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Bérletes előadás
Szatmárnémeti

Harag György Társulat:
LUDAS MATYI SZATMÁRBAN

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

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!

Szinérváralja

Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi 
verseny – megyei szakasz

A verseny ideje alatt tanácskozás folyt
a mag yar nyelvű oktatás kilátásairól

Múlt hétvégén került sor Szinérváralján a Fürkésznek keresztelt 
helyesírási és nyelvhelyességi verseny megyei szakaszára. Ugyan -
csak a Szinér-parti kisvárosban, úgymond egy füst alatt, tanács ko -
zást is szerveztek a mag yar nyelvű oktatás jelenéről és jövőjéről.

A Fürkész helyesírási és nyelv he -
lyes ségi versenyt a Bihar megyei Diá -
kokért Egyesület és a Nagyváradi 16-os
Számú Általános Iskola szervezi, az Ok -
tatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportmi nisz -
térium Kisebbségi Főosztálya támo ga -
tásával, a megyei szaktanfelügyelők és/
vagy a módszertani körfelelősök, vala -
mint az erre hosszú távon vállalkozó
tanítók/magyartanárok segítségével az
általános iskolák I-VIII. osztályos ta -
nulói számára.

„A verseny fő céljai: az anyanyelv -
használat tudatos fejlesztése; a meg fe -
lelő íráskészséget tükröző, rendezett, ol -
vasható írás használatára való ösz tön -
zés; a helyesírási képességek fej lesz té -
se; az Erdélyben és az anyaországban
használt szólások, közmondások és ta -
lálós kérdések használatára való ösz -
tönzés, illetve ezek beépítése az egyéni
szókincsbe; a kutatva tanulás előse gí -
tése (könyvtár- és internethasználat); tar -
talmas szórakozás a nyelvi játékok, be -

tűrejtvények segítségével; játszva tanu -
lás; baráti kapcsolatok kialakítása; si -
kerélményben való részesülés a ver seny -
zés során.” – áll a szervezők által szer -
kesztett kiírásban. (folytatás a 4. oldalon)

Nemzeti
ünnepünk

Nagybányán
Koszorúzó

zarándoklat és
ünnepi előadás

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 (folytatás a 2. oldalon)

Hazatalálás -
előadássorozat
„Az ősi Magyarország.

Mit tudunk magunkról?”
Grandpierre Atilla előadása

2015. március 12-én, csütörtökön 17.00
órai kezdettel a Teleki Mag yar Házban.

Belépő 5 lej. Az előadás időtartama 2 ó -
ra, utána szabad beszélgetés 9 óráig.

Érdeklődni lehet a 0743165313 (Saitos
Norbert)

Szeretettel várjuk!
(részletek a 9. oldalon)

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

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

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

KOLTÓN március idusán immár 
hagyományos módon vendég gyü le -
kezettel ünnepelnek. Március 15-én
a LUDAS-ANDRÁSTELEPI hí vek -
kel emlékeznek történelmünk fényes 
napjára. A fél 11-kor kezdődő isten -
tiszteleten KALI BARNA lelki pász -
tor hirdeti Isten Igéjét.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
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Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szent

József plébánián január 21. és március
19. között nagykilenced. Városunk na -
gyon szép hagyománya a Szent József
nagykilenced. Mindenkit buzdítunk, hogy
családját Szent József imáinak és köz -
benjárásának ajánlja fel.  A kilenced li -
turgikus programja: reggel 8 óra – ro -
mán nyelvű szentmise, este 5 órakor –
imaóra, 6 órakor – szentmise. Minden
alkalommal más pap tart homíliát.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Borkúti Sándor test vé rün -
ket, akit 80 évesen szólított magához

az Úr; Kántor Sándor  testvérünket, akit
85 évesen helyeztek örök nyugalomra és
Andrásy Irma asszonytestvérünket, a -
kit 84 évesen kísértünk utolsó útjára.
Nyugodjanak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Köller született Golo vánsz -
ki Irén testvérünket, akit  95 évesen szó -
lított magához az Úr; Király Anton test -
vérünket, akit  70 évesen kísértünk utol -
só útjára; Szaszarán János testvérün -
ket, akit  77 évesen szólított magához az
Úr és Székely Gyula Ferenc testvé rün -
ket, akit 65 évesen szólított magához az
Úr. Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Amiért hálásak vagyunk
Kedves olvasók, többen jelezték az

elmúlt napokban, hogy nem igazán ka -
pott nyílvánosságot azoknak a név so -
ra, akik a Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség iskolájának a javítá -
sára adományoztak.

Szeretettel hozzuk tudomásotokra,
hogy ez az adakozás kétféleképpen tör -
tént. Egyrészt voltak, akik a gyüle ke zet
elkülönített számlájára fizettek be, má -
sok az Egyházközség lelkészi hivata lá -
ban nyújtották át nyugta ellenében eze -
ket az adományokat. Az adomá nyok -
kal kapcsolatos kérdéseknek két a lap -
vető okát véljük felfedezni. Először is
mindenki szeretné tudni, hogy ezek a pén -
zek megérkeztek-é rendeltetési helyük -
re, másodszor pedig, hogy mi lesz ez zel
az épülettel. Azaz, lesz-é benne iskola,
amely a nagybányai mag yar családok
gyermekeinek lesz az otthona? Jelent -
jük, hogy a pénzek rendeltetési he lyük -
re kerültek, ugyanis ezek az ado má nyok
fedezték 2014-ben az iskola belső javí -
tási tervének a kifizetését 50 000 lej ér -
tékben. Továbbá azt is tudomásotokra
hozzuk, hogy az eddig elvégzett javí tá -
sok az épületen meghaladják az 500 000
lejt, amit az Egyházközség saját pénz -
tárából fizetett ki gyülekezeti ado má -
nyokból és pályázati pénzekből.

A második kérdésre a válaszunk az,
hogy 2015 tavaszától az Egyház köz ség
folytatja az épület javítását. A Pol gár -
mesteri Hivatallal kötött szerződésünk
dugába dölt azzal, hogy ők a Németh
László Líceumon keresztül nem fektet -
hetnek be olyan ingatlan alapvető ja ví -

tásába, ami nem az ő tulajdonukat ké -
pe zi. Jelezzük, hogy minden más szö -
vetség veszélyezteti az épület tulajdon -
jogát és kétségessé teszi további ren -
deltetését. Vagyis nincs biztosítékunk
arra, hogy ha más úton javítjuk meg, ab -
ban mag yar oktatás és nevelés kap he -
lyet. Ígéreteket nem tehetünk a hasz ná -
latba adás időpontja tekintetében, mert
nem szeretnénk fokozni a csalódott sá -
got. Az a bűnünk, hogy emberekben bíz -
tunk Isten helyett és elveszítettünk két
évet.

Egy 1949-ben és 1960-ban teljesen
kisemmizett gyülekezet vállalja, hogy
e rejéhez képest mindent megtesz nem -
zetsége gyermekeinek és unokáinak be -
fogadásáért, ha lesz kivel összefognia.
Az összefogást nem szeretnénk ér té kel -
ni, csak egy, az iskolával kapcsolatos
Isten-i jelenséget szeretnénk meg osz ta -
ni az olvasókkal. Akkor, amikor ennek
az épületnek egy, a népünket mentő célt
álmodtunk meg, felvetődött az a kér dés
a több száz között, hogy az Egyház ho -
gyan teheti ki az épületben működő be -
teg gyermekek intézményét anélkül, hogy
megróják nyers hitetlenségéért és lel ket -
lenségéért? Ez annak ellenére is fe szült -
séggel töltött el minket, hogy már 2008-
 tól tervezte a Megyei Tanács a kisegítő
iskolák összevonását és az épületnek a
kiürítését. Ekkor lépett közbe Isten és
elküldte azt a kéményseprőt, aki jegy -
ző könyvben tiltotta meg az addig ben -
ne lévő intézmény további működését

a rossz cserépkályhák miatt. Ha az Is ten
ilyen csodákat tesz a szemünk láttára,
jó lenne elgondolkozni a hitet lensé gün -
kön, ami már-már a haldoklás tüneteit
mutatja. Én, aki mindezeket írja, őszin -
tén szégyenlem magam.

Mindenekelőtt az elkülönített szám -
lán, a BCR Bankban befizetett össze ge -
ket tüntetjük fel és egyúttal köszönjük
adományaitokat: Dobri Réka 50, Ten -
ger Iván 1 000, Szilágyi Enikő 50, La -
ka tos Nella 50 euró. Összesen 1 150 eu -
ró. Ez a pénz 2014. május 5-én lett át -
váltva, amikor a javítások tervét ki kel -
lett fizetnünk.

Ennek teljes összege 5 013,43 lej.
Továbbá Virág Gábor 300 lej, Vald -

man István 2 000 lej, Nemes József An -
tal 300 lej, Iskoláinkért és Gyer me ke -
inkért Egyesület 13 900 lej, Bartalus Esz -
ter 300 lej, Veér Ferenc 500 lej, Ka ret -
ka Mezei Éva 300 lej, Horváth At tila
300 lej, Horváth Attiláné 200 lej, Tó -
dor Wilhem és Tódor Éva 300 lej, euró
átváltásból  az említett 5 013,43 lej, Far -
kas Juliánna 200 lej, Óvárosi Refor má -
tus Egyházközség 100 lej (ez egy kie -
gészítés a második számla kifizetése
végett), Lönhardt Zoltán 100 lej.

Mindösszesen 2012. június 25. és
2014. július 4-e között euró és lej a do -
mány az elkülönített számlán: 23 813,43
lej.

Ebből két számlán kifizettünk a S. C.
9 OPTIUNE Kft.-nek:

1. - 19 840,49 lejt 2014. május 5-én
2. -  3 787,47 lejt 2014. július 1-én
Összkiadás: 23 627,96 lej.
Egyenleg a kamatok és átutalási költ -

ségek be- és leszámításával 2015. feb ru -
ár 24-én: 147,15 lej. A javítási terv to -
vábbi részét az Egyházközség fizette a
nyugtán begyűlt adományokból.

Mindenkinek szeretettel köszön jük!

Bak László lelkipásztor

Nemzeti ünnepünk Nagybányán
(folytatás az első oldalról) állomása ez -
úttal a virághegyi reformá tus-evan gé li -
kus temetőben 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 található Pe -
tőfi-emléktáblánál, végezetül pedig a ró -
mai katolikus temetőben, a város első,
1848-as polgármestere, Fésűs Meny hért
emlékoszlopnál. Az egyes helyszí ne ken
a református és római katolikus egyhá -
zak képviselői, a Teleki Mag yar Ház és
az RMDSz fogadja házigazdaként a za -
rándokokat.

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

***
A március 15-i koszorúzó za rán dok -

lat előtt, 14.45-kor rövid tisztelgő fő -

haj tásra várunk mindenkit, aki szerette
és tisztelte az 5 esztendővel ezelőtt el -
hun yt mecénás-vállalkozó, a Teleki Ma -
gyar Ház kurátora, néhai Szász György
virághegyi síremlékénél. (TMH)

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.

Farsangi szokások iskolai módon
A hagyományok, szokások ápolása, éltetése végett minden évben, így idén

is megszerveztük falunkban, Szamosardón is a farsangi bált. A VI. osztályos di -
ákok buzgó készülődéssel, szívvel-lélekkel, teljes odaadással próbáltak ere -
jük höz mérten mindenből a legjobbat kihozni. Sikerült is nekik a hagyo má -
nyok, kalandok rejtett ajtóin átkísérniük minket. Rengeteg nyereménnyel, vá rat -
lan, de különben csodálatos pillanatokkal lepték meg az egybegyűlteket. Si -
került mindenkivel feledtetni az élet zűrzavaros oldalát, s feloldatni a ma nap -
ság egyre inkább megjelenő stressz apró szikrácskáit. Együtt sikerült elza var -
nunk Télanyót, és bekísérnünk életünkbe a Tavasztündért. Gyerekek, sőt, még 
óvónénik, tanítónénik sem ódzkodtak nehéz, de izgalmas feladatot vállalni, ne -
vezetesen azt, hogy elrepítenek minket a különféle személyiségek jelmezei mö -
gé, örömtelivé varázsolva óráinkat, vidámságot csalva szomorú per ce ink -
be. Hisz a farsang akkor farsang, ha maskarások sokasága vonul e lénk.

