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Köszönjük mindazoknak, akik tavaly adójuk 2%-ával a Bányavidéki
Új Szót működtető Pro Genius Egyesületet támogatták. Ha tehetik, idén is
ajánlják fel adójuk 2%-át a megye egyetlen magyar nyelvű hetilapjának.
A Pro Genius 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!
A szerkesztőség

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Nagybánya-pecsét
lenyomatai a Kínai
Nemzeti Múzeumban

Második fordulóban
is közgyűlést hirdet
a Főtér Fesztivál
Egyesület
Az elmaradt napirendi pontok megtárgyalása végett, másodjára is közgyűlést szervez a Főtér Fesztivál Egyesület, és várja tagjait a gyűlés lebonyolítása érdekében.
Tagnak számít, alanyi jogon, minden aktív civil szervezet, intézmény
és csoportosulás egy-egy képviselője
és magánszemélyek, akik kérték a tagság elnyerését.
A második közgyűlés napirendi
pontjai: tisztújítás, a 2016-os szervezőcsapat megválasztása, programajánlás.
A közgyűlés 2016. február 24-én
lesz a Teleki Magyar Házban, 18 órától.
Pintér Zsolt, a Főtér Fesztivál
Egyesület elnöke

A Virágtrend Kft.
virágnagykereskedés
nagybányai telephelyére

munkatársat keres.
Elvárások:
– középfokú végzettség
– számítógép kezelési ismeretek
Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Az önéletrajzokat a
gyorgy.bazula@vta.hu
e-mail címre várjuk.

Nagybánya középkori és újkori pecsétlenyomatát mutatják be május
8-ig a Kínai Nemzeti Múzeumban.
A Máramaros Megyei Történeti és
Régészeti Múzeum Románia 31 múzeumával együtt részt vesz a Beijingben
megszervezett régészeti kiállításon, ahol bemutatják a Nagybánya-pecsét
1483-os és a XVII. századi lenyomatát. Az 1483-as évszámot feltüntető
pecséten a bányászatra utaló motívumok mellett két szőlőtőke is látható,
mely a város gazdasági életében, a bányászat mellett, fontos szerepet játszó
tevékenységről tanúskodik.
Nagybánya két pecsétlenyomata május 8-ig lesz látható a Kínai Nemzeti
Múzeumban, amely a párizsi Louvre után a világ második legnagyobb múzeuma. (Pongrácz Panni, mmhirlap.ro)

XIII. SZILÁGYSÁG
-KUTATÁS NAPJA
2016.május 6-7.
Zilah-Nagymon
Téma: Száz éve született Márton
Gyula (1916-1976) professzor, a
magyar 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

Nemrég mutatták be hivatalosan Erdélyben is Killyéni András-Péter sporttörténész frissen megjelent könyvét, amelynek címe „Olimpiai
álom a Radnai-havasokban”. MA, február 19-én nagybányai könyvbemutatóra várjuk az érdeklődőket!
A kötetben az 1940-44 között Borsafüreden megálmodott és megvalósított Magyar Nemzeti Téli Sportközpont
története elevenedik fel. A számtalan korabeli fotóval illusztrált mű részletgazdag leírást ad a szűkre szabott időben,
háborús állapotok ellenére is felépült
síközpontról és azokról az emberekről,
akiknek mindez köszönhető. Külön fejezet foglalkozik a Ló-havason felhúzott
Anikó menedékház rövid, de nem éppen eseménytelen történetével, egyebek
között egy különleges havasi esküvővel...
A szerző az egykor jobb időket élt
magyar sísport és a Radnai-havasok egy
méltatlanul keveset kutatott, majdhogynem elfeledett darabját tárta a nagyközönség elé, amelyet hamarosan NAGYBÁNYÁN IS bemutatunk!

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”

2016. február 19-én,
pénteken, AZAZ MA 18 órai
kezdettel

Könyvbemutató, vetítés
a Teleki Magyar Házban

Az eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2016. február 19.

Molnár Levente jelölést kapott a
,,Máramaros embere” címre
,,A 2015-ös év Máramaros embere”, a Sziget TV, a Sziget FM és
a maramedia.ro híroprtál által megszerveztt kampány kultúra kategóriájában kapott jelölést Molnár Levente színművész.

Elfoglalta helyét Nagybányán a Minisz ter el nökség
Nem zet po li tikai Ál lamtitkár sága által indí tott Petőfi
Sándor Program ösztöndíjasa.
Bogdán Ti bor szep tem ber elsején érkezett és kilenc hónapon át dolgozik a szór vány ma gyarságot segítő program
keretén be lül. Minden ér deklődőt szívesen lát a Te le ki Mag yar Ház ban, de el é r h e t i k őt e-mailen (bogdan
_tibor@ya hoo.com) vagy te le fo non (0761-937196) is.

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti
képviselő telefonszáma: 0726200756.

A nagybányai Molnár Levente színművész A Saul fia című holokausztdráma egyik főszereplője. Nemes Jeles László: Saul fia drámája jelölést kapott a 2016os Oscar-díjra a legjobb idegen nyelvű
film kategóriában. A Saul fia megnyerte a 2016-os Golden Globe díjat, a 15.
Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál fődíját és a 2015-ös Cannes-i Filmesztivál
nagydíját.
A film története Auschwitzban játszódik. A Sonderkommandósok (főleg zsidókból álló munkacsapat, melynek fő tevékenysége a krematóriumokban meggyilkoltak elégetéséből állt) lázadást szerveznek, amikor Saul felfedezni véli halott fiát, megpróbálja minden áron végtisztességhez juttatni. Molnár Levente
Abraham Warsawski-it alakítja, aki nem
más mint Saul legjobb barátja.
Molnár Levente 1976. március 16-án
született Nagybányán. 1995-ben végezte
a szatmárnémeti Ioan Slavici Tanítóképző Középiskolát. 1997-től a gyergyószentmiklósi Figura Stúdióban színészkedett,
majd 1998 és 2002 között a Babeş–Bolyai Tudományegyetem BTK, Színházművészeti Tanszékén tanult színészetet.
Az egyetem elvégzése után a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja lett; 2003-tól egyben óraadó tanár is az egyetem színházművészeti tanszékén. (Pongrácz Panni, mmhirlap.ro)

Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel unitárius istentisztelet lesz az evangélikus templomban.
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben csütörtökön 17 órától és vasárnap délelőtt 10
órától tartják az istentiszteleteket.
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Suba Márta asszonytestvérünket, akit 67 évesen szólított magához az Úr és Szkiba Sándorné született Barabás Judit asszonytestvérünket, aki 69 évesen hunyt el.
Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt sikeresen zárult a lelki-
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80. születésnapja alkalmából erőt, egészséget,
további töretlen munkabírást kívánunk
Balogh Béla nyugalmazott főlevéltárosnak!
A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége

Egyszerűsített
honosítás
(magyar állampolgárság)
Októbertől az EUROTRANS ALAPÍTVÁNY is foglalkozik a kettős
állampolgársággal kapcsolatos ügyintézéssel:
- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése
Az Eurotrans Alapítvány által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek!
Honosítás mellett útlevél-igénylések,
magyar igazolványok, hadiárvák támogatási kérelmeinek előkészítésében is segítséget nyújtunk.
Érdeklődni a Vasile Lucaciu utca 1.
szám alatti székház irodájában (RMDSz
székház), illetve a következő telefonszámokon: 0262 – 216593, 0262217103 hétfőtől – csütörtökig: 9.00 és
16.00 óra között, pénteken 9.00 és
14.00 óra között lehet. EUROTRANS
ALAPÍTVÁNY: www.eurotrans.ro
gondozói képzés, amelyet nagytiszteletű Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi
missziói tanácsos és nagytiszteletű Nagy
Erika sárközújlaki lelkipásztor vezettek. Köszönjük a résztvevők hűségét és
szolgálatát!
* A nagybányai katolikus Szentháromság plébániától helyezték örök
nyugalomra Balázs született Krajnik
Julianna asszonytestvérünket, akit 74
évesen szólított magához az Úr és Dálnoki István testvérünket, akit 63 évesen szólított magához az Úr.
Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt kötött házasságot Centeri Florin, Centeri Ioan és Kisvárdai
Justina fia, és Chira Bianca hajadon,
néhai Chira Sorin és néhai Bodoni Lívia lánya. (Bunda Csilla Annamária)

Legyünk környezetvédők
Az EU-s feliratú bevándorláspárti politika megbukott. A tavalyi év végén,
míg egyik helyen a bevándorlóktól vakarták fejüket, tépdesték hajukat a magasrangú államképviselők, másik helyen Földünk sorsáról vitatkoztak, döntöttek és egyezményeket írtak alá. Hogy ezekből az egyezményekből mi valósul meg, kíváncsian várja mindenki, mert amíg minden földlakó több autót, egyre
nagyobb és szebb zöldséget és gyümölcsöt, tartósított kenyeret, univerzális mosóport szeretne, és persze mindezekkel együtt tiszta levegőt és kristálytiszta,
friss vizet, kétlem, hogy így minden egyszerre fog menni. Hacsak agyonszennyezett, megkoptatott földünk megmentése érdekében annak minden lakója fel nem
csapna környezetvédőnek. Akkor talán pár év múlva nem kellene a ránk telepedő szmogtól fulladoznunk, agyonvegyszerezett gyümölcsöket rágcsálnunk
és szennyezett folyóvizekben lubickolnunk. De ez még a jövő zenéje.
A témával kapcsolatosan a biogazdák a saját portékáik fogyasztására hívják fel figyelmünket, mert azok tuti biztos egészségesek, minden szertől mentesek. Ebben sem vagyok biztos, mert minden igyekezet ellenére a termesztéshez szükséges anyagok közül például permet, konzerválószerek csak kellenek,
minek következtében a termőföldön, a levegőn és a vizen keresztül ismét megkapjuk a magunk méregdózisát. Akkor milyen is a biotermék? Míg ilyen is
lesz, védjük környezetünket.
Vicsai György

A hét mottója:
,,Nem félek a vitáktól, nem
rejtettem eddig sem és nem rejtem
ezután sem soha véka alá a
véleményem: mert vitában érik az
igazság. Mindig is bíztam és
bízom az igazság erejében.”

