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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.

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Az új tanulmányi év 2016. június 30-ig tart. A
tanfolyamvezető Komlósi Lajos sze retettel vár min -
den érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei Könyv tárba min -
den hét főn 17.30 óra kor.

Egyházi hírek
* Házasság hete a Krisztus Ki -

rály plébánián

A Házasság hete alkalmából a Krisz -
tus Király plébánián ezen a héten k ü -
lönösképpen is imádkoznak a házas pá -
rokért és a családokért. A péntek este
5.30 órától kezdődő keresztutat a há -
zas párokért ajánlják fel. Az elmél ke -
déseket maguk a házasok vezetik, kér -
ve Isten áldását szerelmükre. Vasárnap 
pedig az este 6 órától kezdődő szent -
mise keretében a házaspárok megújít -

ják házassági ígéretüket és külön ál dás -
ban részesülnek! Az imádkozni és a
kapcsolatukat megújítani vágyó házas -
párokat, családokat szeretettel hívják és
várják!

* A Nagybánya-óvárosi Re for má -
tus Egyházközség vasárnap reg gel 
10 órára, böjtfő alkalmából, úrva cso -
ra osz tással egybekötött isten tisz te -
letre vár mindenkit.

* A nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap reggel  10 órakor 
tart istentiszteletet.

Bunda Csilla Annamária

ZARÁNDOKLAT LEN GYEL ORSZÁGBA
– a veresvízi Krisztus Király plébánia szervezésében

Az Irgalmasság Évében - Szent II. János Pál pápa nyomában

2016. május  9-13.

5 nap/4 éjszakai szállással (4 reg ge li, 3 vacsora): 265 Ä/fő

- A részvételi díj az utasbiztosítást nem tartalmazza, kérjük, mindenki
kösse meg utazás előtt!

- Az utazás a nemzetközi előírásoknak megfelelő luxusautóbussszal, 2
gépkocsivezetővel történik, idegenvezető kísérete mellett.

- Előlegfizetés: 130 Ä/fő, a hátralék befizetése április 10-ig esedékes!
Jelentkezni lehet minden nap 9-12-ig a Plébánián vagy Szmutku Róbert

plébános úrnal a 0743287550-as telefonszámon lehet.
A zarándoklat lelkivezetője Szmut ku Róbert plébános.
Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról hajnali 4.00 órakor (helyi, román idő sze -

rint). Délután Wadowicében, Szent II. János Pál pápa szülővárosában ellá to -
gatunk a templomba, ahol megkeresztelték, s láthatjuk a házat, melyben szü -
le tett (kívülről). Este érkezünk Czestochowába, Lengyelország „lelki fővá ro -
sá”-ba. Elfoglaljuk a szállásunkat zarándokházban, 2/3 ágyas szobákban.

2. nap: Tiszteletünket tesszük a Fekete Ma donna kegykép előtt, szent mi -
sét tartunk, majd reggelizünk. Ismerkedünk a kegyhely nevezetességeivel, a -
hol sok II. János Pállal kapcsolatos emléket láthatunk, majd keresztutat vég -
zünk. A déli órákban indulunk Wieliczka felé. Az UNESCO Világörökség
részét képező wieliczkai sóbányába kirándulunk (kb. 55 PLN/fő), melynek
legszebb része a Szent Kinga-kápolna. Kb. 2,5 órát töltünk el a földalatti cso -
dálatos termeken keresztül haladva, miközben sóból készült alkotásokban gyö -
nyörködünk. Este szállás Krakkó külvárosában, 2/3 ágyas zuhanyzós, WC-s
szállodai szobákban. Vacsora.

3. nap: Reggeli után városnézés a hangulatos krakkói Óvárosban: Wawel, 
a bazilikában Szent Hedvig sírja (kb. 15 PLN/fő), majd Főtér, Posztócsarnok, 
ferences templom, Mária templom, Jagelló Egyetem. Délután látogatás Szent 
Fausztina nővér kolostorához. Tiszteletünket fejezzük ki a szent sírjánál. Meg -
tekintjük az Isteni Irgalmasság bazilikát és a Szentek Közössége kápolnát, majd
szentmise. Utazunk Zakopane felé, ahol elfoglaljuk a szállásunkat, 2/3 ágyas, 
zuhanyzós, WC-s szállodai szobákban, vacsora. 2 éjszakát töltünk a Ma gas-
 Tátra festői szépségű üdülőhelyén.

4. nap: Reggeli után Ószandecre utazunk, ahol Szent Kinga ereklyéi előtt
imádkozunk, majd Nedec várához kirándulunk, mely hajdan mag yar-lengyel
határvár volt (kb. 15 PLN/fő). Délután a Dunajecen tutajozunk. Ezen a sza ka -
szon a Dunajec határfolyó Szlovákia és Lengyelország között. Igazi felüdítő
pro gram, vadregényes tájak, hegyek között haladva mintegy 10 km hosszan.
(Kb. 50 PLN/fő) A pro gram időjárásfüggő! Estére visszatérünk a szállás he -
lyünkre, vacsora.

5. nap: Reggeli után Zakopánéban megtekintjük a Fatimai Szűzanya cso -
dálatos szentélyét, mely a II. János Pál pápa el len elkövetett merénylet után
épült hálából. Szentmise után vásárlási lehetőség a piacon, édességek, bőr- és
szőrmeáruk széles választékát kínálják az árusok. A déli órákban indulunk
hazafelé, érkezés az éjszakai órákban.

Hóünnepély Borsán
Borsa Város Önkormányzata, Városi Tanácsa és Kulturális Szak -

szolgálata immár XIII. alkalommal szervezi meg ezen a hétvégén
az immár hagyományosnak mondható Hóünnepélyt.

Február 13-án és 14-én tehát a borsafüredi üdülőtelepre (komplexumra) irá -
nyulnak a képzeletbeli reflektorok.

Neves hazai könnyűzene-énekesek lépnek fel a két nap alatt, olyanok, mint
például Smiley, Adda, Naguale feat, Kaira. A népzenei előadások sem fognak hi -
ányozni a felhozatalból, ismert előadók és együttesek szórakoztatják majd az
egybegyűlteket.

Mivel Hóünnepélyről beszélünk, a különféle havas vetélkedők, a fáklyás le -
siklás képezik az esemény fő vonzerejét. Ezen kívül lesz még kutyakiállítás,
tüzijáték és lézershow is, a hangulatot pedig Dj Line és Dj Toni Tonini dobja fel.

(tamási)

Tisztelettel meghívjuk a nagybányai művészetkedvelő kö zön -
sé get 2016. február 15-én, hétfőn, 18 órától

PĂŞCUŢ  ELEONORA LU CIA 

festőművész pasztell kiállításának megnyitójára, a PART NER
Galéria kiállítótermébe ( V. Lucaciu utca, 13. sz. ) .

A kiállítást megnyitja: dr. Kovács Bertalan festőművész.

Mindenkit szeretettel várunk.
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A felsőbányai önkormányzat
2016. évi költségvetése

A felsőbányai önkormányzat egyik patikatiszta irodájában több
mint egy órán át beszélgettem Szakács Leventével, a polgármester
tanácsadójával az ez évi költségvetésről és a hosszútávú tervekről.

- A 2016. évi költségvetés össze -
függ a város 2010-től 2020-ig tartó fej -
lesztési tervével. Nem terheljük a költ -
ségvetést megalapozatlan, ésszerűtlen
beruházásokkal, nagy hitelek felvéte lé -
vel megakadályozzuk, hogy adósság -
csap dába essünk. A múlt évi többlet be -
vételünknek is köszönhetjük a kie gyen -
súlyozott költségvetést - hangsúlyozta
a felkészült, alaposan tájékozott, szol -
gálatkész Szakács Levente.

Magam is azt tapasztaltam, hogy vá -
rosunk önkormáyzata a jó gazda gon -
dos ságával elkerüli a pénzügyi lehető -
ségeit meghaladó célok kitűzését.

Az ez évi költségvetés is kulcs fon -
tosságúnak tekinti az egészségügyet, a
tanügyet, az infrastuktúra fejlesztését
és a szociális ellátást.

Akárcsak a múlt évben, 2016-ban is 
jelentős összegeket biztosítanak a csa -
torna- és vízhálózat felújítására, bőví -
té sére. Az Eminescu utcán (a Pusztán)
nem volt víznyomás. A Májer-kert fel -
ső részétől csöveket fektettek le, pom -
pát helyeztek üzembe, így bárki beköt -

heti házát a vízhálózatba. Abban a zó -
nában ebben az évben is megoldanak
bizonyos problémákat. Tótfalu alsó ré -
szén szintén javul a vízellátás.

A felsőbányai temető melletti köz -
ponti víztároló eddig is elegendő mennyi -
ségű vizet nyújtott, az ivóvíz minősége 
pedig ebben az évben tovább javul.

Több utca járdáját újítják fel, és par -
kolóhelyeket alakítanak ki. A Plevnei
utcában a játszótér gyalogos övete ze té -
nek a rendezésére is jut pénz. A város
alsó részében, a fatemplomnál felú jít -
ják a járdát. A Május 1 utcában szintén
javítják az infrastruktúrát.

Az egészségügy is elsőbbséget él -
vez. Paşca Dorin Vasile, a polgár mes -
ter kezdeményezésére felújították a po -
liklinikát, amely magáncégként műkö -
dik, magas színvonalú, a nagybá nyai -
nál olcsóbb szolgáltatásokkal.

A bezárt kórházat szintén ma gán -
cég ként szándékoznak működtetni.

Városunk vezetőségének helyes hoz -
záállása is szerepet játszik a magyar
nyelvű osztályok fennmaradásában.

Több mag yar szülő anyanyelvünket vé -
dené azzal, hogy gyerekeiket magyar
osztályba íratnák be.

Az egyre kevesebb tanuló miatt el -
kerülhetetlen egyes alsófokú osztályok 
összevonása, a következő tanévben pe -
dig az V-VIII. osztályok összevonása is
szükségessé válhat.

Ebben az évben a Művelődési Ház
és a Városi Könyvtár  felújítására 1 mil -
liárd lejt fordítanak.

A felsőbányai városházáról azzal a
következtetéssel távoztam, hogy az ön -
kormányzat gyümölcsöző tevékeny sé -
gének meghatározó tényezője a csa pat -
munka.

Paşca Dorin Vasile, a polgár mes ter,
Mariaş Ioan (Máriás János), az alpol -
gármester, Szakács Levente, a polgár -
mester tanácsadója, a tanácstagok, a vá -
rosháza mindegyik hivatalnokának össze -
hangolt, hozzáértő tevékenysége a jö vő -
beli sikerek záloga is.

Boczor József

1 500.
lapszám

Amint azt a főoldalon is lát hat -
ták, ez az 1 500. lapszámunk.

Sok, vagy kevés? Döntse el a ked -
ves Olvasó, akinek, akiért és akivel
készül a lap. Támpontul szol gál ja nak
az alábbiak.

Ha arra gondolunk, hogy egyre
inkább elszorványosodó térségben é -
lük, sok ez az 1 500 lapszám, kész cso -
da, hogy a nehézségek ellenére az Új
Szó egyetlen egyszer sem hiányzott
az újságárudákból, az előfizetők asz -
taláról.