Összegezve elmondhatjuk, hogy élménydús órákban részesültünk, s meg -
kaptuk a kulcsot a hagyományvilág zárt, de színpompás birodalmába. Mind -
ezek mellett fergeteges mulatozás, meglepetések, nyeremények, hagyo mány á -
polási szokások sorozatát vallhatjuk magunkénak, amiért szintén a szer ve -
zők nek tarto zunk köszönettel. Teljes szívből remélem, hogy jövőre is ugyan -
ilyen egész ség ben találkozunk a táncparketten. (Fóris Henrietta)
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Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (4.)
Várady Csongor volt némethlászlós levele a leendő né -
methlászlósoknak. Kedvteremtő levél minden ki nek, aki

kételkedik a Németh László matek-infó osztályában.
A nevem Várady Csongor, a Né meth

László Elméleti Líceumban végeztem 
2011-ben, matek-infó szakon. Jelenleg 
végzős vagyok a Kolozsvári Műszaki E -
gyetem (Universitatea Technica Cluj- Na -
poca, vagy régi nevén Poli) Szá mító gép-
 mérnöki szakán, angol nyelvű leadás sal.

Ezt a levelet azért írom, mert szo mo -
rúan látom, hogy a volt iskolámban ki -
halófélben van a reál szak. (...)

Azzal szeretném kezdeni, hogy tel -
jesen meg vagyok lepve, hogy pont az
a szak, amelynek a munkapiaci lehe tő -
sé ge a legnagyobb növekedésben van az
országban, gerjeszti a szülőkben és a di -
ákokban a legkevesebb érdeklődést. Csak
Kolozsváron 2014-ben év végére több
mint 200 munkahely maradt be töltet le -
nül infócégeknél, úgy hogy a Ba beş-
 Bo lyai Tudományegyetem infó karáról

és a Műszaki Egyetem Számítógépek és 
Automatizálás karáról a 2014-ben vég -
zett diákok közül több mint 95% szak -
te rületén kapott állást (kb. 900 diák).

Bevallom, amikor az egyetemet kezd -
tem, majd munkahely után néztem, ki -
csit én is meg voltam szeppenve. Fél -
tem attól, hogy ez azt fogja jelenteni,
hogy életem végéig egy képernyő előtt
fog barnulni az arcom, és a sok üléstől
már 35 évesen görnyedt lesz a hátam.
Az sem segített, hogy mindenki a szak
nehézségével ijesztgetett, és olyan em -
berek is jelentkeztek szakomra, akik a
híres-neves Şincai meg Lucaciu líce u -
mokból voltak, illetve a kolozsvári Bátho -
ry, a vásárhelyi Bolyai vagy szatmári
Kölcsey gimnázium krémjének egy ré -
sze is ott kötött ki. Ám elég hamar ki -
derült, hogy nem volt mitől aggódnom. 

Első félévben elmentem az Ariel nevű
nemzetközi matek versenyre, és csapa -
tunkkal bronzérmet nyertünk, illetve az
egyetemről másodikok lettünk. Egy csa -
pat, ami csak erdélyi mag yar srácokból 
állt. Az első félév végére 9.50 fölötti át -
lagom volt, és évfolyamhar madik let tem.
Második félévben további versenyekre 
jelentkeztem és szakkörbe is eljártam.
Az átlagomat fenntartottam, és ezért ki -
emelt ösztöndíjjal lettem jutalmazva. Bár
első félévben még kicsit érződött, hogy 
ki milyen iskolából jött, és milyen szin -
tű tanítás volt ott, ezt azonban rövid i -
dőn belül mindenki áthidalta.

Másodévben újra részt vettünk a nem -
zetközi matekversenyen, aranyérmet nyer -
ve, továbbá kijutottam egy informatika 
verseny dél-kelet-európai nemzetközi for -
dulójára. A tanév vége fele el is kezd -
tem dolgozni, részmunkaidőben. Az el -
ső cég, amelyikhez jelentkeztem, fel is
vett. Körülbelül egy évet dolgoztam ott. 
Ott jöttem rá, hogy ez a világ igazán mi -
ről is szól. Igen, kell számítógép előtt
ülni, de a munka sokkal inkább előny -
be részesíti a kreativitást, az okos meg -
ol dásokat, a csapatmunkát és a kezde -
ményezéseket, mint a kőkemény lexi -
ká lis tudást, az úgyis mind megtalálha -
tó az interneten. Továbbá az infor ma ti -
ka cégek rendkívüli előnyökkel járnak, 
utazások, bulik, pingpongasztal az iro -
dában, ha az em ber ki akar kapcsolód -
ni, és még sorolhatnám. Hiszek abban,
hogy az informatika szak rengeteg le -
he tőséget kínál, és sokféle em ber meg -
találja benne azt, amitől a munka nem
csak muszáj, de élvezhető is.

Harmadévben fél évet a Müncheni
Műszaki Egyetemen tanultam, amely nem -
zetközileg az 50 legjobb egyetem közé
tartozik, ahova az egyetemünknek két
hely volt szánva. Ott is sikerült tartani
a szintet, ezek szerint a romániai egye -
temek sem olyan rosszak. Ismét kiju tot -
tam abban az évben a dél-kelet-európai 
döntőre az informatika versenyen, és egy
másik verseny keretein belül felvételt
nyertem egy másik céghez, ahol azóta
is dolgozom. Decemberben Dublinban 
voltam a Microsoftnál interjún, sajnos
sikertelenül. Jelenleg megpályáztam egy
németországi mesteri ösztöndíjat és a
tanulmányaimat, remélem, októbertől Ber -
linben, Münchenben vagy Ham burg ban
folytatom. A négy év alatt voltam II.,
III., IV. tanuló, de folyamatosan csak
egy diák előzött meg évről-évre, és egy 
Şincaios meg Lucacius sem előzött meg, 
sem tanulmányi eredményekben, sem
ver senyeken.

Ezek hallatán az em ber azt hihetné,
hogy stréber vagyok, pedig nem. Ren ge -

teg esélyem van jókat bulizni, bará to kat
szerezni és utazni, amiket nagy rész ben
ki is használok. Továbbá időm van Ko -
lozsvár kulturális életét is megismerni.
Eljárok színházba, moziba, feszti vá lok -
ra, és másodév után volt lehetőségem
három hónapot az Amerikai Egyesült Ál -
lamokban egy tengerparton dol goz ni, s
minden reggel az óceánra nézve éb red ni.

S persze ilyenkor azt mondja az em -
ber, hogy nekem könnyű volt, az is ko -
lában is biztos első voltam, és mindig is
ez volt a vágyam. Hát sajnos nem így volt.
Nem voltam soha egy gyerekzseni, a kö -
zépiskolában nem tartoztam az első há -
rom tanuló közé soha, és bár részt vet -
tem sok versenyen akkoriban, egyiken
sem igazán nyertem. Azt pedig, hogy
milyen egyetemre megyek utolsó év ben
döntöttem el, mert nem volt jobb ötle -
tem, és elég jól hangzott. Evés közben
jön meg az étvágy. Menet közben sze -
rettem meg az egészet, mert rájöttem,
hogy mennyi előnnyel jár, és mennyire 
előnyben részesít és segít kihasználni
jótulajdonságaimat.

Személy szerint mindenképp csak a -
jánlani tudom a Németh László El mé -
leti Líceum matek-infó szakát. Soha nem
éreztem úgy, hogy bármilyen hátrá nyom
is származna abból, hogy ott végez tem,
sőt, számos előnyét tapasztaltam en nek. 
Ha a diák akármit is el akar érni, az csak
tőle függ, nem indul hátrányból attól,
mert mag yar tannyelvű iskolából jön.

Remélem, az eddig elmondottakból 
az jön le, hogy a reál szak igenis jó vá -
lasztás, és a Németh Laci semmivel sem
rosszabb más iskoláknál. Büszke va gyok
egykori tanáraimra, jól megtanították a 
tananyagot, és mindmáig segítenek cél -
jaim elérésében.

Hajrá, Németh Laci!

Tisztelettel: Várady Csongor

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.

Negyven éve hunyt el

Németh László író-orvos
A mag yar irodalom nagy, orvosból-jött

írója számos írásával doku men tálta azokat 
a szoros szálakat, amelyek a medicinához
fűzik. Az életrajzi megemlékezések szűk sza -
vúak Németh László orvosi tevékenységét il -
letően.

1919 őszétől két félévet a bölcsészkar hall  -
gatója, majd az orvosi egyetemre irat ko zott be.
Orvosi diplomájának megszerzése évében az
„Új Szent János” kórházban Szi nyei Ferenc
magántanár belosztályán gya kor nokoskodott. 
A belgyógyászat érdekelte. De a fiatal orvos -
nak nehézségei akadtak: a kór házi rendtartás
az önálló megélhetésnek, csa ládalapításnak
nem kedvezett. A segédor vosnak a kór ház -
ban kellett laknia, s nem nősülhetett.

Németh László kiutat keresett: „nem ha -
boztam, a belgyógyászattól olyan gyorsan u -
gortam át a fogászatra, mint a böl csé szet ből
az orvoskarra”. Egy éves kurzussal fog or vo si
képesítést szerzett és magán ren de lőt nyitott 
az At tila utcában. Démusz Ellát, a rende lő -

je létesítésének segítőjét vette feleségül. Hat leánygyermekük szü le tett. Négyet
neveltek föl: kettő ké mi kus, egy fizikus lett, a legkisebb orvosi pá lyát választott.

A családapa a korszerű egészségvédelemért fáradozott, testi erején fölül
teljesített. 1929-ben súlyos fertőzésen esett át. Fölgyógyulva, a fogorvosi mun -
kakörével „anyagi függetlenségét” is feladta. Iskolaorvosságot vállalt. Orvo -
si munkát tizenhét éven át folytatott. 1943-ban mint fővárosi iskolaorvos ment 
nyugdíjba.

Orvosként, tanárként több iskolatípusban tanított egészségtant. A második 
világháború után elfogadta a Hódmezővásárhelyi „Bethlen Gábor” Gim ná zi -
um meghívását. Keresztury Dezső közoktatásügyi miniszter bizalmából az el ső
generációs cselekvő szellemi erő fölemelésére Németh László valamennyi kö zép -
iskolai tantárgy oktatását vállalta. E megbizatásában három és fél évet töltött.

Pályája első felében főként tanulmányokat írt. Az „Új szempontok a sta tus
praesens felvételében” címűt 1925-ben, az egyetem befejezésének évében ír ta.
Ebben elítéli azt a mechanikus szemléletet, amely a betegséget az adott beteg
alkatától, személyiségétől elvonatkoztatva vizsgálja. 1935-ben megkezdett vizs -
gálataiban a testi adatokat gondos alkati mérésekkel rögzíti. „A Medve utcai pol -
gári” című tanulmányában a kutatás színhelyéül szolgáló iskola törté ne té nek 
ismertetése, a gyermek testi és szellemi fejlődésének társadalmi hátterét adja.

Nem kétséges, hogy Németh László orvosi vonatkozású munkái közül a leg -
ismertebbek a hypertoniával foglalkozók. Ezekben kitűnő tollal megírt, szak -
mailag is helytálló megállapítások sorával találkozunk. A megjegyzések kény -
szerítenek a továbbgondolkozásra, sokszor mechanikus tevékenységük felül -
bírálatára, gyógyítóművészetünk korrigálására, emberközpontúbbá tételére.