(Göncz Árpád)
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Mikor lesz húsvét?
Vége van a farsangnak, benne vagyunk a nagyböjtben. Az idei
évben korai időpontra esik a húsvéti ünnep, bezzeg későre, azaz
május elsejére az ortodoxok ünnepe. Miért van ez a szétesés és
különbözőség a húsvét tekintetében? Erre szeretnék rávilágítani.
Talán arra adjuk meg előbb a választ,
hogy mit is ünneplünk húsvétkor? Hagyományainkban ezt az ünnepet minden évben a kereszténység legnagyobb
ünnepének minősítjük, és Krisztusnak,
a keresztény hit megalkotójának elfogását, elítélését, kereszthalálát és feltámadását foglaljuk megemlékezéseink sorába.
A többnapos ünnepkörhöz kapcsolódik egy másik esemény, a zsidók pészah
ünnepe, mely abban az időben éppen egybeesett a krisztusi kereszthalállal. Sőt,
ez az egybeesés éppen siettette a történések beteljesedését, mivel a zsidóknál az ünnep beálltával tilos volt a temetés. Így kerül egymással közeli kapcsolatba a keresztény húsvét a zsidó pészah ünnepével. Pészah a kovásztalan
kenyér ünnepe, melyet még zsidó húsvétnak is neveznek, amikor a zsidók az
Egyiptomból való kivonulásukat és a
rabszolga sorsuknak megszűntét ünnepelik meg.
A zsidó naptárban az év első hónapja a niszán, mely a tavaszi napéjegyenlőséget követő újhold napjával kezdődik. A niszán 14. napjával kezdődik a
pészah, függetlenül attól, hogy a hét
mely napjára esik, ez az előkészületi nap,
majd a következő nap a főünnep napja.
Krisztus elítélésének idején a niszán 14.
napja péntekre esett, a főünnep pedig
szombatra. A pészah előtti estén tartják
a zsidók a szédert, azaz a rend éjszakáját, az őrködést, amikor közös vacsorán emlékeznek az egyiptomi kivonulásra. Sokak szerint a nagycsütörtöki

utolsó vacsora, ilyen széder összejövetel volt.
A Niceában tartott zsinat 325-ben a
húsvét ünnepét a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapban jelölte meg. Ugyanakkor napéjegyenlőségi napnak pedig kinevezték
március 21-ét. A napéjegyenlőség akkor
következik be, amikor a Nap sugarai
merőlegesen esnek az egyenlítőre, ez pedig évente kétszer fordul elő: márciusban és szeptemberben, és bekövetkezhet az adott nap bármely órájában, ennek következtében március 21-étől lehet eltérés, egy vagy két nap különbséggel.
Julius Caesar római császár naptára
az évet 365 nap és 6 órában határozta
meg, aminek következménye lett a szökőév bevezetése 366 nappal, minden negyedik évben. A 2016. esztendő éppen
ilyen szökőév, amikor február 29 napból áll.
A csillagászok hamarosan észlelték,
hogy valami eltérés mutatkozik a naptárban jelölt idő és a csillagászati idő között, ami a 16. században már 8 napot
tett ki a valódi és a Caesar által bevezetett Juliánus naptári ideje között.
Idővel megállapítást nyert, hogy egy
év 365 nap 5 óra és 52 percnél kevesebb ideig tart, és ez a néhány perces eltérés minden 400 évben három napos eltérést tesz ki. Ezért Gergely pápa a 16.
században elrendelte, hogy 1582. október 4-ke, csütörtök után a következő napon, mely péntek volt, október 15-ét írjanak! Így jött létre a Gregoriánus naptár.

Ezt az időszámítást Poroszország 1610ben, a Brit országok 1752-ben, Oroszország 1918-ban vezette be. Sokan emlékeznek még, hogy az októberi szocialista forradalom ünnepét november
7-én ünnepelték, éppen a naptárreform
bevezetésének köszönhetően. Ma a civilizált világ nagy részében ezt a naptárt követik.
Ami bennünket kíváncsivá tesz minden évben, hogy az ortodoxok miért ünneplik legtöbb esetben később a húsvétot? Ennek oka az 1052. évi Nagy Szkizmában keresendő, amikor a keleti keresztény egyházak a konstantinápolyi pátriárka és a római pápa vezetésével kulturális, vallási és politikai okok miatt
szétváltak. Így jött létre a keleti ortodox
egyház, mely ma is 14 önszabályozó egyház közössége. Az ortodoxok nem fogadták el a Gregoriánus naptárt, ezért
az ő naptáruk 13 napos eltérést mutat a
hivatalos naptárunkhoz képest. Naptárukban a karácsony ma is január 6-ra esik, bár egyes egyházak, mint a román
ortodoxok is ezt az ünnepet az új naptár szerint ünneplik. A húsvét kijelölé-

sében viszont ragaszkodnak a régi naptárhoz. Mivel az ortodox naptárban március 21-e nem egyezik a hivatalos naptárral, ezért a következő holdtölte is eltérhet a hivatalos naptári első holdtöltétől, amely a napéjegyenlőséget követi. Még arra is tekintettel vannak, hogy
amennyiben a húsvét egybeesne a zsidó pészahhal, akkor el kell halasztani a
húsvétot egy héttel. Így aztán előfordul,
hogy a mi vidékünkön a húsvét egybeesik mindkét felekezetnél, lehet egyhetes eltérés, de akár, mint az idén is, az
eltérés 5 hetet is kitehet. Így idén az ortodox húsvét május elsejére esik.
2017-ben a két egyház húsvétja egybe fog esni, ezután viszont hosszú évekig nem lesz egybeesés. Tulajdonképpen
egy tudományosan alátámasztott felfedezésnek a tudomásul vétele vagy elvetése gerjeszti ezt a helyzetet.
Naptárreformok vitája ma is fennáll
még az ENSZ-ben is. A közös megegyezésre jutás azonban itt is régóta késik. Az idő viszont majd kiköveteli magának a megegyezést.
Kis Kornél Iván

Jogi fogalomtár (17.)

