságcikket, amiben legú jabb
találmányát mutatja be, a szellem csap -
dát. Azt gondolta, hogy az elektro mos -
ság gal érzékelhető a halá lon túli világ.
Úgy gondolta, az embereknek vannak
halhatatlan részei, ezért leégette az ujj -
lenyomatát, majd amikor az ugyan o -
lyanra visszanőtt, levonta a kézen fek -
vő következtetést, hogy ez csak a hal ha -
tatlanság miatt lehetséges. (in dex.hu)

Harag György Társulat
Németh László bérlet

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, becsü le -
tes, ám kissé öntörvényű paraszt le -
gény, Ma tyi áll. Fazekas alkotása a -
lapján Mó ricz Zsigmond írt realista
színpadi mű vet. Mivel Móricz a fa -
lu embereinek és vásári sokadal ma -
i nak részletes raj zával kissé eltá vo -
lít ja a történetet a me se világától, így
a mű megjelenésekor éles bírálatot
kapott. A kritikák elle né re Móricz
sze rette volna színpadon látni mű vét,
ezért többször is átdol goz ta, fino mí -
totta azt.

A klasszikus történetből Besse -
nyei István színész-rendező dolgo -
zott ki sa játos szövegkönyvet, első -
sor ban a me sei elemekre és játékos -
ságra össz pon tosítva, amelyet népze -
nei kísérettel tár a nézők elé. Az e -
lőadásban komoly sze repet kap a
szatmári népha gyo mány, a helyi ze -
ne és néptánc, de a szatmári népi hi -
edelmek világa, és a tájegység sajá -
tos nyelvezete is szer vesen beépül a 
történetbe.

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

A fennmaradt üres helyekre
je gyek egy órával kezdés előtt vá -
sárolhatók, a Színház bejá ratá nál,
15 és 20 lejes áron!

NŐ VAGY? 
l Munkát keresel, de nem alkalmaznak, mert nincs
megfelelő képesítésed?

l Szeretsz emberekkel foglalkozni és szeretnél
segíteni nekik?

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

INGYENES IDŐSGONDOZÓ KÉPZÉST
indít immár második alkalommal Nagybányán!

A képzés napján EGY MELEG EBÉDET biztosítunk és az UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET (havi bérlet)
is megtérítjük. A képzés elvégzése után kibocsátott OKLEVELET az Európai Unió tagállamaiban is
elismerik.

Ne szalaszd el ezt a lehetőséget, mely által te is könnyebben munkához juthatsz! 
Bővebb információkért és jelentkezésért hívd hétköznap 8 és 16 óra között a  0786250373-as telefon -

számot vagy írj a posdrucaritassm@gmail.com email címre.

2015 tavaszán a nagyobbik
utcai homlokzattal folytatjuk a nagybányai

Teleki-kúria felújítási munkálatait!

Téglajegy vásárlásával Te is hozzájárulhatsz
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

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

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



Új cukorfogyasztási
irányelveket adott ki

a WHO
Új irányelvet adott ki az Egész ség -

ügyi Világszervezet (WHO) a cukor -
fo gyasztásáról, a nemzetközi szervezet 
azt javasolja, hogy a felnőttek és gyer -
mekek csökkentsék napi hozzáadott
cu korfogyasztásukat teljes kalóriabe -
vi telük kevesebb mint 10 százalékára.
Az egészséges életmód számára to váb -
bi előnyökkel járna további csök ken -
tés, 5 százalék alá, ami körülbelül 25
gramm (6 teáskanál) cukor fogyasz tá -
sával egyenlő - olvasható a WHO köz -
leményében. Az új irányelvek az élel -
mi szerekhez, italokhoz, az ipari fel dol -
gozás, a főzés során és a fogyasztó által 
hozzáadott cukor - a monoszaharidok
(mint a glükóz, a fruktóz,) és a disza ha -
ridok (mint a nád-, a maláta- és a répa -
cukor) valamint a mézben, a sziru pok -
ban és a gyümölcslevekben, gyü mölcs -
lé koncentrátumokban lévő cukrok
fogyasztására vonatkozik. “Szilárd bi -
zo nyítékaink vannak arra, hogy a hoz -
záadott cukor fogyasztásának korlá to -
zása a kalóriabevitel kevesebb mint 10
százalékára csökkenti a túlsúly és az
elhízás, és a fogszuvasodás kockázatát
” - idézte a közlemény Francesco
Brancát, a WHO egészséges táplál ko -
zás részlegének igazgatóját. A WHO
irányelvei nem vonatkoznak a friss
gyü mölcsökből és zöldségekből szár -
mazó cukorra, a tejben természetesen
lévő cukorra, mivel nincs bizonyíték
arra, hogy ezeknek a fogyasztása ká ro -
san hatna az egészségre. A naponta el -
fogyasztott cukor többségét a feldol -
go zott ételek “rejtik”, amelyeket álta -

lá ban nem sorolnak az édességek köré -
be. Egy nagykanál ketchup mintegy 4
gramm (kb. egy teáskanálnyi) hozzá -
adott cukrot tartalmaz. Egy doboz cu -
korral édesített üdítőital akár 40 gramm -
nyi (10 teáskanálnyi) hozzáadott cuk -
rot is tartalmazhat - hívták fel a fi gyel -
met a szakemberek. Világszerte külön -
böző nagyságú a hozzáadott cukor fo -
gyasztás kortól, környezettől, ország -
tól függőn. Európában például a felnőt -
tek fogyasztása a teljes kalóriabevitel
mintegy 7-8 százalékát teszi ki olyan
országokban, mint Magyarország és
Norvégia, viszont eléri a 16-17 szá za -
lékot például Spanyolországban és az
Egyesült Királyságban. A gyermekek
körében még nagyobb a hozzáadott cu -
korbevitel: Dániában, Szlovéniában és
Svédországban 12 százalék, míg Por -
tu gáliában majdnem 25 százalék. Lé te -
zik a város/vidék különbség, Dél- Af ri -
ka vidéki közösségeiben 7,5 százalék,
míg a városlakók körében 10,3 száza -
lék a hozzáadott cukorfogyasztás. (mti)

Megint Bécs a világ
legélhetőbb városa.