Németh László orvosi munkái mindig a medicina legkorszerűbb, legtöbb
e redménnyel kecsegtető iskoláinak alapján vizsgálták az orvosi gondolkodás
hibáit és lehetőségeit. Művei egy hatalmas természettudományi műveltséggel
felvértezett gondolkodó vizsgálatai arról, mit tudunk, és mi az, amit tud hat -
nánk. (Dr. Mar ian Fe lix)

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.
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Fürkész helyesírási és
nyelvhelyességi verseny

- folytatás az első oldalról -

Nagybányai, máramarosszigeti, sza -
mosardói és természetesen szinér vá ral -
jai tanulók és tanítóik, tanáraik vettek
részt a váraljai megmérettetésen. Nem
volt könnyű dolguk a diákoknak, már
csak a hosszúra sikeredett pro gram mi -
att sem, de minden bizonnyal megérte
számukra tapasztalatokkal, díjakkal gaz -
dagodni. A megmérettetés során az a láb -
bi rangsor alakult ki:

I. osztály:

I. díj: Kuzmik Anett (145 pont), Leő -
wey Klára Elméleti Líceum (Mára ma -
rossziget), felkészítő pedagógus: Stark
Ágnes

II. díj: Mar ti nez-Bunda Jázmin (141
pont), Nicolae Iorga Általános Iskola
(Nagybánya), felkészítő pedagógus: Had -
nagy Mária

III. díj: Revák Dávid (132 pont), Ni -
colae Iorga Általános Iskola (Nagy bá -
nya), felkészítő pedagógus: Hadnagy Má -
ria

II. osztály:

I. díj: Pavel Genézia (128 pont), Leő -
wey Klára Elméleti Líceum (Mára ma -
ros sziget), felkészítő pedagógus: Feke te
Anita

II. díj: Marosán Erik (120,5 pont), 

Ni colae Iorga Általános Iskola (Nagy -
bánya), felkészítő pedagógus: Loiszli
Sá ra

III. díj: Tóth Kinga Dóra (119 pont),
Nicolae Iorga Általános Iskola (Nagy -
bánya), felkészítő pedagógus: Loiszli
Sá ra

III. osztály:

II. díj: Kádár Boglárka (118 pont),
Nicolae Iorga Általános Iskola (Nagy -
bánya), felkészítő pedagógus: Iloc Iudit

III. díj: Várvédő Bence (108 pont),
Nicolae Iorga Általános Iskola (Nagy -
bánya), felkészítő pedagógus: Iloc Iudit

IV. osztály:

I. díj: Nagy Szabolcs (138 pont), Kós
Károly Általános Iskola (Sza mosar dó),
felkészítő pedagógus: Kis-Tóth Ilona

II. díj: Szőllőssy Dóra (123,5 pont), 
Leőwey Klára Elméleti Líceum (Má ra -
marossziget), felkészítő pedagógus: Ká -
dár Laura

V. osztály:

I. díj: Várvédő Ákos (148 pont), Ni -
colae Iorga Általános Iskola (Nagy bá -
nya), felkészítő pedagógus: Bálint Beáta

II. díj: Szlivka Mercédesz (141 pont),
Leőwey Klára Elméleti Líceum (Má -
ra marossziget), felkészítő pedagógus: 
Keresztes Annamária

III. díj: Nagy Eszter (138 pont), Kós
Károly Általános Iskola (Szamos ar dó),
felkészítő pedagógus: Haragos Ilona

VI. osztály:

I. díj: Nagy Gellért (134 pont), Kós
Károly Általános Iskola (Szamos ar dó),
felkészítő pedagógus: Haragos Ilona

II. díj: Pohl Edmond (124 pont), Ni -
colae Iorga Általános Iskola (Nagy bá -
nya), felkészítő pedagógus: Bálint Be -
á ta

VII. osztály:

I. díj: Nagy Eliza (138 pont), Kós
Károly Általános Iskola (Szamosar dó),
felkészítő pedagógus: Haragos Ilona

II. díj: Varga Szilárd (128 pont), Ni -
colae Iorga Általános Iskola (Nagybá -
nya), felkészítő pedagógus: Bálint Be á -
ta

III. díj: Vasvári Richárd (121 pont),
„Alexiu Berinde” Líceum (Szinér vá ral -
ja), felkészítő pedagógus: Farkas Imre

VIII. osztály:

II. díj: Nagy Henrietta-Beáta (110,5
pont), Kós Károly Általános Iskola (Sza -
mosardó), felkészítő pedagógus: Hara -
gos Ilona

A díjazottak közül azok vehetnek részt
az országos szakaszon, akik a megyei
versenyeken elsők lettek. Így tehát az or -
szágos szakaszon Máramarosszigetről
Kuzmik Anett és Pavel Genézia, Sza mos -
ardóról Nagy Szabolcs, Nagy Gellért és
Nagy Elíza, Nagybányáról pedig Vár -
vé dő Ákos képviselheti megyénket, bár 
ez utóbbi versenyző esetében, a sza bály -
zat értelmében, csak a lehetőség bizto -
sított, a finanszírozás már nem.

A harmadik forduló, azaz az or szá -
gos döntő helyszíne Nagyvárad, az Ady
Endre Elméleti Líceum. Időpontja: 2015. 
április 24-25.

A helyesírási és nyelvhelyességi ver -
seny ideje alatt egy rendhagyó tanács -
kozásra is sor került a váraljai mag yar
iskola tanárijában, méghozzá az anya -
nyelvi oktatás jelenéről és jövőjéről. A
tanácskozáson a Máramaros Megyei Tan -

felügyelőség (Hit ter Annamária mag yar
szakért felelős tanfelügyelő), a Romá -
niai Mag yar Pedagógusok Szövetsége
(Lapsánszki Edith máramarosi elnök),
az RMDSz területi és helyi képviselői
(Vida Noémi területi elnök, Vicsai Já -
nos oktatási felelős, Sike Mária Márta
helyi RMDSz-elnök, városi tanácsos, 
Székely Miklós városi tanácsos), az egy -
házak képviselői (Bogya Árpád és Hu szár
László tiszteletesek, Rácz Gábriel plé -
bános) és a pedagógusok (Pop Mihai is -
kolaigazgató, Adoreanu Kraiger Bog lár -
ka tanítónő) felmérték a szinérváraljai
mag yar oktatás helyzetét, és a „hogyan 
tovább?” kérdésre kerestek választ, vagy
válaszokat. Tény, hogy évről-évre csök -
ken a mag yar tanulók száma, ugyan ak -
kor a mag yar szülők csaknem fele a ro -
mán nyelven történő oktatást részesíti
előnyben a mag yar nyelvű oktatással
szemben. Ez közép- és hosszútávon ve -
szélybe sodorhatja a helyi mag yar kö -
zös ségek létét. A hamis értékrend dik -
tálta felfogáson kívül, mely szerint a
gyermek jobban érvényesül a román
nyel vű oktatás révén, a születések csök -
kenő száma is negatívan befolyásolja a 
közösség jövőbeli kilátásait.

Ez a tanácskozás ugyan nem szol -
gált egyértelmű, úgymond tuti meg ol -
dással a felvetett problémákra, arra vi -
szont mindenképpen jó volt, hogy tisz -
tább képet nyújtson az érdekeltek szá -
mára a mag yar oktatás jövőjével kap -
csolatos kilátásokról. A megfo gal ma zott 
irányelvek mentén aztán az elkö vetke -
zőkben kibontakozhatnak a lehetséges
megoldások is. (Tamási At tila)

Kétnyelvű hely ség névtábla - az
egymásrautaltság jelképe

Kilenc évvel ezelőtt a nyolcas buszból kitekintve a Felsőbánya határában
álló kétnyelvű helységnévtáblán akadt meg a teintetem.

A szállóige szerint minden szenzáció három napig tart. Városunk mag yar
elnevezésének a megjelenése a helységnévtáblán néhány hétig volt beszéd té -
ma. Azokban a hetekben ismeretlen tettesek rongálták meg a táblát, amely
vissza állítása óta a békés egymás mellett élés, az egymásrautaltság jelképe.

Ezt többek között annak tulajdonítom, hogy vegyes lakosságú városunkra
soha nem volt jellemző a más népeket gyűlölő szélsőséges nacionalizmus. A ma -
gyar, román, német bányászokat, a veszélyes bányákban összetartó közös ség -
gé kovácsolta össze a közös sors.

A bányákban évszázadokon át egymást segítve, egymásra vigyázva dol goz -
tak, társaiknak is adtak az otthonról hozott zsíros kenyérből, szalonnából és
hagymából, együtt gyászolták a bányaszerencsétlenségek áldozatait, a szak -
szer vezetek által szervezett megmozdulásokon közösen követeltek magasabb
fizetést, jobb munkakörülményeket, együtt mulattak a május elsejei majá liso -
kon és a bányásznapon.

Ha egy város kihalttá válik, a helységnévtábla is felesleges. A bányászat
ha nyatlása, a megélhetési források csökkenése, az elöregedés, az elvándorlás 
városunk jövőjét veszélyezteti. Felsőbánya fennmaradásának a feltétele nem -
csak az önkormányzat által kidolgozott városfejlesztési terv és a megva lósí tá -
sához szükséges pénzforrások biztosítása, hanem városunk román, mag yar és 
más nemzetiségű, egyenlő jogokkal rendelkező, tettre kész, vállalkozó, kez de -
ményező szellemű lakosainak összefogása, közös cselekvése.

 Boczor József

„Székely Kapuk – Zöld Kapuk”
„Ültess fákat. Életben maradásunk két igen fontos

elemét adják nekünk: oxigént és könyveket.” (A. Whit ney Brown)

Az Avasújvárosi Iskola „Hajnalcsillagok ” nevű diákcsapata a 
„Székely Kapuk – Zöld Kapuk” című közép-európai verseny ke re -
tén belül környezetvédelmi akcióban vesz részt.

Tablóikkal fel szeretnék hívni a fi -
gyelmet néhány égető ökológiai prob -
lé mára, mint például a levegő, a víz, a
talaj szennyezettségére, valamint ennek
következményeire: a globális felmele -
gedésre, az egyre szélsőségesebb idő -
já rási jelenségekre, az elsivatagoso dás -
ra, az erdők pusztulására, az élőhelyek

felszámolására és az élőlények pusz tu -
lására...!

Vándorkiállításukkal eljutottak Szi -
nérváraljára is, ahol az „Alexiu Berin -
de” Mezőgazdasági Líceumhoz tarto -
zó mag yar tagozat épületében állí tot ták
ki munkáikat. Mindegyik alkotás közép -
pontjában a FA áll.

Reméljük, hogy a kiállítást meg te -
kintők megértették az alkotók üzene tét:

„Szeretnénk egy sokszínű, élhető vi -
lágban élni, melynek szerves részét ké -
pezi minden ÉLŐ és ÉLETTELEN.

A  fa a legbensőségesebb kap cso la -
tunk a természettel. A fa az em ber leg -
jobb barátja a Földön, amely elkísér
bennünket a bölcsőtől a koporsóig.”

„Azok az emberek, akik nem tartják
fenn a fákat, hamarosan egy olyan vi lág -
ban fognak élni, ami nem tudja fenn tar -
tani az embereket.” (Bryce Nel son)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (30.)
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 18., szerda:

Német szavakra riadtunk fel. (Épp
úgy lehettek volna oroszok is.) Egy i dő -
sebb német katona járkált az üvegezett
verandában. Taglejtéseiből megér tet tük, 
hogy jobb lesz elpucolni innen, mert kö -
zel van a ruszki. Igaza volt. Amint az
utcára kifutottunk, azt már az oroszok
géppuska tüze pásztázta. Sietve igye -
keztünk a város központja felé, amit már
szórványosan aknáztak az oroszok. A
főtéren német páncéltörősök voltak, a -
kik közé a „mi” németünk is tartozott.
De nem volt szándékukban az oro szo -
kat bevárni. Még a közelükbe sem ér -
tünk, elrobogtak a főtérről, való szí nű leg
Hosszúmező irányába. Aknaszlatina irá -
nyába nemigen mehettek, abból az i -
rányból lövöldözés hallatszik, lehet, hogy
ott már bent vannak az oroszok.

A főtéren áthaladva betört üzlet ki -
rakatokat láttunk. Az utcára kime rész -
kedő civilektől megtudtuk, hogy teg nap
szabadrablás volt a városban. A né me -
tek feltörtek minden üzletet, s min den -
ki vitt, amit bírt! 

Út közben az ottani lakosoktól kér -
tünk útbaigazítást. „Hová akartok men -
ni, nem halljátok, mi van?! Öltözzetek
át civilbe!” - érveltek. Civil ruhát is fel -
ajánlottak. Őszintén szólva ilyesmi ed -
dig meg sem fordult az agyamban! De
amikor a város NY-i peremén, az Iza
folyócskán átmentünk, a híddal szem -
beni kút mellett tartózkodó civilek új -
ból az átöltözést javasolták, és ahogy a
Feketemezőnek nevezett városrész eny -
hén emelkedő kövesútján baktatva lent 
a városban már orosz katonák mozog -
tak, s a város fölött a „Mari néninek”
csúfolt orosz kétfedeles körözött, be lát -
tuk, hogy semmi értelme továbbra is ka -
tonaruhában maradni. S mindemellett
lövöldözés a várostól Ny-ra is hallat -
szott már. 