fajtája, és a törvény által 2 évtől 7 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,
ha az előbbiekben felsoroltak a várandós nő beleegyezése nélkül történnek.
Továbbá, ha a terhességmegszakítás mellett a várandós nő testi épsége is
sérül, a büntetőjog 3 évtől 10 évig, vagy
amennyiben életét veszti, 6 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogok gyakorlásának megtiltásával fegyelmez.
Ha a terhességmegszakítást orvos
végzi, viszont ennek tette mégis beilleszthető a bűncselekmény követelményeihez, a büntetés mellett, az orvosi
szakmájának a gyakorlását is megtiltja
a bíró. A kísérlet ezen cselekményekre
büntetőjogi felelősséget von maga után.
A büntethetőséget kizárja az a terhességmegszakítás, amely esetében a terhesség időtartama nem haladja meg a
huszonnégy hetet, s melyet nőgyógyász
szakorvos végez gyógyászati céllal, vagy
melyet ennél is később végeznek az anya vagy a magzat érdekében. Nem büntethető az az anya, aki saját terhességét
szakítja meg.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Nem értem, hogy...
... miért festetik az Iljics pártjának a vezérkarából a ,,nagymenők” saját képeiket a templomok falaira? Talán olyan imádnivalóak lennének? Maholnap
helyet követelhetnének maguknak a szentek között és megszavazhatnának egy
peszedista szentek napját, persze országos szabadnappal. Remélem, ötletemet
jónak találják, és idei kampányszövegeikbe már bele is foglalják.
... Gigi Becalit miért nem szereti mindenki széles e hazában? Most télen egy
újságíró például arra kérdezett rá a ,,pásztor” úrnál, hogy miért is vett egy méregdrága autót XY Főpásztoroknak? A válasz a tőle megszokott stílusban, kurtán, furcsán így hangzott: ,,rozsdás Daciával az Isten szolgái sem járhatnak.”
És igaza van, mert ma, a XXI. században az igehírdetők sem járhatnak gyalog,
kerékpárral vagy lovaskordéval, mint elődeik a XX. században. Az egészségük menne rá, és a hívek sem szeretnének köhögős papot hallgatni.
... miért szeretne Németország beavatkozni az üzemanyagárak ,,kezelésébe” olyan vehemensen? Ja, hogy a menekültek nyugati szintű gondviseléséhez szükségeltetik egy uniós összefogás, mert ők, a nagygazdák már nem bírják euróval, mert a sárga csillagocskák rövidzárlatot kaptak, és hogy a hulló
csillagok sorsára ne jussanak. SOS, SOS, SOS mindenkinek. És itt jön a már
elcsépelt kérdés: miért fizessünk azért, amit mi nem is akartunk? Így van, ha
buli kellett, mulassatok, de csak addig, ameddig pénztárcátok tartalma engedi, mert mifelénk a pénztárcák belvilága jóval kisebb a tietekénél.
... miért nem szeretik gyerekeink az állambácsi által finanszírozott kiflit és
tejet? Van, aki szüleinek, nagyszüleinek viszi haza, de van, aki az iskolából hazafelé menet a legelső kukába dobja a csomagolásból ki sem bontott, friss kifliket. Nemrég én is láttam ilyen esetet. Miután a kiflik a kukában landoltak, a
kisdiák előkotorta táskája egyik fiókjából a tízóraira vitt csipszes tasakot, és
vidáman ropogtatva tartalmát, mendegélt hazafelé osztálytársaival. ,,Ma mán
jó világ van, nem mint a mi időnkben. A gyermekiknek mindennyük megvan, a
szülők mindent megvesznek nekik. Én, a rígi Romániába (az 1930-as években)
jártam iskolába. Ilyenko’ télen szinte egísz nap ott vótunk. Ennivalót, hogy ne
korogjon a gyomrunk, málékenyeret vittünk, hozzá egy kis szalonnát, de nagy
ríszünknek még az se' vó't otthun. De a fő az vó't, hogy egíszsígesek vó'tunk, és
tiszteltük szüleinket, tanítóinkat és a tiszteletes urat felesígestű’. Ma mán, há
ez van, ami van. Minnyájan látjuk és tapasztaljuk” - mondta egy falusi néni.
Vicsai György

A terhességmegszakítás vagy magzatelhajtás bűncselekménye (románul
întreruperea cursului sarcinii). A terhességmegszakítás csak akkor minősül
bűncselekménynek, ha a törvény által
elfogadott orvosi beavatkozás nincs tiszteletben tartva.
Jogalapot ezen bűncselekménynek a
Büntető Törvénykönyv 201. szakasza
képez, amely a magzat elleni agresszió
című fejezetben kapott helyet.
Abban az esetben beszélünk büntetőjogi felelősségre vonásról, vagyis jogi védelemről ha: a terhességmegszakítás az erre a célra engedélyezett egészségügyi intézmények vagy rendelőkön
kívül történik; ezt egy olyan személy
végzi, akinek nincs orvosi-nőgyógyászi
képesítése vagy joga, hogy ezen minőséget szabadon gyakorolhassa; a terhesség időtartama meghaladja a tizennégy hetet. A feltételeket nem kell együttesen teljesíteni, elégséges egy előírt követelmény megszegése.
A törvény az eset súlyosságához mérten 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy büntetőjogi pénzbírsággal bünteti a vétkesnek talált személyt.
A terhességmegszakítás súlyosbított
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Január, február,
Mari néni a tavaszra vár
Ahogy a farsangi időszakon is átléptünk, felkerestem Mari nénémet, hogy
megkérdezzem, hogy szolgál az egészsége, és milyen tervei vannak az idei,
2016-os évre.
- Há', Gyuri fijam, mit mondjak? Farsangolók mán farsangkó nincsenek, mint
régen. Egy évve' öregebb lettem, a betegsígem a tavalyi, a kollektív nyugdíjam
szintén. Na, de mint te is tudod, most
múlott el a farsang végit jelentő húshagyó kedd, amikó' kürtőskalácsot szokás kíszíteni. Én az idén is csináltam.
Vittem a barátnéimnek is belűle kóstolót azon melegibe. Bétekertem egy mintás szűttes vászonkendőbe, hogy ne hűljön ki, míg hozzájuk írek. Osztán űk is
hoztak nekem viszonzásul. Ma mán a
fijatalok ezze' se ke' bajlódjanak, me' kíszen megvehetik. De megsúgom neked:
az az igazság, hogy kovászt se tudnak

csinálni mán a sokosztályos, festett menyecskék. Rígen egy hétre való kenyeret is megsütöttünk mi, asszonyok, ma
mán itt, falun is a korombeliek a polcon
levő, tegnapról megmaradt kenyerek
mellett várakoznak, hogy hozzák az aznapi friss, fehér kenyeret. De van kenyereskocsi is, amék a kliensek kapuja előtt áll meg, és így még a bótig se ke'
e'menni. Nekünk, öregeknek ez nagyon
is jó. Azír egy kis mozgás is ke', meg a
bótba' még hallunk egyet s mást... Farsang máma? Há' csak a politikusok farsangolnak mán odafenn, több mint huszonöt éve. Az idén szinte egísz évbe'.
Tudod, Gyuri fijam, milyen játík ez?
Ha jó a hacuka rajtad, szemrevaló a felesíged, menő a kocsid, a bankszámlád
bírja, na meg szemrebbenés né'kül pofázni is tudsz arról, amihez nem is értesz,
akkó' tiéd a nyerős sorsjegy, a „loz în

Négyszáznegyven éve született

Bánfihunyadi János
- híres alkimista-orvos Bánfihunyadi János (John Huniades,
Hans Hungar) 1576-ban született Aszszonypatakán, a mai Nagybányán. Fiatalságáról keveset tudunk. Feltehetőleg
először szülővárosának neves iskolájába, a „Schola Rivulina”-ba járt, ahonnan
a jelesebbeket a városi tanács saját költségén külföldi egyetemekre szokta küldeni.
Bevándorolta Nyugat-Európát, majd
Angliában telepedett le, ahol hosszú ideig tartó vegyészeti tanulmányokat folytatott, Leidenben orvosi tanulmányokat
is hallgatott. Weszprémi István „Magyar-

ország és Erdély orvosainak rövid életrajzá”-ban, az első kötetben (1891) helyet biztosított Bánfihunyadi Jánosnak,
jeles régi orvosai között.
A XVI-XVII. században a nagybányai ötvöscéh szoros kapcsolatot tartott
a nagyváradi, kolozsvári, kassai testvércéhekkel. A képzett nagybányai ötvösöket mindig szívesen látták Kassán. A
korszellem, a szükség és az orvos- és
gyógyszerész hiány az ötvösöket is az
egészségügy határmezsgyéjére sodorta,
miként a borbélyokat a sebgyógyítás területére. Európa-szerte újraéledt a drá-

Felsőbányai farsangi mulatságok
Korabeli feljegyzések azt tanúsítják, hogy városunkban a XVIII-XIX. században és a XX. század nagyobbik részében a középkorban itt letelepedett
szász bányászok, kézművesek hagyományai, szokásai szerint farsangoltak.
Városunban, akárcsak Nagybányán a farsang megfelelő alkalmat kínált az
udvarlásra. Tánc közben gyakran lobbant fel szerelem az első pillantásra, amely sokszor sírig tartó házassággal végződött.
Többen olyan jelmezt öltöttek fel, amelyben nehezen ismerték fel őket. Az
egyik nagybányai farsangi vigasságon valaki dominót (velencei farsangi köpenyt) viselt. A legötletesebb jelmezek készítői a dobogó valamelyik fokára
léphettek fel.
A RÓMAI KATOLIKUS LEGÉNYEGYLETBEN 1885-től rendeztek jótékony célú farsangi bálokat.
1995-től a Műveltség Szolgálat Alapítvány élesztette fel a farsangi vigalmakat. Többek között Kulcsár István, Lendeczki Dezső, Vernóczi Erzsike szereplésükkel színezték a helyi magyar közösséget összetartó mulatságokat.
A fánk (osztrák neve Krapfen) soha nem hiányzott az ünnepi asztalról.
Krapfen bécsi polgár özvegyéről nevezték el. Az özvegy férje elhantolása utáni torban nagyon elkeseredett, mert nem tudott jó étvágyú vendégeinek elegendő kenyeret adni. Elkeseredve, dühtől elvakítva egy tésztával fejbe vágta
az egyik vendéget. Ez a tészta egy tepsiben levő forró zsírba pottyant, amelyben
néhány perc alatt aranysárgára sült.
Még érzem a számban annak a csörögének az illatát, amellyel édesanyám
kínálta vendégeit és a maskurásokat.
Múlt vasárnap Keisz Rezső helyi vállalkozótól megtudtam, hogy 2001-ben
a MADISZ báljában szórakozott. A mulatság batyus buli volt, amelyre mindenki otthonról hozott enni- és innivalót. Keisz Rezső skót jelmezével a dobogó
legfelső fokára lépett fel.
Más felsőbányaiak farsangi élményeit is közzé akartam tenni, de nem tudtam velük telefonon kapcsolatot létesíteni.
Végül egy szenzációs hír és egy poéta verse régi helyi napi- és hetilapokból.
Februárban arról tudósítottak, hogy K. J. 25 éve házasodott meg, és fél évszázad alatt egyszer sem vágott felesége szavába. VERSÉNYI GYÖRGY VERSIKÉJE: „Elegünk van már a télből,/ hóból, fagyból, hideg szelekből/ jöjjetek
velem/ télbosszantó maskurabálba. (Boczor József)