Amennyiben a régmúltba tekin -
tünk vissza, megállapíthatjuk, hogy
bizony kevés ez az 1 500 lapszám,
hiszen annak idején napilapként is
,,üzemelt” a ,,zöld újság” jogelődje, 
ami sajnos mára már elkép zelhe tet -
len célkitűzés lenne.

Így hát a két véglet ellenére vá -
lasszuk inkább az arany középutat:
az 1 500 lapszám pont annyi, a meny -
nyire a Máramaros megyei ma g yar -
ságnak szüksége volt az elmúlt évek -
ben,  év ti zedekben.

Legutóbb az 1 000. lapszám meg -
jelenéséről emlékeztünk meg, a Vink -
liben adtunk találkát munkatár sa ink -
nak, levelezőinknek, támoga tóink nak,
akik közül sajnos sokan már az égi
szerkesztőségben védelmezik az írott
mag yar szót. Klacsmányi Sándor,
Lönhardt Katalin, Metz Győző,
dr. Sasi Nagy Béla, Szász György,  -
csak néhányan azok közül, akikkel
500 lapszámmal ezelőtt még együtt
ünnepeltünk, s ma már a hiányukkal 
szembesülünk.

Bízunk abban, hogy a nem éppen 
kedvező előjelek ellenére a 2 000.
lapszám megjelenését is megün ne -
pel hetjük majd. Ez csakis a Má ra ma -
ros megyei mag yar közösség össze -
fogásával sikerülhet.

Az ismert Wass Al bert-vers et pa -
rafrazálva hinnünk kell, hogy: az idő
szalad, a lap marad, a lap marad.

A szerkesztőség

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd február 16-án, 15-16 óra kö -

zött tart ingyenes jog ta nácsadást a nagy bányai RMDSz  -
szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1 sz., I.  e me let).

Fontos tudni, hogy szervezési o kok miatt a fo gadó ó -
rák sze mélyes vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján tör ténnek,
e zért megkér jük a jog ta nács adást i gény lő ket, hogy idő ben je lez zék szán dé  -
ku kat a 0262-217103 vagy a 0262- 216593 tele fon számon.

Jogi fogalomtár (16.)

Nyomozati szakasz (románul ur -
mărire penală) – A nyomozati sza kasz, 
mint a büntető perrendtartás egyik része,
lényege abban áll, hogy megvalósítja a  
bizonyítási eszközök összegyűjtését an -
nak érdekében, hogy megállapítható le -
gyen a bűncselekmény létezése, a gya -
núsítottak beazonosítása, ugyanakkor e -
zek hozzájárulásának mértéke, amely a 
büntetőjogi törvényszegéshez vezetett. 
Bizonyítási eszközöknek és eljárá sok -
nak számítanak a személyek kihall ga tá -
sa, a személyek és a tárgyak azo no sí tá -
sa, az informatikai adatok megőrzése,
a házkutatás és az okiratok, tárgyak le -
foglalása, a szakvélemény, a terhelt vagy
más személyek ujjlenyomatának le fény -
képezése vagy megszerzése, a tárgyi bi -
zonyítási eszközök, ugyanakkor az ok -
i ratok.

Résztvevők. A nyomozati sza kasz -
ban hivatalosan részt vesz az ügyész,
az állam érdekeinek képviselője, mint
közvádló, ugyanakkor a felügyelete a -
lá tartozó nyomozóhatóság, ami a rend -
őrséget jelenti. A törvény tiszteletben
tartását a jogok és szabadságok bírója
felügyeli.

Azon személy, akinek jogát vagy jo -
gos érdekét a bűncselekmény veszé lyez -

tette, a sértett besorolást kapja. Azon
sértett, aki polgárjogi igényt is érvé nye -
síteni akar, magánfélként azonosítható
a büntető perrendtartásban.

A természetes vagy jogi személyek, 
akikkel szemben büntetőeljárást foly -
tatnak terheltként ismeretesek. Annak
függvényében, hogy a nyomozás meny -
nyi re előrehaladott, a terhelt megne ve -
zése a vád alá helyezésig gyanúsított, s
ezt követően vádlott.

A nyomozati szakasz egy másik fon -
tos résztvevője a védő, legtöbb esetben 
ügyvéd, mivel így jogi szakember fi gyel
arra, hogy a résztvevők jogai ne sérül -
hessenek.  Ezen kívül más személyek is
résztvevői lehetnek az eljárásnak.

Szakaszai. A nyomozati szakasz a
nyomozás előrehaladása szerint három 
részre bontható le. Az első szakasz a cse -
lekményt (in rem) hivatott vizsgálni, ezt
követi a gyanúsított nyomozása (in per -
sonam), amely két szakaszt az ügyész
az összegyűjtött bizonyítási eszközök
a lapján egy megoldással zár le.

A nyomozati szakaszt a Büntető Per -
rendtartási Törvénykönyv 285-től 341-
 ig terjedő szakaszai szabályozzák.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Szakács Levente (Fotó: rmdsz.ro)

XIII. SZILÁGYSÁG -KUTATÁS NAPJA
2016.május 6-7. Zilah-Nagymon

Téma: Száz éve született Márton Gyula (1916-1976) professzor, a mag yar
nyelv kutatója. Tudományos előadók jelentkezését 2016. április 25-ig várjuk.

Dr. Bajusz István elnök, Kovács Kuruc János alelnök, az EME Zilah és
Vidéke és Szilágysomlyói Fiókszervezete nevében 

2%
Köszönjük mindazoknak, akik tavaly adójuk 2%-ával a Bányavidéki

Új Szót működtető Pro Ge nius Egyesületet támogatták. Ha tehetik, idén is
ajánlják fel adójuk 2%-át a megye egyetlen mag yar nyelvű heti lap jának.

A Pro Ge nius Egyesületet számlaszámai:

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

Igyekezetüket előre is köszönjük! Külön köszönet illeti a nagybányai
Háló közösséget, amiért a nemrég megszervezett farsangi mulatság be -
vé telének egy részét felajánlotta lapunknak!

A szerkesztőség

Ez itt az Ön
reklámjának

a helye!
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Nagybányai mondák
Egy 1970-ben kiadott Művelődés folyóirat szakadozott pél dá -

nyát szándékoztam a papírhulladékok közé dobni, mikor benne
egy  írá son akadt meg a szemem: Veresvízi mondaalbum a címe.
1958 és '60 között a veresvízi iskola magyartanára volt az azóta
elha lá lozott Görbe István, akit személyesen ismertem, és tudtam,
hogy a vá ros rész lakóitól gyűjtögette a mondákat, melyekből ti -
zennégyet kö zölt a fent említett folyóiratban. Ezek közül hármat
szeretnék itt közreadni a zok közül, amelyek valamely helyhez kö -
tődnek, úgy, ahogyan akkor meg jelentek:

Amikor a tatárok az országba akar -
tak jönni, a Gutinon, a Rozsályon meg
a Fekete-hegyen sehogy se tudtak át tör -
ni. Akkor egy helyen megrepedt egy
szik la, s azon át tudtak előnyomulni. Ezt 
a helyet elnevezték Tatár-hágónak, de
nem sokáig. Az izvorai favágók tud ták,
hogy ott fognak visszajönni, ha Kap ni -
kot meg Nagybányát kirabolják. Ezért
a szilafal tetején levő fenyőfákat befű -
részelték, köveket gyűjtöttek. Fent meg
egy fagáttal  felduzzasztották a piszt rán -
gos tavak vizét. A favágóknak egy Ba -
go ssi László nevű vót a vezérük. Mi kor
aztán megjöttek a tatárok, jól meg pa kol -
va s az eleje már felért  volna a gáthoz,
kinyitották a zsilipeket s a víz a kövek

között összemorzsolta őket. A fákat, a
köveket ledobálták s ezzel a szakadék
alsó részét elzárták, hogy ne tudjanak 
visszamenekülni. Akkor hirtelen na gyon
szűk lett a tatároknak ez a hágó. Mind
elpusztult. Akkor nevezték el Ta tár-szo -
rosnak.

***
Ezen, a nagy lapos tetejű hegyen la -

kott egy szegény em ber a családjával.
Felszántotta a pojánát és rozsot vetett
bele, hogy legyen kenyerük. A kenyér -
nek való nagyon szépen növekedett, de 
egyszer hatalmas vihar kerekedett, sza -
kadt a jégeső. A rozsot mind leverte a
földre. Az elkeseredett em ber meg az
ítéletidőben egy bottal piszkálta a ro zsot

és mind mondta: Rozs, állj, rozs, állj! De 
csak nem állt fel egy sem. Mégis a he gyet
Rozsálynak nevezték el, úgy hívják ma 
is, pedig azóta sem termett rozsot, csak 
havasi epret, fajmincet meg kő szik lá kat.

***
Lakott régen Asszonypatakán egy

dombon egy özvegyasszony. Annak volt
egy nagyon szép lánya. De az olyan szép
volt, hogy csudájára jártak. Akadt is ké -
rője rengeteg, de a leány mindet ki ko -
sa razta. Azt mondta, ő csak olyanhoz
megy feleségül, aki szereti a virágot.
Mindig a kiskertjében a virágokkal baj -
molt. Arra járt egyszer Mátyás király
álruhában. Neki is megtetszett nagyon
a lány, meg is kérte hamarjában. Ő volt 
a 99. kérő. De a lány még akkor se ment
hozzá, amikor megmondta neki, hogy ő
a király. Volt akkor a király seregében
egy ügyes kertészlegény, az tetszett a
lány nak. Hozzá is ment feleségül, Má -
tyás király nászajándékba nekik  adta az 
egész dombot, amit ők teleültettek vi rág -
gal. Aztán boldogan éltek míg a világ.
A virágok meg még most is ott nyi la -
doznak a dombon. Azért nevezik Vi rág-
 hegynek.

***
A gyűjtő keserűen állapítja meg, hogy

a városnak ezen tündéri részében már
csak mondák formájában maradt meg
valami a népballadák és népmesék vi lá -

gából, melyet az itt lakó bányász tár sa -
da lom a dübörgő városi világban még
megtartott. Mesélői 40 és 60 év közötti
férfiak és nők, akik legtöbbje már bi zo -
nyosan nincs az élők sorában, de azóta
megszűnt a Veresvíz bányásztár sa dal -
ma és kicserélődött zömében az akkori
lakossága is. Az új betelepedők zömé -
ben románok, ezáltal megváltozott a vá -
rosrész etnikai arculata, melyen azért az
elöregedés jelei mutatkoznak. Az ak kor
virágzó, sok párhuzamos osztályt felö -
lelő iskola is gyermekek hiányában meg -
szűnt, új iskolák a távolabbi tömbne gye -
dekben létesültek. Nincs tudo má som,
hogy a Görbe István által összegyűjtött 
mondák valahol megjelentek volna, és
mi lett a sorsuk? Pedig ezek a meg ma -
radt mondások és elbeszélések is nép -
rajzunk és magyarságunk nyelvi vilá gá -
nak részét képezik. Ahogy csökken lét -
számunk a városban, annyira fonto sabb
lenne mag yar hagyományainknak a cso -
korba foglalása és megőrzése a jövő, az
utódaink számára. Sőt, szeretném, ha
még az élő személyek felderítenének még
olyan helyi mondákat, melyeket még va -
lakik emlékeikben megtartottak. Ezek -
nek a felderítése és gyűjtése min den -
képpen szükségszerű, és valakiknek fel
kellene vállalniuk. Jelentkezzenek az ér -
deklődők!