Eléggé rongyos civil ruhát kaptunk
egy házban. Egyenruhánkat a kert vé gé -
ben elásták. Furcsa érzés volt civilben
lenni.

Máramarossziget kb. 11 órakor már 
teljesen az oroszok kezében volt. A ha -
zulról kapott leveleket és az oly gyak ran
emlegetett „jamnai” térképet egy ma gát Ke -
resztesi Györgynének nevezett asszony -
nak adtam át megőrzés végett. Vágó ut -
ca 9. volt a címe. Legalábbis így mondta!

Feketemező 103-as számú házában
„telepedtünk le”, jobban mondva en nek
a gangján. A ház kertjében hatalmas al -
mafák terebélyesedtek. Három főáguk volt, 
s mindegyiken másfajta alma ter mett.

A „házigazdáinkat” jóformán nem is
láttuk, félelmükben ki sem jöttek a la -
kásukból. Délután lementünk a vá ros -
ba. El akartunk menni abba a házba, a -
hol reggel civil ruhát kínáltak nekünk,
mivel az, amibe beöltöztünk, eléggé sza -
kadozott volt. 

Amint átmentünk az Iza hídján, vé -
gig a folyó partján orosz géppus ká so -
kat láttunk. Fegyvereik az Izán túli er -
dő s hegy oldalára voltak irányozva. A
hídon átmenve jobb kéz felé mintegy
30 méternyire több oroszt vettünk ész -
re, amint civilekkel beszélgetve gesz ti -
kulálnak. Amikor észrevettek minket, az
egyik orosz intett, hogy menjünk oda.
„Végünk van!” - súgtuk egymásnak Ma -
tyival. De nem lett semmi baj. Az ott le -
vő civilek zsidó munkaszolgálatosok vol -
tak, és az oroszoktól útbaigazítást kér -
ve egy térképet tanulmányoztak. Az o -
rosz tőlünk csak annyit akart, mu tas suk
meg a térképen, merrefelé van Csík -
sze reda, és kb. hány km-re van innen.
Ahogy mentünk el onnan, egy fiatal o -
rosz katona éppen rágyújtani készült.
Félszemmel odasandítottam, hatalmas 
dóznijában telis-tele mag yar Szimfó ni -
á kat láttam. A fene az ilyen világot,
gondoltam magamban, nekünk a fron -
ton német gyártmányú vacak cigarettát 
adtak, s ez a fiatal muzsik-ivadék fi nom
Szimfóniákat szív. A keresett házat meg -
találtuk. Eléggé jó állapotban levő ru hát
kaptunk. Én micisapkát, sport nad rá got,
csíkos inget, alig használt zakót s mel -
léje mellényt is. Csak a bakancs volt raj -
tam kincstári és a nadrágszíjam. Még bent

a házban a sapkám bélésén egy kis rést
csináltam, s azon belecsúsztattam a kari -
kagyűrűmet. Mint valami kis zsá kocs -
kában lapult ott a sapka hátsó felé ben. 

Visszatérve a szálláshelyünkre, a gan -
gon illatos széna között aludtunk el. Teg -
nap még nem is sejtettük, hogy ez a mai
nap milyen fordulópont lesz az éle tünk ben.

Nyugodt éjszakánk volt. Úgy számí -
tottuk, 1-2 napot itt maradunk Mára ma -
rosszigeten, hogy ne közvetlenül a front 
mögött menjünk. De másképp alakult a 
helyzetünk...!

Október 19., csütörtök:

A délelőtt folyamán ismét lemen tünk
a városba. Csak úgy, körülnézni. A vá -
ros ban hemzsegtek a ruszkik, de nem
törődtek a civilekkel.

A főtéren egy bácsi kis dobbal a ha -
sán pár percnyi dobolás után elkezdte a 
mondókáját magyarul, melynek értel mé -
ben minden férfi, 13 évtől kezdődően je -
lenjen meg ásóval, lapáttal, csákánnyal 
itt és itt... Nem vártuk meg a szöveg vé -
gét sem, gyorsan a szállásunk felé vet -
tük az irányt. „El innen, nehogy elci pel -
jenek valahová minket!” - döntöt tük el
Matyival. Már az Izán túl jártunk, ami -
kor két civil közeledett felénk. Amikor
egymás közelébe értünk, az egyik kö -
zülük megszólalt; „Ti is mag yar kato -
nák vagytok?” Elmondtuk, mi a hely zet
bent a városban, és hogy ne menjenek
be, mert pórul járhatnak. Nem is men -
tek. Abban egyeztünk meg, hogy itt to -
vább semmiképpen nem maradunk, ha -
nem elindulunk hazafelé! 

Elmentek a cókmókjukért, s nemso -
kára együtt volt a csoport. Aztán útnak
indultunk. Abban a reményben, hogy a 
sors keze, mint eddig, a jövőben is párt -
fogásába fog venni. 

Már a város DNy-i szélén voltunk,
amikor az ottani kukoricásnál egy lo vas
kozák utolérte csoportunkat. Megmo to -
zott bennünket, de csak az én fésűmet
vette el. Amikor elvágtatott tőlünk, a
zsoldkönyvemet a kukoricásban elás tam.

A várost elhagyva naplót már nem
vezettem, ott lapult a farzsebemben. Csu -
pán egy kis kockás noteszba je gyez get -
tem, egészen röviden a dátumokat is be -
tűvel írva, merre vitt utunk. Négyen vol -
tunk tehát: Kiss szakaszvezető (batto -
nyai); Józsa Ferenc őrvezető (békési);
Csulik Mátyás honvéd (békéscsabai) és
Ábrahám Márton honvéd (békés csa bai).

Még aznap két falut érintettünk: Far -
kasrév (Vadul), s már esteledett, ami kor
Bárdfalvára (Berbeşti) értünk. Egy ro -
mán családnál kaptunk szállást. A há -
zi ak máléfélével kínáltak meg minket.
Még el sem aludtunk, amikor orosz ka -
tonák bolygattak meg, motoztak. Biz to -
san valamilyen „jóakarónk” hívta oda
őket. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Akkor milyen a legkisebb? 
Băsescu úr az egyik televíziós inter jú -

ban Udrea asszonyt „a legnagyobb pol i ti -
kai befektetésének” nevezte.  Ha az a sok-
 sok „befektetés” csak ilyen selejtes poli ti -
kust szült, akkor felmerül a kérdés: hogy
nézhet ki Băsescu legkisebb befek teté sé nek
gyümölcse? Valószínű, hogy csenevész, ku -
kacos, rothadt, ehetetlen.

 Volt elnökünk kifejezte reményét, hogy
Udreát nem fogják elítélni. Vajon mire a -
lapozott, amikor ez a remény kipattant a -
gyából? Szerintem arra, hogy valakik – az
„önálló igazságszolgáltatás” általa ki ne -
ve zett emberei – még mindig meghallják,

és reménykedését végrehajtandó utasításként  fogják elkönyvelni.
„Nevetséges azt mondani, hogy ez a nő lopott”, mondta még Băsescu. Hát

igen, ő mindig röhögött, ha kellet, ha nem. Helyesbítek: nem mindig! Sírni is
láttam egyszer-kétszer, akkor meg engem fogott el a röhögés. Igen, a röhögés, 
mert én már csak ilyen vagyok: nem tudok nevetni, ha röhögtetnek! 

Vidáman élünk, cirkusz a kenyerünk. És ez még mindig tetszik nekünk.

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

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

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

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

Továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Pár szó a
rabszolgaságról

Nemrég „megünnepeltük” a ci -
gány rabszolgák felszabadításának
159. évfordulóját.

Sok erdélyi em ber a hír hallatán
meglepetten kapta fel a fejét, mert itt
sosem voltak rabszolgák az elmúlt
ezer évben. Elvétve voltak rab ság -
ban tartott hadifoglyok, mint pél dá -
ul a három török, akik a hunyadi vár
kútját kiásták.

Ez a Kárpátoktól keletre leledző
fejedelemségek ünnepe. Ott csípték
el a békésen beőgyelgő cigányokat,
és tették őket rabszolgává, azt hi szem,
a tatárjárás utáni időkben. Ez Indi -
á tól Moldováig senkinek sem jutott
eszébe, de időtálló ötlet volt, mert a
tizenkilencedik század közepén túl -
ig Európa szégyene maradt.

Az ártatlan és fegyvertelen cigá -
nyokat könnyű volt rabságba ejteni!

Nem ez történt Jeszun Noháj al -
ve zér mon gol cserkésző csapatával, 
akik, miután jól elnáspágolták vala -
hol Brassó és Ploiesti között az elle -
nük felvonult sereget, amikor Batu
kán haza ment, itt maradtak, és bé -
késen letelepedtek Havasalföldön, a 
mai bolgár határ környékén, és elke -
veredtek a helybeliekkel.

A rabszolgatartó bojárokra jól il -
lik a „barbár tirán” fogalom, mert
e rőfölényükkel visszaélve rabo sí tot tak
egy békés népcsoportot, és úgy ad -
ták-vették az embereket, mint a vá gó -
marhát, csordában, vagy egyen ként.

A legmeglepőbb az, hogy amikor 
már fújdogált Európa-szerte a sza -
badság szele, az 1848-as forra da lom
után még majdnem tíz év kellett ne -
kik, hogy - valószínűleg külföldi nyo -
másra - felszabadítsák a rab szol gá kat!

Ezt nem megünnepelni kell, ha -
nem a nemes és nemzetes famíliák
büszke utódai bocsánatot kellene kér -
jenek jövőre, a 160. évforduló al kal -
mából! (Popovic Gergely)

Rabszolga-adásvételi
szerződés a 16. századból
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Hopkins időjós volt az e gyik
tévétársaságnál. Bár képzett me -
teorológus volt, gyakran téves
előrejelzéseket adott. Miután az
egyik helyi lap cikket írt róla,
hogy az elmúlt évben 300 alka -
lommal tévedett, kirúgták az ál -
lásából. Hopkins elutazott egy
másik államba, ahol szintén idő -
jósnak jelentkezett egy tévé tár -
sasághoz, ahol megkérdezték tő -
le, miért hagyta ott előző mun -
kahelyét?

Így válaszolt:
- Mert nem felelt meg ne -

kem az időjárás.

***
A hentesnek már csak egy

csirkéje van este hétkor, ami től
meg akar szabadulni. Jön is egy 
vevő. 

- Kérek egy csirkét!
A hentes leméri: 1 kiló.
- Nem lehetne súlyosabb? -

így a vevő.
A hentes tesz-vesz elfor dul -

va, és a mérlegre rakja ugyan -
ezt a csirkét, mintha másik len -
ne.

- 1 kiló 70 deka!
- Oké! - csillan fel a vevő

sze me. - Adja mind a kettőt!

***

Az orvvadászt tetten éri az
erdész:

- Mit művel itt? - rivall rá.
- Én csak... öngyilkos akar -

tam lenni, de véletlenül a nyu -
lat találtam el.

***
- Mi az abszolút impo ten -

cia?
- ???
- Amikor egy férfinak se fér -

fiassága, se kövér bank szám lá -
ja, se luxuskocsija nincsen.

***
A skót fiú levelet ír ap já nak, 

amiben 100 fontot kér. Az apa
kis idő múlva válaszol is:

„Tessék, fiam, itt a pénz. Ja,
és ne feledd, a 10 fontot egy
nullával írják.”

***
A tengerparton egy pasas o -

lyan krémet árul, amitől a cá -
pák állítólag undorodnak. Az e -
gyik vásárló, miután alaposan
bekente magát a szerrel, még
mindig hitetlenkedik, és meg -
kérdezi:

- És valóban nem esznek
meg a cápák?

Mire az eladó:
- Megesznek, csak undorral.

***

A bolondok házában az e -
gyik ápolt kedveskedni akar az
új orvosnak:

- Tudja, doktor úr, hogy mi
magát mindannyian sokkal job -
ban szeretjük, mint az elődjét?

- Valóban? És miért?
- Valahogy olyan közü lünk

valónak érezzük...