plic”. Gyuri, van még ilyen lottó? Ha
van, a rosszseb ott egye meg! Az uram
egysze' a komáiva' a kocsmába' addig
húzta ríszegen, hogy mán hitelbe is keveredett, osztán két hathetis malacunk
bánta az egíszet. Többet nem is lottózott, me' e'hagytam vóna azonna'... Tudod mit vettem íszre? Azt, hogy mán
nagyon öreg vagyok.
- Miből gondolja ezt, Mari néni?
- Há' onnan, hogy az utóbbi években mán az iskolások se köszönnek, ha
az utcán látnak, hanem csak akkó', ha
valamilyen esemínyre virág ke' nekik.
Akkó' mindegyik kezitcsókolomma' köszön. Mit mondjak, még ennyi is jólesik.
Osztán öregszik velünk együtt a falu is.
Egyre több a lakó né'küli ház... Kípzeld, van egy jó hírem is. Az e'vetett paradicsom- és paprikamagvaim mán elébújtak a nájlonpoharakban, így osztán
én is lassan kíszülgetek a tavaszra, me'
tudod, hogy van a magunkfajta öregekke', minden évbe' nagyon várjuk a tavaszt. A betegek szintén, reszkető hangon, sóhajtozva azt kérik a fennvalótól,
hogy „bárcsak a tavaszt megírném”. Oszgakövek gyógyító erejébe vetett ősi hit.
Az ötvösök munkája nyomán a betegséget elhárító gyógyító kövek művészi
kiképzést kaptak, mint gyűrűk, karperecek, nyakba akasztható talizmánok, amulettek. A drágakövek pora gyógyszerként került forgalomba. A hadicselekmények következtében az ötvösökre más
egészségügyi jellegű feladatok is vártak.
Joggal feltételezzük, hogy Bánfihunyadi János szakmai tudása kora színvonalán állt, s szakmája határterülete,
így a speciális egészségügyi kérdések
sem voltak számára ismeretlenek.
Balogh Béla és Oszocki Kálmán a
nagymúltú pártiumi bányaváros „A nagybányai ötvöscéh a XV.-XVII. században” című 1979-ben megjelent tanulmányuk adatgyűjtése során Hunyadi Ötvös
János két levélmásolatát találták meg a
városi levéltár protokollumában (Kassa,
1606 és London, 1613). 1606. május 3án kelt levelében Bánfihunyadi tudatta
sógorával, hogy készül Kassát elhagyni. A kassai ötvösökre a legnagyobb vonzóerőt Prága gyakorolta. Feltételezhető,
hogy 1606 és 1612 között Bánfihunyadi Prágában tartózkodott.
Bánfihunyadi János 35 éves kora táján érkezett Angliába, ötvösműhelyt nyitott, amiről 1613. április 2-án Londonban kelt levelében beszámolt. 1633-ig
Sir Kenelm Digbynek, a neves angol alkimistának az asszisztense, majd ettől
fogva mindketten a „Gresham College”
munkatársai. Farmakokémiai munkássága az, ami Bánfihunyadi természettudományos munkásságát a medicína
számára is fontossá teszi.
A Londonban szakadt magyar tudós
szoros kapcsolatot tartott régi hazájával,
külföldön élő és hazafelé tartó magyarokkal anyanyelvükön beszélt, haza írott
levelei is magyar nyelvűek. Az angliai
diákok ügyes-bajos dolgaikban számíthattak támogatására.
Amikor I. Rákóczi György fejedelem
kísérletet tett a kolozsvári Akadémia létesítésére, a főiskola professzori karában
vezető helyet szánt Bánfihunyadinak.
1646-ban Arthur Dee, a híres alkimista és orvos Amszterdamba hívja.
Bánfihunyadi utazási terve Magyarországig hosszabodott. Feleségével és négy
gyermekével hazafele készül, de útközben utolérte a halál. Nem tudni, hogy milyen ok oltotta ki életét. 1646. augusztus 28-án halt meg. Bánfihunyadi egész
családja a londoni St. Leonard templomában nyugszik.
Dr. Marian Felix

KULTÚR-TÁJ
tán mikó' mán itt van és jó melegen süt
a nap, mik is elindulgatunk dógozgatni
a kiskertbe. Ki botta', ki ané'kű'. Nagyon
várom mán, hogy a csohány elébújjon,
hogy egy kis erőt adó leveskét főzhessek
belűle. Tíged is e'várlak megkóstó'ni.
- Köszönöm a meghívást, Mari néni! Lehet szó róla...
- Vagy te se' szereted, mint az unokáim, akik úgy tartják, hogy a csohány
disznónak való.
- Nem, nem, Mari néni, ígérem, hogy
eljövök egy tányér csalánlevesre.
- Azír', me' ígéret szép szó..., tudod
nagyon jól a folytatást. Elvégre még politikus nem vagy...
Vicsai György

Kultúra
Az igazság az, hogy felvehetem
bármilyen ország állampolgárságát,
felmehetek a Holdra, vagy átköltözhetem az eszkimókhoz, én akkor is az
a szinérváraljai személy maradok,
szinérváraljai kultúrával, akinek születtem. Miben is áll ez a kultúra? Egy
bizonyos viselkedési forma, a tudásszint, iskola, vallás, szokások, viszonyulásom a többi emberhez. Minden
esetre Európa minden sarkában megálltam ezzel a kultúrával a helyemet
és mindig büszke voltam a származásomra, tiszteltem másokat, s mások tiszteltek engem.
Időnként Németországban élek,
és ez az ország most ezresével fogad
be háborús menekülteket, vannak már
talán több, mint egymillióan is. Az
itteniek egyik része elfogadta őket,
másik része berzenkedik tőlük. A vezető politikusok megfenyegették a berzenkedőket, hogy ne legyenek nacionalisták, anti... ezek, meg anti... azok, mert keresztény emberhez nem
illik. Mindent meg tudok érteni, de
mikor arról szerzek tudomást, hogy
letámadják a nőket, megerőszakolják a gyerekeket, nemüktől függetlenül, bizony kultúrált szinérváraljai
létemre berzenkedni kezdek én is. Nem
messze a lakóhelyemtől van egy városka, egy ottani 18 éves lány mesélte, hogy egyik nap nagyon kellett vécére mennie és le akart menni egy
mélygarázs illemhelyére, mikor hirtelen körbevette vagy 20 barna bőrű, feketébe öltözött idegen férfi, élőfalat képezve köré. Aztán odament
hozzá az egyik, és idegen kiejtéssel
felszólította, hogy azonnal vetkezzen
le. Mikor a lány határozottan nemet
mondott, püff!, kapott egy olyan ütést, hogy a betonra esett. Az idegen
belerúgott és követelte, hogy azonnal
álljon fel és vetkezzen le. Akkor a távolból hangok hallatszottak, a lány
meg kihasználva a pillanatnyi zavart,
felpattant és rohanni kezdett a házukhoz vezető úton, a többiek utána.
Szerencséje volt, nagyobb sérülés nélkül haza ért. Mikor a rendőrségen
jelentette az esetet, és megszólalt az
idegenek egyik védelmezője, közölték
vele, hogy ne járjon hiányos öltözetben és pláne ne kölnizze magát, mert
irritáló! Megjegyzem, január volt, és
nagyon hideg. Talán ez volt a lány
szerencséje, mert üldözői nem voltak
a havas, jeges utakhoz szokva.
Most a kultúrák harca jön? Vagy
milyen jelenséggel állunk szemben?
Minden esetre a bennszülöttek egyre több fegyvert vásárolnak, a nők pedig paprika-spray nélkül nem mennek az utcára.
Zinner Oláh Ágnes
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Édesapám szerencsés hazatérése
A háborúk mindig csak pusztulást,
halált, nyomorúságot hoztak az emberiségre. A két világháború mindennek
a hatványát okozta. Milliók életét oltotta ki a hatalomvágy értelmetlen, gyilkos őrülete.
A győztes államoknak is sokba került a „győzelem”, de a szegény, politikailag rosszul képviselt, vesztes államok kifosztva, megtizedelve, romokban
heverve kerültek ki a világégésből. Ezt
nem is részletezem, megtették már sokkal okosabb emberek. Csak egy szerencsés epizódra szeretnék kitérni családom-