Kis Kornél Iván

A hagyományos farsangi időszak
Farsangi mulatságot, avagy a ’60-as évek kifejezését használva,

„pio nír bált” vízkereszttől húshagyó keddig tar tot tak.
A farsangi időszakban még haj da nán,

őseink idejében a színhely a fonóház volt.
„Maskurásoknak” öltözött fiatalok cso -
portokba rendeződtek, házról házra, fo -
nóból fonóba jártak, és ijesztették a fo -
nóban ügyködő lányokat.

Ezt az időszakot az úgynevezett „lag -
zi” zárta, amit egy kis borozgatással pá -
rosított asztalülés követett.

Napjainkban már a dolgok nem így
működnek. Most már elavult a fonó, és 
az úgynevezett „maszkurázás” is csak a 
kisebbek körére jellemző.

Ma már számos megyében, falu -
ban, községben a farsang két részre
oszlik. külön szervezik a felnőttek far -
sangi bál ját, melyre nálunk, Sza mos ar -
dón im már 2. alkalommal január 30-
 án került sor Nagy Annamária igaz ga -
tónő vezeté sé vel és a tanári kar se gít -
ségével. Mindez a régmúlt idők em lé -
két idézte, és re mél hetőleg idézi még
sokáig. Ezt követi február 26-án a
gyerekek farsangi bál ja, amit szokás
szerint a 6. osztályos di ákok ren dez -
nek, és amelyre mindenkit szeretettel

várnak. A jókedv és a vidám hangulat
garantált.

A farsangot lezáró napot (idén feb -
ruár 9.) húshagyó keddnek nevezzük.

Húshagyót a régiek „feszengő esté -
nek” nevezték, mivel ekkor ettek a leg -
többet. Egész nap nem dolgoztak, csak
fontak és ettek. Egyik idősebb sza mos -
ardói lakos úgy nyilatkozott, hogy:

- Há', annyit ettünk, hogy a legí nyek
estére meg kellett ódják a pen de lyün -
ket!

Ezután a babonák világába is bea va -
tott. Íme ezek közül néhány:

1) A hagyomány szerint a hús ha -
gyókeddi különlegesség a házi szenen
sütött kürtőskalács.

2) A húshagyókeddi kötelező étel a 
hagyományos házi húsleves. Ez a ba -

bona azt tartja, hogy ha valaki nem főz
húslevest, akkor abban az évben tyúk -
jai vagy elpusztulank, vagy eltűnnek.

3) Az úgynevezett „vénleányok”, ha
húshagyó keddig nem mennek férjhez, 
a babona szerint vénlányok maradnak.

Most is harcolunk, s teljes erőnkkel
azon vagyunk, hogy azt a megmaradt
szikrát, amit kaptunk, lángra lobbant suk, 
vagy legalábbis megőrizzük, tovább ad -
juk úgy, ahogy kaptuk. 

Szívemből remélem, hogy sikerül meg -
őrizni nem csak ezt a néhány babonát, ha -
nem mindegyiket, és ezzel megóvni a
falu hagyományait, s továbbadni meg -
osztani egy újabb generációval is.
Adatközlők: Nagy Anna (85 éves) és Ba logh

Rózsa (61 éves) szamos ar dói lakosok.

Fóris Henrietta 

Idén immár XXV. alkalommal szerveztek Szinérváralján farsangi bált.
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Hagyományőrző farsangi mulatság
A Nicolae Iorga Általános Iskola diákserege körében

2016. január 28-án a gimisek farsangját ünne pel -
ték iskolánk diákjai, pedagógusai és szülői közös sé -
ge, melyet látható módon nagyon élveztek, hisz di ák -
jaink általuk készített interaktív játékokkal és tánccal 
fűszereztek. Ezután pedig a 4 felsős osztály együtt
szórakozott és búcsúztatta a telet.

Ezen ünnepségen köszönthettük körünkben Vida
Noémit, a Nagybánya Központú Területi RMDSz el -
nökét, aki meglepetésajándékot is hozott minden di -
á kunknak. Moldován Ildikó RMDSz elnökségi tag is
megtisztelt jelenlétével. Köszönet érte!

Február 4-én elemi osztályaink ünnepeltek együtt,
s élménypedagógiai játékokkal töltötték vidáman a
dél utánt. Ezen a tevékenységen is nagy számban vet -
tek részt diákjaink szülei, akik úgyszintén élvezték
az együtt töltött időt.

Előkészítő osztályunk február 6-án vett részt a Te -
leki Mag yar Ház által szervezett mesés farsangi ün -
nep ségen, melyet ezúttal is köszönünk szer vező ink -
nek.

Bálint Beáta

Kedves Szülők! 
Február 29-én megkezdődik a beiratkozás az előkészítő osz tály ba. A

nagybányai Nicolae Iorga Általános Iskola szeretettel várja a szülőket
az iskola titkárságán hétfőtől péntekig 8-20 óra között, valamint szom -
batonként 9 és 13 ó ra között március 18-ig.

Miért válasszon minket? Milyen lehetőségek vannak?
* játékos tanulás
* igény szerint délutáni pro gram
* kreatív iskolai és iskolán kívüli programok
* tiszta és jól felszerelt tanteremben, tornateremben és infor matikate rem ben

folyó tanítás
* iskolapszichológussal folytatott kommunikáció a fejlődés érdekében
* logopédusi segítség a beszédképesség fejlesztésének kisegítésében
* iskolánk minden kedves tanítónénije családias légkörben folytatja tevé keny -

ségét, mely megkönnyíti a felsőbb tagozaton tanító tanárok/osz tály fő nö kök mun -
káját is, mikor kedves növendékeiket átvehetik, s tovább taníthatják 8. osztályig.

* a város egyetlen mag yar tagozatos iskolájában tanulhat gyermeke, mely ben 
1959-től, a kezdetektől a gyermekek kétnyelvű környezetben vannak, csa ládias
légkörben, melyből soha nem származott hátrányuk.

Kérjük a szülőket, döntsenek helyesen, és jelentkezzenek a Nicolae Iorga
Ál talános Iskolában személyesen, sőt kérdezzenek bátran Lapsánszki Edith al -
igazgatónőtől a 0746054425-es telefonszámon, vagy Iloc Judit tanítónénitől a

0726396540-ás számon.
„Ma a kisgyerek megoldja a Rubik koc kát,

együtt nő fel az elektronikus já tékkal,
szövegszerkesztővel és komputerrel. Csak ép -
pen ott a veszély, hogy ez a gyerek nagyon
okos és fejlett. Zuhog rá az infor máció ára dat.
De nincs, ami e tikában, erkölcsben, érze lem -
ben fogódzót adna. Ami megtanítaná, hogy:

* más öröm is van, mint a hatalom, siker, pénz,
* hogy más a barátság és a bandaszellem,

* más a lapítás és az alázat,
* hogy lehet anélkül is ha -

zát szeretni, hogy gyűlölném  a
másikat,

* hogy szabad álmodni, ter -
vezni,

* és, hogy lehet célra törni a -
nélkül is, hogy eltaposnám a má -
sikat” (Fehér Klára)

Felhívás előkészítő osztályba
iratkozó diákokhoz, szülőkhöz
Február 29-én kezdődik a beirat kozás az

előkészítő osztályba. A Né meth László El -
méleti Líceum sze re tettel várja a szü lőket
az is ko la tit kár ságán minden mun kanapon
7.30- 15 óra között, előzetes e gyez tetés e setén
délutáni időpontban is. Az e lőkészítő osztály 
tanítónénije Csen des Mó nika lesz, akinek ó -
vónői és ta nítónői ké pesítése és tapasz ta la -
ta is van, így ezt az átmenetet, felké szü lést
könnyebben tud ja segíteni.

Azoknak, akik igénylik, délutáni
prog ramra (afterschool) is lehető sé gük
van, ebédelni az iskola ebédlőjében le -
het, a diákokat étkeztető ca ter ing- szol -
gálat gyer mekdietetikus szakember a -
jánlásai alapján állítja össze a menüt,
figyelembe vé ve az egészséges táp lál -
kozás elveit. A tornaórákat jól fel sze -
relt tornateremben tartják.  

A Németh László Elméleti Líce um -
ban  minden tanórát magyarul tartanak, 
min den pedagógus szakképzett, a ta ní -
tónők munkáját segíti elemi osztá lyok -
ban az an goltanár, a tornatanár, és a
vallástanárok. Az iskolapszichológus
folyamatosan anyanyelvükön tartja a
kapcsolatot a gyermekekkel, és segít fej -
lődésükben. Igény szerint mag yar lo go -
pédus is foglalkozik a gyermekekkel.
A város egyetlen önál ló mag yar isko -
lájában a gyermekek mag yar kör nye -
zetben vannak, családias lég körben, tisz -
ta és gazdagon felszerelt osztály ter mek -
ben tanulhatnak. 

Diákjaink számára minden gyer mek -
program, kézműves foglalkozások, báb -
színházak, táncház és gyermek szín ház

ingyenesek. Kedvezményes utazta tás -
ban részesülnek azok is, akik tömeg köz -
lekedéssel érkeznek. Nagy hangsúlyt 
fek te tünk a szociálisan rászoruló csa -
ládok támogatására (szociális ösztön -
dí jak, tan szer csomagok, ingyenes ét kez -
tetés, utazástérítés formájában) és a te -
hetség gon do zás ra: nagy összegű ösz -
tön díjakkal, támogatásokkal, díjakkal
segítjük diákjainkat, fedezzük útikölt -
ségüket az országos és nemzetközi ver -
senyekre.

Kérjük a szülőket, ismerjék fel az
a nyanyelvű oktatás előnyeit, és jelent -
kez zenek a Németh László Elméleti Lí -
ceumban személyesen vagy a 0262-
 213586 telefonszámon, kérdezzenek bát -
ran a tanítónénitől a 0746980606-os
tele fon szá mon.

Egyszerűsített honosítás
(mag yar állampolgárság)

Októbertől az EUROTRANS A LA PÍTVÁNY is foglalkozik a ket tős 
ál lam polgársággal kapcsolatos ügyin té zéssel:

- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése 
Az Eurotrans Alapítvány által biz to sított szolgáltatások teljes mér -

ték ben ingyenesek!
Honosítás mellett útlevél-igény lé sek, magyar igazolványok, hadiár vák

tá mo gatási kérelmeinek előkészíté sé ben is se gítséget nyújtunk.
Érdeklődni a Vasile Lucaciu ut ca 1. szám alatti székház irodájában (RMDSz székház), illetve a kö vet ke ző

telefon számokon: 0262 – 216593, 0262-217103 hétfőtől – csütör tökig: 9.00 és 16.00 ó ra között, pén te ken
9.00 és 14.00 óra között lehet. EU ROTRANS ALAPÍTVÁNY: www.eurotrans.ro

Péter Károly :

Nagybányára visszaérkeztek az első
pacsirták, és eszembe juttatták az egyik,
2008. január 20-án keletkezett versemet:

A pacsirta
Ifjúságom kicsi madarának

Hangját szerettem volna hallani.
A síkság felé vitt a két kerék,

S boldog voltam, ezt be kell vallani.