***
Arisztid és Tasziló üldö gél -

nek a kávéházban. Arisztid me -
séli, hogy itt fog randizni egy
nővel, akit a közvetítőiroda a -
jánlott. 

- És miről fogod megis mer -
ni? - kérdezi Tasziló.

- Arról, hogy képvi selő fán -
kot rendel. 

- És mikor jön?
- Már itt van, ott ül a sa rok -

ban. 
- És akkor miért nem mész

oda hozzá?
- Most eszi az ötödik fán kot,

megvárom, míg jóllakik. Ak kor
nem kell meghívnom vacso rá ra.

***
Egy kisfiú üldögél a jár da -

szegélyen és keservesen sír. 
- Mi a baj, kisfiam? - kér de -

zi tőle egy öregember. 
- Az, hogy én nem tudom

azt csinálni, amit a nagyfiúk! -
feleli a gyerek.

Erre az öreg leül mellé, és ő 
is zokogni kezd...

***
Isten felhívja szépen sor ban

az embereket az egekbe egy kis
kirándulásra. Mindenki kap egy
kocsit, annak megfelelően, hogy
mennyire volt jó családtag.

Kérdezi az elsőt, hogy mi a
bűne:

- Nyolcszor csaltam meg a
feleségemet - mondja.

- Na jó, kapsz egy Trabantot.
A másodikra kerül a sor:
- Hatszor csaltam meg a fe -

leségemet, de megbántam.
- Na jó, kapsz egy Ladát.
A harmadikat is meg kérde zi:
- Én még soha nem csal tam

meg a feleségemet, bár érez tem
már kísértést.

- Na jó, akkor te kapsz egy
BMW-t.

Ez így megy tovább szép sor -
ban, míg meg nem telik az ég.

Közlekednek az emberek, mi -
kor egyszer a Trabantos és a
Ladás arra lesz figyelmes, hogy
a BMW-s zokog a szép kocsi ban.

- Mi a baj, miért sír? Hi szen
egyszer sem csalta meg a fe le -
ségét. 

- Igen, de az előbb láttam az
asszonyt egy rolleren.

***
- Képzeld, a férjem ma azt

vágta a fejemhez, hogy hárpia
vagyok!

- Nyugodj meg, ha azt mer -
te mondani neked, hogy hárpia 
vagy, akkor nem is vagy hár pia.

***
Kovács másodszor nősül. Az

esküvő után azt mondja az új
asszonynak:

- Drágám, be kell valla nom
valamit. Van egy nagy hibám.
Sokszor minden ok nélkül ő rül -
ten féltékeny vagyok. 

- Ne aggódj, édesem, ná lam
nem fogsz minden ok nélkül fél -
tékenykedni.

***

- Mondja, nem szégyelli ma -
gát, hogy ennyi pénzt kér ezért 
a munkáért? Ennyit még egy ta -
nult mérnök sem keres.

- Tudom, azért nem men -
tem egyetemre.

***
Az egyik napilap főszer kesz -

tője mond ja a titkárnőjének:
- Földrengés volt a len gyel -

országi Szplkwzsjnbnban. Néz -
zen utána gyorsan, hogy hív ták
ezt a várost a földrengés előtt!

***
A bíró a vádlotthoz:
- Ön tehát ellopott a pana -

szostól százezer forintot. Haj -
landó ezt visszafizetni?

- Igen, bíró úr, de nekem ah -
hoz idő kell.

- Rendben, kap két évet.

***
Két utas beszélget a hajó ki -

ránduláson.
- Ön tud úszni?
- Nem, de kilenc nyelven tu -

dok segítségért kiáltani.

***
A csóna ká zó tó mellett két

szőke nő megszólít egy férfit.
- Mondja csak - mutat a tó -

ra az egyik - miből van a vize?
- Az, hölgyem, két egység

hidrogénből és egy egység oxi -
génből - feleli a férfi.

- Látod, mondtam, hogy nem
igazi.

***
- K-k-kérem! H-H-Hol van

a da-da-dadogók iskolája?
- Minek az magának? Már

így is nagyon jól dadog!

Értelmező
szótár

Bébiszitter: olyan ti -
zenéves, aki felnőttként vi -
selkedik arra a néhány ó -
rára, amíg a felnőttek gye -
rekként viselkednek.

Közlekedési lámpa: o -
lyan berendezés, amely pirosra vált, ha megközelíted au tó val.

Magazin: olyan nyomtatott papírlapok együttese, amely -
ből megtudhatod, mit fog tartalmazni a következő lapszám.

Politikus: olyan em ber, aki képes meggyőzni a feleségét
arról, hogy a nercbundában kövérnek látszik.

Tetoválás: pillanatnyi elmezavar tartós bizonyítéka.
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Nem akarom,
hogy a gyermekemnek

könnyű legyen
Kemény és elégedett embert
szeretnék nevelni!

A napokban egy fiatal apukával be -
szélgettem, amikor a közelgő iskolai i -
ratkozásra terelődött a szó. Kicsi fia most
5 éves. Kicsit óvatosan tapogatóztam,
mert tudtam, hogy az apuka mindvégig 
román iskolába járt.

– Mag yar osztályba fog járni – je -
len tette ki eltökélt nyugalommal.

Azt hiszem láthatott valami megle pe -
tésfélét az arcomon, mire hozzáfűzte:

– Tudod, engem annak idején „ro -
mán ba” irattak a szüleim, hogy „neki leg -
alább könnyű legyen...”.

Éreztem némi iróniát, vagy keserű -
sé get a hangjában, de folytatta:

– Nem is volt nehéz. A tanulással
nem volt gond, szorgosan olvasgattam a
román háziolvasmányokat. Édesanyám
azért a Pál utcai fiúkat is a kezembe
nyomta. Bár nehezen elolvastam (néha 
ő is olvasott egy-egy fejezetet), s tet -
szett is, nem volt időm több mag yar
könyvre. Néhány haverom is akadt az
osztályból, bár ezek közül – érdekes...
– egyiknek a barátsága sem kísért vé g -
ig az életen... De lehet, hogy ez vélet -
len volt – legyintett. – Sőt, a lányok na -
gyon szerettek! Volt valami egzotikus
abban, hogy mag yar sráccal járnak? Ki 
tudja? Valahogy mégsem tartoztam se -
hová... Persze ezt akkor nem tudtam, nem
vettem észre, bár szülinapokra sem igen
hívtak meg... talán kétszer...

Némi merengés után, mintha észbe
kapott volna, folytatta:

– Amikor konfirmáltam, akkor kezd -
tem érezni valamit, valami hiányfélét... 
nem is tudom... Nem közösítettek ki, de
nem tudtam hozzászólni a velem e gyütt
konfirmálók beszélgetéseihez: mag yar 
könyvekről és mag yar filmekről, mag yar
TV műsorokról volt szó, és azok vala -
hogy mind érdekesebbnek tűntek szá -
momra, mint amiket én olvastam, lát -
tam... Akkor éreztem azt, hogy van va -
lahol valami jó, és én ebből kima rad -
tam.... Nem tudtam megfogalmazni mi
volt az, de ma már tudom és igen nagy
szerencse árán jöttem rá. 

– Az egyetemen a szobatársaim kö -
zött ketten magyarok voltak és mag yar
osztályból jöttek. Persze hogy az egye -
tem alatt is összejártak a volt osztály -
társakkal, és engem is magukkal vittek. 
Ott tudtam meg, hogy milyen a mag yar 
KÖZÖSSÉG. Hogy mi az, ami addig
hiányzott... És a feleségemet is ott is -
mer tem meg – mondta az apuka moso -
lyogva.

A nosztalgia hangjai közé éles han -
gok is kerveredtek:

– Most látom csak, hogy mennyi
mindent elvesztettem, kihagytam az é -
vek során. Hogy mennyire más ez a kul -
túra, mennyivel közelebbiek, melegeb -
bek a barátságok, mennyire máskép pen
szórakozom... 

A hangja erőteljesebb lett, szinte ki -
abált:

– Könnyebb lett az életem, mert ro -
mán iskolába jártam? Nem. Mert en gem
is elhúztak, amikor nem készültem a
vizsgára. Nem, mert nekem is meg szűnt
a munkahelyem 3 évvel ezelőtt, és mi -
lyen jól jött volna akkor a német nyelv -
tudás. De azt csak a mag yar tagozaton
tanították... Nem, mert a gázszámlám
nekem is megugrott, nem, mert azt lá -
tom hogy mindenki KÖNNYEN akar
gazdag és sikeres lenni... A román po -
li tikusok és mágnások gyermekeinek
könnyebb mint a mieinknek? Hát per -
sze! És mi lesz belőlük? Sokszor alvi lá -
gi banditák, megcsömörlött narkósok,
ámokfutók... Vagy szépen eltűnnek kül -
földön... Jó nekik a könnyű? NEM és
NEM!

– Az én gyermekemnek ne legyen
könnyű! Ami könnyű, az elpuhít. Le gyen
kihívás az élete, legyen izzadságos mun -
ka, de tudjon harcolni, keményen neki -
fe szülni a munkának, többet teljesíteni
mint mások – és akkor a kudarcok, ne -
hézségek, amikkel majd szembe ta lál -
ko zik, nem terítik le olyan könnyen. A -
mit könnyen érünk el, könnyen kapunk 
meg, azt nem értékeljük.... Igen, ke mény,
de elégedett embert szeretnék nevelni be -
lőle. Ezért fog mag yar iskolába járni.

(Lejegyezte: Várady Enikő) 

Megkezdődött az ukrajnai
cseh kisebbségiek áttelepítése

Csehországba
Elindult Csehországba az első autóbusz, amely cseh nem zeti sé gű

ukrán állampolgárokat szállít anyaországukba a cseh kormány átte -
lepítési programja keretében – jelentette az orosz hír ügynök ség.

A buszon negyven személy utazott, 
de a jelentésből nem derül ki, hogy ők 
beletartoznak-e abba a száz harmincöt
fős csoportba, amelynek tag jai a kor -
mány programjának köszön he tően 6-
 12 hónapra (amíg be nem il lesz ked nek
új környezetükbe) in gye nes lak hatást
kapnak a cseh belügy mi nisz té riumtól, 
erre az időszakra jogosultak pénzügyi
segítségre is. Korábban Mi lan Cho va -
nec cseh belügyminiszter még azt je lez -
te, hogy az első negyven ha za te lepülő
ukrajnai csehet már cius 15-én szállít -
ják haza busszal vagy repü lő gép pel.

2014 októberéig az északnyu gat- uk -
rajnai Volinyi területen élő több mint
hetven család fordult azzal a kéréssel a
cseh kormányhoz, hogy nyújtson ne kik
segítséget őseik hazájába való vissza -
té réshez. „Ukrajna nem elég ígéretes
föld számukra, félnek a harcoktól, a bi -
zonytalan jövőtől" – mondta feb ruár ban
Mi lan Chovanec cseh belügy miniszter.

A buszon utazó negyven személy
viszont a kelet-ukrajnai – 1945-ig Cse -
hográd elnevezésű – Novgordokivka
lakosai, amely 200 kilométerre helyez -
kedik el az ukrajnai konfliktus harc vo -
nalától, de ők is nagyobb biztonságban 
éreznék magukat cseh földön.

A Volinyi terület a történelmi Vol -
hí nia nyugati része, jelenleg közi gaz -
ga tási egység Északnyu gat-Ukraj ná ban.
A 19. század második felétől kezdve
mintegy 50-60 ezer cseh vándorolt ki a
területre. A volinyi csehek egy része a
második világháború után visszatért
Csehországba. Az 1989. novemberi cseh -
országi rendszerváltás után a téma újra
napirendre került. A 90-es évek elején
két hullámban mintegy 5-6 ezer voli -
nyi cseh költözött át Csehországba. A
Volhíniában élő csehek mai számát e -
gyes források mintegy 20 ezerre becsü -
lik, más források szerint a számuk 5-6
ezer. (MTI)

Harag György Társulat / Németh László bérlet

Fazekas Mihály, Móricz Zsigmond, Bessenyei István: 

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

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

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

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

Jegyek egy órával kezdés előtt, a Színház bejáratánál!