De melyik román város
került fel a listára?

A korábbi évekhez hasonlóan idén
is Bécset ítélte a világ legélhetőbb
nagy városának a Mer cer nevű tanács -
adócég. Budapestet - Ljubljanával holt -
versenyben - a 75. helyre sorolták, ami
a közép- és kelet-európai régió egyik
legjobb eredménye. Bukarest a 110.
helyen végzett. Az idei felmérésben a
világ 230 nagyvárosát értékelték 39
kritérium alapján. Vizsgálták többek
kö zött a város közlekedését, oktatási,
kulturális és egészségügyi szolgálta tá -
sait, közbiztonságát és környezetvé -
del mi helyzetét. Alapvetően a váro -
sok ban dolgozó külföldiek szem pont -
jait igyekeztek figyelembe venni: az
eredmények a Mer cer szándékai sze -

rint a multinacionális cégeket segít he -
tik abban, hogy méltányosan kom pen -
zálják kiküldetésben dolgozó alkal ma -
zottaikat. Az első öt helyezés nem vál -
tozott tavaly óta, ezeket idén is Bécs,
Zürich, az új-zélandi Auckland, Mün -
chen és a kanadai Van cou ver érde mel -
ték ki. A lista élbolyát a nyugat-eu ró -
pai városok uralják ausztráliai és új- zé -
landi metropoliszokkal. A a top 30-ba
7 német város is bejutott, ezen belül a
legjobb 10-ben három - München (4.),
Düsseldorf (6.) és Frank furt (7.) - is
sze repel. A bécsi városházán is nagy
örömmel fogadták az újabb elsőséget,
Mi chael Häupl főpolgármester és Re -
nate Brauner alpolgármester közle -
mény ben üdvözölte az osztrák főváros
sikerét. Nyugat-Európa összességében 
tarolt: a tízes élbolyba hét városa -
Bécs, Zürich, München, Düsseldorf és
Frank furt mellett Genf (8.) és Kop pen -
hága (9.) - is bekerült. Az Egyesült Ki -
rályságban Lon don (40.) vezet, utána
Birmingham (52.), Glas gow (55.), Aber -
deen (57.) és Bel fast (63.) következ -
nek. A leggyengébben szereplő nyu -
gat- európai városok Bel fast (63.) és - a
szintén nyugathoz sorolt - Athén (85.)
lettek. Körülbelül itt találhatók a listán
Közép-Európa legjobbjai: a régió éllo -
vasai Prága (68.), Bu da pest és Ljub lja -
na (holtversenyben a 75.). Közép- és
Kelet-Európa jóval kevésbé élhetőnek
ítélt városai közé tartozik Kijev (176.),
Tirana (180.) és Minszk (189.); Kijev
sokat csúszott le a listán az országot
sújtó politikai instabilitás és erőszak
miatt - jegyzik meg a Mer cer hon lap -
ján elérhető közleményben. A tenge -
ren túlon, Észak-Amerikában Van cou -
ver (5.) vezeti a mezőnyt, az első húsz -
ba To ronto (15.) és Ot tawa (16.) ke -
rült. Az Egyesült Államok legélhetőbb
nagyvárosainak San Franciscót (27.),
Bostont (34.) és Honolulut (36.) ta lál -
ták. A világ többi részén jó eredményt
ért el Mon te vi deo (78.), Bue nos Ai res
(91.) és San ti ago (93.), Szingapúr
(25.), Kuala Lumpur (84.) és Tokió
(44.), Syd ney (10.), Wellington (12.)
és Mel bourne (16.), valamint Dubaj
(74.) és Abu-Dzabi (77.). A sereghajtó
Bag dad (230.) lett, a legrosszabbak
között van még Port-au-Prince (228.),
de nem szerepelt jól Havanna (193.),
Ca ra cas (179.) és La Paz (156.) sem.

A pénzérméken is meg -
öregedett II. Erzsébet
Az uralkodó jelenlegi korához “hoz -

záigazított” új portréval gyártja hétfő -
től a brit Királyi Pénzverde (Royal
Mint) a Nagy-Britanniában közfor ga -
lomba kerülő pénzérméket. A font és a
penny mindegyik címletén II. Erzsébet 
királynő képmása látható. A brit ural ko -
dó áprilisban ünnepli 89. születés nap -
ját, és 63 éve ül az Egyesült Királyság
trónján, ám a Royal Mint által hétfőn
bemutatott új portré csak az ötödik mó -
dosítás; az arcmást legutóbb 1998-ban
frissítették. Az első érmék II. Erzsébet
képmásával 1953-ban, a királynő meg -
koronázásának évében kerültek for ga -
lomba. II. Erzsébet királynő jelenleg a
világ legidősebb uralkodója, az új
portré alkotója viszont a legfiatalabb
az eddigi öt változat készítői közül. A
Royal Mint bírálóbizottsága a cég 34
esztendős saját vésnöke, Jody Clark pá -
lyaművét fogadta el a versenypá lyá zat -
ra - az előírásoknak megfelelően név -
telenül - benyújtott számos munka kö -
zül. Clark portréját George Osborne
brit pénzügyminiszter, majd szemé lye -
sen a királynő is jóváhagyta. A képmás 
a hagyományoknak megfelelően pro -
filból, az eddigi arcképekhez hason -
lóan jobbra nézve mutatja az ural ko -
dót, koronával a fején. A művet hétfőn
mutatták be a londoni Nemzeti Portré -
galériában. A frissítést a Royal Mint az 
első, 1953-as változatot készítő néhai
szobrász, Mary Gillick halálának 50.
évfordulójára időzítette. Nagy-Britan -
niá ban nem gyakori az uralkodói port -
rék változtatása a pénzérméken. Az
1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória
királynő 63 évig, hét hónapig és három 
napig ült a brit trónon, ami az eddigi
rekord az angol-brit monarchia törté -
netében, ám az ő uralkodása alatt is
csak ötször módosították az akkori ér -
méken látható arcmásait. Várhatóan el -
tart egy ideig, mire a jelenlegi uralkodó 
új portréjával ellátott érmék elterjed -
nek. Nagy-Britanniában ugyanis a Ro -
yal Mint legutóbbi becslése szerint csak -
nem 29 milliárd pénzérme van forg -
alomban, 4 milliárd fontot meghaladó
összesített névértékben, és egy-egy
érme élettartama elérheti a 25 évet.
(mti)