Szatmár kék egén ott lebeg-e még
Az akkori tavaszok szent madara?
Csak ennyit szerettem volna tudni,

És, hogy dalol-e még ott a pacsirta?

És akkor, félúton, csoda történt:
A végtelen levegő kékjéből

Ismerős szózatát küldte felém
A madár! Láttam is mindaddig,

Amíg szememből, fájó könnycseppként,
Végképp ki nem röppent, hogy elszálljon

 És soha vissza ne térjen, mint a
Kilőtt nyíl, a kimondott szó és az

Elmúlt ifjúság.

A hét mottója:
,,Az esemény jön és elsuhan

s az emléknek száz ideje van.”

 (Weöres Sándor)
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Hu mor-zsák

-  Miért gyújtja fel minden
évben a tűzoltó a kutyáját?

- Mert  a törzskönyvébe az
van írva, hogy évente kötelező 
oltás.

***
Móricka az óvodában ép pen

meglátja, amint két kutya kö zö -
sül. Odarohan az óvónénihez,
és megkérdezi:

- Óvónéni, az a két kutya mit
csinál?

- Hát tudod, Móricka, a fe -
lül lévő kutyának eltörött a lá -
ba, és a másik kutya segít neki
elmenni a kórházba.

- Milyen praktikus, és köz -
ben még közösülnek is!

***
- Te mit csinálnál, ha a fe -

leségedet egy másik férfival ta -
lálnád az ágyban?

- Először is megrúg dos nám
a férfi kutyáját, aztán össze tör -
ném a fehér botját!

***
Két férfi kutyát sétáltat és

közben beszélgetnek:
- Magának igen szűk lehet

a lakása!
- Igen... De honnan tudja?
- Onnan, hogy a kutyája nem

széltében, hanem föl-le csó vál -
ja a farkát.

***
Pistike néhány lapát kutya -

ürülékből kupacot épít a ház e -
lőtt. A postás rászól:

- Mit csinálsz, Pistike?
- Postást.
Másnap, harmadnap ugyan -

ez történik, a postás megunja és
szól a rendőrnek, hogy intéz -
kedjen. A rendőr el is megy, és 
probára teszi Pis tikét:

- Na, mit építesz, Pistike?
- Postást.
- Nem véletlenül rendőrt?
- Á, dehogy! Ennyiből?

***

Megy haza a férj a szü le tés -
napján, és azt látja, hogy a fe -
lesége a lépcsőn ül, és keser -
vesen sír.

- Mi történt? - kérdezi tőle.
- Jaj, úgy szégyellem ma -

gam! Finom vacsorát főztem ne -
ked a születésnapodra, de a ku -
tya mind megette.

A férj összeráncolja a szem -
öldökét:

- Cseppet se búsulj! Ha meg -
döglene tőle, majd veszünk egy
másik kutyát!

***
Új foglyot vezetnek be a zár -

kába. A cellatársa rögtön meg -
kérdezi:

- Mennyi?
- Húsz év.
- Miért?
- Egy kutya miatt.
- Egy kutya miatt húsz év?
- Igen, mert az a lökött ku -

tya addig kapart a kertben, a -
míg kikaparta az anyósomat...

***
Egy fiatal, csinos szőke hölgy

ül az állatorvosi rendelőben, és
egy palotapincsit simogat az ö -
lében. Odamegy hozzá egy fér -
fi és ezt mondja:

- Szívesen lennék a kutyá -
ja helyében!

- Nem hiszem, épp kihe rél -
tetni viszem...

***
Egyik szomszéd mondja a

másiknak:
- A kutyád egész éjjel meg -

állás nélkül ugatott. Ugye tu dod, 
hogy ez rossz jel, mert korai ha -
lált jelent.

- Valóban? Nem is is mer -
tem ezt a babonát. Vajon kinek 
a halálát jelentheti?

- A kutyádét, ha még ma éj -
jel is ugatni fog!

***
Egy spekuláns és egy bró ker

sétál a parkban. A bróker meg -
lát egy nagy kupac kutyaü rü lé -
ket.

- Te, ha megeszed, fizetek
neked százmillió dollárt!

Hűha, 100 millió nem ke vés 
- gondolja a másik, s valahogy
legyűri a gusztustalan kupa cot.

Mennek tovább. Most a spe -
kuláns lát meg egy kupac ku tya -
ürüléket:

- Figyelj, ha te is mege szed,
én is fizetek neked 100 milliót!

100 millió sok pénz, ezért ő 
is megeszi.

Mennek tovább. Egyszer csak
homlokára csap a spekuláns:

- Látod, milyen hülyék va -
gyunk? Megettünk két kupac
kutyaürüléket és nem keres tünk
semmit!

Mire a bróker:
- Na igen, de közben két -

százmilliós forgalmat bonyolí -
tottunk le!

***
Kohn el akar adni egy ku -

tyát Grünnek.
- Nagyon ügyes kutya - bi -

zonykodik Kohn - akkorát ug -
rik, mint a Gellért-hegy.

Grün megveszi a kutyát, de
másnap már panaszkodik:

- Becsaptál, Kohn, ez a ku -
tya egyáltalán nem ugrik.

- Miért, a Gellért-hegy ug -
rik?

***

Fekszik a görög filozófus a
fa alatt, nézi a feje fölött csi ri -
pelő  verebeket, meg a közelé -
ben ugató, láncra vert hatal mas
termetű kutyát, és így elmél ke -
dik: 

- Nincs jól elrendezve a vi -
lág. Ennek a semmi kis ma dár -
nak akkora szabadság adatott,
övé az egész ég, ez a sze ren csét -
len eb pedig itt sínylődik meg -
kötve...

Ebben a pillanatban a veréb 
a filozófus fejére pottyantja ,,név -
jegyét”, mire az felkiált:

- Helyesbítek, mégiscsak
bölcs vagy! Ha most a kutya
lett volna a fán...

***

Egy nap Isten nagyon u nat -
kozott a mennyországban, e zért
felhívta a Sátánt, érdeklődvén, 
hogy zajlik az élet a pokolban:

- Itt sem történik semmi ér -
dekes - mondja a Sátán.

- Azt hiszem, egy kutya ki -
állítás elég szórakoztató lenne
- mondja Isten.

- Valóban jól hangzik - szólt
a Sátán -, de akkor miért hívtál
fel, hisz az összes kutya nálad
van?!

- Na igen - válaszolt Isten -,
de a bírók meg nálad...

***
Csinos asszonyka kutyát sé -

táltat. Egy férfi megáll mel let -
te, és megszólal:

- Nagyon szép kiskutyája
van. Megsimogathatom? 

- Hát persze! - válaszol a
gazdi. 

- És a kiskutyát?
***

Szülészeten a váróterem ben
ülnek a férjek. Kijön a nővér
és mondja az egyiknek:

- Gratulálok, ikrei szület tek!
- Számítottam rá, ugyanis a

,,Két bivaly” fogadóban dol go -
zom.

Hamarosan újra jön a nővér, 
a következő férjhez:

- Gratulálok, hármas ikrei
születtek.

- Gondoltam, hogy ez lesz, 
mivel én a 3M-nél dolgozom.

Elsápad a harmadik férj:
- Úristen, én voltam a ,,101

kiskutya” operatőre...

Hirdetések:
* Kutya eladó. Nem vá -

logatós, megeszik mindent.
Szereti a gyerekeket.

* Kedves, aranyos bull -
dogot cserélnék műkézre.
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Felolvasómaraton és népi
színjáték a Házban

Egy rendezvény mindenkinek: gyermekeknek,
fiataloknak, felnőtteknek, családoknak!

Szeretettel hívunk a Teleki Mag yar Házban február 26-27-én ismét
sorrakerülő nagybányai Felolvasómaratonra! A rendezvény vendége 
Kulcsár-Székely At tila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
színésze, aki a HALHATATLAN ÉLET c. egyszemélyes népi vígjá té -
kot adja elő, Nyirő József azonos című regénye alapján.

Az olvasás óráira válaszd ki ked -
venc szövegedet, versedet, prózádat,
me sédet, elbeszélésedet, regény rész -
le tedet, amit majd megosztassz a részt -
vevőkkel. Ajánlott egy erdélyi író tol lá -
ból származó, vagy Erdélyhez kapcso -
lódó szépirodalmi alkotás választása, de
bármely mag yar-, vagy világirodalmi
mű jó kiindulópont lehet a válo gatás -
ban, bárki behozhatja kedvenc regény-,
vagy versrészletét. Akik va la mely Nagy -
bányán vagy a környéken szü le tett

író, költő művével, vagy valamely a vi -
dékünkhöz kapcsolódó szépiro dal mi
alkotással vesznek rész a prog ram ban,
értékes ajándékban részesülnek!

Ha van olyan kedves tárgy, esetleg
zene, amelyről úgy érzed, hogy az ál ta -
lad kedvelt szöveghez kapcsolódik, vagy
amely fontos számodra, azt is hozd ma -
gaddal; ezzel is fokozzuk a hangulatot, 
díszítjük majd a termet, amelyben a ren -
dezvény lezajlik.

A Felolvasómaraton 2016. február
26., péntek este 7 óra és február 27.,
szombat este 8 óra között zajlik (a je -
lentkezők számától függően idő tarta -
mát még pontosítjuk).

Kulcsár-Székely At tila előadására 
február 27., szombaton délután kerül
sor. A Nyirő József „Halhatatlan élet”

című regényéből szerkesztett népi víg -
játék egy már-már letűnt kor világát i -
dézi, mindvégig felhőtlen, igényes szó -
rakozást nyújtva: Hogyan veszi rá egy
apa furfanggal a korosodó, vénlegény fi -
át a nősülésre? Milyen volt azokban az
időkben, amikor még guzsalyosba kel -
lett járni, amikor akár egy hold földön
múlhatott egy házasság, amikor az apa
kérte meg a lány kezét, és az egész falu
kivette a részét a mátkaságból, a vő le -
génységből, az esküvőből és a lako da -
lomból? Hogyan éltek falun az em be rek,
amikor a mezőn „az elemó zsia-elő vé -
tel olyan volt, mint a gyónás”, amikor
még a házhoz tartozó udvart életnek ne -
vezték? Az ízes népi humorral fűsze re -
zett történet többek között ezekre a kér -
désekre ad majd választ.

A február 26-27-i eseményre felol -
va sóként, hallgatóként is nagy sze re -
tettel várunk mindenkit! Éljük meg i -
dén is közösen az együtt-olvasás örö mét,
egy kávé, vagy tea mellett olvas sunk,
vagy hallgassuk mások felolvasását! Le -
gyünk részesei Kulcsár-Székely At tila
előadásának!

Jelentkezni a felolvasómaratonra
a Teleki Mag yar Házban lehet szemé -
lye sen, vagy a 0744919166-os tele fon -
számon. Szeretettel várunk mindenkit!