Az idei „Adj, király, katonát” Vetélkedő nagybányai szakaszának bol dog
győztesei, a „Hernyók” csapata: Maidic Henriett (Felsőbánya), La jos Ist ván
Dániel (Németh László Líceum), Magoss Zita (Nico lae Iorga Is kola - Nagy bá -
nya) és Mali Éva (Szinérváralja). Gratulálunk és kö szönjük a zsűri tagjainak,
Bogya Emesének, Várvédő Emőkének és Szigeti Gyulának a segítséget! 



Magyarul is tudja
a romániai települések
nevét a Google Maps

A Google Mapset magyarul hasz -
náló személyeknek magyarul mutatja a 
romániai települések, kerületek és fo -
lyók nevét a rendszer - hívja fel a fi -
gyelmünket a Google fejlesztésére az
Igen, tessék! Facebook-bejegyzé sé ben.
Ha nekünk nem magyarul jelennek
meg a település- vagy kerületnevek, és
szeretnénk úgy látni, akkor az egész
Google-fiókunk nyelvbeállítását mag yar -
ra kell állítani, amit a myaccount.
goog le.com oldalon lehet megtenni.

Nem akar hajat mosni
egy ötéves kisfiú a híres
focista simogatása óta
Nem hajlandó hajat mosni egy öt -

éves kisfiú, mivel múlt hét pénteken
találkozott Bas tian Schweinsteigerrel,
a Bayern München középpályásával,
és az megsimogatta a fejét. A kisfiú
apukája végül a Facebookon fordult a
futballistához, hogy segítsen rávenni a
kis Raphaelt a tisztálkodásra. Schwein -
steiger szintén a Facebookon válaszolt, 
ahol azt írta, küld majd egy apró meg -
le petést neki, ha végre engedi meg -
mos ni a haját. (nemzetisport.hu) 

Iszlám Állam-rövidítés -
nek nézték a svéd

rendőrök a 21-es lufit
Rendőrök is megjelentek egy svéd

lány, Sa rah Ericsson 21. születés nap -
ján. Az egyenruhásokat senki se hívta
meg a partira: azért bukkantak fel, mert 
valaki az utcáról IS-nek, azaz Is lamic
State, Iszlám Állam-rövidítésnek nézte 

az ablakba kifüggesztett, 21-et ábrá zo -
ló lufikat. A kiszálláskor még csak a
lány barátja volt otthon, a rendőrök pe -
dig gyorsan rájöttek a tévedésre, mégis 
megkérték a fiút, hogy a további fél re -
értések elkerülése végett szedje be a
lufikat. (thelocal.se)

Melyik ország férfijai
a legháziasabbak?

A szlovén férfiak a legháziasabbak
- legalábbis ez derül ki a Statista info -
grafikájából, ami az OECD adataira
hivatkozik. Eszerint a szlovén férfiak
naponta 114 percet töltenek házimun -
kával. Sajnos azt nem tisztázzák, hogy
mit tekintenek házimunkának. Utánuk
a dán férfiak jönnek 107 perccel, majd
a franciák 98 perccel. A lista végére az
indiaiak kerültek, akik mindössze 19
percet töltenek fizetetlen házimun ká -
val naponta. A qz.com részletesebb
ada tokat közöl. A szlovénok és a dá -
nok eszerint is vezetnek, de utánuk 105 

perccel az észt férfiak jönnek. Ezen a
listán például már a mag yar férfiak há -
zimunkával töltött idejét is feltüntetik,
ők 65 percet töltenek el. Egy perccel
vannak lemaradva az Egyesült Ki rály -
ságban élő férfiaktól és előzik meg 7
perccel a norvégokat. (transindex)

Megint a szelfi az év
szava, de feljött
az illiberális is

Ismét a szelfi az év szava, a máso -
dik helyezett a netadó, a bronzérmes pe -
dig a rezsicsökkentés a TINTA Könyv -
kiadónál február 28-án berekesztették
az év szavára a voksolást. A TINTA
Könyvkiadónál 2014. év végén immár
hatodik alkalommal invitálták szava -
zás ra a nyelv iránt fogékony érdeklő -
dő ket. Kiss Gábor, a kiadó vezetője el -
mondta, hogy a játékos szavazás na -
gyon is komoly eredményt ad, hiszen a 
szavazatok minden történész mono grá -
fiánál pontosabban írják le napjainkat,
napi hangulatunkat, örömeinket, bána -
tainkat, sikereinket és kudarcainkat. A
régi szavak, korábbi korokat idéznek
fel: ha kimondjuk azokat a szavakat,
hogy turbán, min a ret, kaftán, basa rög -
tön az oszmán török kort képzeljük ma -
gunk elé. A békekölcsön, kitelepítés,
padláslesöprés és sztahanovista szavak 
pedig a Rákosi-kort írják körül. Most
1125 személy küldte be a TINTA
Könyv kiadóba azt a három szót, mely
szerinte a legjellemzőbb a mögöttünk
hagyott 2014. évre. Ezekből a szava za -
tokból kerekedett ki a végeredmény.
Ha a szelfi szóhoz hozzávesszük a szel -
fizik szót is, akkor erre a mod ern fény -
képezőgépek adta lehetőségre kétszer
annyian szavaztak, mint a második he -
lyezett internetadó szóra. Érdekes, hogy
egy meg nem valósult adóforma neve,
amely végül is ilyenformán halva szü -
letett szó, a listán az előkelő harmadik
helyre tudott felkapaszkodni. A rezsi -
csökkentés szó jól tartja magát, hiszen
az elmúlt évben is dobogós volt. Nap -
jaink politikájának a nyoma is ott a lis -
tán, hiszen az illiberális szó a 9., a két -
harmad a 21., Ukrajna pedig a 26. he -
lyen áll. Az új technikák, eszközök ne -
vei is helyet követeltek a listán, az okos -
óra, okostelefon a 13., 14. , az okossze -
müveg pedig a 25. helyen áll. Mivel a

2014. év vége felé, amikor a legtöbben
szavaztak, igen sokat foglalkozott a mé -
dia az ebolával, így ennek köszönhető,
hogy a betegség neve benne van az el -
ső tízben, a nyolcadik helyen. Örök em -
beri érzéseket leíró és már régóta hasz -
nált szavak is felkerültek a listára, igaz
hátul kullognak. A remény bizony csak
a 18., a szeretet pedig még hátrébb ta -
lálható, a 35. helyen. A korábbi évekre
jellemző szavak a következők: 2009:
h1n1, in flu enza; 2010: vörösiszap, ár -
víz; 2011: végtörlesztés, devizahitel;
2012: okostelefon, QR-kód; 2013: szel -
fi, táblagép. Kiss Gábor elmondta, hogy
sok és sokféle vizsgálatra alkalmas a
szavazás eredménye. Pl.: két évvel ez -
előtt a szelfivel mint idegen szóval szin -
te fej-fej mellett haladtak a szavazási
listán az önfotó és az önfénykép sza -
vak. A szavak harcában két év alatt a
nyelvből eltűnt az önfotó, önfénykép, a 
mag yar nyelvben is győzedelmes ke -
dett a világon bárhol használható szelfi 
szó. A nyelv gazdaságosságra való tö -
rekvését jelzi, hogy az internet adó mel -
lett ott a rövidebb netadó szó is. Kiss Gá -
bor hozzátette, hogy a TINTA szótár ki -
adónak fontos a szavazás, a szava zás -
kor felbukkanó új nyelvi elemeket rög -
tön beépítik új szótáraikba, a régi szó -
tárakat pedig folyamatosan kiegészítik
velük. Így a szavak bekerülnek a kiadó
honlapján működő népszerű on line an -
gol-mag yar szótárba, a Topszótárba is. 
(transindex)

A Facebook segítene
megelőzni

az öngyilkosságokat
Bemutatott a héten a Facebook né -

hány olyan új, tervezett eszközt, amely -
lyel az öngyilkosságokat szeretnék
megelőzni. Például jelenteni lehet majd
olyan posztokat, amelyek öngyilkos
gondolatokra utalnak. Ezt a Facebook -
nál átnézik, majd döntenek arról, hogy
kapcsolatba lépjenek-e a posztolóval
segítségnyújtás végett. Ha úgy dönte -
nek, hogy a posztoló segítségre szorul,
a következő üzenetet fogja kapni: “egy 
barátod úgy gondolja, hogy nehéz sé -
gekkel küszködsz, és megkért, hogy
nézzük meg a legutóbbi posztodat”.
Azt még nem lehet tudni, mikortól lesz
elérhető ez az opció. (mashable)

Gyanús dolog
VÍZSZINTES: 1. Egy figyelemre

méltó gondolat első része. 14. Elhúz -
za a csíkot. 15. Városi polgár a feuda -
liz mus késői korában. 16. Kemény
fém mel bevont. 18. Hézag. 19. Albán
cigarettamárka. 20. Egyből kettő! 21.
Ekkor indul! 22. Bogárpáncél anyaga.
24. Lao-ce “izmusa”. 25. Nem árt, ha a
szív teszi! 27. Hasonló. 29. Pénzin téz -
mény. 30. Versenyszakasz. 32. Állami
illeték. 33. A római légió egysége volt.
35. Bevitt! 36. Csődarab! 37. Olasz
eredetű női név. 40. Özönlő. 42. Neve -
zetes. 43. Savval lyukat készít. 45. Be -
cézett Teréz. 47. Lentebbi helyre tesz.
49. Cicafarok! 50. Afrika csücske! 51.
Gléda. 53. Belül recés! 54. Görög szi -
get. 56. Kisipari termelő szövetkezet
(röv.). 58. Templomban virágzik! 61.
Vízlelőhely. 62. Osztrák, olasz és zam -
biai gkj. 63. Kert, sütemény, sőt fagy -
lalt jelzője is lehet. 64. Kilométer
(röv.). 66. Tupolev gépe. 67. Termő -

rész! 68. Klór és foszfor vj. 69. Gyom -
talanít. 71. Német zeneszerző (Aldo).
74. Koncz Zsuzsa slágere.

FÜGGŐLEGES: 2. Hajszoló,
űző. 3. ENSZ-szerv. 4. ... is money; Az 
idő pénz. 5. A nagymama kedvence. 6.
... Ve gas; amerikai kaszinóváros. 7.
Két darab virsli! 8. Körülbelül (röv.).
9. Ókori kocsiversenyző. 10. Szállító -
oszlop. 11. Vatikáni, zambiai és svéd
gkj. 12. Kertben dolgozik. 13. A tio -
cián sav sója. 16. A gondolat befejező
része. 17. Kendert tör. 22. Zeneszerző
(Pál). 23. Békaparadicsom. 24. Taka -
róz ni kezd! 26. Rakni kezd! 28. Név
(ang.). 29. Ideiglenes faépület. 31.
Bün tetett előélet. 34. Tibeti buddhista
szerzetes. 38. Fonalat tekerünk rá. 39.
Illatos virágú fákkal beültetett. 41.
Park ban vannak! 42. Határszélek! 44.
Psota ...; színésznő. 46. Román költő
(Vic tor). 48. Eszik a nyáj. 49. Pipa szá -
ron a szopóka. 52. Pattanásszerű han -
got ad. 55. Indíték. 57. Félkész! 59.
Kis sé forró! 60. Cselekvés, tevékeny -
ség. 63. ... Fitz ger ald; amerikai dzsessz -
énekesnő. 65. Tölgytermés. 68. Kobalt 
és trícium. 69. Amerícium és kén vj.
70. Tengeri hal. 72. Oldalról csenj! 73.
Kettőt kiismer! 74. Páratlan adás!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Az emberiség boldog
jövőjének előhírnöke vagyok
Nagybányán tart előadást a Családi fészek - Nagybányai Mag yar

Családok Közössége szervezésében jövő csütörtökön, március 12- én
Grandpierre At illa mag yar író, költő, zenész, énekes (a Vágtázó
Halottkémek, Vágtázó Csodaszarvas és Vágtázó Életerő együt te sek
alapítója) és csillagász, a természettudomány doktora, a fizikai
tudományok kandidátusa, az Mag yar Tudományos Akadémia Csil -
lagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos fő -
munkatársa. Az alábbiakban a honlapján található bemutat ko zá sá -
ból közlünk gondolatokat.

