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Elkezdődött a 10.
Főtér Fesztivál –

Nagybányai Mag yar 
Napok szervezése 
Elkezdte munkáját a Főtér Fesztivál

2015 szervezőcsapata.
Idén lesz tizedjére Miénk a tér, sze -

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

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

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

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

A 10. Főtér Fesztivál szervezői: An -
tal Róbert, Duna Jessica, Józsa And -
rás, Lapohos Ella, Moldován Ildikó,
Pintér Zsolt, Vida Noémi.

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.

Köszönjük!
A BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ-t

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

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

Számlaszám: RON:
RO69OTPV350000080625RO01

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

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

üzletben is vásárolhatnak.

Megyeszerte megemlékeztek nemzeti ünnepünkről, az 1848-49-es for -
radalom és szabadságharc 167. évfordulóján. (Fotó: Szilágyi Éva)

Tanultunk-e a nagybányai
vegyianyag-katasztrófából?

Valóban szükségünk van annyi aranyra, amennyit kitermelünk? 
Tanultunk-e a nagybányai vegyianyag-katasztrófából? - teszi fel a
kérdést az utajovobe.eu portál. A 15 éve történt tiszai cián szennye -
zés az arany kitermelés eredményeként következett be, amikor 25
méteres szakaszon szakadt át a zagytározó gátja.

Aranyat többféle eljárással lehet bá -
nyászni. Nagybányán cianidos tech no -
lógiát alkalmaztak, ez azt jelenti, hogy
az aranyat cián segítségével nyerték ki
az ércből. A folyamat során viszont vissza -
marad egy olyan zagy, amely ciánt, ne -
hézfémeket és méreganyagokat tar tal -
maz. Problémás, hogy ez a maradék nem
veszít az idők során toxikusságából. A
gond az, amikor a cianidot nem nye rik
vissza, hanem ott hagyják a zagy tá -
ro zók ban. Si mon Gergely vegyianyag-
 szak értő szerint ez egy időzített bom ba,
ami magától sosem fog eltűnni, ezért ez
a nyílt tározós cianidos kitermelési for -
ma teljes mértékben elfogadhatatlan.
Ez a szennyezőanyag sosem fog lebom -
la ni.

A vegyianyag-szakértő szerint az em -
ber több szempontból felelős a bekö vet -
kezett katasztrófákért. A tiszai cián szeny -
nyezés kapcsán felmerül a tározó nem
megfelelő kialakítása, valamint az extrém
esőzés szerepe is. Az is kérdés, hogy a
nagy esőzések a klímaváltozás hoza dé -
kának tekinthetők-e. Si mon Gergely azt
mondta, hogy a probléma főleg abban
áll, hogy olyan eljárásokat használunk, 
amelyeket nem tudunk kellőképpen kont -
rollálni. Benkő Dániel geológus hozzá -

tette, hogy minden ilyen üzem terve zé -
sekor mérlegelik a különféle ter mésze -
ti események kockázatát. Ha ezeknek a 
kockázatát alábecsülik, az egy terve zé -
si hiba és ebben az esetben emberi mu -
lasztásról van szó. Léteznek olyan tech -
nológiák, melyekkel viszonylag jól le -
het szigetelni a tározók alját. Pár év ti -
zede még nem volt szokás ez a fajta szi -

getelés, amely megakadályozhatta vol -
na a különböző szennyező anyagok szi -
várgását is. Si mon Gergely nem en ged -
ne bizonyos típusú szennyezőanyagok
olyan nyílt tározókba való kibocsá tá sát, 
amelyeket folyó mentén, vagy a védett
természeti értékek mellé létesítenek. Ar -
ra mutat rá, hogy ebben a kérdésben sok
jogszabálybeli hiba és hiányosság van,
és mivel ezeket nem próbálják meg or -
vosolni, továbbra sem tanultunk a be kö -
vetkezett katasztrófákból.

Március 11-én az OzoneNetwork té -
vé Egyenlítő című műsora a tiszai cián -
mérgezéssel is foglalkozott. Si mon Ger -
gely, a Greenpeace vegyianyag-szak ér -
tője és Benkő Dániel, a WWF Ma gyar -
ország geológusának beszélgetését az
alábbi címen érhetik el: http://videa.hu
/videok/nagyvilag/2015.03.11.-vegyia
nyag-katasztrofak-x3WMg4RtLhlk75Oi

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a
nagybányai óvodák és napközik területén:

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

- 30-as Sz. Napközi (napközis csoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110. sz., ó -
vónő: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175, Tönkő Anita, tel.: 0741 531 524

- 20-as Sz. Óvoda, Bukarest sugárút, 20. sz. (az Eurohotellel szemben), óvó -
nő: Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

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

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

Iratkozás nagybányai mag yar óvodai 
és napközis csoportokba - 2015-2016
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Egyházi hírek
* A nagybányai Krisztus Király

templomban március 22-én a 18.00 ó -
rától kezdődő szentmise keretében Zer -
bi Manuela kedvesnővér ünnepli szer -
zetesi  fogadalmának a 25. évfor duló ját.  
A szentmisét Nm. és Ft. Schönberger
Jenő püspök mutatja be a paptest vé rek -
kel együtt. A megszentelt élet évében
jó alkalom ez a felemelő ünnep, hogy
közösen imádkozzunk papi és szer ze -
te si hivatásokért, és hálát adjunk saját
hivatásunkért is. Az ünnepelni vágyó
testvéreket szeretettel várjuk!

* Nagybőjti lelkigyakorlatra kerül
sor templomunkban a virágvasárnap e -
lőtti napokban március 26., 27. és 28-
 án este 6 órakor, melyet Ft. László Re -
zső kapnikbányai plébános tart. A lel -
ki gyakorlat lehetőséget ad a húsvéti lel -
ki előkészületre, valamint a szent gyó -
nás elvégzésére. Pénteken kiszol gál tat -
juk a betegek szentségét azoknak a kró -
nikus és idős betegeknek, akik erre föl -
készültek és a szentség fölvételét kérik.

A lelkigyakorlatot fáklyás, gyertyás 
keresztúttal zárjuk. Március 28-án, szom -
ba ton, a szentmise után imádkozva, é -
nekelve vonulunk föl a Kereszthegyre,
ahol az egyes keresztúti stációknál más-

 más család mond elmélkedést. Hozza -
nak magukkal gyeryát, gyerekek akár
fáklyát. Mindenkit, aki ilyen módon sze -
r etne osztozni Jézus keresztútjában, vár -
juk szeretettel.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Portéka Mihály Zoltán test -
vérünket, akit  35 évesen szólított ma -
gá hoz az Úr és Balogh Jenő testvé rün -
ket, akit 73 évesen kísértünk utolsó út -
jára. Nyugodjanak békében!

* A nagybányai Szentháromság
római katolikus plébánia hirdeti:

- Nagybőjt idején minden kedden
felnőtt katekézist (hittanórat) tartunk 
5.15 órai  kezdettel, vesperas után. Té -
ma: Szentírás liturghia. Szeretettel vá -
runk minden érdeklődőtt!

- A fizetéssel rendelkezők szemé lyi
adójuk 2%-ával szabadon rendel kez nek. 
Akik plébániánkat szeretnék támo gat -
ni, a sekrestyében megkapják a 230-as
formanyomtatványt. Köszönjük tá mo -
gatásukat!

- Plébániánk zarándoklatot szervez 
Medjugorjéba május 10-e és 16-a között.
Részvételi díj: 230 euro.

- Közöljük a kedves hívekkel, hogy
temetőnkben újraleltároztuk a sírhe lye -
ket. Névsort függesztettünk ki a te mető 
és a templom bejáratához azokról a sír -
helyekről, amelyeket újra kell váltani,
vagy helyzetük tisztázatlan. Tudniillik
a nagybányai temetők mindenikében  a 
sírhelyeket 20 évre bérlik a családok,
az nem jogtulajdon. Munkanapokon
9.00 és 13.00 óra között tájékoztatást
kaphatnak a plébánia információs iro -
dájában, a félreértések tisztázása és az

áldatlan  állapotok megoldása végett.
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Deák János testvérünket,
akit 84 évesen szólított magához az Úr
és Sztupár Ferencné született Nemes
Irén asszonytestvérünket, akit 85 éve -
sen kísértünk utolsó útjára. Nyugod ja -
nak békében!

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Szabó Sándorné született
Bakk Zsuzsanna asszonytestvérünket, 
akit 41 évesen szólított magához az Úr, 
Mociran Györgyné született Téglás Ró -

za testvérünket, akit 84 évesen helyez -
tek örök nyugalomra és Sütő Ödönné
született Boros Irma asszonytest vé rün -
ket, akit 82 évesen kísértünk utolsó út -
jára. Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

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.

Ördög festés
Már gyermekkoromban tudtam, hogy nem szabad az ördögöt a falra fes te -

ni, mert megjelenik! Gondolom, tudják mire gondolok, azt is biztosra veszem,
hogy használni is szokták ezt a bölcsességet. Azért nem értem, miért mondják
közülünk sokan, hogy mi, magyarok itt Romániában kisebbség vagyunk? Ez ne -
künk nem jó szó, mert végül valóban a nullára zsugorodunk... Azt kell mon da -
ni: mi vagyunk az őslakosok, a gyökér, a mag! A szkíták, a hunok utódai, ha mi
nem leszünk itt, minden szépség megszűnik! Az csak egy tévedés, hogy a ,,ven -
dé geink” ilyen mértékben elszaporodtak. Semmi nem tart örökké.

A másik dolog, ami zavar, hogy székely testvéreink gyönyörű himnu szuk ban
azt éneklik: ,,maroknyi székely porlik, mint a szikla”. Ne fessük az ördögöt a
falra! Azt kell énekeli: maroknyi székely úgy áll, mint a szikla! Ugye, mennyi -
vel jobban hangzik!? Pláne, hogy mi, magyarok sziklát is tudunk előállítani.
Aki nem hiszi, kérdezze meg Jászi Kiss Tibor kutatót, ő majd tudományosan meg
is magyarázza.

Van még egy nagyon zavaró hozzáállás, mikor mindig hangoztatjuk: fo gyunk, 
nincs gyerek, nem lesz óvoda, nem lesz iskola... Nem kell ezt mondani! A kö -
vet kezőképpen kell imádkozni minden nap:

,,Szeretetben fogantunk, Isten gyermeke vagyunk.
Fényből lettünk, fényt szeretünk, holnapra már többen leszünk!” Ámen.

Ezt a két sort írjuk, fessük a falra, az asztalra, az ajtóra, az ágyunkra, a ha -
tás nem marad el.

Zinner Oláh Ágnes (Németország)

Virág nagykereskedés
- Virág trend Kft. -

nagybányai telephelyére mun -
katársakat keres (2 személyt)

Elvárások:

- középfokú végzettség

- számítógépkezelési alapismeretek

- a román és a mag yar nyelv ismerete

Tapasztalattal rendelkezők előnyben.

Az önéletrajzokat a gyorgy.bazula@vta.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni a

+36305003640-es telefonszámon is lehet. 

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

(folytatás az első oldalról) tel.: 0765 161 986
- Otilia Cazimir Napközi, Banatului u. (V. Alecsandri - Hatvan negyed), ó vó -

nő: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977, Munteanu Erika, tel.: 0745148630
- 15-ös Sz. Iskolában működő óvoda, (Állomás negyed, Ju pi ter utca), óvónő:

Szabó Blanka, tel.: 0741 370 343

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg
elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képvise lő -
jénél, tel.: 0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro.
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (6.)
Kulik Árpád volt némethlászlós levele a

leendő némethlászlósoknak
Négy éve, hogy a Németh László Lí -

ceum 102-es termének padjait el hagy va 
valamit kezdenem kellett az oklevéllel. 
2011. júniusában fejeztem be a 12. osz -

tályt matematika-informatika szakon, s 
készültem az érettségire.