Kulcsár-Székely At tila február vé -
gén több környékbeli településen is
fel lép, a pro gram részleteire még visz -
sza térünk! (TMH)

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyűjteményben

FALINAPTÁR 2016-RA

Megvásárolható
a Teleki Ma g yar Házban!

Kossuth Kiadó:

FERENCZY KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható a Teleki Házban!

Beköszönő – és felhívás
településszintű értéktár bizottságok 

megalapítására!
Amint a Kriza János Néprajzi Társaság is vallja, a legkisebb kö -

zös ségnek is vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja van,
hol, milyen vidéken található, vagy éppen milyen hírnévvel, vonze -
rő vel rendelkezik. Így minden településnek van esélye arra, hogy
értékfeltáró mozgalmat indítson és kialakítsa saját érték tá rát. Ez a
lehetőség ugyanakkor nagy felelősséget is jelent!

A 2016. január 29-én a Teleki Ma -
g yar Házban megalakult Nagybányai 
Értéktár Bizottság elsődleges felada -
ta a mag yar nemzeti értékfeltáró és
értékmegőrző mozgalom nagybányai 
beindítása, népszerűsítése, megszer -
ve zése. A helyi és táji értékek fel ku ta -
tását, szakszerű dokumentálását, érték -
tárakba rendezését és ezeknek az érté -
keknek a helyi közösségek minden -
napjaiba történő beépítését célozzuk.

A mag yar nemzeti értékek és hun -
garikumok gondozásáról szóló kor -
mány rendelet értelmében „a Magyar -
ország határain túl fellelhető nemzeti
értékek felvételét a külhoni ma gyar -
ság értéktárába bárki írásban kezde -
ményezheti.” Ezért hívjuk a megye

magyar közösségeit: nemzeti ünne -
pün kig, március 15-ig alakítsák meg
településszintű értéktár bizottsá gai -
kat, hogy utóbb a megyei fórumot is
létrehozhassuk.

Kívánjanak jó munkát nekünk, hogy
sokszor hallathassunk értéke inkről!

Szaniszló József,
a Nagybányai

Értéktár Bizottság elnöke

Teleki Mag yar Ház

Prioritás a faragott kapu,
folytatódik a téglajegyek árusítása 

Az elmúlt esztendő végével a Te le -
ki Magyar Ház felújítása és az azt se -
gítő téglajegy-kezdeményezés II. SZA -
KASZÁT is lezártuk. 

Az idei esztendő vonatkozásában
a legfon to sabb a nagykapu restau rálá -
sának be fe jezése, azaz az eredeti, 135 
éves lá bazat és kapufedél felújítása, va -
la mint az elveszett nagy kapu szár nyak
pót lása (az eredeti kapuszárnyak min -
tá jára), majd az udvari homlokzat fel -
ú jí tásával folytatnánk az épület együt -
tes felújítását. Bízunk benne, hogy
mind e zek hez az anyaország, illetve ala -
pítvá nyok segítségét is sikerül elnyer -
nünk.

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés természetesen idén is
foly tatódik!

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. Támogatóink nevét és a fel a -
jánlott segítséget a Ház honlapján ez -
után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a mun ká -
latok befejeztével az épület falán el -
helyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.

KÖSZÖNETET MONDUNK 
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettétek a Teleki Ma -
gyar Ház felújítási munkálatait:

Enyedi Gyula, Nagybánya – 50 lej 
(bronz), Hadadi Adalbert, Nagybá nya
– 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagy bá -
nya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Mihály Be á -
ta, Hagymáslápos – 10 lej (egyszerű), 
Forgács-család, Nagybánya – 300 lej
(arany), Ujlaki Éva, Nagybánya – 10
lej (egyszerű), Marinka Márta, Nagy -
bánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Korponay Zsófia, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Oláh Gáborné, Szinér vár -
alja – 100 euró (1 db. ezüst és 1 db. a -
rany), Karissa Erika Barbu, Egyesült
Államok – 300 lej (arany), Karissa E -
rika Barbu, Egyesült Államok – 10 lej
(egyszerű/póló ráadás), Nagybányai
Háló Mozgalom – 100 lej (ezüst), ifj.
Uglár család – 50 lej (bronz).

A Teleki Mag yar Ház munka tár -
sai és Kuratóriuma nevében köszö net -
tel és tisztelettel:

Dávid Lajos

Részletek és információk honla -
punkon, valamint az intézmény irodá -
jában és telefonszámain!



Könyvet vagy e-könyvet
szeretnek olvasni az

emberek?
Lehet, hogy az e-könyvek olcsób -

bak, környezetvédőbb megoldást je -
len tenek, és kényelmesebbek, de az
egé szen biztos, hogy egyhamar még
nem fogják kiszorítani a papírra nyom -
tatott könyveket. Az Amer i can Univer -
sity-n végeztek el nemrég egy kutatást, 
amelynek eredményeiből az derült ki,
hogy a diákok 92%-a a hagyományos
könyveket preferálja. A kutatást Na o -
mi Baron nyelvészprofesszor végezte
el csapatával, különböző egyetemekről 
300 egyetem diákjait vonva be a kuta -
tásba, ezek közt voltak japán, német,
szlovák és amerikai intézményekben
tanulók is. A könnyebb olvasmányokat 
jobban viselték telefonon, laptopon,
e-book olvasón, de a komplikáltabb
szö vegeknél egyértelműen a papír mel -
lett döntöttek. „Van egy fizikai, ki -
nesz tetikus komponense is az olvasás -
nak, érdekes például, hogy a szlovákiai 
diákok közül 10-ből egy mindig a
könyv illatát jelölte meg, ha az volt a
kérdés, hogy mit szeretnek legjobban a 
papír-alapú olvasásban.” - mesélte Ba -
ron a New Re pub lic nevű lapnak. Fon -
tos kitétel, hogy a kutatás szerint ez

csak a könyvek esetében áll fönn, a
mé diatermékeket, rövidebb cikkeket
könnyebb elektronikai eszközről ol -
vas ni. (nbc)

Tényleg ezért vagyunk
féltékenyek más nőkre?

A nők hajlamosak féltékenyek len -
ni egymásra, neki szebb a haja, a bőre,
vagy csak szimplán jobban van felöl -
töz ve. Ismerős, ugye? A tudomány se -
gít ségével most azt is megtudhatjátok,
miért van ez. Bár általában nem va -
gyunk hajlandóak beismerni, de tény -
leg megesik velünk mindennap néha,
hogy irigyek leszünk nőtársainkra. Iga -
zából idegesít minket, ha másnak
szebb, jobb, több van, bármi is legyen
az. Szó szerint sárgulunk az irigység -
től. A Bi ol ogy Let ters című lapban meg -
jelent tanulmány arra is fényt derített,
ez miért lehet. A féltékenykedés okát
nem a viselkedésünkben, hanem sok -
kal inkább a hormonjainknál kell ke -
res nünk. A tanulmány során 220 nő -
nek mutattak meg két képet egy nőről.
Az egyik fotót peteérés alatt készí tet -
ték róla, míg a másikat peteérés után. A 
kutatók észrevették, hogy azon nők,
akiknek a szervezetében épp magas
volt az ösztrogén szintje a havi ciklus
miatt, igazi fenyegetésnek érezték azt a 
képet, amelyet peteérés alatt készítet -
tek. Így az igazi tettes egyértelműen az
ereinkben futó ösztrogén. A hormon -
jaink nak köszönhetően képesek va -
gyunk primitíven is viselkedni, és a
„fe nyegetettséget” igazi versenyként
éljük meg. Nem akarjuk, hogy a másik
nő legyen a jobb. Ha legközelebb fél -
tékenyek lesztek egy másik nőre, ak -
kor jusson eszetekbe, hogy mindenről
a hormonok tehetnek. (vous)

Dinoszauruszéhoz
hasonló orra volt
egy ősi gnúnak

A kenyai Rusinga-sziget egyik ősi
folyómedrében leginkább gnúra emlé -
keztető élőlény maradványait ásta ki
egy kutatócsapat. A Rusingoryx furcsa 
orrstruktúrája inkább dinoszauruszhoz
illett, mintsem emlőshöz. Az afrikai
szavannákon több tízezer éve baran go -
ló Rusingoryx atopocranion feje tete -
jén félhold formájú dudor kapott he -
lyett, amely leginkább a kacsacsőrű
hadrosaurusok fejdíszét idézi. Az üre -
ges struktúra lehetővé tehette, hogy
mély, trombitaszerű hangot produ kál -

jon, amellyel nagyobb távolságokon
át ívelően is kommunikálhatott csordá -
ja tagjaival. A mod ern gnú közeli ro -
ko nának tartott Rusingoryx marad vá -
nyai az 55-75 ezer évvel ezelőtti idő -
szakra tekintenek vissza. A hasonló orr -
struktúrájú hadrosaurusok -  Lam beo -
sau rusok és Corythosaurusok - körül -
be lül 75 millió éve éltek. A kutatók
szerint a struktúra a konvergens evolú -

ció eredménye, ennek során különálló
organizmusok egymástól függetlenül
tesznek szert hasonló tulajdonságokra
– mint például a madarak, denevérek
és kihalt repülő hüllők szárnya -, hogy
hasonló környezetekhez vagy ökoló -
giai fülkékhez adaptálódhassanak. A
Ru singoryx életvitele is hasonlított a
hadrosauruséra, mindkettő növényevő
volt, valószínűleg csordában jártak.
So kan úgy hiszik, a hadrosaurusok is
az egymással való kommunikációra
használhatták fejdíszüket. A tanul mány
szerzői szerint a Rusingoryx orrstruk -
túrája lehetővé tehette, hogy hang jel -
zé seit egészen az infratartományig
mélyítse, amelyet más fajok nem ész -
lel hetnek: a hívások riaszthatják a ra -
ga dozókat, ha viszont az állatok újfajta 
frekvenciatartományban próbálkoz -
nak, azzal kommunikációjuk bizton -
ságosabbá válhat. Hat kifejlett és egy
fiatal Rusingoryx koponyáját vizs gál -
ták meg. A koponya tetején és elülső
felén elhelyezkedő csontos dísz nagy -
részt üreges, hosszú, kanyargós, trom -
bitaszerű orrjáratot rejt, amelyet hatal -
mas arcüregek öveznek. A lelőhelyen
legalább 24 őslény maradványait ta -
lálták meg. A szintén itt előkerült fel -
dolgozott csontok és kőeszközök azt
jelzik, emberek okozhatták halálukat.
A vizsgálatról a Cur rent Bi ol ogy fo -
lyó irat számolt be. (hirado)