Péter Károly jegyzete:

Facebook
A Facebook egy szabad, komoly
szabályok nélküli világ. – Egy cociális háló. Mindenki bele van gabalyodva – fogalmazna Hofi Géza, ha
tudnám kérdezni. A következő két aranyköpés gyerekektől származik, az
említett belegabalyodásnak az élethű bizonyítéka: „A nővérem a pattanásait nyomogatja és a fészbúkot.
A fészbúk is egy ilyen bőrbetegség”,
„Ha nagy leszek, megtanulok lájkolni, remélem nem olyan nehéz, mint
a horgolás, mert az nem megy”
Az utóbbi időben kevés olyan jó
dolog történt a világgal, mint a Facebook. Ez a közösségi oldal embereket köt össze, akik megosztják egymással boldog vagy boldogtalan perceiket, s így könnyebben cipelik terheiket. Mert nemcsak a boldogtalanság teher, hanem a boldogság is, ha
azt mással nem közöljük. De most
nem a fészbúk áldásait akarom bemutatni, hanem egyik majdnem vicces és érthetetlen oldalát. Egyik saját készítésű kimutatásomból kitűnik,
hogy a legtöbb felhasználó étel recepteket oszt meg. Ugyanakkor arányosan nagy azoknak a száma, akik fogyással kapcsolatos trükkökkel szórakoztatják a közönséget. Hát nem érdekes: egyesek étvágyunkat gerjesztik, mások jó pénz ellenében igyekeznek elvenni azt. „Jó pénzt” írtam, mert
tudom: a leadott Likenak kimutatható pénzértéke van.
Eddig szolidaritásunkat vagy empátiánkat a Like gomb megnyomásával fejeztük ki, de ha az ügy, esemény vagy cselekedet nem tetszett
(kegyetlen gyilkosságok, álhírek, pornó stb.) csak hozzászólási lehetőségünk volt, más nem. Ezután a tetszik
mellett még hat emotikonnal (szeret,
nevetés, meglepődés, izgalom, szomorúság, harag) is leírhatjuk érzelmi állapotunkat.
A fészbúkon csak a jólneveltség
és az önkontroll cenzúrázza írásainkat. Meglehet, hogy az említett hangulatjelek is hozzájárulnak majd a
Facebook jobbításához.

mal kapcsolatban. Arra, hogy az I. világháborút végigszenvedve, megsebesülve,
fogságot túlélve, a II. világháborúba is
akaratlanul belesodródva, édesapám milyen csodálatos módon került haza a
„pokolból”.
1944-et írtunk. Tisztán látszott, hogy
minden veszve... Nagy kell legyen a
„baj”, ha már a 18 éves fiatalokat, meg
az öreg, 50 év körüli „vén bakákat” is
behívják! Harctérre viszik őket, ágyútölteléknek! Mese nincs, menni kell! És
édesapám ment bajtársaival együtt a biztos halálba. Hiszen még fegyverük sem
volt. Próbáltak volna nem menni! Gyermek voltam, de most is előttem van kétségbeesett tekintete, amikor minket, családját magunkra kellett hagynia. Utolsó kihangsúlyozott tanácsa, parancsa az
volt: „Csak ne meneküljetek!” Sokat
megélt tapasztalata, féltő szeretete mondatta ezt vele.
Másnap már útban voltak... Sopronkőhidán érte utól őket a front, itt estek
fogságba. Mindezt sem részletezem. A
sok viszontagság után a hadifoglyokat
felsorakoztatták, s hol vagonokban, hol
gyalog hajtották őket, mint a barmokat
Focşani-ig. Az út leírhatatlan szenvedés
volt. Megtizedelve érkeztek a fogolytáborba. Itt 5 nagy részlegbe ezer-ezer
embert kerítettek be szeges drótkerítéssel, a barakkok túlzsúfoltak, emeletes ágyakkal voltak tömve. Az embertelen
körülmények miatt abban a részlegben,
ahol édesapám volt, kitört az ún. flektífusz. Úgy hullottak az emberek a klórmeszes latrinába, mint ősszel a legyek...
Hogy nehogy átterjedjen a járvány
a tábor többi részlegére is, s amikor az
ezerből kb. 300 fogoly maradt, egy hajnalban irat nélkül „szélnek eresztették”
őket . A biztos pusztulásba, hiszen ez
1945. decemberben történt, jött a tél, a
fagy stb.
Szétszéledtek. Mindenki úgy boldogult, ahogy tudott... Édesapám nekivágott gyalog, igazolvány nélkül a Kárpátoknak! Nem kell sok fantázia elképzelni azt az erőfeszítést, amit kiállt. Nappal meghúzódott kalangyákban, bekérezkedett szegényes kunyhókba, csak éjszaka volt bátorságos folytatni az utat.
Jól beszélt románul, s a jóérzésű, egyszerű pásztorok, erdőmunkások befogadták, sőt még bocskort, candrát is adtak
neki az élelem mellett, úgy megsajnálták...
Három hónapig vándorolt, míg 1946
márciusában haza érkezett. Isteni csoda, hogy nem került útjába járőröknek,
könnyű volt akkor rásütni valakire a vádat, hogy „partizán”, hiszen semmilyen
okmány, igazolvány nem volt nála.
Sosem felejtem el azt a tavaszi hajnalt, amikor ajtónkon bekopogott. Én
nyitottam ajtót! Alig ismertem meg. Meg
akartam ölelni, de ő elhárított azzal, hogy
tele van élősködőkkel. Vigyünk egy mosdótál meleg vizet, törülközőt, ruhaneműt
az istállóba. Csak azután jött be a lakásba és ölelt át bennünket, miután rendbeszedte magát. Evett egy kis tejet kenyér-

1944. augusztus, Alsókosály (Dés mellett). A Szamos hídőrségének kis csoportja. A fotón édesapám, Breuer Gyula mint tizedes látható (balról a második, 2-2 „krumplivirág” a gallérján) közeli bajtársaival: Molnár János - Téri;
Bányai Márton; Kerekes Lajos; Székely Marci - közlegények (vénbakák).
rel, majd lefeküdt. Megszakításokkal három napig aludt, csak azután kezdett magához térni...
Isten csodálatos módon vezérelte haza. Ezzel az eseménnyel az én életem is
megváltozott. De ez külön fejezet.
Számtalan családnak volt része a
megpróbáltatásokban, de nem minden-

ki számára végződött így! Ezen igaz történettel szeretném hangsúlyozni, hogy
igenis vannak napjainkban is Isteni Csodák!
Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő
Magyarláposról

Miért nem olvasnak napjainkban a gyerekek?
Sok tanártól, tanítótól hangzanak el nap mint nap azok a nagymértékű sóhajtások, hogy:„Miért nem olvastok?” Vagy mások:„Már megint nem olvastatok semmit ?”
Hogy miért van ez így? Jó kérdés... A tanárok többsége panaszkodik arról,
hogy még a házi feladatként feladott pár oldalas rövid kis részletet sem képesek elolvasni a tanulók, a kötelező olvasmányokról nem is beszélve. Sokat tűnődtem ezen, mígnem eldöntöttem, faggatózni fogok a fiatalok és a gyerekek
körében. A válaszaik kétségbeejtőek voltak. Az egyik válasz például ez volt:
„Azért nem olvasunk könyveket, mert inkább facebookon olvassuk az üzeneteket. A könyveknek az emberek általában a tartalmát olvassák el és azután
döntik el, hogy belelapoznak-e. A kötelező olvasmányokról ne is beszéljünk.
Még ha szerelemről, vagy izgalmasabb témakörből lenne kötelező olvasmányként feladva néhány könyv, akkor még én is örömmel lapozgatnám. De valószínű, hogy pár oldal után megunnám. ”
Valaki más eképpen nyilatkozott a hozzá intézett kérdésemmel kapcsolatban: „Én olvasok, úgy néha-néha, csak annyi az egész, hogy nem igazán érdekel... Hogy miért van ez így? Talán így azt hisszük, én is és mások is, hogy a
barátaink okosabbnak, intelligensebbnek tartanak. Meg hát egyszerűen ott az
internet, a facebook a könyv helyett.”
Egy újabb megdöbbentő válasz: „Minek olvasni, ha meg lehet nézni filmben is? Két óra alatt végezek a film lerövidített változatával, míg a többiek
több hónapot töltenek el egy könyv elolvasásával... És így legalább több időm
marad az internetre.”
Valaki más így szólt hozzá: „Azért nem olvasunk, mert mi az irodalmi szövegeket leginkább réginek tekintjük és nehezen értjük meg, ezért a tanárok feladata lenne ezen változtatni.”
Ez sajnos a keserű valóság. De ezzel még nem veszett el semmi. Habár a
filmek nem nyújtanak annyi izgalmat, mint egy jó könyv, és nem fejlődhet vele
a szókincs sem, mégis a legtöbb fiatal ezt az utat választja, mert nem igényel
annyi megerőltetést és nem rabol el annyi időt sem, mint egy könyv.
Nagyon szeretném, ha mások is átélhetnék azt az izgalmat, amit egy könyv
nyújt. Bízom abban, ha teszünk érte, akkor sikerülhet visszatérnünk a könyvek
birodalmába. Hiszem, hogy ha nagyon szeretnénk, akkor hanyagolhatjuk az
internetet és egy kicsit azzal is foglalkozhatunk, ami szebbé, színesebbé teszi
az életünket, aktívabbakká nevel minket és a választékos beszédmódunkat is
fejleszti. Mindezt csak a könyvek segítségével lehet elérni. (Fóris Henrietta)
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Humor-zsák
- Garantáltan barlangi medve és kardfogúmentes
barlang! Télen is tartja a meleget.