Szép szavak!
VÍZSZINTES: 1. “Minden szerel -

mes olyan könnyen megkülön böz te -
ti a hazug szerelmes szavakat az iga -
zaktól, ...” (Pe ter Nansen). 13. Hall -
gat, mint ...; szólni sem akar. 14. Ka ta -
falk. 15. A pincébe. 16. Páratlan váza!
17. Előtag: zsír-. 19. Ritenuto (röv.).
20. Horvát sziget. 21. Skandináv fér fi -
név. 23. Ázni kezd! 24. Mehet, mert
megtette kötelességét. 25. Komoly ta -
lan, szélhámoskodó. 26. Bolek társa.
28. Tekintetes (röv.). 29. A kilencedik
nap Idus előtt, az órómai naptárban.
30. ... Blohin; ukrán fociedző. 31. Vég -
tag. 32. Kaparászni kezd! 33. Rejt -
vényt fejt. 34. Kutyafajta. 35. Csen -
des-óceáni szigetállam. 38. A sóőrlés
része! 39. Alapvető. 41. Az egyik szü -
lő, becézve. 44. Beékel! 46. Pártból
hűtlenül kiváló személy. 48. Gyom.
50. Skandináv váltópénz. 52. Keretta -
gok! 53. ... Kilmer; amerikai film szí -
nész. 54. Az örök város. 55. Pontok
sora. 57. A rovar testrésze. 58. Haj lít -
hatatlan. 59. Szerves gyök. 60. Neon
és nitrogén vj. 61. Félcipő! 62. Mátka.

63. Kölyök (ang.). 64. A szív oldala.
65. Lopakodik. 67. Igeképző. 68. Te -
lekrész! 69. A bölcsesség órómai is -
tennője. 71. Cogito ... sum (Des cartes).

FÜGGŐLEGES: 2. Lábait szedő.
3. Nézd, csak! 4. Trombitahang. 5. Bú -
zadara. 6. A kőpénzek szigete. 7. Esz -
tendő. 8. Néha lyukas is lehet! 9. Zene -
művet megváltoztat. 10. ... King Cole;
amerikai dzsesszzenész. 11. Az átló ré -
sze! 12. Sietve távozó. 13. A gondolat
befejező része. 18. Balkáni nép volt.
20. In ... veri tas; Borban az igazság.
22. ... van belőle; unja már. 24. Finn író 
(Veijo). 25. Paci. 27. Egyből kettő! 28. 
Gibraltár névadója. 29. Bútorszín. 31.
Savval lyukat készít. 32. A kertben dol -
gozik. 35. Gyógyít, ápol. 36. Ostoba,
zagyva. 37. Igevégződés. 40. Két bel -
ső! 42. Ógörög piactér. 43. Garantál,
jótáll. 45. Érzékiség. 47. Angol folyó.
49. ... Tot; mag yar származású, olasz
szobrász. 51. Ritka női név. 54. Egy -
szerre! 56. Rangjelző szócska. 57. Fosz -
tóképző. 58. O sole ...; nápolyi dal. 60.
Mi az, hogy! 61. Hajkapocs. 64. Az in -
formáció egysége. 65. ... int; figyel -
meztet. 66. Határozórag, a -nak párja.
69. Tehénbeszéd. 70. Részben torzul!
72. Telér!!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Az 1977-es nagy romániai
földrengés X-aktái

Romániát 1977. március 4-én egy Rich ter-skálán 7,2-es fo ko za tú
földrengés rázta meg. A rengés 56 má sodpercig tartott. Akkor 1.570
em ber halt meg, ebből 1.391 csak Bukarestben. Több mint 11.300
sebesült volt. A pártállam lenyúlta a földrengés okozta ká rok
helyreállítására beszedett összegeket. És a segélyeket is.

Nicolae Ceauşescu rögtön a föld -
ren gés után elrendelte a „helyreállítási, 
szolidaritási és emberségességi” szám -
la megnyitását, mely „Ember séges ség”
néven vált ismertté, ahova minden dol -
gozónak be kellett fizetnie, az ország
újjáépítése céljából. Akkor a külföld is
Románia segítségére sietett: nagy pénz -
összegek érkeztek Bukarest, a föld ren -
gés által leginkább érintett város új já é -
pítésére. Csakhogy Románia Szocialista 
Köz társaság dolgozói valójában nem na -
gyon akartak fizetni.

A Securitate Irattárát Vizsgáló Or -
szágos Tanács (CNSAS) irattárából szár -
mazó, eddig ismeretlen dokumen tu mok
valós képet festenek az akkori időkről.
A Securitate mindenki nyomába sze -
gő dött, mindenfelé besúgók voltak, a
munkások között, de még az úton lévő
hajókon is. Lehallgatták azokat a be szél -
getéseket, melyeket a románok a hoz -
zá juk közelállókkal folytattak, és aztán 
besúgták őket a feletteseiknek.

A besúgók a Securitate elé 1977. áp -
rilis 2-án előterjesztett feljegyzé sük ben
lejegyezték a konstancaiak elégedet -
lenségét. Néhányat ismertetünk ezek kö -
zül. „Nevezett (…) Konstancáról, a Bra -
vilor utca T3 sz. tömbházból, arról az
összegről, amit a férjének a károsultak
részére adnia kell, kijelentette: «Ki tud -
ja, mennyit fognak visszatartani tőle.
Nekem már visszatartották az egynapi
béremet, és az év végéig a fizetésem 5
százalékát, tehát havi 100 lejt, hogy azt 
már ne is számoljam, hogy néhány mű -
sort is fogunk adni a károsultak javára.
Égbekiáltó, mit mondjak! Ha tehetnék, 
még a bőrt is lenyúznák rólunk».”