A NASA már fél lábbal
a Marson van

Megkezdődött az Orion űrkapszula
tesztelése. Egy jövőbeli expedíció so -
rán a legénység ebben vészelheti át az
utat egészen a Marsra és vissza. Jelen -
leg a kapszula terheléses vizsgálata
zajlik és a NASA mérnökei arra kí ván -
csiak, hogy mennyire ellenálló a szer -
kezet a külső behatások el len. A kap -
szula a napokban érkezett meg a NASA
floridai tesztlaborjába. 2018-ban az
Orion egy 22 napos tesztrepülésen
meg kerüli majd a Holdat. Útja során
közel 70.000 km-re távolodik el az égi -
testtől, majd visszatér a földre. A pró -
barepülés során a létfenntartó- rendsze -
reket fogják tesztelni. A kapszula gyár -
tója a Lockheed Mar tin, most egy “ma -
dárketrechez hasonló” szerkezetbe tet -
te az Oriont, mely tesztelésre szolgál.
Először a külső burkolat terhelhető sé -
gét fogják megvizsgálni. A szerkezetet 
szélsőséges külső nyomásnak teszik
ki, majd ezután a burkolat felületét lé -
zernyalábokkal vizsgálják át, így a leg -
kisebb deformációkat is ki tudják mu -

tatni. Ezután a vezetékek vizsgálata kö -
vetkezik, majd az egész szerkezetet át -
világítják röntgen-sugarakkal. Ezek után
még további szerkezeti és integrált
tesz tek következnek. Amennyiben az
Orion sikerrel teljesíti ezeket, 2018-
 ban a kilövőpadra állítják. A szerke ze -
tet egy hordozórakétával juttatják a vi -
lágűrbe. Először a Holdat kerüli meg,
később egy meteor felszínére kísérel
meg leszállni, majd elindul, hogy meg -
hódítsa a Marsot. (DailyMail)

Hogy jobb?
VÍZSZINTES: 2. “Kétségtelenül

legjobb bölcsen szeretni, ...” (Thac ke -
ray). 13. Folyószél. 14. Analizál. 15.
Cár (ném.). 16. Páratlan párt! 17. Jöve -
delem, bér. 19. Élőben (ang.). 20. Arab 
ország (röv.). 22. Lengyel író (Sta nis -
law). 23. Testfelépítés. 24. Brüll ...;
Lé da eredeti neve. 26. Tóth Árpád szü -
lővárosa. 28. Er bium és nitrogén vj.
29. Ölel. 31. Lopva megszerez. 33. Az
adóív része! 34. Házat emel. 35. ...
Diavolo; Auber-op era. 36. Svájci író
(Claude). 38. Hálószövő mester! 39.
Gátba ütköző. 41. Turku svéd neve.
43. Díszterem. 45. Erre a helyre. 46.
Görbe végtag. 47. Félelem! 49. Savval
kezeltető. 51. Lentebb. 52. Súlymérték 
volt. 54. Egri várvédő (István). 55. Egy 
vegyértékű atomcsoport. 56. A sze rel -

mi költészet múzsája. 58. Meny asz -
szony. 59. A kimonó öve. 61. ... Hol -
gersson; Selma Lagerlöf hőse. 62. Íz -
lelő. 65. Enni kezd! 66. Mauna-...; ha -
waii vulkán. 67. Fémforgácsolást vé -
gez. 68. Ajtót tár.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Őrlemény. 3. Beve -
rő! 4. Spanyol, thaiföldi és kambodzsai 
gkj. 5. Dolgozik a juhász. 6. Áram for -
rás. 7. Titkon figyel. 8. “Hajlongni
...-amarra” (Ady). 9. Háló (ang.). 10.
Kerget, hajszol. 11. Sebészkés. 12. Há -
borgató. 18. Nehezen tengeti napjait.
19. Elek! 21. Kör alakú tárgy. 23. Elő -
tag: mirigy-. 25. ... és a kenguru; auszt -
rál rajzfilm. 26. Formáló. 27. Főrangú
költő (László). 30. Elek ...; nagy mese -
mondónk tréfás megszólítása. 31. Be -
cé zett Erika. 32. Lóerő (röv.). 35. Író -
szermárka. 37. Sikeresen kereső. 39.
Árus. 40. Állami illeték. 42. Teke figu -
ra. 44. Gumidarab! 46. Becézett Oli -
vér. 48. ... Jones; amerikai atléta. 50.
Terítő. 51. Kazah tó. 53. Fosztóképző.
55. Svájci folyó. 57. Temespartok! 58.
Vészt hozó (lat.). 60. A füzetbe jegyez.
62. Ken neth Loach filmje. 63. Hiszen
(nép.). 64. Egy (ang.). 67. Beárad! 69.
Hagymaszelet!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Egymásra kennék az erdélyi
németek deportálását az

oroszok és a románok
A szászok 1945-ös elhurcolásáról szóló kiállításon a románok i -

gyekeztek elkenni saját felelősségüket, ezen a hetven évvel ezelőtt de -
portáló oroszok berágtak, és Bukarest fejére olvasták Erdély elro má -
nosítását. Igazi kelet-európai történelmi Alien vs. Pred a tor.

Maria Zaharova külügyi szóvivő a
román fővárosban nemrégiben szerve -
zett kiállítással kapcsolatban fejezte ki
aggodalmait. A tárlat az erdélyi szá szok
1945-ös deportálását mutatta be, feli déz -
ve a szovjet munkatáborokba hurcolt
sok ezer ártatlan em ber szenvedéseit. A
szóvivő azt kifogásolta, hogy bár a ki ál -
lítást a holokauszt emléknapján nyitot -
ták, „csak visszafogottan” emékeztek
meg a „haláltáborokba küldött zsidók -
ról”. A Kreml kibukott azon is, hogy a
német ajkú erdélyiek deportálásáról szó -
ló tárlatnak „nyíltan orosz-és szovjet (!)
ellenes” hangulata volt. Zaharova rámu -
tatott:  a szóban forgó kiállítás megnyi tó -
ján elhallgatták azt a történelmi tényt,
miszerint a deportálandó szászok listá -
ját román köztisztviselők állították ösz -
sze. A román hatóságok így biztosí tot -
ták az erdélyi szász és mag yar közös sé -
gek létszámának csökkentését a romá -
nok javára – mondta a külügyi szóvivő.

A valós események szerint 1944 ok -
tóber végén Moszkva arra utasította a
román kormányt, hogy írja össze az or -
szágban élő német és mag yar szárma -
zású embereket. A szovjet jegyzék vé -
gül „csak” a német ajkúak „jóvátételi
mun kára” hurcolását tartalmazta. Ni co -
lae Rădescu miniszterelnök és I. Mi -
hály király tiltakozott, de végül enge -
del meskedtek Sztálin parancsának. A
nyugati hatalmak hivatalosan elítélték
ugyan a deportálásokat, ám Chur chill
bizalmasan ezt mondta külügymi nisz -
terének: nem érti, „minek ez a felhajtás 
a szászok elhurcolása miatt”, a szov je -
teknek joga van azt tenni a megszállt
országokban élő németekkel, amit a kar -
nak. Mintegy 70-80 ezer főt hurcoltak
el így 1945 elején, akik éveken át vé -
geztek rabszolgamunkát Ukrajna és a
Kaukázus bányáiban és nehézipari ü -
zemeiben. Mintegy 10-20%-uk soha nem
tért haza szeretteihez. (alfahir.hu)

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”

Nemrég mutatták be hivatalosan Erdélyben is Killyéni And rás- Pé -
ter sporttörténész frissen megjelent könyvét, amelynek címe „Olim pi ai
álom a Radnai-havasokban”. Február 19-én nagybányai könyv be -
mu tatóra várjuk az érdeklődőket!

A kötetben az 1940-44 között Bor -
sa füreden megálmodott és megvaló sí -
tott Mag yar Nemzeti Téli Sportköz pont
története elevenedik fel. A számtalan ko -
rabeli fotóval illusztrált mű részlet gaz -
dag leírást ad a szűkre szabott időben,
háborús állapotok ellenére is felépült
síközpontról és azokról az emberekről, 
akiknek mindez köszönhető. Külön fe -
je zet foglalkozik a Ló-havason felhú zott
Anikó menedékház rövid, de nem ép -
pen eseménytelen történetével, egye bek
között egy különleges havasi esküvő -
vel...

A szerző az egykor jobb időket élt
mag yar sísport és a Radnai-havasok egy
méltatlanul keveset kutatott, majd hogy -

nem elfeledett darabját tárta a nagy kö -
zönség elé, amelyet hamarosan NAGY -
BÁNYÁN IS bemutatunk!

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”

Könyvbemutató, vetítés
a Teleki Mag yar Házban

2016. február 19-én,
pénteken 18 órai kezdettel

Az eseményre szeretettel várunk min -
den érdeklődőt!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

Vidám farsang Mesenincs
király udvarában

Hetedhét országra szóló mesés bál zajlott szombaton a Teleki Ma -
g yar Házban, Világszép Nádszál királykisasszony felvidítására.

Köszönjük Tizenegyedem-, Éger-,
Somfa-, Felső-, Berkesz-, Monó- és
La ciország apraja-nagyjának, hogy a
ki rály lány szívét felderítették!

És köszönjük Mesenincs király pa lo -
tája lakóinak: a királyi párnak, Nád szál 
királykisasszonynak, Udvari bolond nak,
Kancellárnak, apródoknak, a ki rá lyi test -
őrségnek, valamint a kondásle génynek 
a szíves-mesés vendég foga dást.

A farsangi bálra a Teleki Mag yar
Ház ösztöndíjprogramja keretében
ke rült sor.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alap 
és mindazok segítségét, akik esz ten dő -
ről-esztendőre támogatást nyújta nak ta -
nulmányi-közéleti ösztöndíja ink hoz,
va lamint a bányavidéki mag yar kisis -
kol á soknak szervezett rendez vé nyeink 
meg szervezésében! (TMH)

Jelmezbál Felsőbányán
„Az élet olyan mint egy szün -

telen jelmezbál: örökké ruhát, ar -
cot, maszkot cserélünk!”

Ezzel a mottóval hirdette meg a fel -
sőbányai RMDSz szervezete az idei
álarcosbált 2016. február 6-án. Miu tán
az RMDSz székháztól átvonultunk a
Mogosa vendéglőbe, Lendeczki De zső
köszöntötte a jelenlevőket.

Megtiszteltek jelenlétükkel Ft. Ve -
ress At tila római katolikus plébános,
Bónis István parlamenti képviselő, he -
lyi önkormányzati képviselők: Hit ter
Annamária, Sajtos Mária és Szakács
Levente. Legnagyobb meglepeté sünk -
re és örömünkre hatvanan voltunk ösz -

szesen. Mondhatom, hogy az idén volt
a legtöbb maszkosunk is: 52. Fény -
ké pet nem küldök mert nem fértünk
fel egy képre mindnnyian, nem sér te -
nék meg senkit, aki nincs rajta. Aki ott 
volt tudja hol láthatók a képek.

Felvonultak indiánok, bohócok, a -
rabok, indiai hölgyek. Volt ott jani csár,
Zorró, cica, takartitónő, apáca, herceg -
nő és még sorolhatnám. A hangulat és
jókedv kitűnő volt, a jó zenét Len decz -
ki Dezső biztosította, sőt megle pe tés -
ként élő zenét is produkált barátaival.

Örvendünk hogy együtt voltunk, e -
gyütt mulattunk és táncoltunk, őrizve
télkergető hagyományunkat. 

Sajtos Mária
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EKE-napi pályázat

Mintha csak álmodtam volna
Öt esztendeje immár, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület először meghirdette

EKE-napi pályázatát. Május 12. ünnepét állt szándékában élővé, felejthetetlenné 
tenni. Május 12-ét, hiszen ezen a napon kezdte el tevékenységét az EKE. Ezelőtt
125 évvel. Gondolj csak bele, milyen rég volt az!