„Jelenlegi földi életpályám egyik
érdekes állomásának azt tekintem, hogy
ötéves koromban kijelentettem, hogy
csillagász leszek. Amikor szüleim kér -
dezték, hogy miért, azt feleltem, hogy
azért, mert nekem a Nappal kell fog -
lalkoznom. Látszólag ezzel ellen tét ben,
hétéves koromban pedig egyszercsak
kijelentettem, hogy énekes leszek. Kér -
dezték, hogy akkor most mi leszek, éne -
kes vagy csillagász? És azt feleltem:
mindkettő. Később mindkettőt elfelej -
tettem, de aztán mégis úgy alakult,
hogy mindkettő, csillagász és énekes is 
lettem, egyszerre. Honnan tudtam én
ezt hétévesen?

Aztán amikor a Csillagászati Ku -
tatóintézet munkatársa lettem, rájöt tem,
hogy a gyakorlatban a csillagászat egy -
re inkább az adatfeldolgozásra szűkül,
az alkotó értelem pedig a materialista
világkép keretén belül keresi a vála -
szokat. Évekig tartott, amíg képessé vál -
tam önálló úton elindulni. Engem nem
az elvárások, hanem a valóság kihí vá sa,
a valódi Világegyetem érdekelt, azzal e -
gyütt, hogy miért érdekli az embert a Vi -
lágegyetem.

Rájöttem, hogy az élőlények és az
élettelen tárgyak között egy lényeges
különbség, hogy az élőlények maguk -
tól mozognak, az élettelen tárgyak nem.
Ezért aztán nagyon is érdekes, hogy a
Nap minden más élettelennek tekintett
testtől eltérően saját magától változik,
saját tevékenysége van, a nap te vé keny -
ség. Én mindig is élőlénynek tekin tet -
tem a Napot, elkezdtem hát vizsgálni egy
olyan szempontból, amiből még  mo -
dern tudós nem vizsgálta. Ennek nyo -
mán a Nap és a Világegyetem élő ter -
mészetéről született néhány angol nyel -
vű, szakmai cikkem és néhány mag yar
nyelvű könyvem és cikkem. [...]

Kamaszkoromtól kezdve általam so -
ha nem sejtett, gyakran keleties, mü -
ezzin-énekekre, ősi mondókákra em lé -
keztető, rendkívüli erejű zenék törtek ki
belőlem. Időközben Édesapám, Grand -
pierre K. Endre („korunk legkiválóbb
történelmi oknyomozója”, „a történé -
szek díszpáholyában lenne a helye”) szel -
lemisége, óriási, különleges zenei gyűj -
teményem, alapvetően új világfelfo gá -

som, látóköröm, zeneértelmezésem a -
lapján baráti társaságomból meg szü le -
tett a Vágtázó Halottkémek (a nyugati
sajtó szerint „minden idők legjobb sá -
mán-punk zenekara”), majd, 30 évvel
később, a Vágtázó Csodaszarvas. [...]

Zenénk a népzene eddig ismeretlen, 
őserejű oldalait, mélységeit eleveníti fel,
és megdöbbentő módon, szerintem Bar -
tók Béla népzene-felfogásával is pont
egybeesik. Ez pedig azt jelenti, hogy ze -
nénk a próbákon, a koncerteken szü le -
tik, mégpedig ellenállhatatlan erővel,
valami rendkívüli tudatállapotban, és
nem valamiféle előzetes elvárásoknak
megfelően. [...]

Így aztán csillagászati és zenei mun -
kám szorosan összefügg, és feltárja az
Élő Világegyetem mindannyiunk éle tét,
életvitelét alapvetően érintő, leg nagy -
sze rűbb és legszemélyesebb titkait. Az
egyik ilyen titok számomra nem titok
többé: rájöttem, az Élő Világegye tem nek
az a terve az emberiséggel, hogy egyre
jobban kiteljesedő, egyre magasabb bol -
dogságot érjen el. Ha csatlakozunk eh -
hez a kozmikus tervhez, és életvite lünk -
ben teret biztosítunk a célravezető, rend -
szeres, alapos em ber-felemelő tevé keny -
ségnek, egyéni és közösségi téren egy -
aránt, akkor az emberiség megtisztul,
csatlakozhat a kozmikus érzésvi lág hoz.
S ha így van, akkor életemmel az em be -
riség boldog jövőjének korai előhír nö -
ke vagyok. [...]

Arra születtünk, hogy önálló sá gun -
kat egymás javára fordítsuk, sejtjeink,
szervezetünk, családunk, közössé ge ink,
hazánk, az élővilág, az Élő Világ egye -
tem javára és üdvére. Arra születtünk,
hogy az élet felemelő törvényeit a földi 
világban érvényre juttassuk.

Nincs olyan földi hatalmasság, ame -
lyik megtilthatná, hogy belső vilá gunk -
ban emberként érezzünk és gondol kod -
junk. Ha élünk a bennünk élő felemelő
erővel, és felemeljük életünket, az Élő
Világegyetemben egy olyan csodála tos
fény ragyog fel, amely nélkülünk nem
világítana. És rájöttem, minden sejtünk,
minden porcikánk minden pillanatban
ezt akarja: a legnagyobb, legma radan -
dóbb, legfelemelőbb, legátfogóbb bol -
dogságot. Rajta!” (grandpierre.hu)

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.

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. 
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 Egészséges és tápláló magvak
Íme néhány különleges dióféle, melyekkel a legegyszerűbb étel is

kiválóan ízesíthető, desszertnek is megfelel és különösen egészséges,
tápláló.

Paradió – a különleges szelén- és fehérjeforrás
Dél-Amerikában növő hatalmas, akár 45 méter

magasságot is elérő őserdei fa termése. Hol land
fel fedezők vitték elsőként a Németalföldre 1633-
 ban, majd a kereskedelem nagy részét is kézben
tartva ők ismertették meg Európával. A mag 12-15
év alatt fordul termőre, terméséréskor azonban a fa
alatt tartózkodni nem egy életbiztosítás, hiszen a
termés súlya 1,5-2 kg is lehet. Összetételét tekintve 
bővelkedik fehérjékben. Zsiradéktartalma az ola -

jos magvak között is kiemelkedő, összesen 66 százalék. Esszenciális nyom ele -
mek közül szeléntartalma jelentős. Ausztrál tudósok 2008-ban közölt cikkében
taglalják, hogy 1 darab brazildió fogyasztása naponta hozzájárul a szelén kon -
centrációjának emelkedéséhez a vérben. A szelén koenzimként, vagyis segítő
mo lekulaként részt vesz egy antioxidáns hatású enzim működésében, hozzá já -
rul va a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez. Felhasz -
nálása igazán sokrétű. Gazdagíthatjuk vele köreteink fehérje- és rosttartalmát,
illetve hagyományosan desszertek készítéséhez is alkalmazhatjuk.

Makadámdió, az ausztrál csodanövény
A makadámdiót a diók királyának is nevezik,

bár még számos közismert neve van ennek a göm -
bölyű, ízletes magnak. Bozótdiónak, marocchi
dió nak is becézik, ugyanakkor nevét 1857-ben dr.
John Mac adam skót nemzetiségű vegyészről kap -
ta. Ausztráliából származik, így az ország a fő
nem zetközi exportőr, bár a 1880-as években elke -
rült Hawaiira, ahol sok amerikai foglalkozik a ter -
mesztésével mind a mai napig. Kitűnő B1-vi ta -
min-, szelén-, magnézium-, mangán-, illetve rostforrásnak tekinthetjük, továbbá
nagy arányban tartalmaz egyszeresen telítetlen zsírsavakat, melyek a szív- és
érrendszeri betegségek prevenciójában és kezelésében fontosak lehetnek. Egy
2008-ban megjelent tanulmány szerint a makadámdió csökkenti a vérkolesz te -
rinszintet. A kísérletben napi 42,5 g magot adtak mind férfiaknak, mind nőknek
öt héten keresztül, majd újra lemérték a koleszterinszintjüket. Az eredmények
azt mutatták, a makadámdiót be kellene vonni a szívet védő diétába. Felhasz ná -
lá sát tekintve jó kiegészítője lehet gyümölcssalátáknak, íze jól harmonizál a
man góval, papayával, kókusszal. Emiatt értékes tápanyagokban gazdag gyü -
mölcssaláta készíthető belőle. Tehetjük süteményekbe is a felaprított makadám -
diót, például az olasz eredetű cantuccini még finomabb lehet általa. 

Kesudió, ami dobva-rázva igazán finom
Őshazája Brazília, a kesufa körte alakú „gyü -

mölcsét” kesualmának nevezik. Ez voltaképpen a
termés megvastagodott kocsánya, a valódi csont -
héjas termés ennek a csúcsán fejlődik, ami maga a
kesudió. Kitűnő K-vi ta min-, réz-, magnézium-,
foszfor-, mangán- és vasforrás. Emellett kiemel ke -
dő a fehérjetartalma, illetve antioxidáns hatóanya -
gokat is tartalmaz.

A konyhában a kesu a dobva-rázva ételek – a technológia lényege, hogy egy
kiolajozott serpenyőben vagy vokban nagy lángon pár perc alatt átpirítjuk az
alapanyagokat – egyik komponense lehet, hiszen tápanyagtartalmánál fogva
növeli az ételek fehérje-, illetve antioxidáns-tartalmát.

                    Forrás: Mag yar Nemzet On line

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!



HIRDETÉSEK 2015. március 6.

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

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

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik

BALÁZS MARGARÉTA
(Babuci)

temetésén részt vettek, sírjára vi -
rágot helyeztek és részvétüket nyil -
vá nították.

Emléke szívünkben örök ké élni
fog.

A gyászoló család

Szívemben mély fájdalommal
ér te sí tek mindenkit, aki ismerte és
tisz tel te, hogy drága jó férjem

PETRUSKA  JÁNOS

jóságos szíve örökké megszűnt do -
bog ni. Drága halottunkat szerdán, már -
cius 4-én helyeztük örök nyuga lom ra.

Ezúton köszönöm mindazoknak
a kik utolsó útjára elkísérték, sírjára
ko szorút, virágot helyeztek, múl -
ha tat lan fáj dalmunkban osztoztak.

Béke poraira!
Gyászoló felesége Erzsébet

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

SZÉKELY GYULA
a Megyei Vízügyi Igazgatóság

igazgatója
elhunyta miatt őszinte rész -

vétün ket és együttérzésünket fejez -
zük ki családjának. A Nagybányai
RMDSz Választ má nya

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel emlékezünk.
Ma 13 éve annak a szomorú
napnak, a mikor a drága 

KRUPICZER ANTAL

örökre itthagyta szeretteit. Em -
lé két kegyelettel őrzi felesége
Klárika és gyermekei

Március 7-én lesz 6 hónapja an -
nak a szomorú napnak amikor a
sze retett fiú, testvér és rokon

DERECSKEI ISTVÁN

szíve megszűnt dobogni.
„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél
és bennünket szerettél,
Nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd
találkozunk veled.”
Emlékét kegyelettel őrízzük,

sze re tő édesanyja, huga és rokonai.
Nyugodj békében.

Március 7-én múlt 10 éve, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa, após

RETTEGI SÁNDOR ZOLTÁN
szíve megszűnt értünk dobogni.
Emléke szívünkben él.
A család

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

márc. 19. / 0747017580 (Csoma

HÉTFŐN TÁNCHÁZ!

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

bak nak és felnőtteknek!
MUZSIKÁL A BERENA!

Babák-mamák
pocaklakók és csúszká lók-mász -

kálók-totyogók – a jövő héttől

MINDIG SZERDÁN
vá runk Benne te ket, 17.00 órá ra, 

a Teleki Ma g yar Házba!

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –
Koporsók, szállítás és

más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK

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

Tersánszky
Józsi Jenõ Könyvtár

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

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!

A szobában tavasz van
BERTÓTI JOHANNA

koncertjei
Nagybányán és környékén ván do rol

március 9-13. hetében Bertóti Johanna
„A szobában tavasz van” című verses
kon certje. Az előadás tulajdonképpen
egy időutazás; az utazás állomásai az év -
szakok, útitársak pedig Chris tian Mor -
genstern, Csík Mónika, Kányádi Sán dor,
Kovács András Ferenc, László Noémi,
Miklya Zsolt, Oravecz Imre, Rigó Bé -
la, Szabó T. Anna, Weöres Sándor (az
ő verseik hangzanak el a koncert alatt)
– miközben a közönség Johanna ját szó-
és zenésztársává válik.