A se gélyekből
fel lehetett volna é pí teni
egy új Bukarestet 

A munkások utcasarkok mögött mon -
dott szavait a szekusok is meghal lot ták.
Egy konstancai építőtelepen dolgozó
botosányi (Botoşani) munkás szintén
vé leményt mondott az Emberséges -
ség-számláról. Szavai megjelennek a je -
lentésben: „Konstancán a földrengés 3-
 as fokozatú volt, nem voltak omlások, de
cserébe kirabolnak ezek minket, a ká -
ro sultaknak szánt segéllyel. Amennyi
se gélyt más országoktól kaptak, szinte
egy új Bukarestet fel lehetett volna é pí -
teni, de a mieink folyamatosan itt jár -
nak a kosárral az építőtelep kapujá ban.”

A CNSAS irattárában megtalálható
dokumentumban a Dacia hajó akkori
kapitányának álláspontja is meg jele -
nik. Íme, mit mondott a legénységnek:
„Valaki talán felvilágosíthatna: ha A -
me rika adott 25.000 dollárt, ennél na -
gyobb összeg gyűlt össze a többiektől,
plusz az emberek ékszereiből össze sze -
dett arany, akkor miért kell tőlünk le -
von ni még egy-egy fizetést?” A hajó sze -
kusa, rögtön azután, hogy megérkeztek 
a kikötőbe, egy jelentésben besúgta fő -
nökét. Íme, hogyan zárta ő a külde té -
sét: „Az illető (a kapitány – a szerz.) azt
mondta, hogy őt nem érdekli, ha leve -
szik a hajóról, mert mást úgysem tehet -
nek vele.”

Meglepetések a Dunăreánál és 
a Continentálnál

A CNSAS irattárában található do -
ku mentumokból kiderül, hogy mindaz, 
amiről az emberek az utcán beszéltek,
eljutott a főnökök fülébe. Egy másik do -
kumentumban, amelyben ezúttal az em -
berek alacsony nyugdíjakkal, az or szág
gazdasági helyzetével kapcsolatos elé -
gedetlenségeiről számoltak be, az em -
be rek arról is beszéltek, amit a föld ren -
gés nyomán fedeztek fel.

Íme, mit írt a szekus az egyik je len -
tésben: „(…) asszony kifejezte véle mé -
nyét: Nem tudom, miért nem lázadnak
fel az emberek. Hiszen a földrengés mű -
ködő adóberendezéseket, fegyvereket,
biankó iratokat hozott a felszínre, eze -
ket pedig különösen a Dunărea és Con -
ti nen tal tömbházakban találták, ahol az 
állami apparátusban tisztségekkel ren -
delkező emberek laktak. Ezen kívül azt 
mondta, hogy utasításba adták, hogy töb -
bé ne bontsák le a megsérült részeket,
nehogy kiderüljenek, ki tudja milyen
dolgok.”

Alapozás nélküli tömbházak
Ugyanebben a jelentésben szerepel

az is, hogy a földrengés után alapozás
nélküli tömbházakra bukkantak, ami ar -
ról árulkodik, hogy ellopták az építő a -
nyagot.

„A földrengésben megsérült magán -
házakat a tulajdonosok javítják ki, és
mindenkiben felmerül a kérdés, hova
tűnnek azok a nagy összegek, melyek az
Emberségesség-számlán gyűltek össze,
valamint a más országokból származó
pénzek”, írja a Securitate munkatársa.

A 79 éves Ovidiu Nechita ezredes
visszaemlékszik, hogy 1977 márciu sá -
ban Mangáliára volt kihelyezve, egy ra -
kétatanfolyamon vett részt a Haditen -
ge részet Kiképzési Központjában. Fele -
sége otthon maradt két gyermekükkel.
Azt mondja, egyetértett azzal, hogy egy
évig visszatartsák fizetése egy részét.
„Mindenkit megfogott a bukaresti tra -
gé dia. Elsőre egyetértettem azzal, hogy
pénzt adományozzak. Már nem em lék -
szem, mennyit tartottak vissza havon ta,
de arra igen, hogy egy évig fizettem.”

35.000 összeomlott lakás

Országos szinten nagyjából 11.300
sebesült volt, és kb. 35.000 lakás om -
lott össze. Az anyagi kár többsége Bu -
karestben összpontosult, ahol több mint
33 épület és nagy lakótömb omlott ösz -
sze. A földrengés áldozatai között az or -
szág meghatározó személyiségei is vol -
tak: Doina Badea népdalénekesnő, To -
ma Caragiu színész, Alexandru Bocă -
neţ filmrendező, A. E. Baconski és A -
lexandru Ivasiuc prózaírók.

1977. március 4-e estéjén Nicolae és 
Elena Ceauşescu Nigériában tartóz ko -
dott, egy tiszteletükre adott fogadáson. 
Miután tájékoztatták a földrengésről,
Ceauşescu félbeszakította a fogadást.
Telefonon keresztül rendkívül álla po -
tot hirdetett Romániában, másnap reg -
gel pedig leszálltak az Otopeni repülő -
téren. (foter.ro)

NAGYBÁNYA
és környéke
Harmadik, javított
és bővített kiadás

A TARTALOMBÓL:

1. KINCSET ÉRŐ KÖR NYE -
ZETÜNK - Nagybánya és vidéke ter -
mészeti leírása

– Földrajzi fekvés, geológia, dom -
borzat

– Éghajlati viszonyok, vízhálózat, 
természetvédelmi helyek

– Ásványok és kőzetek, növény zet,
állatvilág lapok a vidék törté nel mé ből

2. NAGYBÁNYA RÖVID TÖR -
TÉNETE

– Őskor, ókor
– Középkor
– Újkor (1956-tal bezáróan) * ÚJ!
3. TERMÉSZETJÁRÁS – MÚLT

ÉS JELEN
Adatok a bányavidéki turizmus

történetéhez
– A bányavidéki szervezett tu riz -

mus kezdetei
– Bányavidéki turizmus a XX. szá -

zadban, 1945-ig
– Bányavidéki turizmus a II. vi lág -

háború után

4. MÚLT ÉS JELEN ÉL MÉ -
NYEI

Séta Nagybánya utcáin
– A Zazar bal partján
– A Zazar jobb partján
– Új negyedek
5. SÉTÁK, KIRÁNDULÁSOK