Az elmúlt öt esztendőben már meg sem kockáztatjuk összeszámolni, hány
fogal mazás érkezett pályázatunkra. Azt láttuk, hogy szívesen írtok, jó szívvel fo -
galmaztok, így követve az egykori ekéseket, akik élményeiket papírra vetették,
az akkori Erdély, a későbbi Erdélyi Gyopár hasábjaira szánták. 

A te fogalmazásodnak is fenntartunk helyet a Gyopárban. De annak, hogy
nyomtatásban viszontlásd alkotásod, feltétele van. Először is el kell olvasnod ezt 
a kiírást, majd megfontolnod, tollat ragadnod, a legszebb élményedet a tőled tel -
hető leggyöngyösebb betűkkel megírnod, és az alábbi címre elküldened. Aztán
csak várnod kell, hogy a felkért zsűri tagjai elolvassák, rangsorolják a fogalma -
zá sokat, és döntést hozzanak, a legjobbakat kiválasszák. Ezeknek lesz helye az
Erdélyi Gyopárban, ezek érdemlik ki a jutalmat és ajándékot is. 

És van még egy feltétel: a téma adott, és neked annak kapcsán kell megírnod
gondolataidat. Ne mesét találj ki, mert az úgysem lesz olyan szép, mint a benned
élményt hagyó valóság. 

Mintha csak álmodtam volna – ezt a címet választottuk az idei pályázatnak.
Olyan élményt keress emlékezetedben, amit egy kirándulás során tapasztaltál
meg. Írj egy olyan helyről, amely mesebeli, de a valóságban is létezik. De írhatsz 
egy olyan eseményről is, ami veled történt meg valamelyik túra során, amely fe -
led hetetlenné vált számodra. Ez a fogalmazás legyen egy hála, hogy ott lehettél,
egy biztatás, hogy máshová is kívánkozz, hogy keresd azokat a csodákat, melyek 
azt az érzést adják, mintha ébren álmodnál.

Az I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és IX–XII. osztályosok korcsoportjába
tartozó tollforgatók alkotásait várjuk. A beküldött írások terjedelme egy kézzel
írott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel együtt). Az
írás hoz, fogalmazáshoz rajz vagy más illusztráció is mellékelhető, az értéke lés -
nél azonban csak az írást vesszük alapul, kiemelten pontozva a tartalom eredeti -
sé gét, a szerkezetet és stílust, de figyelembe vesszük a nyelvhelyességet, a he -
lyes írást és a külalakot is.

Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dá -
tuma): 2016. május 12., az EKE napja

Postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.
E-mail: ekenap@eke.ma
Az elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérjük feltüntet ni:  EKE- 

napi pályázat, valamint az írás végére kötelező módon kérjük felírni a bekül -
dő nevét, postacímét, életkorát és azt, hogy hányadik osztályos. A saját, a szülő
vagy a tanító-tanár elektronikus postacímét, illetve telefonszámát is kérjük fel -
tün tetni.

A beküldött pályamunkák legjavát (írásokat, illetve a legsikerültebb rajzokat) 
az Erdélyi Gyopár, az EKE kéthavi folyóirata közli majd, a díjazásról ugyanezen 
lap hasábjairól vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma) értesülhetnek az
érin tettek. A díjakat – EKE Vándortábori belépők, túrafelszerelések, kaland par -
ki belépők, Erdélyi Gyopár-előfizetések, EKE-memóriakártyák – a XXV. EKE
Vándortábor nyitóünnepségén, július 26-án adjuk át.

Sok sikert kíván az Erdélyi Kárpát-Egyesület vezetősége!

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

Tartalmából: 
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre,

az EKE Várába
• Hívlak benneteket… Vadász Szat -

má ri István meghívója az EKE jubileumi,
XXV. Vándortáborába 

• EKE-napi pályázat minden isko lás nak
• EKEArt6
• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és

je len dokumentálását
• Kirándulások az Ördögmalomhoz

és a Bocsászára
• Croitor menedékház: ahová hálni

járni érdemes
• A Páring Natura 2000-es Védett Te -

rület
• Súgósok a Szlovák karszton
• A Tűzföldön jártam…
• Az árkosi Glo ria-forrás
• Fedezzük fel a téli erdő színes gom -

báit!
• Könyvajánló: Olimpiai álom a Radnai-havasokban

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis -
me ret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gu -
tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá -
nyai Demokrácia Központban!

  Reggeli hasizomgyakorlat:
 Ezzel garantáltan előcsalogatod
 a kockákat

Aki lapos és feszes hasat szeretne, annak tennie is kell érte. Szakértőnk, Fo -
dor Imre fit ness edző, testépítő napi tanácsában ma elárulja, melyik az a gya -
korlat, amivel remekül formálhatjuk a pocak izmait.

Kiinduló helyzet:
Feküdj a földre, a combjaid 90 fokos szöget zárjanak be a törzseddel, és a tér -

ded is 90 fokban hajlítsd be. A karjaid mindvégig maradjanak a talajon a tested
mellett, a tenyeredet fordítsd lefelé, vagy kapaszkodj a padba fejed fölött.

Gyakorlat:
Emeld fel a csípődet a talajról, a térded közelítsd a mellkas felé úgy, hogy

közben megtartod a törzs, a comb, valamint a térd 90 fokos szögben marad. Ez -
után engedd vissza az alsótested a kiinduló pozícióba. Fontos, hogy ne lendü let -
ből mozogj, különben nem dolgoztatod meg a hasizmod. Mindig igyekezz has -
ból indítani a mozgást, és arra koncentrálni, hogy a gerinced hajlítsd be első -
sorban, ne pedig a térdedet húzd fel - így könnyebb lesz koncentrálni a hasizom
munkájára a gyakorlat közben, ugyanakkor maga a gyakorlat természetesen ne -
hezebbé válik. (femcafe.hu)

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -
AZ  ÖN  LAPJA!
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APRÓHIRDETÉSEK

• 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 38-40-es méretű, elefánt -
csontszínű, A vonalú menyasszonyi ru -
ha. Irányár 1500 lej. Tel.: 0751312809.

• 50 éves, nyugdíjas, gyermektelen 
férfi hozzá illő, hűséges társat keres.
Tel.: 0770620483.

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
SUBA MÁRTA

66 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Temetésére ma, pénte ken
14.00 órától kerül sor, a virághegyi
temető kápolnájából.

Gyászoló szerettei

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétem Suba Áginak
test vére, Márti halála miatti fájdalmá -
ban.

Kopányi Marika

Együttérzünk Suba Ágnes szom -
szé dunkkal és barátunkkal szeretett
testvére, 

SUBA MÁRTA
elhunyta miatti fájdalmában.
Nyugalma legyen csendes.
Kocsis István és családja

Február 12-én 18 éve annak a nap -
nak, amikor

BÓNIS JÁNOSNÉ
szül. Polereczki Ilona

eltávozott szerettei köréből.
Emlékét szeretettel őrzi a család

�
Szomorú szívvel emlékezünk feb -

ruár 10-én
Dr. KEDVES LÁSZLÓRA

halálának 30. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emlé -

ke áldott. Felesége családjával

Szomorú szívvel tudatjuk mind a -
zokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

SCHREPLER JÓZSEFNÉ
született Gnandt Maria,

2016. február 4-én, életének 86.
évében Németországban, Mannheim -
ban elhunyt. Emléke örökké élni fog.

A gyászoló család

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé günk
részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

* GYÓGY TOR NA – találko -
zunk ked den, 16.30 és 17.45 órá tól!

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT
– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK:

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

TÁNCHÁZ
Minden hétfőn du. 5 ó rától ap -

rók tán ca, 6 órá tól kö zös nép dal -
tanulás, 6,30- tól nép tánc táboro sa -
ink, 7,30-tól na gyok tán ca. Ok ta -
tók: Kása Zsolt és Melinda!

Szeretettel várunk!

A Virágtrend Kft.
virágnagy kereskedés

nagybányai telephelyére

munkatársat keres.
Elvárások:
– középfokú végzettség
– számítógép kezelési ismeretek

Tapasztalattal rendelkezők e lőny -
ben. Az önéletrajzokat a

gyorgy.bazula@vta.hu
e-mail címre várjuk.

Baba-mama klub
Min den szerdán 17.00 órától!

Szeretettel várjuk a pocakla kó -
kat és természetesen a már csúsz -
kálókat, mászkálókat, totyo gókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagy bányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apu ká -
ik kal együtt a Teleki Házba!

Mondikáljunk,
mondókázzunk együtt!

Killyéni András-Péter:

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Az 1940-44 között Borsafüredre meg -

álmodott és megvalósított Mag yar Nem -
zeti Téli Sportközpont és az Anikó me -
nedékház története...

Könyvbemutató, vetítés a Teleki
Ma g yar Házban - 2016. február 19-
 én, pénteken 18.00 órai kezdettel.

GITÁREST a Házban
Lévai Jocóval (Szatmárnémeti)
2016. február 20-án 19 órától
Énekelj, hallgass velünk, régi

és új slágereket :)
Részletek a 9. oldalon!

Idén is lesz
Felolvasómaraton

Nagybányán
Olvass velünk, olvass nekünk!

– február 26-27, péntek-szombat –
Részletek a 7. oldalon!

Tersánszky
Könyvtár

KEDDEN
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  február 18.

0747017580 – Csoma Bea

Kitűnő hangulatban ünnepelték kedden a farsangot gyógytornász-lányaink. A Te leki Mag yar

Házban február 9-én lezajlott mulatság résztvevői számára felső bá nyai vendégük, Lendeczki

Dezső  „húzta” a talpalávalót egyetlen férfiként, s bi zony nem volt könnyű dolga: a hölgyek –

nevükhöz méltóan – késő estig állták a sarat, ropták a táncot, koptatták a táncparkettet; az em ber

szinte azt gondolná, hogy egy teljes éven át csak erre készülnek... Aki megirigyelte volna, nosza

csat la koz zon hozzájuk! Elárulták: jövő keddtől már a 2017. évi farsangra edzenek :)



2016. február 12. SPORT

Szinte szétszedte
a Fradit a Nagybánya

A Ferencváros női kézilabdacsapata a csoportban két győ ze lem -
mel és négy vereséggel álló nagybányai HCM otthonába látogatott.
Bár előzőleg győzelemre lehetett számítani, végül gyenge játékkal, el -
párolgott önbizalommal nem lehetett nyerni. A roppant erős hazaiak
teljesen megérdemelten nyertek.

Reménykedtek a Ferencváros szur -
kolói, hogy kedvenceik Nagybányán
meg tudják verni a HCM-t, de min denki
tudta, hogy nagyon nehéz dolga lesz a
csapatnak. Így is lett. A meccs elejére
óriási gólváltás volt jellemző, ami azt
jelentette, hogy nem nagyon talál koz -
tak a kapusok a labdával. 