- Gyere, drágám, nézzük meg
a medvéket, olyan aranyosak a
kisbocsok!
- Én inkább a majmokat nézném meg!
- Utálatos vagy, Pali! Mindig csak magadra gondolsz!
***
Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medvegyerekhez:
- Nem szégyelled magad?!
Mutatkozz be a vendégeknek!
Medvegyerek:
- Bocs...
***
A székely fiú hazatér régen
nem látott családjához. Belép az
ajtón és látja, hogy ott fekszik
az anyja vérbe fagyva. Bemegy
a hálószobába és látja, hogy húga szétmarcangolva fekszik az
ágyon. Bemegy a nappaliba és
ott ül az apja egy vágással az
arcán. Megkérdezi tőle:
- Mi történt, apám?
- Bejött egy medve és széttépte anyádat és húgodat, engem
csak megkapott.
- És nem fáj?
- Csak ha nevetek.
***
Kiabál a székely legény az
apjának:
- Édesapám, képzeld, fogtam
egy medvét!
- Jól van, hozd ide!
- Nem tudom, mert nem enged el!
***

A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az erdő szélén. Egyszer csak megszólal a
medve:
- Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki csalni próbál, beverem azt a sunyi vörös
pofáját!
***

Egy férfi a feleségével és az
anyósával kirándulni megy a hegyekbe. Letáboroznak egy tisztáson, amikor hirtelen egy medve tűnik fel a fák között, és megtámadja az anyóst. A férfi és
felesége egy közeli fa tetején
keres menedéket, az anyós elkezd körbe-körbe szaladni, a
medve pedig a fogait csattogtatva utána. A feleség odakiált
a férjének:
- Ez a vadállat mindjárt elkapja anyámat. Gyerünk, segíts
már neki!
Mire a férj:
- Ugyan már, gyors ez a
medve, elboldogul egyedül is.
***
Az erdőben a nyuszika bemegy a húsboltba:
- Medve, adj egy liter húst!
- Nyuszika! Ha valahová bemész, illik köszönni, és ráadásul az nem liter, hanem kiló hús!
Menj ki, és próbáld meg még
egyszer!
A nyuszika kimegy, majd
visszajön.
- Hé medve, egy liter húst!
A medve nem bírja cérnával, és így szól:
- Na állj ide, a pult mögé,
majd én megmutatom!
Kimegy, kopog, bejön.
- Jó napot! Egy kiló húst kérek!
Mire a nyuszika röhögve:
- Medve, de hülye vagy,
nem hoztál üveget!

HUMOR-ZSÁK

Megy a székely a fiával medvére vadászni, mondja neki, mit
hozzon magával:
- Egy puskát, a kutyát, egy
kötelet.
Sétálnak az erdő felé, kérdezi a fiú, hogy minek ezek a kellékek és hogyan fognak vadászni medvére.
- De zöldfülű vagy, fiam,
még ezt sem tudod? Megkeressük az erdőben a medvét, és én
ráijesztek. A medve elkezd engem kergetni, fölmászok egy fára, a medve utánam. Lelököm
a medvét, a kutya beleharap a
heréjébe és addig te gyorsan
megkötözöd!
- Jó, jó, de akkor minek hozzuk a puskát? - kérdezi a fiú.
- Azért, fiam, mert ha a medve lök le engem, akkor te azonnal lelövöd a kutyát.
***
Két vadász beszélget:
- Én ezer méterről is megcélzok egy nyulat.
- De hiszen olyan messziről el sem lehet találni!

- Mondtam, hogy eltalálom?
***
A medve és a nyuszika kifognak egy aranyhalat. A hal
mondja nekik, hogy ha visszadobják, teljesíti három kívánságukat. Visszadobják, s az megkérdezi:
- Medve, mi az első kívánságod?
- Sok medvelányt akarok.
- Nyuszika, neked mi az első kívánságod?
- Egy tűzpiros Porsche 911.
- Medve, mi a második kívánságod?
- Még több medvelányt akarok.
- Nyuszika, mi a második
kívánságod?
- Egy kifogyhatatlan benzinkút.
- Medve, mi a harmadik kívánságod?
- Még több medvelányt akarok.
- Nyuszika, mi a harmadik
kívánságod?
- Legyen a medve impotens.

Örök téli tánc

Repül a nyuszika az erdő felett. Meglátja lent a rókát, lekiabál neki:
- Hé, róka, kell egy pofon?
- Nem.
Lekiabál a farkasnak is:
- Hé, farkas, kell egy pofon?
- Nem.
Meglátja a medvét, annak is
lekiabál. A medve nem ijed meg,
azt mondja:
- Na, nyuszika, nekem kell
egy pofon.
- No, akkor menj a tisztásra, én is ott kaptam...
***

***
A medve berúg, mint az állat, tántorog haza. Nyuszika gondol egyet, elkapja és baromira
megveri. Másnap felébred medvekoma, persze nem emlékszik
semmire.
Összehívják az erdei közgyűlést, kihallgatások, meg minden. Azt mondja a medve:
- Nem emlékszem semmire, csak körvonalakat láttam, azt
tudom, hogy a támadó fején ilyen két lengedező izé volt...
Erre Nyuszika:
- Na, csiga, szorul a hurok!
***
Nyuszika találkozik az erdőben a medvével, és így szól:
- Képzeld, medve. Tegnap
találkoztam a klubban a rókalánnyal. Az egész estét áttáncoltuk, és miután hazakísértem,
bevitt a hálószobájába és azt
mondta: „Nyuszikám, mindenem a tiéd!”. Medve, hallod,
ha ott lettél volna, még a hűtőt
is el tudtuk volna hozni!
***
- Miért van a medve bundában?
- Hogy nézne ki esőkabátban?
***

Zord televíziós
riportok emlékére
Január végén végre havazgatott,
bár nincs tél valóban,
országszerte itt-ott akadozott
sok jármű a hóban.
A hókotrókat váratlanul érte
(szokás szerint) ismét.
Készültünk mi télvíz idejére,
hadarják a regét,
elzáródnak falvak a világtól.
Megint?! Mi lesz velünk?!
Vajon tudtak az időjárásról?
Hogy lesz most kenyerük?!
Nem én kérdem! Láttuk, ki emlékszik?
Senki?! Várjunk hóra!
A nagy cirkusz azzal megérkezik,
és lesz megint hóra.
Popovic Gergely

Nekem csobogsz,
kicsi patak?

nemkutya.com

Olyat adok, hé, hogy még
oda is becsengetsz, ahol
még csak most alapoznak!

OKTATÁS
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Kedves Szülők!
Február 29-én megkezdődik a beiratkozás
az előkészítő osztályba.
A nagybányai Nicolae
Iorga Általános Iskola
szeretettel várja a szülőket az iskola titkárságán hétfőtől péntekig
8-20 óra között, valamint szombatonként 9 és
13 óra között március 18-ig.