NAGY BÁNYA KÖRÜL ÉS TÁ -
VO LABB

Közeli hegyeink és völgyeink
– Séták Nagybánya körül
– Kirándulások távolabbra
Túralehetőségek a Rozsály-Gutin

hegységben
– A Rozsály és az Izvora
– Felsőbánya környéke
– A Bódi-tó és a Fekete-hegy
– A Gutin
– Kirándulás a Ciblesre * ÚJ!
– Fürdőhelyek Nagybánya környé -

kén * ÚJ!
6. BÁNYAVIDÉKI ÉRTÉKE -

INK BŐL
Emberek, várak, templomok, em -

lék házak
– Szinérváralja
– Misztótfalu
– Koltó
– Sárosmagyarberkesz, Kővár
– Nagysomkút, Kővárhosszúfalu,

Pribékfalva
– Utazások a Lápos felső folyása

mentén: Magyarlápos, Domokos, Er -
zsébetbánya, Kohóvölgy * ÚJ!

– Giródtótfalu, Felsőbánya
– Kapnikbánya
7. FÜGGELÉK
– Idézetek forrása
– Felhasznált irodalom
– Máramaros megye telepü lése i -

nek mag yar-román névjegyzéke,
– Máramaros megye települé sei nek

román-mag yar névjegyzéke,
– A régi nagybányai utcák, terek

mai elnevezései,
– Egyes utcák, terek még köz hasz -

ná latban lévő mag yar nevei,
– Mag yar-román és román-mag yar

földrajzi névjegyzék.

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

A kötet ára 35 LEJ, keresse a Te -
le ki Házban! Érdeklődni lehet a +40-
26221266, vagy +40744919166 tele -
fonszámokon.

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

Ne féljünk utazni, ne féljünk segíteni...

Autóbuszos kirándulás

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

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

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

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

Szeretettel ajánljuk mindenkinek!
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 Mi van még a 100 százalékos
 narancslében?

Mitől van olyan jó íze a boltban kapható 100 százalékos na -
rancslének? A narancstól. Illetve igen, de egy kicsit mástól is, ami
azért még mindig a narancsból keletkezhet. Ennek nézett utána az
In dex, na meg korábban egy amerikai lap, a Cook’s Il lus trated is.

Tényleg a narancstól van jó íze
a 100%-os narancslének, de azért
ehhez komoly technológiára van
szükség, és a narancslevek kelle -
mes aromája valójában vegyészek
mutatványa - írja az In dex.

Vagyis a 100%-os gyümölcs -
tartalomról szóló felirat is igaz
eze ken a narancslédobozokon. Sőt
a tartósítószer nélküliséget sem
vonja kétségbe a cikk, ahogy azt
sem, hogy “nem koncentrátumból” 
készülnek ezek. A “nem kon cent -
rátumból” címke ugyanis például
azt jelenti, hogy a pasztörizált na -
rancslé drágábban - és mégis na -
gyobb mennyiségben! - adható el,
mint a hagyományos.

Az In dex annak is utánajárt, hogy ha a narancslé 100 százaléka nem kon -
centrátumból, akkor éppen miből készül? Kiderül, hogy tényleg narancsból:
leszüretelik, kifacsarják, majd hatalmas tartályokban tárolják. De a narancsnak
is van szezonja, és túl sokáig tartályban tárolva megromlik. Ezért kiveszik a
tárolt narancsléből az oxigént, megakadályozva az oxidációt (romlást). Így egy
évig is tárolható a narancslé, de nincs friss gyümölcsíze. 

A nagy cégek erre specializált vállalatok fla vor pack-jét, azaz ízcsomagját
veszik meg, hogy visszaadják a lé zamatát. Arról, hogy ez miért fontos, és hogy
mennyiben járul hozzá a teljes floridai narancságazat működéséhez (8 milliárd
dollárról és százezer munkahelyről van szó a szövetségi állam teljes “verti ku má -
ban”), az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumához tartozó agrár -
kutató szolgálat honlapján is lehet olvasni. 

A fla vor-pack is garantálja, hogy 100 százalékban narancs legyen a doboz -
ban, mert a vegyészek is narancsból nyerik ki azokat az íz- és aromaanyagokat,
amelyek a friss zamatról gondoskodnak. Ezt azért nem tüntetik fel a csoma go -
láson, mert ezeket is narancsból (narancsolajból, narancshéjból, facsarás után
visszamaradó melléktermékekből) állítják elő. Ezeket aztán kémiai változta tá -
soknak vetik alá, ugyanakkor technikailag ez is narancsból készült. Az In dex
cikkénél is tovább megy a Wikipedia narancsléről szóló angol nyelvű oldala.
Eszerint a Cook’s Il lus trated nevű amerikai lap kezdte el a fla vor-packek
kérdését boncolgatni. A Cook’s szerint a fla vor pack-ek egyik legfontosabb
összetevője az etil-butirát természetes aroma, amelyet az emberek a frisses ség -
gel társítanak. 

Ezt is el szokták távolítani a tárolás és a pasztőrözés előtt a narancsból. A
Cook’s azonban laboratóriumi vizsgálatra küldött különböző narancsleveket, és
kiderült, hogy míg a frissen facsart narancslé 1,19 milligramm etil-butirátot
tartalmaz literenként, addig a kereskedelmi forgalomban lévő narancslevek 8,53
milligrammot. Vagyis több mint hétszeres a kereskedelmi narancslevek vegyü -
let- tartalma, mint a friss narancslének.