Ekkorra már eldöntöttem, hogy Ang -
liában szeretném folytatni tanulmá nya -

imat, s a Coven try Uni ver sity felté tele -
sen már el is fogadta a jelentkezésem a
repülőmérnöki szakra, a bejutás csak az
érettségi eredményétől függött, főként a
matek és fizika jegytől. Emellett a 11.
osztályban sikerült a magas szintű Camb -
ridge angol nyelvvizsgát megszerezni,
ami megkönnyítette a jelentkezést és e -
melte az esélyeimet. Végül 10-es fizi ka
és 9-es matek jeggyel kérdés nélkül meg -
hívtak az egyetem nyitóünnepére. 

Az első év legnagyobb kihívása a há -
zidolgozatok írása volt, mivel meg kel -
lett tanulnom „hivatalos” és „techni kai”
angolul, ami egy külön nyelvágazat, de 
amint beleszoktam, a líceumi évek a lap -
jára építve könnyen ment az elmélet el -
sajátítása.

A másik kihívás a megélhetés volt,
amiért félmunkaidőben egy internetes á -
ruház adminisztrátoraként dolgoztam egy
évig, majd a második évben már pincér -
kedésből kerestem meg a lakbérre va lót.
Az első két egyetemi évet évfolyam el -
sőként zártam.

Ezt követően az Eras mus támogatá -
sával jelentkeztem egy gyakornoki po -
zícóra a GKN Aero space München re -
pülőgépgyárba. Ide fel is vettek és 2013.
októberében az utolsó egyetemi év he -
lyett kutatómérnök- és projekt mene dzser-
 gyakornokként töltöttem egy évet Né -
metországban. Amint megtanultam né -
metül, minden lehetőséget kihasz nál tam
a bizonyításra és a munkakörömön kí -

vüli tevékenységekhez is csatlakoz tam.
Így kezdtem Ex cel-makrókat írni a de sign
irodának, webportált programozni az eu -
rópai főirodának és konvekciós ke men -
cét automatizálni a kutatóirodának.

A kíváncsiság, a kreativitás és a pro -
fesszionális hozzáállás jutalmaként a GKN
Aerospace állandó munkahelyet aján lott
a gyakornoki évem végen, az egyetem
befejezése után. Ezek mellet, mivel si ke -
rült kellően megtanulnom németül, vet -
tem a bátorságot jelentkezni a Luf han sa
pilótaképzésére, ahonnan válaszként meg -
hívtak egy interjúra, 2015 júniusára.

Jelenleg az utolsó egyetemi évemet
járom, s közben tervezőmérnökként dol -
gozom egyik barátom és az aerodi na mi -
ka tanárom ajánlásának jóvoltából nehéz -
gépeket rajzolok CAD-ban turbi nala pá -
tok fényezésére.

Kulik Árpád,
Coven try, 2015. február

EKE-napi pályázat

Családom kedvenc kirándulóhelye
Újra eltelt egy esztendő. Mér hetjük ezt az -

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

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

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

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

Az I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és
IX–XII. osztályosok korcsoportjába tar -
tozó tollforgatók alkotásait várjuk. A be -
küldött írások terjedelme egy kézzel í -

rott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szö -
veg lehet (helyközökkel együtt). Az írás -
hoz, fogalmazáshoz rajz vagy más il -
lusztráció is mellékelhető, az érté ke lés -
nél azonban csak az írást vesszük ala -
pul, kiemelten pontozva a tartalom ere -
detiségét, a szerkezetet és stílust, de fi -
gyelembe vesszük a nyelvhelyességet,
helyesírást és a külalakot is.

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

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

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

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

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

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

Diákmisszió a szórványban
élő mag yar diákokért

A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület idén rendhagyó emlék ünne -
pet tervezett Máramaros megyében. Eltekintettünk az egy évtizedes múlt -
tal rendelkező hagyományunktól, hogy Nagybányán rendezzük meg a
Március 15-i zászlós felvonulásunkat, inkább közös ünneplést tervez -
tünk a teljes tagság számára.

Március 14-én két akciót is megszerveztünk. Az Egyesület leány tagjai Sza -
mosardóra utaztak, ahol Balogh Brigitta Sarolta u.h. vezetésével, nagyszámú
közönség előtt sort kerítettünk másfél hónapon belül a negyedik diák misszi ónk -
ra. Balogh Brigitta Sarolta rövid előadással ismertette a Turul-Sas Hagyo mány -
őrző Egyesületet, amit Asztalos Örsiíjászbemutatója követett, végül pedig a höl -
gyek tánca és egy fergeteges középkori táncház. Ezzel párhuzamosan Nagybányán
össze gyűlt a hosszúmezői, a koltó-katalini és a nagybányai tagságunk fiúkép vi -
sele te, sorra jártuk a hagyományos koszorúzó helyeket és a nemzeti ünnepünk
előtt egy nappal már elhelyeztük az emlékezés és tiszteletadás koszorúit.

Ezt követően a társaság több órás stratégiai megbeszélést tartott az Egyesü -
le tünk jövőjét illetően. Március 15-én kisbusszal indultunk Szamosardóra, ahol 
hölgyeink vártak ránk. Megérkezve, zászlókat bontottunk, részt vettünk a helyi 
istentiszteleten, ezek után díszőrséget állva az emlékhely körül, megko szorúz tuk
a szamosardói emlékművet. Zászlóink mögött felvonult a falu apraja-nagyja,
hosszan kígyózva a templomtól a kultúrházig. Itt bekapcsolódtunk a helyi ün ne pi 
műsorba a magunk 30 perces szavalataival.

Az előadók: Mátyás Dalma, Farczki Dóra, Asztalos Örsi, Asztalos Kincső, Vi -
csai Maria, Kató Kinga, mind a Németh László Elméleti Líceum diákjai és Ba logh
Brigitta Sarolta néprajzos egyetemista. Az ünnepi műsor után részesei vol tunk a messze 
földön híres ardói vendégszeretetnek. Köszönjük szíves vendég lá tá su kat! 

Március 15-én Máramarosszigeten is sor került az ünnepi koszorúzásra. E -
gye sületünk máramarosszigeti és hosszúmezői tagjai, Lengyel Karina, Szeibert 
Xaver és Balás Zoltán közösen helyeztek el koszorút az emlékhelyen. Köszön jük
az ő részvételüket is, amivel emelték a máramarosszigeti ünnepi hangulatot. És
köszönet a diákmissziót támogató Emberi Erőforrások Minisztériumának és a
Bethlen Gábor Alapnak. (forrás: facebook)

Szinérváraljai márciusi ifjak a Zágonyi-kopjafánál



2015. március 20. KULTÚR-TÁJ

Hogy is állunk a minőségi oktatással?
6 hét eredményei a Németh László Elméleti Líceumban

Csupán 6 hét telt el, hogy az I. félév eredményeiről ne is be szél -
jünk, s máris annyi eredmény született, ami mellett nem lehet szó
nélkül emlenni. Mert amikor egy iskola sikerességéről, ered mé nyes -
ségéről beszélünk, szeretem, ha pusztán csak a tények és számok be -
szélnek. Versenyek kérdésében az eredmények:

Gotha Güntter (XII.) megynyerte a
Gh. Şincai Főgimnázium által szer ve zett
megyeközi matematika versenyt, ugyan -
ezen a versenyen Gyarmathy Tímea (XII.)
II. lett.

Barkóczy Emőke Inez (III.) tovább ju -
tott a Kis nyelvész verseny nemzetközi
szakaszára.

A Mókus csapat (IV.) továbbjutott a 
Mesevetélkedő országos szakaszára.

Az Erdélyi Mag yar Matematika Ver -
seny megyei szakaszának győztesei let -
tek Korponay Al bert (V.), Balogh Á dám
(VII.), Gyarmathy Csaba (VII.), Sárga 
Angéla (X.), Zákány Tamás (XI.), Gotha
Güntter (XII.), Gyarmathy Tímea (XII.). 
Mindannyian továbbjutottak az orszá -
gos szakaszra.

A területi döntő győztesei tovább ju -
tottak a nemzetközi szakaszra, és ápri -
lis ban a szolnoki Cu rie Matematika Ver -

senyen mérik össze tudásukat és te het -
ségüket: Balázs Udo (V.), Korponay
Al bert (V.), Brassai Márk (VI.), Mánc
Lóránt (VI.), Gyarmathy Csaba (VII.), 
Bauer Ar thur (IX.), Dragomir Norbert 
(IX.), Sárga Angéla (X.), Komlósi Ró -
bert (X.).

Bakk Eszter (XI.) továbbjutott az Iri -
nyi József kémia verseny országos sza -
kaszára.

Kaszta Evelyn (I.) megnyerte a Ká -
nyádi Sándor szavalóverseny megyei
szakaszát és továbbjutott az országos ver -
senyre, Lapohos Boglárka (IV.) pedig
dicséretet kapott.

Az Erdélyi Mag yar Matematika Ver -
seny országos szakaszán II. díjas lett
Gotha Güntter (XII.), dicséretben ré sze -
sült Korponay Al bert (V.) és Gyar mathy
Tímea (XII.), mindhárman tovább ju tot -
tak a nemzetközi szakaszra, Zákány Ta -

más (XI.) pedig szórványdíjat kapott.
Dicséretben részesült Korponay Al -

bert (V.) a matematika olimpia városi
szakaszán és továbbjutott a megyei sza -
kaszra.

A Zrínyi Ilona matematikaverseny me -
gyei szakaszán I. díjas lett: Balázs Udo 
(V.), Gyarmathy Csaba (VII.), Rappos 
Imola (IX.), Sárga Angéla (X.), Lő rin -
czy Evelin (XI.), Gyarmathy Tímea (XII.); 
II. díjas: Korponay Al bert (V.), Kovács 
Karolin (IX.), Kádár Karolina (X.), La -
catos Nándor (XI.), Gotha Güntter (XII.);
III. díjas: Balla Roland (IV.), Kaszta Bri -
gitta (IX.), Vlaszács Leó (X.), Zákány
Tamás (XI.), Zaváczki Péter (XII.); di -
cséretben részesült: Lakatos István Dá -
niel (V.), Benkő Lilla (VII.), Ujlaki Ta -
más (IX.), Koncz Enikő (X.), Mol do -
ván Balázs (XI.), Juhász Zsolt (XII.).

Balázs Udo (V.), Gyarmathy Tímea 
(XII.) és Gotha Güntter (XII.) tovább -
jutott a Zrínyi Ilona matematika ver seny
nemzetközi szakaszára.

A Mikes Kelemen mag yar nyelv és
i rodalom tantárgyverseny megyei sza -
ka szán I. díjasok: Balogh Ádám (VII.),
Almási Blanka (IX.), Koncsárd Balázs
(XI.), Asztalos Örsike (XII.) Mind annyi -
an továbbjutottak az országos sza kasz -
ra; II. díjasok: Lapohos Réka (X.), Dé -
zsi Imola (XI.); III. díjasok: Koncsárd
An na (IX.), Asztalos Kincső (XI.); di -
cséretben részesült: Balázs Udo (V.),
Korponay Al bert (V.), Bencze Kádár
Berta (VII.), Turuczkó Beáta (XI.).