A tavaszi turnéra a Te leki Mag yar
Ház  szervezésében kerül sor, az elő a dá -
sok ven dég látó közönsége pedig Mára -
maros megyei óvodások, kisiskolások,
V-VI. osztályosok lesznek. A Ház tá jol ta -
tós programjait a Közigazgatási és I -
gazságügyi Minisztérium támogatja!

NAGYBÁNYAI
OLVASÓINK

FIGYELMÉBE!
Új Szót ezentúl

a régi főtéri
ANTIKVÁRIUMBAN,

illetve a Bukarest su gárúti
COM PACT ÜZLETBEN

is vásárolhatnak!

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

* ÜNNEPRE KÉSZÜLŐDVE 
- Kézmíves Szombat lesz a jövő hé -
ten szombaton, 11-14 óra között!

APRÓHIRDETÉSEK
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 



2015. március 6. SPORT

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Álomszép győzelem!
Nem tudom, létezik tökéletes meccs, de a vasárnapi svéd bajnok IK

Savehof elleni már-már súrolta a felső határt. A nagybányai Sport -
csarnok zsúfolt lelátói előtt a nagybányai HCM lányai úgy „mu zsi -
káltak”, hogy az szívet melengető volt, csak az igazán nagy csa pa tok
képesek erre! Igaz, hogy volt egy ötperces rövidzárlat a já té kunk ban,
de az mit sem von le a győzelem értékéből! Bravó, lányok!

Nem kezdődött jól Abbingh szá má ra
a mérkőzés, mivel – bár ő kezdte a gól -
gyártást – a harmadik percben sajná la -
tos sérülést szenvedett és már nem is
folytathatta. Tiselj átrendezi a csapatot
és a gólok potyognak a Savehof ka pu -
jában: 6 – 1 (10. perc), miközben Pa u la
Ungureanu mindent fog. Aztán egy öt -
perces rövidzárlat következik, a svéd
lányok kiegyenlítenek (7 – 7 a 15. perc -
ben). Mint később kiderült ez volt az
utolsó olyan helyzet, amikor a svéd lá -
nyok egyenrangú ellenfélnek tekint het -
ték magukat, mert ami ezután kö vet ke -
zik, az felér egy örömjátékkal a haza i ak
részéről! A közönség fergeteges buz dí -
tása közepette lányaink szinte meg tál -
to sodnak, Paula az őrületbe kergeti a
svéd bajnokokat, a gólkülönbség pedig 
egyre nő a mieink javára: 9 – 7, 12 – 8
(22. perc), 16 – 10 (28. perc), a félidőt
pedig 18 – 12-vel zárjuk.

A második félidőben még foko zot -
tabb nyomás nehezedik a svéd véde lem -
re, kapusaik, bár megtesznek mindent a
szorosabb eredményért, a nagybányai
lányokat nem lehet megállítani! Főleg
Buceschi Eliza volt elemében, aki egy -
ma ga tizenegy gólt rámolt be a Sa ve hof
kapujába, de a többiek is kitettek ma -
gukért. A mérkőzés utolsó harma dá ban
Tiselj sorra küldte be a cserepadon sze -
replő összes játékost, hadd edződ je nek,
miközben a gólkülönbség egyre nőtt a
javunkra olyannyira, hogy néhány perc -
cel a vége előtt kétszer is 11 góllal ve -
zettünk! A végeredmény azonban így
is hihetetlen: 34 – 24 a javunkra! Kö -

vetkezik a Győr elleni mérkőzés ide -
gen ben és a mindent eldöntő itthoni Vi -
borg elleni. Egy meccset még meg kel -
lene nyernünk, hogy biztos legyen a ne -
gyeddöntőbe jutás. Meglesz az is, ugye 
lányok?! 

Nagybányai HCM – IK Savehof
(svéd) 34 – 24 (18 – 12)

Nagybányai Sportcsarnok: teltház.
Vezette: Sasa Pandzic és Boris Sator d -
zija (mindkettő bosnyák). EHF-ellen -
őr: Panos Antoniou (Ciprus).

Büntetődobások: 8 – 6 (5 – 6. Ki -
hagy ta: Do Nascimento, Buceschi, Ne -
chi ta). Büntetőpercek: 14 – 10.

HCM: Ungureanu (15 jó védése volt),
Arenhart – Buceschi 11 (4 büntetőből), 
Do Nascimento 5 (1), Ardean Elisei 4,
Georgjievska 3, Davydenko 3, Herrem
3, Tatár 2, Abbingh 1, Marin 1, Ne chi -
ta 1, Pîrvut, Szűcs, Makeeva, Lobach.
Edzők: Tone Tiselj és Grega Karpan.

IK Savehof: Bundsen (10+2), I dehn
4 – Oden 8 (4), Alm 7 (2), Eriksson 3,
Dafe 2, Enhring 2, Tegstedt 1, Karl s son
1, Sand, Haggren, Petterson. Edzők:
Hen rik Signell és Par Jilsen.

További eredmények a csoportból:
Larvik – Győr 21 – 19; Metz – Viborg
23 – 24.

A csoport állása: 1. Larvik 16 p., 2. 
Győr 12 p., 3. Viborg 7 p., 4. HCM 6
p., 5. Metz 4 p., 6. Savehof  3 p.

Következik (március 8-án): Sa ve -
hof – Metz; Viborg – Larvik; Győr –
HCM; Március 14-én: Larvik – Save -
hof; Március 15-én: Győr – Metz és
HCM – Viborg. (simsán)

Elúszott a Győr csoportelsősége 
A címvédő Győri ETO női kézilabdacsapata 21-19-re kikapott szom -

baton a listavezető Larvik vendégeként, és így csak a norvég csa pat
mögött, a második helyen végez a Bajnokok Ligája cso port jában. 

Ambros Martín edző tanítványai ko -
rábban 26-25-re kaptak ki hazai pályán 
a skandináv alakulattól, ezért legalább
kétgólos különbséggel kellett volna most
visszavágjanak az elsőségért, csak hogy
hiába védekeztek jól, az elkövetett tá -
madóhibák megbosszulták magukat.
Házigazdáik ugyanis csak nehezen pö -
rögtek fel, ám amikor lendületre kap -
tak, a mag yar együttes már nem talált
rajtuk fogást. A hajrában ugyan fel zár -
kózott a Győr, de pontszerzésre nem
maradt esélye.

„Főleg a második félidő elején hi -
báztunk sokat, nem azt játszottuk, amit 
megbeszéltünk, és ami az első félidő
nagy részében működött is: ha akkor
belőjük a három kimaradt hetest, egé -
szen más meccs is lehetett volna. A vé -
gén szépen összeszedtük magunkat, de 
ezzel a teljesítménnyel itt nem nyer het -

tünk – és ez nem a bírókon múlott, mi
nem tettünk eleget a sikerért” – álla pí -
totta meg a címvédő edzője, akit a ro -
mán női kézilabda-válogatott szö vet sé -
gi kapitányi tisztségével is kapcsolatba 
hozott a sportsajtó.

Az ezzel kapcsolatos híreket azon ban
a szakember nem kívánta kommentálni 
a találkozót követő sajtótájékoztatón,
meglátása szerint „ez a kérdés nem most
aktuális”, ők ugyanis a BL-re kon cent -
rál nak. „Aki most ilyen információkat
dob be, az nem adja meg a kellő tisz te -
letet a csapatomnak” – szögezte le Am b -
ros Martín.

A csoportmásodik Győr a másik ha -
tos harmadikját kapja majd a negyed -
döntőben, ám addig még jövő vasárnap 
ismét megmérkőzik azzal a román
bajnok Nagybányai HCM-vel.

(Krónika)

Meglehet, újra szövetségi
kapitány lesz Egervári

Hosszú hallgatás után szólalt meg újra a labdarúgó szakember,
aki a rossz emlékű hollandiai 1-8 után köszönt el a mag yar labd a rú -
gástól. Azóta bár ajánlatai voltak, mégsem edzősködött.

Terjedelmes interjút közölt Eger vá -
ri Sándorral a Mag yar Lelátó Sport ma -
gazin. A korábbi szövetségi kapitány el -
mondta, mindig félt, mert túl nagy elvá -
rásokat fogalmaz meg a közvélemény
a mag yar labdarúgókkal, a mag yar vá -
lo gatottal szemben. „Tudnunk kell, hogy
mit adtunk nekik az elmúlt 20-30 év -
ben. Milyen testnevelés óráik voltak, mi -
lyen családi környezetből jöttek, min -
dent az edző nem tud megoldani. Ha
tudtunk nekik adni, akkor elvárhatunk
tőlük. Mivel itt élek már 60 éve, látom,
hogy mi a hollandhoz, franciához, né -
methez, spanyolhoz képest kevesebbet 
adtunk, így érthető módon azt a csúcs -
teljesítményt, amit a közvélemény el -
vár, nem várhatjuk el tőlük” – fo gal ma -
zott Egervári, akitől azt semmiképp sem 
lehet elvenni, hogy 0-3 és 1-8 ide, vagy 
oda, ő az elmúlt 25 év  legsikeresebb ma -

g yar szövetségi kapitánya.
Egervári elmondta azt is, nem gon -

dol még a visszavonulásra, hiszen ép -
pen most is van egy szövetségi kapi tá -
nyi lehetősége. „Nagy kihívás bár me -
lyik ország szövetségi kapitányának len -
ni, ilyet természetesen elvállalnék, akár
Európán kívül is. De nem vagyok két -
ségbeesve, mert az elmúlt 40 évemre já -
tékosként és edzőként is nagyon büsz -
ke vagyok. Nagyon jó közösségeket is -
mertem meg, nagyszerű emberekkel volt
dolgom, sikerült eredményeket elérni.
Tehát nincs rossz érzésem, mikor reg -
ge lente a fürdőszobában belenézek a tü -
körbe. Meg persze ott van a családom,
a három csodálatos unokám, a gye re ke -
im, tehát teljes, boldog életem van, és
nem leszek elkeseredve, ha nekem az a
megmérettetés a válogatottnál volt az
utolsó tevékenységem.” (Sport24)

Liga 1: fokozódtak a gondok
a Kolozsvári CFR-nél

„Veletek vagyunk” – zúgott a Kolozsvári CFR szurkolóinak kó -
rusa a csapat újkori történetének második legsúlyosabb veresége
után. A vasárnap esti, Pandurii Târgu Jiutól kapott 4-0-s zakónál
csak egyszer kaptak nagyobbat a vasutasok, a Rapid 5-0-s re kord -
győ zelme egyelőre nem dőlt meg.

Viszont könnyen elképzelhető, hogy
erre is sor kerül a labdarúgó Liga 1
hátramaradt 15 fordulójában, ugyanis a
Hivatásos Labdarúgó Szövetség (LPF) 
által drasztikusan megbüntetett CFR- -
nek talán a 24 pontnál is jobban hiá -
nyoznak azok a játékosok, akik elmen -
tek, illetve, akiket nem tudott leiga zol -
ni a leigazolási tilalom miatt.

Az egyetemisták sincsenek sokkal
jobb helyzetben, ők egy 0-3-s kiütéses
vereséggel jöttek haza fővárosi test vér -
csapatuk, a Dinamo otthonából és me -
net közben elvesztették edzőjüket Ge -
orge Ogărarut is. A sétatéri alakulatot
a csapat volt játékosa, Adrian Falub
vet te át.

A 19. forduló rangadóját Craiován
rendezték, ahol az oltyán alakulat 0-0-s 
döntetlent játszott a címvédő és lis ta -

vezető Steaua el len. A fővárosiak bot -
lá sát kihasználva a Petrolul megkö ze lí -
tette 5 pontra a listavezetőt.

Liga 1, a 19. forduló eredményei
Con cordia-Oţelul 3-0, FC Boto şani-

 Petrolul 0-1, CSMS Iaşi-Gaz Metan 1-0,
Dinamo-Kolozsvári U 3-0, CS U Cra -
iova-Steaua 0-0, Kolozsvári CFR- Pan -
du rii 0-4, Brassói FC-Astra 1-1, Ma ros -
vásárhelyi ASA-Ceahlăul 3 – 0, Ra pid-
 Viitorul 0 – 0.

(maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