Az In dex szerint amióta a fla vor-packek ügye előtérbe került, az amerikai
boltokban egyre inkább tűnnek fel a “no fla vor pack ets” feliratú italok. “Ezeket
nem oxigénmentesítik, hanem fagyasztják, a tárolási költség így még magasabb,
és a végső termék még drágább” - írja a cikk. (hazipatika.com)

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.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal, de Isten aka -
ratában megnyugodva tudatjuk mind -
azokkal, akik szerették és ismerték

SZABÓ SÁNDORNÉT
szül. BAKK ZSUZSANNÁT
hogy 40 éves korában elhunyt.
Szeretett halottunkat 2015. már -

cius 13-án 14 órai kezdettel, a vi -
rághegyi református kápolnából bú -
csúztatjuk.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mind azok -
kal, akik ismerték, hogy február
16-án Magyarországon 86 éves ko -
rában elhunyt

Dr. MERSEI FÉLIX
Nyugodjék békében, emlékét

meg őrizzük.
Gyászoló rokonai

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
március 5-én, 93 éves korában el -
hunyt

MERSEI VILHELM (Vili)
Nyugalma legyen csendes, em -

léke áldott.
A gyászoló rokonok

A barátok és a család fájda lom -
mal búcsúzik a drága

MERSEI FÉLIXTŐL és
VILMOSTÓL

A két testvér két hét különb ség -
gel távozott az élők soraiból, mint -
ha az örökkévalóságban is együtt
akarnának lenni, tovább szeretnék
mesélni emlékeiket a hegyekről, sí -
zésről, kerékpártúrákról.

A gyászoló Mersei Tamás és Zsu -
zsa, Mersei Félix és Rodica, Kál -
mán Nóra és Laci

Fájdalomtól megtört szívvel, köny -
nyes szemmel búcsúzunk

TURUCZKÓ ISTVÁNTÓL
aki hirtelen eltávozott szerettei

köréből.
"Örök álom zárta le drága két

szemed,
És pihenni tért dolgos két kezed.
E földön küzdöttél, de már nem

lehet,
Odaát a csend ölel át és a sze -

retet.
Fájó szívünk mindig dobog ér ted,
És nem feledünk téged,
Mert te számunkra
Sosem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz,
Mint a csillagok."
Bánatos felesége, fiai Tibi és Sa -

nyi, menye Móni és unokája Klau dia

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett anya, anyós, nagymama,
testvér

SZTUPÁR IRÉN
2015. március 12-én viszaadta

lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunkat március

14-én, szom baton 15 órától a Horea 
1 temető ká polnájából helyezzük
örök nyugalomra.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mind -
azok nak, akik, drága halottunk

TURUCZKÓ ISTVÁN
temetésén részt vettek, fájdal -

munkon enyhíteni igyekeztek és
sírjára koszorút helyeztek.

A Turuczkó család

Ezúton mondunk köszö ne tet

mind azoknak, akik

POBOZSNYI ANTAL

temetésén részt vettek, sír jára

ko szorút, virágot helyez tek és rész -

vétüket nyilvání tották.

Emléke szívünkben örök ké élni

fog.

A gyászoló család

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
kollegánknak, Szabó Sándornak és
családjának a szeretett feleség és
édesanya, Zsuzsi elvesztése miatti
fájdalmában.

A Mons Medius In vest ments mun -
kaközössége

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
barátunknak, Sztupár Lászlónak és
családjának szeretett édesanyja, Irén -
ke néni elhunyta miatti fájdal má -
ban. 

A Schnei der család

Osztozunk Szabó Orsi szeretett
édesanyja elvesztése által okozott
ha tártalan fájdalmában. 

A Németh László Líceum X. A.
osztályának diák jai és osztály fő nö -
ke, Madarassy Kinga

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a katalini Turuczkó Arankának és
családjának a szerető férj, apa,
após, nagyapa 

TURUCZKÓ  ISTVÁN
(Pista)

elvesztése iránt érzett mély
fájdalmukban.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes !

Unokatestvéred özv. Szopkó Er -
zsike és családja.

,,Egész életeden át szívesen dol -
gozva, szerényen éltél,

most bánatot ránk hagyva, csen -
desen elmentél.

Örök álom zárta le drága sze -
med,

megpihenni tért két dolgos ke -
zed."

Fájdalommal tudatjuk mind azok -
kal, akik ismerték és szerették, hogy
drága Édesanyám, Anyós, Nagy -
mama, 

özv. SZOPKÓ ERZSIKE
szül. VASS

 életének 65. évében váratlanul 
megtért Teremtőjéhez. 

Búcsú nélkül mentél el, aludj
szé pen örök álmot, soha nem fele -
dünk el. 

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik utolsó útjára el -
kísértek, sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték és gyászunkban velünk
együtt éreznek. 

Gyászoló leányod Réka, vejed
Ma rius, unokáid Raisa és Tania.

“Küzdöttél de már nem lehetett, 
a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfe lej te -

nek, 
örökké él, az akit nagyon szeret -

tek"
Megrendult szívvel vettük tudo -

másul, hogy a szerető sógornő,
nagy néni

özv. SZOPKÓ ERZSIKE
szül. VASS

szíve oly hirtelen megszűnt do -
bogni !

Mélyen együttérzünk bánatos
leányoddal Rékával és családjával!

Nyugalmad legyen csendes .
Sógornőd özv. Szopkó Erzsike,

uno kahúgod Csendes Gizike és csa -
ládja!

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk arra az
öt évvel ezelőtti szomorú napra,
március 14-re, amikor a szeretett

SZÁSZ GYÖRGY
(mindenki Gyuri bácsija)

örökre eltávozott az élők so rá -
ból. Csak az hal meg, akit elfelej -
tenek. Drá ga emlékét kegyelettel
őrzi családja.

Öt év telt el tisztelt szomszédunk
SZÁSZ GYÖRGY

elhunyta óta. Szeretettel és ke -
gye let tel emlékezünk reá. Nyugod -
jék bé ké ben.

Baczai Károly és családja

Március 14-én volt öt éve, ami -
kor tragikus hirtelenséggel itt ha -
gyott sze retett keresztapám és ba -
rátunk

SZÁSZ GYÖRGY.
Szép emlékét szívünkben meg ő -

riz zük. Sipos Miklós és Sipos At tila 
csa ládjukkal

Sajnos már öt év eltelt ama
szomo rú nap óta, amikor a jó ba -
rát, a feled he tet len

SZÁSZ GYÖRGY
örökre eltávozott. Nyugalma fe -

lett őrködjön az emlékezet.
Az Antal család

Kegyelettel emlékezünk néhai

SZÁSZ GYÖRGYRE,
az 5 esztendővel ezelőtt elhunyt

me cénás-vállalkozóra, a Teleki
Mag yar Ház kurátorára. Emléke
legyen áldott!