Papp Ruben (VIII.) I. díjas lett a re -
formátus vallás olimpia megyei szaka -
szán, és továbbjutott az országos sza -
kaszra.

És ezek csak versenyeredmények. E -
mellett annyi minden más történt!

Váradi Izabella

Felsőbányai mag yar akadémikus
Lugossy József akadémikus, nyel vész,

orientalista, főiskolai tanár, az első ma -
gyar nyelvű arab nyelvtan szerzője 131
éve hunyt el.

1812. de cem ber 3-án Felsőbányán
született. A helyi alsó fokú iskola el vég -
zése után a Református Főiskola diák -
jaként üdvözlő verseket írt, az arab és
tibeti nyelvet tanulmányozta. Debre cen -
ben ismerkedett meg a nyelvújító Ka -
zinczy Ferenccel.

A főiskola elvégzése után gyakran
hazalátogatott. 1841-ben a szülői ház -
ban tartózkodott, amikor a szatmári re -
formátus egyház küldöttsége arra kér -
te, hogy szatmári templomban hir des -
se Isten igéjét. Első, négyórás prédi -
kációja után a szószéken elájult. Egyik 
életrajzírója szerint ,,a szónoki hevület 
ragadta el.”

Négy hónap múlva a hosszú prédi -
ká cióktól kimerült Lugossy József bizonyos ideig a szülői házban pihent, majd 
Máramarosszigeten tanított. Az Iza-parti városban és környékén szabad i de -
jében Hanák Tamás természettudós piaristával a helyi növény-és állatvilágot
vizsgálta.

1845-ben a debreceni Református Kollégium tanárává nevezték ki, és rá -
bízták a rendkívül értékes kollégiumi könyvtár őrzését.

Lovas főhadnagyként vett részt az 1848-49-es szabadságharcban. Az ön -
kényuralom első hónapjaiban bújdosott, aztán 1851-től 1861-ig ismét a deb -
re ceni Református Főiskola tanára.

1861-ben agyvérzés miatt nyugdíjazták. Felsőbányán Mária, az özvegy é -
desanyja ápolta, majd 1877-től a debreceni kollégiumban a szanszkrit nyelvet 
tanította. A szanszkrit az ókorban kialakult indiai, ma már kihalt irodalmi nyelv.

Lugossy József az első mag yar nyelvű arab nyelvtan szerzője. A Mag yar Tu -
dományos Akadémia többek között ezért is választotta rendes tagjává 1858- ban.

Befejezetlen Ősmagyar Csillagismei Közlönye több mint kétszáz saját gyűj -
tésű népi csillagnevet tartalmaz. Ezeket Ipolyi Ar nold akadémikus 1854-ben
megjelent Mag yar Mithológia című könyvében elemzi. Ezek a csillagnevek le -
hetnek valóságos népi elnevezések, latin, német nyelvű kalendáriumokból ma -
gyarított vagy ősi mag yar regékben előforduló csillagnevek. Ipolyi Ar nold sze -
rint a Kis Tátos a Kis Göncölszekérnek, a Nagy Tátos pedig a Nagy Gön cöl -
sze kér csillagképnek felel meg.

Az akadémikus 1877 nyarán Londonban a hindu irodalmat tanul mányoz -
ta, és értékes gyűjteményét gyarapította. A gyűjtemény több könyvritkaságot
és kéziratot tartalmaz. Sajnos, városunk a gyűjtemény egyik darabját sem őrzi.

Lugossy József 1884. március 7-én Debrecenben halt meg. A Vasárnapi
Újság 1884. március 22-én megjelent számában így emlékezett a sokoldalú tu -
dósra: ,,...egyre mélyebben bocsátkozott le a tudás kimeríthetetlen ten ge ré -
be... ki nem véve részét a földi örömökből, hogy az eszméknek élhessen, ta nul -
va taníthasson, összekötve a múltat a jövővel.”

Boczor József

A műanyag
palackok
tánca...

A régi nagybányai emberek ,,Kis -
malom” néven ismerték és sokan ma
is úgy ismerik azt a rövid kis utcát,
amely a Zazar-folyó mentén a Híd ut -
cára vezet ki. Nem régen benne még 
néhány öreg ,,kontyos” ház is állott, 
amit egykor a jónevű festőművész
Nagy Oszkár szeretettel megfestett,
és amelyekből sajnos mára már nem
maradt egy példány sem az utókor
számára. De az elmúlt néhány év a -
latt még a művész alkotásai is több -
nyire küldöldre kerültek, nem tu dom,
maradt-e még egyáltalán belőle vá -
rosunkban is.

Ezzel a gondolattal mentem át e -
gyik nap a ,,Kismalom” utcán, hogy 
kijussak a Híd utcára, miközben a ko -
vácsmester, Csorba úr háza és mű -
helye táján a megduzzadt Zazar vi -
zének nagy robaja terelte el gon do -
latomat. Elcsodálkoztam, hogy mi -
lyen erős hanggal zúdul alá a folyó
az alig két méter magas mes ter sé ge -
sen épített kis vízesésen, ami arra hi -
vatott, hogy nagy esőzés és hóol va -
dás idején valamelyest megtörje a
víz óriási sebességét. Mekkora lehet 
a zúgása például a Venezuelában lé -
vő An gel nevű vízesésnek, amely csak -
nem egy kilométer magasságból zú -
dul le - gondoltam magamban, mi köz -
ben ezt a gondolatomat is elterelte
egy elém táruló nagy szennyfolt a kis
vízesés által gerjesztett örvény tete -
jén. Néztem, hogy az örvényből nem 
tudnak kiszabadulni a színes palac -
kok, mintegy százan járták a riói kar -
neválra emlékeztető táncot. Egy i de -
ig néztem az em ber okozta saj nála -
tos környezetszennyező jelenséget, mi -
közben a németországi és olaszor -
szá gi tapasztalatok jutottak eszem be.
Ugyanis ott a hulladékok szelektív
gyűjtése régóta okosan meg van old -
va, hisz ott úgymond már a kony há -
ban elkezdődik. Külön kis műanyag
gyűjtőkbe teszik a háziasszonyok az
üveget, a papírt, műanyagféléket, pa -
lackokat, de az ételmaradék sem ke -
rül a szemétbe a rágcsálóknak, mert 
arra is van külön tároló. Mindezt két
naponként elszállítják az erre hi va -
tott közszolgáltatók. És ez minden
ki sebb helyiségben is működik, így őr -
zik meg a folyók és az egész környe -
zet tisztaságát.

Végül még egy gondolat: talán é -
vek múlva a mi unokáink is eljutnak
majd arra a szintre, ha egyáltalán
itthon fogják megőrizni a környe ze -
tet.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Varga Imre

Lugossy József portréja a
Vasárnapi Ujságban

Vélemény
Határtalan bizakodással, s egy kis

aggodalommal (vajon megértik az il le -
tékesek?) olvasom lapjukban a szülők -
höz intézett felhívásukat. Bárcsak min -
den szülő megértené és megszívlelné
figyelmeztetésüket az anyanyelv is me -
retének fontosságáról. Kisgyermek ko -
rától jobban megérti a tanuló a tan tár -
gyakat, összefüggésüket. Az anya nyelv
az alap, erre a szilárd alapra építheti a
többi nyelvet, ismeretet. Sok szülő azt
hi szi - tévesen -, hogy gyermeke jö vő jét
biztosítja, ha román tagozatra adja gyer -
mekét. Nem veszi észre, hogy meg foszt -
ja nyelvünk szókincsétől, kifejező szép -
ségétől, irodalmunktól. Hiszen a ,,má sik
tagozaton” sem találták még fel azt a
bizonyos ,,tölcsért”! Hogy az egyetem
kapui tárva állnak azok számára, akik
nem ismerik anyanyelvüket? Hogy min -
den erőfeszítés nélkül érvényesülni fog -
nak? Az állam biztosítja az anyanyelvi
továbbtanulást, csak figyelmesen kell ol -
vasni a sok lehetőségét. ,,Kezünkben a
kenyér és a kés”, éljünk vele, ne uta sít -
suk el. Ne válasszuk az elsorvadás út -
ját!

Örömmel gratulálok Fehér Klá rá nak
tájékoztató, meggyőző soraiért. Adja Is -
ten, hogy eljusson oda, ahol szükség van
rá!

Szaniszló Emese tanítónéninek si ke -
res munkát, lendületet, türelmet kívá nok.
Bárcsak mindenki megértené anya nyel -
vünk előnyeit. A családias hangulat meg -
szeretteti a tananyagot, az iskolát.

Kádár Laura tanítónőnek további e -
redményeket, nemes igyekezetéhez erőt,
egészséget kívánok!

Szeretettel: özv. Csornainé sz.
Breuer Erzsébet, Magyarlápos
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (32.)
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 23., hétfő:

Az első falu, amelyiken áthalad tunk,
Kővárremete volt, de előzőleg Kővár köl -
cse mellett mentünk el. Magyar ber ke szen
túl, a Burszó nevű kisebb folyó hídján át 
Nagysomkútra értünk. Ez egy nagyobb
község vagy pedig kisebb vá roska.

Eddigi utunkon Máramaros sziget től
kezdődően minden falu bejáratánál és
kijáratánál őrség állt. Minden esetben
meg motoztak bennünket az orosz őrök.
De a farzsebemhez egy alkalommal sem
értek hozzá! Nagysomkút határában nem -
csak motoztak, de be is kísértek minket 
valamilyen parancsnokságra, út köz ben
sok orosz katonát láttunk a helységben, 
csinos orosz katonanőket is, szok nyá -
ban, csizmában. Valószínűleg vala mi -
lyen magasabb parancsnokság szé kel -
he tett ott. 

Minket egy udvarra vezettek. Lent a 
fűben egy hatalmas termetű orosz tiszt
ült. Az elé vezettek. Volt egy begya ko -
rolt verziónk: az oroszoknak minden e -
setben azt mondtuk, hogy a németek vit -
tek el minket munkára, most pedig ha -
zafelé igyekszünk. Itt is így mondtuk.
Nem tudjuk, hogy a tiszt elhitte-e ezt a
mesét vagy nem, de barátságos volt ve -
lünk szemben. Egy-egy marék ma hor -

kát is adott nekünk, s aztán intett, hogy
mehetünk.

Nagysomkútot Ny-i szélén hagytuk 
el. Amint egy dombra ért az út, bal ol da -
lán egy nagy füves tisztáson rengeteg ma -
gyar katonát, s köztük civileket is lát tunk.
Foglyok voltak. Géppisztolyos orosz ő -
rök jártak körülöttük. ,,Honnan jöt tök?”
,,Elengedtek az oroszok?” s ehhez ha son -
lók hallatszottak a tömegből. Termé sze -
tesen nem álltunk le traccsolni, és a mint
az út elkanyarodott attól a veszélyes
helytől, még mielőtt az oroszok észbe
kaptak volna, futásnak eredtünk az in -
nen már lejtős úton.

Szerencsénkre ezen a szakaszon egy
ruszkival sem találkoztunk! Bizonyára
gyanúsak lettünk volna, hogyha futva
láttak volna minket!

Legközelebbi falu Szamostölgyes,
majd Nagynyíres, aztán a vasút mel let -
ti úton D felé kanyarodva Gyökeres mel -
lett értünk a Szamos jobb partjához. E -
gészen közel a folyóhoz egy orosz tiszt -
tel beszélgettünk, aki kompra várt ott
egynéhány katonával.