Aztán a 16. perctől ellépett a Fra di -
tól a Nagybánya, elsősorban Ardean E -
li sei és Gei ger jó játékával. Elek Gábor 
hiába kért kétszer is időt, nem sok fo ga -
natja volt a szavainak. A román tá ma -
dá sok mindvégig veszélyesek voltak,
sokszor úgy mentek át a támadók a vé -
delmi réseken, mint kés a vajon.

Az első félidő utolsó három perc ben
azonban sikerült közelebb kerülni, és a
kétgólos hátrány egyáltalán nem tűnt le -
küzdhetetlennek. (16–14)

A második félidő elején még az e -
gyenlítés reménye is felcsillant, de e -
gyenlítés helyett a románok lőttek gólt. 
A nagyszerűen játszó Pineau-t egy sze -
rűen nem tudtuk tartani. A ferenc vá ro -
si támadójáték meddő volt, egyedül a
végül kilenc gólig jutó Pena tartotta a
lépést a románokkal. 

A 42. perctől kezdve elléptek a ro -
mánok, és egyre-másra dobták a köny -
nyű gólokat. Jellemző, hogy még ember -
hátrányból is kettőt lőttek. Felrémlett
egy tízgólos vereség rémképe is, de vé -
gül ezt sikerült elkerülni, és „csak” nyolc
góllal kapott ki a Fradi. (32–24)

Ebben a Bajnokok Ligája-soro zat -
ban még soha nem kapott 30 gól felett
a Ferencváros, most ez is megtörtént.
Sem támadásban, sem védekezésben
nem sikerült felvenni a versenyt a na -
gyon erős Nagybányával. Így végül
is nagyon simán nyert a román csapat.
Legközelebb jön a csoport veretlen lis ta -
vezetője, a Rosztov, az sem lesz könnyű.

KÉZILABDA, NŐI BAJNO KOK
LIGÁJA – középdöntő, 1. csoport

3. FORDULÓ
HCM Nagybánya (román) – FTC-

 Rail Cargo Hungaria 32–24 (16–14)
Nagybánya, 2080 néző. V: Cafe ro -

pu losz, Bethman (görögök)
Nagybányai HCM: UNGUREANU

– Nascimento 2, Marin, PINEAU 10
(4), Perianu 4, Ardean Elisei 4, Jezic
4. Csere: Gei ger 4, Szűcs G., Nechita 2,
Ab bingh 2

FTC: Szikora – Kovacsicz, PENA
9, Szucsánszki 1, Szamoránszky 2, Zá -
csik 3, Schatzl 3. Csere: Tomasevics (ka -
pus), Mészáros R., Szekeres, Szeker czés
4 (4), Hornyák D. 1, Lukács V. 1, Cifra

Az eredmény alakulása: 6. p.: 2–3.
12. p.: 6–5. 16. p.: 9–7. 18. p.: 10–7.
21. p.: 13–8. 28. p.: 16–12. 36. p.:
17–16. 40. p.: 19–18. 42. p.: 21–18. 44. 
p.: 24–19. 48. p.: 27–21. 52. p.: 29–21.
58. p.: 32–23

Kiállítások: 2, ill. 2 perc; Hétmé te -
resek: 5/4, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG
Elek Gábor (a Ferencváros veze tő -

edzője):
– A játék minden elemében alul ma -

radtunk, semmilyen téren sem tudtunk
még csak átlagos szintet sem hozni. El
vagyok keseredve, és mérges vagyok,
mert a második félidő közepétől ez már
macska-egér harc volt. Nagyon sok rossz
egyéni teljesítmény volt. Rossz felfo -
gásban kézilabdáztunk. Semmi sem úgy
működött ezen a mérkőzésen, ahogyan 
kellett volna, ennek nem is lehetett más 
a vége. Innentől az a kérdés, hogy ezt a
hibát hogyan tudjuk kijavítani, ide gen -
ben a Larvik el len is nyerni kellene,
hogy biztos legyen a második helyen a
továbbjutásunk. (Nemzeti Sport)

A Győr jó úton jár
a csoportelsőség felé a BL-ben

A Győri ETO KC 28-22-re legyőzte a vendég CSM Bucuresti csa -
patát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének szombati já -
téknapján, így már csak a címvédő montenegrói Podgoricával kell meg -
küzdenie a csoport első helyéért.

NŐI BL, KÖZÉPDÖNTŐ, 7. FOR -
DULÓ: 2. csoport:

Győri ETO KC-CSM Bukarest
(román) 28-22 (12-10)

Legtöbb gól: Groot 6, Knedliková
5, Amorim 5, Broch 4, ill. Gulldén 8,
Rodrigues 5, Torstenson 4.

A sérülésektől tizedelt Győr szá má -
ra az volt a cél, hogy egy újabb sikerrel
leszakítsa ellenfelét, mert akkor már
csak a jövő héten rá váró, címvédő mon -
tenegrói Podgoricával kell küzdenie a
csoport első helyéért.

Bátran kezdett a bukaresti alakulat,
3-1-re és 4-2-re vezetett, de ahogy ösz -
szeállt a hazaiak védekezése, fordult a
kocka. A 10. percben vezetett először az
ETO, miután sorozatban háromszor be -
talált. A lendület kitartott a vendégek
időkérése ellenére is (8-5), ám a foly ta -
tásban ismét jól játszott a CSM. Állan -
dó sult a különbség, a vendégektől fő leg
Gulldén volt veszélyes, végül 12- 10- nél
vonult el pihenőre a két együttes.

A folytatásban is sikerült a Buka -
rest támadásait kivédekezni, az indítá -
sok után pedig betalálni. Az állandóan
reklamáló vendégedző, Ras mus sen 15-  
11-nél időt kért. Grimsbö fontos pil la -
natokban védett, és amikor a bukaresti
tréner kétperces kiállítást kapott - ezt
e gyik játékosának kellett letöltenie -,
plusz még egy emberelőnyt megítéltek 
a Győr javára, 19-13 lett az állás.

Bő negyedórával a vége előtt ismét
időkérésre kényszerült a CSM, de már
nem tudott komoly ellenállást kifej te -
ni. A Győr biztosan tartotta otthon a fon -
tos két pontot.

A középdöntő február végén zárul.
A két hatos csoport legjobb négy he lye -
zettje keresztbe játszik az áprilisi ne -
gyeddöntőben, és a párharcok győzte -
sei jutnak a május 7-8-i budapesti né -
gyes döntőbe.

Ambros Martín nyilatkozata a meccs -
ről: „Nagyon kemény összecsapást lát -
hattunk ma, amelyhez a meccs leg ele -
jétől maximális koncentrációra volt szük -
ség. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés
kulcsa ma a védekezés volt, amelyhez
az elején elég jó támadójáték is páro sult,
de elkövettünk hibákat Grubisic el len.
Azonban az ellenfelet hibákra tudtuk
kényszeríteni, amelyekből gyors gólok 
születtek, ez sokat tett hozzá az ered -
ményhez. Ma nagy lépést tettünk elő re,
de sok ilyen lépésre van még szüksé -
günk a szezon végéig. Szeretném a mai 
győzelmünket a sérült játékosainknak
ajánlani, a csapatomnak pedig maxi má -
lis elismerésemet kifejezni ezért az el -
képesztő teljesítményért, amit nyúj tot -
tak.” (sport365.hu)

Szertefoszlott CFR-álom:
marad a pontlevonás 

Szertefoszlottak a Kolozsvári CFR
felsőházi rájátszásba jutásról szőtt ál -
mai, amikor kedden késő este kézhez
kapták a Nemzetközi Sportdöntő bíró -
ság (CAS) ítéletét, amelyben elutasí tot -
ták fellebbezését, és helyben hagyták a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) li  -
cencadó testületének szankcióját. 

A fellegvári együttes, mint ismert,
nem teljesítette az élvonalbeli indulás
pénzügyi feltételeit, ezért – a Ploieşti-i
Petrolulhoz hasonlóan – hat pont levo -
násával kezdte az idényt. A büntetést
azonban akkor hozta meg az illetékes
bizottság, amikor már a klub csőd vé de -
lem alatt állt, így abban bíztak, aho gyan
a CAS tavaly is helyt adott óvásuknak,
úgy ismét a javukra dönt, és marad esé -
lyük arra, hogy az alapszakaszból még
hátralévő három forduló során ledol -
gozzák hátrányukat a még felsőházi rá -
játszásba jutást érő hatodik helyen álló
Marosvásárhelyi ASA-val szemben.

Utóbbi együttes 35 pontnál tart, a CFR
viszont csak 24 ponttal tizedik – ráadá -

sul a pénzügyi fair play betartásának el -
mulasztása miatt akár további pontokat 
is levonhatnak tőle a CAS-határozatot
követően –, ezért a korábban levont hat 
pont nélkül matematikailag behozha tat -
lan a lemaradása. Iuliu Mureşan, a CFR
elnöke a hivatalos honlapon igazság ta -
lannak nevezte a nemzetközi testület
mostani ítéletét, mert szerinte ezáltal sé -
rül a sportban szerzett érdemek elve, a
játékosaik által a pályán elért eredmé -
nyek másodrendűvé válnak.

A Petrolul ugyan korábban vissza von ta
fellebbezését a CAS-nál, de sereg haj tó -
ként, a Liga 1-ből való kiesés elkerü lé sé -
nek érdekében kénytelen volt erősíteni, 
mint ahogyan a Voluntari is bennmara -
dá sért küzd majd a tavaszi idényben.

Az alapszakasz 23. fordulója után
Giurgiui Astra (46 pont), Viitorul (43)
Dinamo (41), Steaua (40), Târgu Jiu-i
Pandurii (40), ASA (35) sorrendben te -
lel az élmezőny, mögöttük még a Iaşi
(32), a Craiova (27) és a Botoşani (26)
áll a CFR előtt. (kronika.ro)

Közvitán a „himnusztörvény” 
Románia ifjúsági és sportminisztériuma pénteken közvitára bo -

csá totta azt a törvénymódosító javaslatot, amely egységesen sza bá -
lyozná az ország himnuszának eléneklési lehetőségeit, és egyben 500
és 1500 lejes pénzbírsággal büntetné a tiszteletlen magatartást.

A hazai sportszövetségekkel e gyez -
tetve a tervezet engedélyezi a dallam
lejátszását az országos versenyek és
bajnokságok alkalmával is, de kultu -
rá lis intézményekben és taninté zetek -
ben szervezett események kapcsán is
felcsendülhet.

Jelenleg, mint ismert, a törvény csak
nemzetközi sportesemények alkal má -
val teszi kötelezővé az érintett felek
himnuszának eléneklését, ezért a szak -
minisztérium büntetéssel fenyegette meg
az Országos Kosárlabda-szövetséget, 

amiért belső szabályzata szerint a ha -
zai bajnoki meccsek előtt is lejátsszák
a dallamot. Emiatt többen „nem zet á -
ru lásnak” minősítették Elisebeta Lipă
tárcavezető bejelentését.

A himnuszvita a januári Sepsi szent -
györgy-Kolozsvári Universitatea női
kosárlabda-mérkőzés kapcsán éle ző -
dött ki, amikor is a vendégek veze tő -
edzője a román himnusz után mele gí -
teni küldte tanítványait, mialatt a há -
zi gazdák a székely himnuszt énekel -
ték. (kronika.ro)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