A Teleki Mag yar Ház Kurató -
riu ma és munkatársai

Ma, március 13-án 8 éve, hogy
drága édesapánk

LÉVAY ZOLTÁN
eltávozott közülünk.
Fájó szívvel emlékezünk rá.
Nyugodjék békében.
A Fecz és Lévay család

Fájó szívvel emlékezünk arra a
szomorú napra, amikor a szeretett
apa, após, nagyapa

OSVÁTH JÓZSEF
már 13 éve, hogy eltávozott sze -

retett családja köréből.
Nyugalma legyen csendes, em -

léke áldott.
Mély kegyelettel a család tagjai

Fájó szívvel emlékezünk arra a
10 évvel ezelőtti szomorú napra,
március 13-ra, amikor a szeretett
férj, édesapa, após és nagyapa

STRÉBELI ISTVÁN

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

amelytől könnyes lesz a szem / Ha -
nem az, amit hordozunk szótlanul /
egy életen át, némán, csendesen /
Az idő múlhat, szállnak az évek /
Míg élünk, örökké velünk lesz
emléked."

Emlékét kegyelettel őrzi a család

Fájó szívvel emlékezünk
BÖKÖNYI GYULA

halálának 25. évfordulójáta.
Emlékét őrzi családja, felesége

és gyerekei

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

Március 19-én!
Je lent ke zés: 0747 017580

(Cso ma Be a).

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

APRÓHIRDETÉSEK
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 
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Hatgólos győri győzelem a 
nagybányaiak el len

A címvédő Győri Audi ETO KC – biztos csoportmásodikként – re mek
játékával 29-23-ra legyőzte vasárnap a Nagy bá nyai HCM csapatát a 
női kézilabda-Bajnokok Ligája közép dön tőjében.

Az csak a jövő heti zárófordulóban
dől el, hogy a mag yar klub kivel talál -
ko zik a negyeddöntőben. A győriek a
má sik csoport harmadikjával meccsel -
nek majd a májusi budapesti négyes
döntőbe kerülésért. A német Thüringer 
HC, a macedón Vardar Szkopje és akár 
még az orosz Dinamo Szinara is a lehet -
séges ellenfelek között szerepel, de az
biztos, hogy a visszavágó lesz az Audi
Arénában.

A két csapat február 8-i nagybányai
találkozóján az ETO remek véde ke zés -
sel 26-18-ra diadalmaskodott Szűcs Gab -
riella együttese el len.

Eleinte a vendégek vezettek, a ha -
za iak egyenlítettek, majd a 13. percben 
fordult a kocka (5-4), ám csak rövid i -
dőre, mert ezt követően sorozatban há -
romszor talált be a nagybányai együt -
tes. Időt kért Ambros Martín, és ami kor
győri csapata felzárkózott, a rivális pró -
bálta rendezni sorait 7-8-nál a 22. perc -
ben. Arenhart, a Nagybánya brazil ka -
pu sa sokáig állta a rohamokat, aztán a
26. percben sikerült egyenlíteni Ko va -
csics hétméteresével, amikor Szűcs volt
kiállítva. A fordítás sem maradt el, a szü -
netig pedig nőtt a különbség (12-10).

A második félidőben ellenfelénél lé -
nyegesen nagyobb iramot diktált a Győr,
és miután sikerült kivédekezni Löke ki -
állítását, beindult a henger. Foko za to san
nőtt az előny, Müller és Löke is szép
gólokat lőtt. Amikor negyedórával a
vége előtt 22-17 lett az állás, jött pár
könnyelmű megoldás, de a nagybányai 
csapat nem tudta kihasználni a hibákat. 

A hajrában is jobb volt az ETO, amely
jövő vasárnap a francia Metz ottho ná ban
zárja a középdöntőt.

A csoportokból az első négy he lye zett
jut a negyeddöntőbe. A Nagybánya to -
vábbjutása még kérdéses, ám sorsa sa -
ját kezében van: ha 15-én legyőzi a ven -
dég Viborgot – amelyet korábban Dá -
ni ában 31-30 arányban felülmúlt –, biz -
tos negyeddöntős, sőt ez esetben még a 
harmadik helyet is elcsípheti, ha a Metz
nem győzi le a Győrt.

Női BL, középdöntő, 5. forduló, 2. 
csoport:

Győri Audi ETO KC–Nagybányai
HCM 29-23 (12-10); Sävehof (svéd) –
Metz (francia) 21- 23 (11-16)

Viborg (dán) – Larvik (norvég) 23-
29 (14-12)

A csoport állása: 1. (és már cso port el -
ső) Larvik 18 pont, 2. (és már cso port -
második) Győr 14, 3. Viborg 7, 4. Metz
6 (224-226), 5. Nagybánya 6 (230-248),
6. Sävehof 3.

1. csoport:
Dinamo Szinara (orosz)–Thüringer

HC (német) 30-30 (16-13); Krim Ljub -
ljana (szlovén)–Vardar Szkopje (ma ce -
dón) 29-47 (12-24); Lipcse (né met) –
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 
19-32 (6-15).

A csoport állása: 1. (és már cso port -
első) Podgorica 17 pont, 2. (és már to -
vábbjutott) Dinamo 11, 3. (és már to -
vább jutott) Szkopje 9 (249-227), 4. (és
már továbbjutott) Thüringer HC 9 (231-
228), 5. Lipcse 6, 6. Ljubljana 2.

(Krónika)

Görbicz: Nem
élek luxusban

A Győri Audi ETO KC irányí -
tója lett a harmadik legtöbbet érő
spor toló a Forbes listáján, most en -
nek kapcsán nyilatkozott. 

Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Gör -
bicz Anita – ez lett az első három sor -
rend je a mag yar Forbes sportolói érté -
ket vizsgáló listáján (amelynek kap csán
Huszti Szabolcs már pontosított is). A
Győri Audi ETO KC gyermeket váró
i rányítója csapata honlapjának elmond -
ta: köszöni a zsűrinek az elismerést, a -
mely szerinte azért érdekes, mert so sem
építette tudatosan a márkát a szemé lyé -
ből.