A Szamost átszelő közeli vasúti hí -
don rengeteg em ber dolgozott. Civilek
és egyenruhások is. Úgy látszik, az o -
rosz tisztnek ,,szimpatikusak” lehet tünk, 
mert személyesen vezetett át a vasúti hí -

don minket a folyó másik oldalára. Na -
gyon nagy szerencsénk volt, ha nincs a
tiszt, nem tudom, hogy jutottunk volna
át az eléggé széles folyón. Közúti híd a
közelben nem volt, hiszen ha lett vol -
na, akkor az orosz katonák sem vártak
volna a kompra! (Azon is csak orosz ka -
tonákat, kocsikat, autókat szállítottak.)

A folyó bal partján levő Sülelmed
nevű falu egészen kihaltnak látszott. Hi -
ába kiabáltunk be az udvarokba, vizet
kérve, egy lelket sem tudtunk előcsa lo -
gatni. Innen egy mezei útra tértünk le,
mert DNy-i irányban egy falu kör vo -
nalait vettük észre. A nap már nagyon
alacsonyan állt, amikor beértünk Sza -
mosardóba. Festői környezetben la pu -
ló falucska, mag yar lakosokkal. Tárt ka -
rokkal fogadtak bennünket. Ott, ahol szál -
lást adtak, tyúkot vágtak le és fenséges
vacsorát készítettek részünkre.

Álljon itt a neve ennek a jó szívű
sza mosardói családnak: Nagy Miklós,
Szamosardó 14, u.p. Sülelmed, Szilágy 
vm. - az az este a mai eléggé zűrös na -
punknak nagyon kellemes befejezése
volt. Köszönet a Sorsnak!

Október 24., kedd:

A vendéglátást hálásan meg köszön -
ve napos, szélmentes időben indultunk
el Szamosardóról. Bősháza után Szi lágy -
csehre értünk. A Szilágy nevű folyócs -

kán áthaladva a Szilágyságba jutot tunk.
A Hadad felé vezető úton román

katonák vonatrészlege ért utol bennün -
ket. Éppen szőlőt csemegéztünk az út
szélén. Nemigen molesztáltak, de az al -
maszeghutai bácsi vadonatúj bakan csát
elvették. Napok óta a vállán átvetve hoz -
ta magával, mezítlábasan. Az új ba kancs
helyett egy pár csámpás bakancsot ad -
tak neki. Könyörgését figyelemre sem
méltatták! 

A nap folyamán még Hadad ná das -
dot érintettük, majd Bogdándra értünk. 
Ebben a faluban is egy jó szívű mag yar 
családnál kaptunk szállást.

Október 25., szerda:

Bogdánd alatt folyik a Korondi pa -
tak. Ennek hídján áthaladva Szilágy kö -
vesdre értünk, majd Sarmaságon ke resz -
tül a Kraszna folyóhoz jutottunk, a mely
ezen a helyen nem szélesebb két mé ter -
nél. Mojádtól a Kraszna partján men tünk. 
Hidvég nevű román falut elhagyva a kö -
vesútra tértünk és Győrtelek, majd Ma -
ládia között Somlyóújlakra érkeztünk.
Ezen a helyen elvált tőlünk az alma szeg -
hutai Poczklyan bácsi, amint mondta, a 
közelben van a faluja.

Egy mag yar gazdánál szálltunk meg.
Vettünk két kilónyi marhahúst mi is egy
háznál, ahol marhát vágtak le. Jó pör költ
lett belőle. (folytatjuk)

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!

Kanadai emlekeim (1.) 
Ahhoz, hogy csak részleges képet is 

adjon az em ber egy országról vagy egy 
városról, nem csak látogatóba kell men -
nie, hanem sokkal több időre volna szük -
ség, de a látottakról, hallotakról és jegy -
zeteimből igyekeztem egy általános ké -
pet alkotni, a teljesség igénye nélkül.

Kanada, az észak-amerikai konti nens
nagy részét foglalja el. Területe az At -
lan ti-óceántól a Csendes-óceánig ter jed,
északon a Jeges-tengerig. Szárazfölddel
csak délen határos, az Amerikai Egye -
sült Államokkal.

Kanada, rövid történelme során, nagy
fejlődésen ment át, világszínvonalú gaz -
daságot, kultúrát, életszínvonalt ért el. 
Az oktatás, a környezet, és a mindenki
számára elérhető egészségügyi szol gál -
tatások optimizmussal tölti el a kana da -
iakat a jövő tekintetében is. A ter mé sze -
ti adottságaira is büszke lehet, melyek
nagyon sok turistát vonzanak a világ
minden tájáról.

Kanada a brit korona máig meg ma -
radt gyarmata. Gyönyörű és nagyon ér -
dekes hely, ahol az angol és francia kul -
túra keveredik.

Lakossága többségben európai kana -
daiak, java részük angol vagy francia.
A második legnagyobb etnikai csoport
a kínai. Ezt követik az őslakosok, afro-
 amerikaiak, héberek, oroszok, filippi nók,
magyarok, románok és mások.

Kanada hivatalosan kétnyelvű, és mul -
tikulturális állam, azon kívül sokan be -
szélik a spanyol, olasz, portugál, kínai és
arab nyelvet.

A kanadaiak vallása többségében ró -
mai katolikus, és jelentős számuk angli -
kán és baptista.

Az éghajlat általános jellemzői: me -
leg nyarak és hideg telek.

Kanadában több tó van, mint bár -
mely más országban, és a világ legtöbb 
édesvizű forrásával rendelkezik.

A bevándorlók kulcsszerepet ját szot -
tak, játszanak az ország fejlődésében. A
sokféle országból bevándorló em be rek,
változatos kultúrát hoztak, hoznak ma -
gukkal, így minden etnikai csoport gaz -
dagítja az ország kultúráját. Az indián
őslakosok már időszámításunk előtt is
létrehoztak különböző művészeti érté -
kű alkotásokat. Fából, agancsból szob -
rocskákat, dísztárgyakat készítettek, va -
lószínűleg vallási jellegűeket. Mesteri 
fafaragásokból még ma is látható kü lö -
nös szépségű indián művészet fejlődött 
ki. A szobrászathoz hasonlóan, a festé -
szetben is a templomi művészet jelent
meg a kezdetben.

1857-ben Viktória királynő Ottavát
jelölte meg a megalakuló ország fővá -
rosának. A fővárosban több mint 70 park
található, egyetemek, múzeumok, szín -
házak, mind hozzájárulnak a város kul -
turális fejlődéséhez.

Lázár A.

Péter Károly jegyzete:

A spirálfüzet egy lapja
Egyedül lakja a kétszobás lakást, ahol tisztaság és rend uralkodik, s mind -

ezek fölött egy fürge asszony, aki nyugdíjas.
Most, hogy van, ki hallgassa, elmeséli életét, hogy milyen volt, amikor neki 

rossz volt, és milyen most, amikor még tűrhető. Egy másfélórás monodrámát
hallgattunk végig mi ketten: én, „az újságíró”, és egyik barátom. A drámai mű -
vet maga a főszereplő, vagyis Ica Valentina asszony alkalmazta „színpadra”. 
Boldogan említem meg, hogy néha-néha a melodráma és a romantikus dráma 
elemeit is felfedeztük az előadott műben; ugyanis, élete folyamán mindig ven -
dégfogadónk győzött a gonosz felett!

Német őseit II. Katalin uralkodása idején telepítették a történelmi Orosz -
or szágba. Innen kerültek Máramarosszigetre, ahol ő született. Ereiben több
nemzet vére csörgedez, ennek ellenére gyönyörűen beszél magyarul, mi több,
szavai és spirálozással egybefűzött életírásának lapjai is csodálatos költői ha -
sonlatokat tartalmaznak. Lelkes műkedvelőként, valamikor gyönyörű hang já -
val és színészi képességével bűvölte el a nagybányai mag yar közösséget.

Főhősünkkel történt, hogy meg kellett műteni. Deréktól lefelé elzsib basz tot -
ták. Féltségében vagy nem, de a műtőasztalon szavalni kezdte Arany János Ág -
nes asszony című balladáját. Mondta és mondta, mindaddig, amíg az orvos rá 
nem szólt, hogy sok a szöveg, a műtétet már rég befejezték.

Én is befejezem jegyzetem, de előtte kissé megmásítom a ballada vissza-
 visszatérő sorát: Oh, irgalom atyja, ezután se hagyd el azt a kicsi asszonyt,
aki tárt karokkal fogadott bennünket.



2015. március 20. HU MOR-ZSÁK

HU MOR-ZSÁK

Póré megkérdezi a barátját, 
Snidlinget:

- Mondd, hogy érzed ma gad 
az alkoholellenes egyesü let ben?

- Pompásan.
- És mi a dolgod?
- Reggeltől estig piálnom kell.
- Hát ez hogy lehet?
- Én vagyok az elrettentő

pél da.
***

- Milyen az alkoholista tri -
atlon?

- Sprint a kocsmába, ott súly -
emelés, majd talajtorna ha zá ig.

***
Ábel lejön a rengetegből és

első útja a kocsmába vezet. E -
gész este iszik, majd elindul a
lovaskocsijához, hogy haza tér -
jen. Döbbenten látja, hogy a ko -
csi elől ellopták a lovakat. Fel -
állitja az elméletét:

- Ha én vagyok Ábel, ellop -
ták a lovakat, de ha nem én va -
gyok Ábel, akkor találtam egy
szekeret.

***
Az alkoholista bemegy a kocs -

mába a 10 éves fiával. Rendel
ne ki egy féldecit, és azt mond -
ja, hogy addig nem kelhet fel a 
pult elől, amíg meg nem issza.
A gyerek szagolgatja, kor tyol -
gatja, egy jó óra alatt el is fogy
a pálinka. Akkor az apja meg -
kérdezi:

- Milyen volt, fiam?

- Szörnyű , apa, iszonya tos!
- Na látod! Az a hülye a nyád

meg azt hiszi, hogy én szó ra -
kozni járok ide!

***
- Papa, mikor részeg az em -

ber?
- Például akkor, ha ott a túl -

oldalon két em ber helyett né -
gyet lát.

- De papa, ott csak egy em -
ber áll!

***
Szása ül a Volga partján és

töpreng:
- Ha ledobnának egy atom -

bombát, eltűnnék én is, és a vod -
ka is. Ha neutronbombát dob -
nának le, csak én tűnnék el, s a
vodka megmaradna. De ez mi -
lyen szörnyű bomba lehetett,
hogy csak a vodka tűnt el...

***
Az italbolt előtt egy telje sen

elázott férfi fekszik az asz fal -
ton. Egy járókelő megkérdezi:

- Mi történt magával, bará -
tom?

- Se... semmi. Én vagyok a 
bolt reklámja.

***
- Ha elmegyek a kocsmá ba,

az asszony nem beszél velem
három napig.

- És milyen gyakran jársz
kocsmába?

- Három naponta...

***

Két haver iszogat a kocs -
má ban. Egyik felest küldik le a
má sik után, amikor egyikük
hir te len hanyattesik a székről és
moz dulatlanul elterül a pad lón. 
A ha verja odaszól a csa pos nak:

- Látja, ez a haverom! Min -
dig tudja, mikor kell abba hagy ni!

***
Borisz kifogja az arany ha -

lat, és lehet három kívánsága:
- Legyen a kutam vize vod ka.
- Legyen a tenger is vodka.
- Tudod mit? Adsz még egy

üveg vodkát és rendben va -
gyunk.