Miért válasszon minket? Milyen
lehetőségek vannak?
* játékos tanulás
* igény szerint délutáni program
* kreatív iskolai és iskolán kívüli programok
* tiszta és jól felszerelt tanteremben, tornateremben és informatikateremben folyó tanítás
* iskolapszichológussal folytatott kommunikáció a fejlődés érdekében
* logopédusi segítség a beszédképesség fejlesztésének kisegítésében
* iskolánk minden kedves tanítónénije családias
légkörben folytatja tevékenységét, mely megkönnyíti
a felsőbb tagozaton tanító tanárok/osztályfőnökök munkáját is, mikor kedves növendékeiket átvehetik, s tovább taníthatják 8. osztályig.
* a város egyetlen magyar tagozatos iskolájában
tanulhat gyermeke, melyben 1959-től, a kezdetektől a gyermekek kétnyelvű környezetben vannak,
családias légkörben, melyből soha nem származott
hátrányuk.
Kérjük a szülőket, döntsenek helyesen, és jelentkezzenek a Nicolae Iorga Általános Iskolában
személyesen, sőt kérdezzenek bátran Lapsánszki
Edith aligazgatónőtől a 0746054425-es telefonszámon, vagy Iloc Judit tanítónénitől a 0726396540-ás
számon.
„Ma a kisgyerek megoldja a Rubik kockát, együtt
nő fel az elektronikus játékkal, szövegszerkesztővel
és komputerrel. Csak éppen ott a veszély, hogy ez a
gyerek nagyon okos és fejlett. Zuhog rá az információáradat. De nincs, ami etikában, erkölcsben, érzelemben fogódzót adna. Ami 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 hazát szeretni, hogy gyűlölném a másikat,
* hogy szabad álmodni, tervezni,
* és, hogy lehet célra törni anélkül is, hogy eltaposnám a másikat” (Fehér Klára)

Felhívás előkészítő Beiratkozás a Leőwey
Klára Elméleti
osztályba iratkozó
Líceum előkészítő
diákokhoz, szülőkhöz
Február 29-én kezosztályába
dődik a beiratkozás az
előkészítő osztályba. A
Németh László Elméleti Líceum szeretettel várja a szülőket az iskola
titkár ságán minden
mun kanapon 7.30-15 óra között, előzetes egyeztetés esetén délutáni időpontban is. Az előkészítő osztály tanítónénije
Csendes Mónika lesz, akinek óvónői és tanítónői képesítése és tapasztalata is van, így ezt az átmenetet, felkészülést könnyebben tudja segíteni.
Azoknak, akik igénylik, délutáni programra (afterschool) is lehetőségük van, ebédelni az iskola ebédlőjében lehet, a diákokat étkeztető catering-szolgálat gyermekdietetikus szakember ajánlásai alapján
állítja össze a menüt, figyelembe véve az egészséges táplálkozás elveit. A tornaórákat jól felszerelt
tornateremben tartják.
A Németh László Elméleti Líceumban minden tanórát magyarul tartanak, minden pedagógus szakképzett, a tanítónők munkáját segíti elemi osztályokban
az angoltanár, a tornatanár, és a vallástanárok. Az iskolapszichológus folyamatosan anyanyelvükön tartja a kapcsolatot a gyermekekkel, és segít fejlődésükben.
Igény szerint magyar logopédus is foglalkozik a gyermekekkel. A város egyetlen önálló magyar iskolájában a gyermekek magyar környezetben vannak, családias légkörben, tiszta és gazdagon felszerelt osztálytermekben tanulhatnak.
Diákjaink számára minden gyermekprogram, kézműves foglalkozások, bábszínházak, táncház és gyermekszínház ingyenesek. Kedvezményes utaztatásban
részesülnek azok is, akik tömegközlekedéssel érkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociálisan rászoruló családok támogatására (szociális ösztöndíjak,
tanszercsomagok, ingyenes étkeztetés, utazástérítés formájában) és a tehetséggondozásra: nagy összegű ösztöndíjakkal, támogatásokkal, díjakkal segítjük diákjainkat, fedezzük útiköltségüket az országos és nemzetközi versenyekre.
Kérjük a szülőket, ismerjék fel az anyanyelvű
oktatás előnyeit, és jelentkezzenek a Németh László
Elméleti Líceumban személyesen vagy a 0262-213586
telefonszámon, kérdezzenek bátran a tanítónénitől a
0746980606-os telefonszámon.

Iratkozás nagybányai
magyar óvoda- és
napközicsoportokba
2016-2017
Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát
a nagybányai óvodák és napközik területén:
- 30-as Számú Napközi (óvodacsoportja), Zazar
negyed, str. Victoriei 110., óvónő: Barcs Éva, telefon 0722- 879 657
- 30-as Számú Napközi (napközis csoportja),
Zazar negyed, str. Victoriei 110. , óvónő: Tunyogi
Imola, telefon: 0755-202 175, Tönkő Anita, telefon:
0741-531 524
- 20-as Számú Óvoda, B-dul Bucureşti 20. (Eurohotel-lel szemben), óvónő: Vári Renáta Melinda,
telefon: 0741-330 801
- A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai (iratkozás a Németh László titkárságán str. Luminişului 1.):
1. óvodacsoport, Industriei u. 1., óvónő: Ignát Etelka, telefon: 0742-027 848,
2 . napközis csoport, Crişan u. 15., óvónők: Vincze
Melinda, telefon: 0735-500 526, Görög Ágnes, tele-

fon: 0724- 5 299,
3. Waldorf napközis csoport, Luminişului u. 1.,
óvónő: Kerekes Gabriella, telefon: 0742-146 735
- Step by Step Óvoda (napközicsoport), str. V.
Babeş 2. (a volt Ciocan utca végén), óvónők: Torkos
Erika, telefon: 0740-811908, Major Kinga, telefon:
0765-161 986
- Otilia Cazimir Napközi, str. Banatului (V. Alecsandri - Hatvan negyed), óvónő: Almási Lilla,
telefon: 0741- 200 977, Munteanu Erika, telefon:
0745- 148630

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen
problémát, nehézséget, esetleg elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képviselőjénél, telefon: 0740-176757,
e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

A Leőwey Klára Elméleti Líceum (LKEL) szeretettel várja a Máramarossziget és környékéhez tartozó települések magyar
ajkú gyermekeit, hogy beiratkozzanak kisiskolásként
a 2016-2017-es tanévbe.

A Történelmi Máramaros egyetlen magyar iskolája a tökéletes közeg gyermeke számára, hogy elsajátítsa és továbbfejlessze magyar identitását, beleszokjon a hagyományokba, valamint a szokásokba, jól felkészült és kiváló pedagógiai adottságokkal felruházott tanítónők és pedagógusok mellett.
A LKEL kiváló pedagógiai szolgáltatásain túl saját étkezdével rendelkezik, ahol változatos napi menüt szolgálnak fel a tanulóknak (reggeli, ebéd).
A vidékről ingázó diákok számára ingyenes iskolabusz van biztosítva.
Az intézmény egyebek mellett kiváló eredményekkel büszkélkedik a helyi, megyei és országos versenyeken, ahol nem egyszer első helyet nyertek a csemeték. Játékos, interaktív módszerekkel anyanyelvén
tanulhat gyermeke. Igény szerint délutáni (afterschool)
programmal is szolgálnak.
Rendszerességgel, több iskolán belüli, illetve kívüli programmal biztosítják gyermeke harmonikus, sokoldalú fejlesztését. A tanítás barátságosan kialakított
tantermekben folyik, saját sport- és informatikateremmel, ahol a gyermekek kiélhetik mozgásvágyukat, illetve számítástechnikai tudásukat fejleszthetik. A tanítónénik hozzáértő módon, türelemmel és családias
légkörrel közelednek a gyermekekhez, mindent megtéve a kicsik fejlődése és tanítása érdekében.
A magyar iskola továbbra sem jelent hátrányt, sőt,
mondhatni előnyére szolgál gyermekének, mivel bizalommal tudja majd használni anyanyelve mellett a román nyelvet is, melyet sikerrel sajátítanak el a diákok
a tanítónők és később a romántanárnok segítségével.
Válassza a minőségi oktatást gyermeke számára,
anyanyelven! A LKEL-ban csemetéje megtanulja az
etikát, az erkölcsöt, a barátkozás fortélyait, mivel bátran és önbizalommal használhatja anyanyelvét.
A LKEL március végén megszervezi a nyílt kapuk
napját, a pontos dátumot és időpontot az iskola hirdetőtábláján, weboldalukon és a médiában tesszük közzé.
A beiratkozás február 29-én kezdődik. A kérvényeket e dátumtól kezdődően, hétfőtől péntekig a 8-20,
illetve szombaton a 8-13 órás intervallumban lehet letenni. A beiratkozást az iskola titkárságán található típusnyomtatvánnyal lehet kérvényezni. Az eddigi módszertantól eltér, hogy minden diák kötelező módon az
előkészítő osztályba iratkozik. Minden olyan gyerek,
aki 2016. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét kötelező módon be kell iratkozzon az előkészítő osztályba.
Azon gyerekek, akik szeptember 1. és december 31.
között töltik be a 6 évet, részt kell vegyenek egy pszichoszomatikus felmérésen, amely alapján elbírálják
a gyerek iskolaérettségét, e tanúsítványt csatolni kell
a beiratkozási kérvényhez.
Bővebb információkat az intézmény honlapján
(www.leowey.ro) fognak közzétenni a beiratkozást megelőző periódusban, valamint érdeklődhetnek az iskola titkárságán és a következő elérhetőségeken: Máramarossziget, 1989. December 22. utca, 2. szám, tel./
fax: 0262-311085, e-mail: contact@leowey.ro
Dimand István (ehirmondo.ro)
Fizessen elő 2016-ra is a Bányavidéki Új
Szóra a postahivatalokban, vagy a postai lapkézbesítőknél.
1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék
3 hónapra - 19.50 lej + postai járulék
6 hónapra - 39 lej + postai járulék
Az előfizetés továbbra is a legbiztosabb
módja annak, hogy hozzájusson lapunkhoz.
Legyen jövőre is az Új Szó az Ön lapja.
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izgalmasabb aspektusa, hogy feltárják,
milyen gyorsan reagálhat a természeti
környezet az emberi behatásokra. A
vizsgálatot a Proceedings of the Royal
Society B: Biological Sciences folyóAz Új-Zéland déli részén élő törpe irat közölte.
vagy kék pingvin egy új vizsgálat szeVéletlenül felfedezték a
rint meglepően kései behatoló Ausztráliából. Miután nemrégiben felfedezték,
világ legkisebb
hogy az új-zélandi Otago tartományszemgolyóját
ban élő madarak egy ausztrál fajhoz
tartoznak, új-zélandi és amerikai kutaEgyben a valaha ismert legöregebb
tók szerették volna felderíteni, mikor – még működő – szemgolyóról van
érkezett először a régióba ez a faj. Ősi szó. Az apró baktérium nemcsak érzéDNS-t vizsgáltak, amelyet több mint keli a fényt, de az irányába is mozog. A
száz, az emberek érkezése előtti idő- londoni Queen Mary Egyetem biolószakra visszatekintő, valamint régésze- gusai azért világították meg a baktériumokat, mert a mozgásukat akarták tanulmányozni, de arra nem számítottak,
hogy fény befolyásolja az alanyok haladási irányát. Annak ellenére, hogy a
vizsgált baktériumok mindössze három ezred mikrométeresek, látásuk hasonlóan működik, mint az emberi
szem. A cianobaktériumok 2,7 milliárd
évesek, így ők látnak a legrégebben a
világon – írja a Telegraph.