„Mindig is azt szerettem volna, ha
Görbicz Anitáról a kézilabda jut az em -
berek eszébe, ezért nagyon örülök hogy
ilyen formában is elismertek – mondta
a sportoló, aki a Forbesnak adott inter -
jú jában azt mondta: nem él akkora lu -
xus ban, hogy olyan ügynöke legyen, a -
ki mindent elintéz helyette, inkább ma -
ga intézkedik. Elmondása szerint Dá -

ni á ból olyan ajánlatot kapott egyszer,
hogy csak a pontozott vonalra kellett
volna írjon egy összeget, mégsem ment
el Győrből. Kijelentette:

„Nekem soha sem az volt a fontos,
mennyi pénzt adnak. Mindig az számí -
tott, hogy kikkel fogok játszani a kö vet -
kező idényben, milyen lesz a csapat, tu -
dunk-e majd nyerni? Persze beszéltek
arról, hogy a Győrben a Görbicz mond -
ja, meg ki jöjjön, dehogy is. Fontos volt,
hogy azokat a sikereket, amikről ál mod -
tam, itt Győrben érjem el. Így utólag már
elmondhatom: soha sem akartam el -
menni innen.” (VS)

Gyenge játékkal, de legyőzte
a Steaua a Kolozsvári CFR-t
„Még döntetlent sem érdemelt volna a Steaua” – állapította meg

Eugen Trică, a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatának vezető ed ző je a 
Bukarestben elszenvedett 1-0-s vereséget követően.

De nem csak ő látta így, hanem még 
a címvédő, listavezető fővárosiak szak -
vezetője is elégedetlen volt tanítványai 
pályán mutatott hozzáállásával, elis mer -
ve, hogy megszenvedtek a 20. fordu ló -
ban szerzett három pontért.

„Még jó, hogy gyenge játékkal is
nyertünk. Remélem, hogy a következő
összecsapáson már minden rendben lesz.
Úgy gondolom, hogy akik ma lehető sé -
get kaptak, többet kellett volna nyújt -
sa nak, a csapat összességében sem ütöt -
te meg a mércét” – fogalmazta meg a
vasárnap esti bajnoki rangadó utáni saj -
tótájékoztatón az épp 43. születés nap -
ját ünneplő Gâlcă.

A pályán ugyanis többnyire a ven -
dégek akarata érvényesült, a 24 pontos
levonást követően sereghajtóvá vált, ám
előtte az összetett második helyén te le -
lő fellegváriak számos veszélyes hely -
ze tet alakítottak ki Arlauszkisz kapuja
előtt. A szurkolói által bojkottált Ste -
aua csak a 78. percben esett, egy szög -
letet követő találatnak köszönheti a si -
kert: a labdát a csereként beállt Tu cu -
de an fejelte a hálóba. Vezetésük azon -

ban az utolsó pillanatokig bizonytalan
maradt, de az átigazolási tilalommal is
sújtott CFR a hajrában sem volt ered -
mé nyes.

„Az első perctől az utolsóig mi irá -
nyítottuk a meccset. Legalább 6-7 zicce -
rünk volt, de sajnos nem sikerült gólt
szereznünk” – sajnálkozott Trică. Az ed -
ző hozzátette, egy sikerrel továbbra is
versenyben maradtak volna a bajnoki
címért, meggyőződése ugyanis, hogy a 
nemzetközi Sportdöntőbíróság a ja vuk -
ra dönt, és akár már a jövő héten visz -
sza kaphatják pontjaikat, illetve felold -
ják a játékosok leszerződtetésére vonat -
kozó korlátozást.

Ugyancsak vasárnap koraeste ren dez -
ték a Viitorul–Craiova összecsapást is,
amely 1-1-es döntetlennel végződött.
A forduló hétfő este a Ploiesti–Iasi (0 – 
2) és Medgyes–Rapid (0 – 1) mérkő zé -
sekkel zárult.

További eredmények: Ceahlăul –
Pan durii 1 – 1, ASA – Dinamo 2 – 1,
Otelul – Brassó 1 – 1, Astra – Botosani
2 – 0, Kolozsvári “U” – Chiajna 0 - 0

(Krónika)
Az oldalt összeállította:

SIMORI SÁNDOR

Első alkalommal 
szervezték meg
Szinérváralján
a “Március 8”

rögbikupát
Múlt csütörtökön, a Román

Rögbi Szövetség és a Szinér vár -
alajai “Alexiu Berinde” Mező -
gaz dasági Líceum közösen elő -
ször szervezte meg a Szinér- par -
ti kisvárosban a “Március 8” kupát – tudtuk meg Székely Laura sporttanártól.

A versenyen 9 gimnáziumi és 5 líceumi csapat mérte össze rögbitudását. A
zsúfolásig megtelt terem is jelezte: nagy az érdeklődés ez iránt a mifelénk újnak
mondható sport iránt.

A megmérettetés során a gimnáziumi csapatok körében a következő rangsor
alakult ki:

I. hely: Szatmárnémeti Grigore Moisil Sportklub
II. hely: Szinérváralajai “Alexiu Berinde” Mezőgazdasági Líceum
III. hely: a szilágycsehi gimnázium csapata.
Az eseményen Misztótfalu, Kővárremete (Remetes Chioarului), Farkasaszó

(Fărcasa), Máramarossziget, illetve két csapattal Nagybánya (Popovici központ)
A Líceumi csapatok rangsora:
I. hely: Nagybányai “Sf.Ioan Marturisitorul” Teológiai Szeminárium
II. hely: Szinérváralajai “Alexiu Berinde” Mezőgazdasági Líceum
III. hely: Misztótfalui “Aurel Vlaicu” Líceum
IV. hely: Nagybányai “Mihai Eminescu” Líceum
V. hely: Nagybányai 2-es Számú Líceum
A szervezők ezúton mondanak köszönetet a DRD Transilvania igazga tójá -

nak, Sabău Gheorghe igazgatónak a támogatásért!