***

- Édesapám, nem bírom to -
vább cipelni a húgomat. Cse rél -
jünk, majd én viszem a sört.

- Hogyisne! Még elejte néd!

***
Átmegy a részeg a piroson.

Megállítja egy csinos rend őr nő:
- Ötezer fo rint lesz.
Csorgó nyállal méri végig a 

részeg a nőt:
- Érted akár egy tízest is a -

dok..., de mióta hordtok e gyen -
ruhát?

***
- Mondja, szomszé dasszony, 

maga lámpát éget addig, amíg a
férje haza nem jön haza a kocs -
mából?

- Muszáj, mert a múltkor is
a sötétben a nagy tükörhöz vág -
tam a gyúródeszkát.

***

A kocsma előtt egy részeg
fek szik. Arra megy egy gya lo -
gos és megkérdezi:

- Elnézést, maga részeg,
vagy ez is csak reklám?

***
- Nem szégyelled magad?

- korholja az asszonyka a kocs -
mából hazatántorgó férjet. - A -
mikor elvettél azt mondtad, hogy
én vagyok az életed napsu ga ra.
És most folyton a kocsmában
ülsz.

- Hát persze! Te is tudha tod, 
hogy a napsütéstől szomjas lesz
az em ber.

***
János bácsi kitántorog a kocs -

mából. Nekimegy egy hölgy nek, 
aki rögtön lekever neki két ha -
tal mas pofont, mire az öreg meg -
rázza magát:

- Hű, de hamar hazaértem!

***
A részeg bemegy a kocs má -

ba, kezében egy pezsgősüveg.
- Kedves vendégsereg, hukk, 

boldog új évet mindenkinek!
- Hülye maga? Májusban új

évet köszönt?
- A francba! Mit ka pok én

otthon! Ilyen későn még so sem
mentem haza!

***
Két alkoholista beszélget:
- Te, ittál már kalóz pá lin kát?
- Még nem.
- Nekem van, tessék, igyál!
A másik beleiszik.
- Nem rossz, jó ütős! De mi -

ért kalózpálinka ez?
- Nem látod, ott van az ü ve -

gen a halálfej, meg a két csont!

***
Az ivócimorák megle he tő -

sen becsípve tántorognak ki a
kocsmából. Az egyik átvág az
úttesten, a másik azonban le bo -
torkál a metróállomáshoz ve ze -
tő lépcsőn. Amikor a felszínen 
találkoznak, kérdezi az egyik:

- Hát te meg hol voltál?
- Nem tudom - feleli a má -

sik -, de látnod kellene, hogy a
pincében lakó szakállas fic kó nak 

mi lyen klassz kisvasútja van.

***
Nagy piálás után, éjjel egy -

kor, a társaság egyik tagja fi -
zetni akar:

- Már mész? - kérdezik tő -
le - Hová sietsz?

- Előadásra kell mennem.
- Ilyenkor? És ki tartja az

előadást?
- Hát a feleségem.

***
A részeg később ér haza, mint

általában. A felesége rá is szól:
- Na mi van, távolabbra köl -

töztették a kocsmát?
- Nem, csak az utat széle -

sítették meg egy kicsit.

Akkor vagy részeges, ha...
... vitába keveredsz a tárgyakkal, és ráadásul veszítesz
... a munkád alapvető akadályt jelent az ivásban
... a kezelőorvosod vért talál az alkoholodban
... azt hiszed, hogy a szesz alapélelmiszer
... azt hiszed, nem lehet véletlen, hogy egy nap 24 óra, egy

ládában pedig 24 sör van
... azt hiszed, nem fair, hogy két kezed és csak egy szád van
... az a rohadt parkoló arrébb költözött, míg te a kocs má -

ban voltál
... a két fiad neve: Heineken és Tuborg
... a szúnyog, miután megcsípett, cikk-cakkban repül tovább
... a felségedet csak a pohár fenekén keresztül ismered meg
... azt gondolod: az alkohollal nincs semmi problémád, 

de nélküle...
... mostanában annyit dolgozol, hogy kezd az ivás rová sá -

ra menni
... úgy tartod: alkoholista az, aki annyit iszik mint te, csak

ellenszenves
... azt gondolod, nem te vagy rászokva az alkoholra, ha -

nem az alkohol van rádszokva
... megpróbálsz betakarózni a felezővonallal
... úgy gondolod: két út van, az egyik az alkoholizmus, a má -

sik járhatatlan.
... az a rohadt rózsaszínű elefánt megint hazáig követett

Részeg Himnusz
Kozel-i helyeken,

dobozos Heineken,
kilefetyelt kőbányai

üvegében.

Kozel-i helyeken,
dobozos Heineken,

most is visszhangzik a
Dreher.

Itt van a Stefi a hasamon, 
kifogy a sör a poharamból,
Akkor is iszom ha nem akarok,
ha nem fizet senki utamon. 

Gyomrom mossa a sör,
hízik a vesém,

az em ber mindig jobbat remél.
Sörből lettem, sörré leszek,
félek, hogy a szeszbe veszek.

Pálinka
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Védelmükbe vették párttársai
a kifütyült Kelemen Hunort
Az RMDSZ több tisztségviselője adott hangot felháborodásának a

Facebook közösségi portálon, amiért Kelemen Hunor szövetségi el nököt 
kifütyülték a március 15-ei sepsiszentgyörgyi megemlé ke zésen. 

Tamás Sándor, a Kovászna megyei
önkormányzat elnöke bejegyzésében az
ünnephez méltatlannak nevezte a va sár -
nap történteket – a politikus egyébként
aznap a kézdivásárhelyi megemlé kezé -
sen vett részt –, és úgy véli, „A Szé kely -
földre is begyűrűzött az, amit régóta lá -
tunk Magyarországon”.

„Kiállok Kelemen Hunor mellett, mert
tudom, hogy az elmúlt években mit tett 
értünk, és mit akadályozott meg, ami el -
lenünk irányult” – írja az elöljáró, majd 
leszögezi: a szövetségi elnöknek kö szön -
hető a sepsiszentgyörgyi Stúdióterem
megépítése és Gábor Áron ágyújának
hazahozatala. „Nem utolsósorban, ő az,
aki végre megfogalmazta, leírta és köz -
vitára bocsátotta a Székelyföld autonó -
miastatútumát” – olvasható Tamás Sán -
dor bejegyzésében.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy pol -
gármestere úgy tudja, több sepsi szent -
györgyi felháborodását is kiváltotta, a -
hogyan „egyesek az RMDSz elnö ké -
vel szemben viselkedtek”. Az elöljáró
Facebook-oldalán megjegyzi, keserű
szájízzel maradt az ünnepség után.

A Kelemen Hunor sepsi szent györ -
gyi beszédét kísérő füttykoncert kap csán
Horváth Anna kolozsvári alpolgár mes -
ter „B osztályos szintű futball meccs han -
gulatról” ír bejegyzésében, és köszö ne -
tet mond a kincses városi ünnep lők nek,
akik „nem a saját nemzettársuk meg lec -
kéztetésével” foglalkoztak március 15-én.

A közösségi portálon fejtette ki vé -
leményét a történtekről Nagy Debre cze -
ni Hajnal, a szövetségi elnök sajtóta -
ná csosa is, aki azt nehezményezi, hogy 
a Háromszék napilap vezércikke sze rint
a felhangzó fütty egyértelműen jelezte, 
hiba volt az RMDSz elnökét meghívni

a sepsiszentgyörgyi március 15-ei ren -
dezvény színpadára, és megszakítani a
hagyományt, miszerint a megyeszék he -
lyen a nemzeti ünnep nem a pártpo li ti -
ká ról szól. A sajtótanácsos emlékeztet,
politikusok korábban is részt vettek az
ünnepségen, és úgy véli, valójában a „tö -
megben elvegyült, megszervezett kis
csoportok” fütyülték ki Kelement.

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely 
Tanács elnöke a téma kapcsán arra em -
lékeztet bejegyzésében, hogy évekkel
ezelőtt Sepsiszentgyörgyön megál la pod -
tak, nem lesz hazai pártpolitikai von za -
ta az ünnepnek, hogy megelőzzék a kü -
lön megemlékezéseket, és „ez tökéle te -
sen működött hat éven keresztül”. „Kel -
lett ez nekünk? Nemzeti ünnep helyett
nemzeti füttykoncert, s nem kis fele lős -
ség az elnököt is ennek kitenni, mert
lehetett tudni, hogy ez fog következni,
vagy nem éltek a földön?” – teszi fel a
kérdést Gazda Zoltán, aki szerint az
RMDSZ téves politizálásával ma gya ráz -
ható a résztvevők visel kedése.

Az említett Facebook-bejegy zé sek -
re érkező kommentek többsége szerint
egyébként az RMDSZ elnöke megér de -
melte, hogy kifütyüljék – a hozzá szó -
lók közül sokan úgy vélik, a fütty kon cert
valójában a szövetség politikai tevé keny -
ségének a bírálataként értelmezhető –,
többen azt is megjegyezték, hiba volt
Sepsiszentgyörgyre hívni Kelement.

A Sepsiszentgyörgyön történtekre
reagált közleményében az RMDSZ par -
lamenti csoportja is. „Sepsiszent györ gyön
egy kis számú mag yar csoportosulás fon -
tosabbnak érezte saját nézeteit hangoz tat -
ni, mintsem közös ünnepünket tisz te let ben
tartani" – olvasható a parlamenti csoport
állásfoglalásában. (Krónika)

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!

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!



Jobb a híre
a Harvardnak, mint

az oktatás színvonala,
de csak kicsivel

A Har vard Egyetemnek van a leg -
jobb hírneve a felsőoktatási intézmé -
nyek között, derül ki a Times Higher
Ed u ca tion World Rep u ta tion Rank ings 
2015 eredményeiből. Utána két nagy-

 britanniai egyetem a Cam bridge és az
Ox ford következik. Az első tízben
ezen kívül csak amerikai felsőoktatási
intézmények kerültek: MIT, Stan ford,
Uni ver sity of Cal i for nia (Berke ley),
Prince ton, Yale, Cal i for nia In sti tute of
Tech nol ogy (Caltech) és a Co lum bia
Egyetem. A rangsorolásnál az oktatási
és a kutatási hírnevét is megnézték. A
százas listára nemhogy magyarországi
és romániai egyetemek nem kerültek,
de közép- és kelet-európai felsőokta tá -
si intézmény is alig van. Svájcból 2
egye tem, Németországból 6 egyetem,
Oroszországból pedig szintén 2 egye -
tem került be. A világ legjobb egye te -
meit rangsoroló októberi listát még a
Caltech vezette, de úgy látszik, a repu -
tációban van még mit fejlődniük. Azon 

a listán a hírnéveben első Har vard a 2.
volt. A mostani listán második Cam -
bridge az 5., míg a hírneves listán har -
madik Ox ford ott a legjobb egyetemek
között is a 3. lett. (transindex)

A szerelmes férfiak
egészségesebben

étkeznek
Az oxitocinnal kezelt férfiak egész -

ségesebb, legalábbis kevésbé zsíros éte -
leket fogyasztanak - derült ki az USA
Endokrinológiai Társaságának 97. ta -
lálkozóján közzétett tanulmányból. A
Malackaraj által ismertetett kutatásból
kiderül, hogy a Harvardon végzett kí -
sérletben 25, közöttük 12 túlsúlyos fér -
fi vitte be a placebót, vagy az oxitocin
hormont egy orrspray segítségével. Az
oxitocint fecskendező alanyok -testal -
kattól függetlenül 122 kalóriával és 9 g 
zsírral kevesebb reggelit fogyasztottak
el. A hormon inzulintermelésüket is jó -
tékonyan befolyásolta. A kutatók sze -
rint az ok nem világos, mert az oxitocin 
az étvágyat biztosan nem befolyásolja,
de az nem derült ki, hogy akkor ugyan
mit. Az oxitocin hatásairól eddig is
tudták, hogy elsősorban a szüléssel és a 
szoptatással függnek össze, de ugyan -
akkor befolyásolja az agy érzelmekért,
kognitív és szociális tevékenységekért
felelős területeit is. És a szerelemi ér -
zés kialakításában is részt vesz. Oxi to -
cin szabadul fel mind a férfiban, mind
a nőben például orgazmuskor. Oxito -
cin hatására a férfiak érzékenyebben
vi szonyuljanak mások irányában, von -
zóbbnak látják partnerüket.

Férjbérleti szolgáltatást
indítanának Moszkvában

Bár az orosz magánszektorban is
több hasonló kezdeményezés nap vilá -
got látott már, most Moszkva pol gár -
mesteri hivatala is férjbérleti szolgál ta -
tás indítását tervezi - írja a The Guard -
ian a The Mos cow Times nevű oldalra
hivatkozva. A kölcsönvett férjek az el -
képzelések szerint olyan ház körüli
munkákra lesznek bevethetők, ame -
lyek a városháza szociális osztályát ve -
zető Andrei Beshtanko szerint hagyo -
mányosan a férfiak feladatát képezik.
A villanykörte kicserélésére vagy a

pol cok felszerelése a bérférjet a hát rá -
nyos helyzetűek ingyen, míg a kevésbé 
hátrányos helyzetűek pénzért vehetik
igénybe. (the guard ian)

Szétnyomta egy fotós a
világ legkisebb szobrát
Egy fotós véletlenül szétnyomta a

világ egyik legkisebb szobrát, miköz -
ben fotózni akarta azt. A Trust (Biza -
lom) című szobor kb. 80x100x20 mik -

rométernyi volt (1 mikrométer = 0.001
milliméter), és egy évig készült. Az
elektronmikroszkóppal fotózó tech ni -
kust maga az alkotó, Jonty Hurwitz
hív ta, hogy képeket készítsenek a na -
no technológiával készülő szob rocskái -
ról. “Egyszer csak észrevettem, hogy
egy ujjlenyomat van ott, ahol a szobor
állt, és kicsit kiakadtam” - mesélte Hur -
witz. (in de pend ent.co.uk) 

Romániában a szülések
egyharmada sürgősségi

császármetszés
Az Európai Unió legtöbb tagál la -

má ban folyamatosan emelkedik a csá -
szármetszés aránya, bár néhány or -
szág ban a jelenség mérséklődésére is
van példa. A City Uni ver sity Lon don
vezetésével készült tanulmányból ki -
de rült, hogy míg Cipruson a gyerekek
52 százaléka, Nagy-Britanniában nagy -
jából pedig negyede születik csá szár -
metszéssel, addig például Svédor szág -
ban csak 17 százalék ez az arány. A
BBC News által ismertetett kutatás -

amely a BJOG című tudományos fo -
lyóiratban jelent meg - 26 európai or -
szág adatait vizsgálta. A kutatók szá -
mos lehetséges magyarázatot felsorol -
tak a császármetszés növekvő ará nyá -
ra, beleértve “a műhibaperektől való
félelmet, a pénzügyi megfontolásokat,
a várandós nő kérését, és azt a fel fo -
gást, amely szerint a császármetszés
biz tonságos eljárás”. A tanulmány rá -
mu tatott, hogy a császármetszések szá -
mának növekedésével potenciálisan
nőtt az anyák és újszülöttek egész ség -
ügyi kockázata - mint például a hal va -
születés - a jövendőbeli terhességek -
nél. A kutatás szerint a programozott
császármetszések aránya Cipruson és
Olaszországban a legmagasabb, 38,8,
illetve 25 százalékos. A ráta 6,6 szá za -
lékkal Finnországban és Norvégiában,
valamint 7,7 százalékkal Hollandiában 
a legalacsonyabb. A sürgősségi csá -
szár metszések aránya Romániában a
legmagasabb 33 százalékkal és Svéd -
országban a legalacsonyabb 8,6 szá za -
lékkal. Tavalyi összeállításunkban Zsig -
mond István, a kolozsvári Gynea ma -
gánszülészet és nőgyógyászat vezetője 
úgy nyilatkozott, hogy 30-35 százalék
közötti lehet a császármetszéssel szü -
letők aránya, és az arány folyamatosan
növekszik. A megkérdezett nőgyó gyá -
szok akkor úgy nyilatkoztak, hogy a
növekedésnek az lehet a magyarázata,
hogy a nők kérik, az orvosok pedig az
orvosi műhibaperektől való félel mük -
ben elvállalják a műtétet. Alison Mac -
farlane, a City Uni ver sity Lon don ta -
nára úgy vélte, meglepő, hogy ekkora
különbség van az európai országok gya -
korlatában. Hangsúlyozta, hogy szük -
ség lenne az egyes országok irány el -
veinek összehasonlító vizsgálatára.
Gail John son, a brit szülésznők kol lé -
giumának oktatási és kutatási tanács -
adója szerint az országok közötti el té -
rés az egészségügyi szolgáltatási mo -
dellek különbségéből és a különböző
populációk általános egészségügyi hely -
zetéből fakadhat. “A császármetszés
sürgősségi eljárás, amit akkor kell vég -
rehajtani, ha nem lehetséges a ter mé -
sze tes szülés. Ez nem életstílusbeli
dön tés, és bár biztonságos műtétről
van szó, nagyobb a kockázata, mint a
természetes szülésnek” - fogalmazott
John son. (mti)

Szerelem, mint méreg
VÍZSZINTES: 1. “Az első sze re -

lem azok közé a mérgek közé tar to -
zik ...” (Öttinger). 13. Oszlopot he -
lyettesítő leányalak. 14. Esni kezd az
eső. 15. Cink és bór vj. 16. Mint bent!
17. Rámába van foglalva. 19. Szö vet -
ség. 20. Helyez. 22. Számítógép-me -
mória. 23. Óriáskígyó. 24. Forma. 26.
Becézett Antal. 28. Alumínium és hid -
rogén vj. 29. Lengyel város. 31. Mor -
zehang. 32. Mátka. 34. Pára! 35. Vö -
rösmarty Mihály eposza. 36. Szír rítu -
sú katolikus. 39. Skót családnevekben: 
fia-. 40. Matematika (röv.). 41. ... re -
mélsz?; Kovács Kati dala. 42. ... plus
ul tra; utolérhetetlen. 44. Nemes érze -
lem. 47. ... Hari; kémnő volt. 48. Né -
mán akar! 50. Kártyajáték. 51. Bank -
ban vannak! 52. Égéstermék. 53. Hatá -
rozórag, a -nek párja. 55. Állati eredetű 
élelmiszer. 57. Száraz növényi szár.
59. Női név. 61. A szív oldala. 62. Ga -
boni, thaiföldi és osztrák gkj. 64. A Ki -
limandzsáró legmagasabb csúcsa (5892
m). 65. Szeg falba juttatása. 68. Be te -

rel! 69. Páratlan nyápic! 70. Vá szon -
kötésű pamutszövet. 71. ... bukik; el esik.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Kuroszava; 
japán filmrendező. 2. ... Lisa; Le o -
nardo da Vinci festménye. 3. Észak-
 eu rópai nép. 4. Szemszín. 5. A földre
helyez. 6. Áramforrás. 7. Gyakorító
igeképző. 8. Francia író (Julien). 9. Jon 
An der son együttese. 10. Ady Endre
egyik álneve. 11. Rosta. 12. Afrikai
ország; fővárosa: Luanda. 18. Quod ...
demonstrandum; Ezt kellett bizonyí ta -
ni. 19. Kínai hosszmérték. 21. Össze -
függés. 23. A kéngyártás alapanyaga.
25. Kacat. 26. ... mail; légipostával. 27. 
Oktat, nevel. 29. A gondolat befejező
része. 30. Időmérő szerkezet. 31. Lon -
doni képtár. 33. Beható! 36. Az Olt
testvére. 37. Nomen est ...; A név vég -
zet. 38. Hasonló. 40. Egyetemi étkez -
de. 43. Cseh férfinév. 45. Zuhanni
kezd! 46. Csillog a feje! 47. Harap. 49.
A síkszög mértékegysége. 52. Tartó sí -
tó folyadék. 54. Kéretlen tanácsokat
ad. 56. Reding ...; mag yar kártyafi gu -
ra. 57. A sas fegyvere. 58. Vuk neve -
lője. 60. Mi lesz, már? 61. A házban.
63. Szekérrakomány (nép.). 65. A -ből
párja. 66. Élet (fr.). 67. Gléda. 70. Kiss
... Kate!; Cole Por ter musicalje. 72.
Forgórész!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Pácienseket
„vásárolhatna”

egymástól a
háziorvosok

Pácienseket „vásá rolhat nak”
egymástól a háziorvosok az erre
az évre vonatkozó keret szer ző -
dés-tervezet szerint, a betegek a -
zonban nem kötelesek elfogadni
új orvosukat – nyilatkozta Va si le
Ciurchea, az Országos Egész -
ségbiztosítási Pénztár (CNAS)
el nöke.

Kifejtette: amennyiben a tervezetet
elfogadják, egy szakember törvé nye -
sen lemondhat néhány pácienséről, és
kezelésüket felajánlhatja kollégájának, 
de „a polgárok természetesen továbbra 
is szabadon választhatják meg házi or -
vosukat”.

Az elképzelés szerint megszün tet nék
azt a jelenleg érvényben lévő előírást,
hogy egy orvos csak akkor köthet szer -
ződést a biztosítóval, ha legalább 800,
hivatalosan bejelentett páciense van.
„A kezdeményezés a betegek javát szol -
gálja, hiszen liberalizálni szeretnénk az 
egészségügyi piacot. Ennek ellenére
nem fogjuk arra kötelezni a több ezer
beteget ellátó szakembert, hogy csök kent -
se páciensei számát, erről szabadon dönt -
het majd” – magyarázta Ciurchea.

E gész ségügyi
kártya - várni kell

A CNAS vezetője arról is beszá -
molt, hogy akár egy-két év eltelhet a
februártól használatos elektronikus e -
gész ségügyi kártya aktiválásáig: a be -
te geknek nem kell csak ezért ellátogat -
niuk a háziorvoshoz, az aktiválással nyu -
godtan lehet várni a legközelebbi orvo -
si vizsgálatig.

Ciurchea elmondta: eddig közel 13,5
millió állampolgár kapta kézhez a kár -
tyát, ezek közül 4,5 milliót használtak,
és a CNAS kirendeltségeinél további
500 ezer biztosítottat várnak, hogy át -
vegyék az elektronikus azonosítójukat. 
Hozzátette: míg néhány hete négy e zer -
re tették azok számát, akik vallási vagy 
más okból visszautasították a kártya
hasz nálatát, 50–100 személy időköz ben 
meggondolta magát.

A biztosító vezetője felhívta a pol -
gárok figyelmét arra, hogy semmilyen
személyes, a kártyán szereplő infor má -
ciót ne adjanak meg ismeretleneknek,
az elmúlt időszakban ugyanis többen je -
lezték, hogy a magukat a CNAS mun -
katársának kiadó személyek telefonon
kértek ilyen információkat.

Nicolae Bănicioiu egészségügyi mi -
niszter ugyanakkor rámutatott: május
elsejétől a biztosító nem fizet egyetlen
olyan vizsgálat vagy kezelés után sem,
amelyhez nem az elektronikus kártyát
használták. (Krónika)

èè  NŐ VAGY?   çç
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.

Ingyenes TAKARÍTÓ KÉPZÉS Nagybányán
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet ingyenes épület és jármű takarító képzést

indított február 23-án Nagybányán.

A 45 NAPIG TARTÓ tanfolyam  a Nagyváradi Caritas Catolica és a Gyulfahérvári
Caritas szervezetekkel közösen indított,

„PARTNERSÉG A MUNKAERŐPIACI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT”

nevet viselő pályázat keretén belül valósul meg.  

A Nagybányán indult 360 ÓRÁS tanfolyamra 23 SZEMÉLY jelentkezett.
A résztvevők 120 ELMÉLETI és 240 GYAKORLATI ÓRA során megtanulják többek

között:
l hogyan kell használni a kézi és elektromos takarító eszközöket, gépeket;
l hogy tervezzék meg tevékenységüket,
l hogy tartsák karban a munkaeszközöket;
l hogy ültessék gyakorlatba az egészségügyi, higiéniai szabályzásokat;
l hogyan kell épületek belső tereit illetve tömegközlekedési járművek belsejeit tisztítani

és csapatban dolgozni.
A képzést sikeresen elvégzők az uniós tagállamok által elismert oklevélben részesülnek,

továbbá nagymértékben megnő az esélyük egy munkahely megszerzésére. 

Börtönbüntetésre ítéltek negyvennyolc korrupt vámost és határrendészt
Több tucat vámost és határrendészt í -

téltek börtönbüntetésre korrupció miatt 
- közölte a Mediafax hírügynökség.

A legfelsőbb bíróság ítélete szerint
48 határrendész és vámos öt év letöl -
ten dő szabadságvesztést kapott, to váb -
bi 14 pedig két év felfüggesztett börtön -
büntetést. Az elítéltek a román-ukrán

határon lévő Siret nevű határátkelőnél
dolgoztak. 2011-ben buktatták le és ab -
ban találták vétkesnek őket, hogy ke nő -
pénzt fogadtak el és cigaretta csem pé szet -
ben vettek részt. Azzal vádolták őket,
hogy szervezett bűnözői csoportot alkot -
va, jelentős összegeket fogadtak el ke -
nőpénzként, s ezért cserében szemet

hunytak a cigarettacsempészek tevé -
keny sége fölött.

Első fokon tavaly májusban a vád -
lottak öt hónaptól három évig terjedő
felfüggesztett börtönbüntetést kaptak a 
suceavai ítélőtáblán, de a legfelső bíró -
ság helyt adott a román korrup ció el le -
nes ügyészség Suceava megyei kiren -

deltsége által beterjesztett felleb be zés -
nek, és másodfokon, jogerősen szigo rí -
totta az ítéletet.

2011 februárjában mintegy nyolc -
van határrendőrt vettek őrizetbe. A ro -
mán hatságoknak ez volt az egyik első
ilyen nagyszabású akciója Románia ha -
tárainál. (maszol.ro)
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 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!

 A legnagyobb konyhai hibák, 
 amelyektől nem tud fogyni

Fogyni akar és úgy érzi, mindent megtesz, mégse mutat ke ve -
sebbet a mérleg? Ezzel sokan vannak így, de a Shape.com adott
pár tip pet, milyen apróságokra érdemes odafigyelni, amelyekkel
mégis komoly eredményeket érhet el.

Tudja, mennyit főzött?
A recepteknél szinte mindig fel van

tüntetve, hogy hány adagnak felel meg az 
adott mennyiség. Sokan követik el mégis 
azt a hibát, hogy ezekkel a megadott
mennyiségekkel számolnak akkor is, ha
kevesebb személyre főznek, így végül
akár 4 főre elegendő ételt esznek meg
például ketten. Szóval mielőtt nekilátna a 
vacsorának a frissen talált receptből, ala -
posan olvassa át az előírt mennyiségeket, 
és ha szükséges, változtassa őket! 

Rejtett cukrok
Gondolná, hogy egy finom húsos étellel, vagy salátával akár nagy mennyi -

ségű cukrot is bevihet? Pedig sajnos így van, legalábbis ha üveges-zacskós szó -
szokat, önteteket és fűszerkeverékeket használ hozzájuk, ezek ugyanis rengeteg
cukrot tartalmaznak (csakúgy, mint az előre bepácolt húsok!). Szóval a készen
vásároltak helyett készítse el inkább ön ezeket - vagy, ha készen veszi, legalább
jól nézze meg, mint is tartalmaz. És legyen alapos, mert a gyártók ma már
szeretik álneveken feltüntetni a cukrot, szóval ha kukoricaszirupot, vagy malátát
lát a felsorolásban, nyugodtan hagyja ott.

Túl sok olaj
A legtöbb zsír és olaj sajnos elég magas kalóriatartalommal bír, ezért bánjon

csínján velük. Ha például nem kell sok zsiradék, akkor szerezzen be szilikonos
kenőecsetet, vagy tegye az olajat egy spriccelős flakonba, és úgy használja! De
ami még jobb – és ezzel teljesen ki is válthatja az olajat –, vegyen sütőpapírt
vagy sütőzacskót, és kísérletezzen nyugodtan azzal, hogyan lehet a tűzhelyen,
bőséges olajban sütött dolgokat inkább sütőben elkészíteni!

Már főzés közben is eszik
Na igen, sokak számára nagy kísértés úgy főzni, hogy közben nem csipe get -

nek, hiszen így nem csak az éhséget lehet csillapítani, de a fűszerezést is ellen -
őrizni kell valahogy. Viszont ha nem salátát, vagy egy egyszerű szendvicset
készít, akkor csak a hozzávalók kóstolgatásából akár több mint 100 kalóriát is
vehet magához, még mielőtt egyáltalán nekilátna az étkezésnek. Hogy ezt el -
kerülje, előre mérje ki mindenből a kívánt mennyiséget,a maradékot meg rakja
vissza – így kisebb az esély az elcsábulásra.

Túl sok sót használ
A nagy mennyiségű só nem csupán a testsúlyra, hanem az egészségre is rossz

hatással van, így lehetőleg mérsékelje a használatát. Az egészségügyi problémák 
mellett a só egyik leginkább diéta-veszélyeztető húzása, hogy ha túl sokat fo -
gyaszt belőle, szomjas lesz, amit azonban könnyű összekeverni az éhségérzettel. 
A só mennyiségét úgy tudja egyszerűen csökkenteni, ha jó sok zöldfűszert, citro -
mot, esetleg ecetet használ, és ha nem sóz kóstolás nélkül! Még jobb, ha igyek -
szik minimálisra visszaszorítani a nagy mennyiségű hozzáadott sót tartal mazó
készítmények fogyasztását is (pl. felvágottak, húsleveskocka, ételízesítők).

A kényelemnek ára van
Igazán kényelmes olykor a gyorsfa -

gyasztott ételekhez nyúlni, hiszen alig
kell velük bajlódni, és már lehet is enni.
Ám ez csak valamit valamiért alapon
működik, hiszen bár pár perc alatt kész
vannak, viszont alig pár száz kalóriát
tar talmaznak, így 1-2 óra múlva bizto -
san újra meg fog éhezni. Ezért ha tudja,
hogy kevesebb ideje lesz főzni, készítse
el előre az ételeit: grillezzen húst, főzzön 
ki rizst, pároljon zöldséget – ezek nemcsak kiadósak, mégis egészségesek, de
ráadásul hamar el is készülnek. Egy másik megoldás, hogy vegyen salátát (akár
zacskósat), keverjen hozzá apróra vágott avokádót meg konzerv babot (ne
cukrosat!). Ez a menü igazán alacsony kalóriatartalmú, mégis tápláló, így nem
éhezik meg hamar utána.

Hagyományos receptek
Sajnos a nagymamáinktól ránk hagyott receptek nagy része nem mondható

egészségesnek, hiszen tele vannak zsírral és kalóriával - és sajna ez a mag yar
konyhára különösen igaz. Persze nem kell búcsút inteni ezeknek a finom ízek -
nek, elég pár apróságot megváltoztatni: panírozáshoz például használjon teljes
kiőrlésű morzsát, esetleg zab- vagy kukoricapelyhet, napraforgóolaj helyett
válasszon inkább olívaolajat vagy kókuszzsírt, a majonéz alapú önteteket pedig
váltsa ki avokádó-, illetve görög joghurt alapúval. Ha a tökéletességre törekszik,
arra is figyeljen, hogy bármi is legyen a tányérján, a felét zöldségek és gyü -
mölcsök foglalják el! (divany.hu)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

GYÁSZJELENTÉS

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy
2015. március 18-án, 70 éves korá -
ban, tragikus hirtelenséggel elhunyt

TÖRÖK ANNAMÁRIA
(Kati)

Temetéséről később intézkedünk.
Mélyen gyászoló családja és

férje, Vida Zoltán

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik

BORKUTI SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára ko szo -
rút, virágot helyeztek és részvétüket
nyil vánították. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Szerdán volt 9 éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor a szeretett férj, 
é des apa, após, a szinérváraljai

SIKE ZOLTÁN
borászmester

örökre itt hagyott bennünket.
Em lé két kegyelettel őrzi: a család

Fájdalommal emlékezünk,
március 23-án lesz két éve annak a
szomorú napnak, amikor a szeretett

NAGY LAJOS
életének 94. évében eltávozott

az é lők sorából.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.

„Telhetnek hónapok, múlhatnak
é vek, / Szívből szeretünk és nem
felej tünk téged.”

Március 22-én, vasárnap lesz egy 
é ve annak a fájdalmasan szomorú
nap nak, amikor a drága jó férj,
édesapa, a pós és nagyapa

PUGNER SÁNDOR
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Em léke legyen áldott, nyugalma
csendes. Szerető felesége Aranka és
gyer me kei, családjaikkal együtt.

Fájó szívvel emlékezünk, 7 éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a drága

id. LÉTAI JÓZSEF
örökre itt hagyta szeretteit. Em lé két
kegyelettel őrzi felesége Olga, fia Jó zsef,
menye Edit, unokái Kinga és Al bert

„Az emlékezéshez nem emlék,
ha nem szeretet kell, / s akit szere tünk,
azt nem felejtjük el.” (Shake speare)

FEHÉR LÁSZLÓ
halálának ötödik évfordulóján, már -
cius 22-én, fájdalommal emlé ke zünk
a szeretett férjre és édesapára.

Nyugodjék békében!
Felesége és leánya

Fájó szívvel emlékezünk. Március
20- án lesz 2 éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága 

SOÓS IBOLYÁNAK
a jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel szívünkben ő -
ríz zük. A gyászoló család

HÉTFŐN TÁNCHÁZ!

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

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

Áprilisi

KÁRPÁTALJAI
AUTÓBUSZOS

KIRÁNDULÁSUNKRA

két hely felszabadult!
Időpont: április 10-13. (pén tek

reg gel - hétfő este)
Időtartam: 4 nap, 3 éjszaka

Részletek, információk a Tele -
ki Mag yar Házban személyesen,
vagy a 0744919166 telefonszámon!

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

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –
Koporsók, szállítás és

más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK

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

NAGYBÁNYAI
OLVASÓINK

FIGYELMÉBE!
Új Szót ezentúl

a régi főtéri
ANTIKVÁRIUMBAN,

illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

APRÓHIRDETÉSEK
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

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. 

Tersánszky

Józsi Jenõ
Könyvtár
Nyitva KEDDEN és
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

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

Szeretsz olvasni? Másokkal be -
szélgetni – könyvről, olvasmányél -
mé nyeidről? Akkor neked szólnak az
„Olvass nekem” alkalmai. Itt a ta -
vasz, találkozunk minden szerdán 16
órakor, legközelebb március 25-én, 
a Teleki Házban! Várunk szeretettel!
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Elpáholta a Viborgot
a Nagybánya –

A Volgograd következik 
„Felmosta a padlót” dán vendégével, a szebb napokat is megélt

Viborggal a Nagybányai HCM a női kézilabda-Bajnokok Ligája
középdöntőjének utolsó fordulójában. A nagybányai HCM  vasárnap
este azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és a találkozó
elejétől a végéig irányítása alatt tartotta a játékot.

A magabiztosan védő Paula Ungu re -
anuval a kapuban, és a gólerősen pará -
dé zó Do Nascimentóval a pályán ha -
mar meglépett attól a skandináv ala ku -
lattól, amely ezúttal még csak az e gyen -
lítés közelébe sem került. A Szűcs Gab -
riellát is foglalkoztató román bajnok
végül 32-22-re nyert, és történetében
most először jutott a negyeddöntőbe.

Pedig tavaly ősszel még kevesen
gondolták volna, hogy a HCM talp ra -
áll. Télen viszont megérkezett Tone Ti -
selj edző, aki rendezte a sorokat, és bár
a csoportkörből egyetlen pontot sem vit -
tek magukkal, most mégis a hatos har -
ma dik helyéről léptek tovább.

Ez mindenképp biztató a folytatásra 
nézve, hiszen elkerülték a Cristina Ne a -
gut foglalkoztató, a másik ágon cso -
portgyőztes Buducsnostot, és az orosz
bajnok Volgogradi Szi nara-Dina mó val
csapnak majd össze az egyenes kie sé -
ses szakaszban. Nem lesz egyszerű fel -
adat, ugyanakkor a Dinamo gyengébb,
mint a norvég Larvik vagy a címvédő
Győr.

Utóbbi két együttes már rég bebiz -
tosította továbbjutását a középdöntős
csoport első két helyéről, így a Larvik
a Savehof el len aratott 25-17 arányú
győzelme, továbbá a mag yar alakulat
franciaországi 27-20-as sikere a Metz
el len már nem befolyásolta a sorsukat.

A 2. csoport végeredménye: 1. Larvik
20 pont, 2. Győr 16, 3. Nagybánya 8, 4. 
Viborg 7, 5. Metz 6, 6. Savehof 3.

A másik ágon a Neagut foglal koz ta -
tó montenegrói együttes, a Buducsnost 
ugyancsak korán bebiztosította csoport -
elsőségét, mögötte a Volgograd (11 pont),
a Szkopje (11), a Thüringen (11), a Lei -
p zig (6) és a Ljubljana (2) végzett.

A csoportokból, mint ismert, az első 
négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, 
ahol Vardar Szkopje-Győr, Thü rin ger-
 Larvik, Viborg-Buducsnost és Nagy -
bá nya-Volgograd párosításban ját sza -
nak oda-visszavágós rendszerben ápri -
lisban. (Krónika)

Nagybányai HCM – Viborg
HK A/S 32 – 22 (17 – 11)

„Lascăr Pană” csarnok, teltház. Ve -
zette: Saso Krkacev és Gjoko Kolevski
(mindkettő macedón). EHF-ellenőr:
George Bebetsos (görög).

Büntetődobások: 4 – 4 (3 – 3 kihagy -
ta: Do Nascimento, illetve: Damja no vics).
Kiállítások: 6 – 4 perc.

HCM: Ungureanu (16+1), Aren -
hart – Do Nascimento 5 (1), Abbingh 5 
(2), Ardean Elisei 4, Makeeva 4, Dav y -
denko 3, Nechita 3, Herrem 3, Marin
2, Lobach 2, Buceschi 1, Szűcs, Gje or g -
jievska, Dinis Vartic, Pirvut. Edzők:
Tone Tiselj és Grega Karpan.

Viborg HK A/S: Masson de Souza
(6+1), Poulsen (7) – Burgaard 8 (1),
Skov 4 (2), Damjanovic 4, Andreassen
3, Lyksborg 2, Balle 1, Paulsen, Lund -
green, Mikkelsen, Gul den, Gravholt.
Edzők: Lars Friis-Hansen és Liss Kris -
tensen. (BÚSZ)

F1: Ham il ton esélyt sem adott
senkinek, rajt-cél győzelmet aratott

A világbajnoki címvédő Lewis Hamiltonnak, a Mercedes brit
pilótájának a rajt-cél győzelmével zárult a vasárnapi Forma-1-es
idénynyitó Ausztrál Nagydíj. A 30 éves versenyző pályafutása so rán
34. alkalommal állhatott fel a dobogó felső fokára, mögötte
csapattársa, a német Nico Rosberg végzett a második helyen.

Harmadikként a négyszeres vb-győz -
tes Sebastian Vettel, a Ferrari német pi -
lótája zárta a versenyt, így egy dobo -
gós helyezéssel mutatkozott be a ma ra -
nellói istállónál.

A rajtrácson csupán 15 autó foglalta 
el a helyét, Valtteri Bottas, a Wil liams
finn pilótája hátfájdalmai miatt nem tud -
ta vállalni a versenyt, az orosz Da nyiil
Kvjat (Red Bull) és a dán Kevin Mag -
nus sen (Mc Laren) autója pedig a be me -
legítő körben, műszaki hiba miatt meg -
állt.

A startot Ham il ton, s az első sorok ból
indulók egyformán jól kapták el, ám az 
első kanyarban néhány autó összeért, a 
venezuelai Pas tor Maldonado pedig a

falnak csapódott a Lotusszal, ezért a ver -
senybíráknak a pályára kellett külde ni -
ük a biztonsági autót. A Safety Car há -
rom kör után elhagyta a pályát, ekkor az
első három helyen Ham il ton, Ros berg
és Felipe Massa (Wil liams) száguldott.

Ham il ton sikeréhez kétség sem fér -
he tett a viadal alatt, bár csapattársa a
verseny közepe táján megközelítette, a
brit pilóta kézben tartotta a futamot, s
akkor gyorsított, amikor nagyon mu -
száj volt.

A harmadik helyért Massa és Vettel
csatázott nagyot, de kettejük küzdelme 
gyakorlatilag a kerékcseréknél eldőlt, a
Ferrari stratégiája jobbnak bizonyult,
így a futam nagyobb részében Vettelé

volt az utolsó dobogós hely.
Nagyszerűen teljesítettek azok az ú -

joncok, akik rajthoz tudtak állni: a bra -
zil Felipe Nasr (Sauber) fantasztikus
teljesítményt nyújtva ötödik lett élete el -
ső F1-es futamán, ifjabb Carlos Sainz
(Toro Rosso) szintén pontot szerzett,
mert kilencedikként zárt, a mindössze
17 éves hol land Max Verstappen (Toro 
Rosso) pedig pontszerző helyen halad -
va volt kénytelen műszaki hiba miatt
feladni a viadalt a 32. körben.

A világbajnoki idény két hét múlva, 
Malajziában folytatódik.

Ausztrál Nagydíj, végeredmény (a
pontszerzők):

1. Lewis Ham il ton (brit, Mercedes)
1:31:54.067 óra (58 kör, 307,574 km)

2. Nico Rosberg (német, Mercedes)
1.360 másodperc hátrány

3. Sebastian Vettel (német, Ferrari)

34.523 mp h.
4. Felipe Massa (brazil, Wil liams)

38.196 mp h.
5. Felipe Nasr (brazil, Sauber)

1:35.149 perc h.
6. Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red

Bull) 1 kör h.
7. Nico Hülkenberg (német, Force

In dia) 1 kör h.
8. Marcus Ericsson (svéd, Sauber)

1 kör h.
9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro

Rosso) 1 kör h.
10. Sergio Perez (mexikói, Force

In dia) 1 kör h.
Leggyorsabb kör: Ham il ton, 1:31.023

perc pole pozíció: Ham il ton (MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Indul az európai közvetítési
jogok értékesítése

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) pályázatot hirdet a 2018-as pjong -
csangi téli és a 2020-as tokiói nyári já -
tékok európai televíziós közvetítési jo -
gainak értékesítésére. Pályázni május
11. és június 15. között lehet. A NOB az
IMG céget kérte fel konzultáns part ner -

nek. Lehet kizárólagos országos jogra,
valamint határokon átnyúló jogra is je -
lentkezni. A mostani ten der nem é rin ti
a brit és a francia piacot, előbbinél a
BBC, utóbbinál a Francia Televízió
nyerte el korábban a jogot 2020-ig.

(MTI)

Válságban a CFR és a Steaua 
Egyre nagyobb a válság a Kolozsvári CFR háza táján, a fel leg vári

csapat vasárnap este ugyanis hazai pályán szenvedett 2-1-es
vereséget a Viitorul FC csapatától az élvonalbeli lab darú gó- baj -
nokság 21. fordulójában. 

Pedig ezúttal jóval több néző láto ga -
tott ki a Gépész utcai stadionba, mint a
kupaelődöntőre, a lényegesen kelle me -
sebb időjárás és a városi rivális ultrá i -
nak a hiánya mellett, vélhetően a Ste a -
ua el len mutatott biztató játék is a né ző -
térre csábította a szurkolókat.

A CFR nem kezdett rosszul, az első
tíz percben előbb Jazvic fejjel, majd
Csanturia lábbal veszélyeztette a ven -
dé gek kapuját, miközben a Viitorul elő -
ször a 19. percben Mitrea szabad rú gá -
sa révén késztette bravúrra Mincát. A
26. percben aztán egy szemmel lát ha -
tó an begyakorolt szögletvariáció után
betaláltak a vendégek Henrique révén.

A CFR ekkor még uralta a mér kő -
zést, a 39. percben Csanturia szabad rú -
gásgóljával egyenlítettek a vas utasok. Két
perccel később azonban is mét meg sze -
rezte a vezetést Gheorge Ha gic csa pa ta.

A második félidő kulcspillanata az
58. percben érkezett el, ekkor Carp meg -
kapta a második sárga lapját és em be r hát -
rányba kerültek a hazaiak. A mérkőzés
további része meglehetősen kaotikusra 
sikeredett, de a CFR a hajrában így is
kis híján egyenlített, csakhogy Tadé re -
mek kiugratása után Păun főlé lőtte a
labdát.

Csalódott is volt Eugen Trică, a ha -
zaiak vezetőedzője, ami viszont még in -
kább aggasztja, hogy nincs elég játé ko -
sa. „Larie sérült, ketten eltiltottak. Az
igazi problémák még csak most kez dőd -
nek. Úgy tűnik, hogy kiesésre vagyunk 
kárhoztatva, de nem adjuk fel a harcot” 
– nyilatkozta a meccs után.

Nem járt sikerrel vasárnap a lista ve -
zető Steaua sem, amely ezúttal Târgu
Ji uban ka pott ki 3-1-re a Panduriitól.

(Krónika)