Kései ausztrál telepesek
az új-zélandi törpe
pingvinek

A cápatámadások
rekordéve volt 2015
Világszerte 98 cápatámadás történt
2015-ben, a szakértők szerint ez új rekordot jelent. A Floridai Természettudományi Múzeum jelentése szerint
ennyi cápatámadás egy év alatt még
sosem történt. Egyedül Floridában 30
alkalommal haraptak meg embert a
ragadozók. George Burgess, a nemzetközi cápatámadás-dokumentáció kurátora szerint a támadások számának növekedése várható, ahogy az emberek
egyre többen lesznek, a cápapopulációk pedig újra szaporodásnak indulnak. A tavalyi hat halálos cápatámadásból kettő az indiai-óceáni Réunion
sziget partjainál történt, egy-egy
Ausztrália, Egyiptom, Új-Kaledónia
és az Egyesült Államok parti vizein. A
listát az Egyesült Államok vezeti, itt 59
alkalommal támadt a ragadozó emberre, 30 eset Florida, hat-hat Észak- és
Dél-Karolina, hét Hawaii vizein, Kalifornia és Texas partjainál két-két, New
York és Mississippi vizein egy-egy támadást jelentettek. A második legtöbb,
18 baleset Ausztrália partjainál, a harmadik, nyolc eset Dél-Afrika vizein
történt.

Seneca intelme
VÍZSZINTES: 1. Néha lyukas is
lehet! 6. Álmos fejedelem anyja. 11.
Az intelem első része. 13. Amerikai
tagállam lakója. 15. ... del Plata; argentin város. 16. A rendi országgyűlés
egyik testülete. 18. Magán visel. 19.
Fedd, megró. 21. Hangulat. 22. Török
tiszti rang. 23. Élénkpiros festék. 25.
Nobélium és jód vj. 26. Rongyszélek!
27. Kuruc vezér volt (Tamás). 28. Tanít, nevel. 30. Áttört gát! 31. Keserű
anyagok (orv.). 33. Halkan mond. 35.
Vakondösvény. 37. Hitegető. 38. Nagyszerű, pazar. 39. Legendás indiai király. 40. Vajdasági kisváros. 42. Berber népcsoport. 44. Állóvíz. 45. Keletindiai pálinka. 47. Labdát továbbít. 49.
Magad. 50. Kálium és kripton vj. 52.
Szándékkal kapcsolatos. 54. Turku

ti lelőhelyekről és múzeumokból begyűjtött maradványokból nyertek ki. A
szerzők szavai szerint a korábbi tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy az ausztrál madárfaj több
százezer éve jelen van Új-Zélandon.
Az új genetikai vizsgálat viszont arról
árulkodik, hogy sokkal később érkezett meg a szigetállam területére. Eredményeik alapján az összes, 400 évnél
idősebb vizsgált csont az őshonos, újzélandi fajhoz tartozik, vagyis egyértelműen bebizonyosodott, hogy az
ausztrál pingvinfaj jóval később kolonizálta Otagót, valamikor a Kr. u.
1500-1900-as tartományban. A szerzők szerint betelepülése az őshonos
új-zélandi törpe pingvin - amelyet a
korai telepesek és a velük érkező ragadozók megtizedeltek - hanyatlását követően zajlott le. A kutatók szerint,
míg eredményeik izgalmasak, a vadvilágot érintő fajritkulás és -felcserélődés az emberek érkezését követően
nem elszigetelt eset. Kifejtik, Új-Zéland állatfajainak többsége - különösképpen a madarak - sokat szenvedett
az emberek miatt, az eredmények legsvéd neve. 55. Csodálkozik. 57. Japán
város. 58. Iráni eredetű, lovas nomád
nép. 59. Ijesztő, félelmetes. 61. Angol
tagadás. 62. Török nagyváros. 65.
Ókori. 66. Becézett Szilárd.
FÜGGŐLEGES: 1. Sors, végzet.
2. ... dala (Irigy Hónaljmirigy). 3. Brazil labdarúgó. 4. Bostoni lakosok! 5.
Kanadában élő, magyar költő (László).
6. Sebbel-lobbal elrohan. 7. Menetelni
kezd! 8. Költői napszak. 9. Halászeszköz. 10. ... a pillanatban; most rögtön.
12. ... Grosso; brazil szövetségi állam.
13. Az Elfújta a szél hősnője (Scarlett).
14. Az intelem befejező része. 17.
Ócska, kopott (holmi). 19. ... Taylor;
amerikai filmszínésznő. 20. Albán pénz.
23. Élénk zaj (nép.). 24. Horvát városból való. 27. Női név. 29. Rohamoz,
ostromol. 32. Szappanmárka. 34. Német kötőszó. 36. Rénium és bór vj. 39.
Heves megyei község. 40. Törtető ember. 41. Közönséges (rég.). 43. ... Lewis; énekesnő. 46. Község a Bakony
lábánál. 48. ... Hoffmann; romantikus,
német író. 51. Gyors, páros tánc. 53.
Éles hangot hallat. 54. Formai. 56. Mexikói város. 58. Petőfi Sándor költeménye. 60. Svéd és lett gkj. 62. Becézett Abigél. 63. Dési! 64. Üres a busz!
Szerkesztette: Csatlós János

Verespatakot
világörökségi státuszra
jelölték
A döntést a román kulturális tárca
és a környezetvédelmi minisztérium
közösen jelentette be, hat évvel azután,
hogy az erre vonatkozó kérés felvetődött. Ez a döntés nem csupán a verespataki kulturális értékek védelme szempontjából nagy jelentőségű, de hatalmas győzelem a civil társadalom számára is. – A bejelentés fontos győzelem sokezer ember számára, akik Romániában, Magyarországon és a világ
más részein felléptek a Verespatakra
tervezett cianidos technológiájú aranybánya beruházás ellen és követelték
Verespatak megmentését – hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője. Verespatak történelmi helyszín, első írásbeli említése i.sz. 131.
február 6-i keltezésű, része az emberiség kulturális örökségének. – A verespataki római kori bányák a világon ismert földalatti bányák közül a legnagyobb kiterjedésűek és a legfontosabbak – mutatott rá egy oxfordi és leices1
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Mindenki, aki kiállt Verespatakért az
évek során, most ünnepelni fogja Verespatak születésnapját, amely egyben
a város jövőjére vonatkozó új vízió
építését is kijelöli – emelte ki Eugen
David, a verespataki Alburnus Maior
egyesület elnöke.
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teri egyetemi kutatók által készített tanulmány. A román kulturális tárca
döntése, hogy Verespatak felkerüljön
az UNESCO világörökség listájára, világosan megmutatja a település jövőbeli fejlődésének egy új irányát. Eredetileg 2009-ben egy romániai régészeket tömörítő egyesület, az ARA Association javasolta, hogy Verespatakot
vegyék fel a világörökségek listájára.
A javaslatot az azóta eltelt időszakban
tíz kulturális miniszter hagyta figyelmen kívül, miközben a tervekben az
kapott prioritást, hogy a település Európa legnagyobb külszíni fejtésű, cianidos technológiájú aranybányájának
adjon helyet. Eközben a világörökséggé nyilvánítást szorgalmazó javaslat
egyre nagyobb támogatást kapott a romániai és nemzetközi tudományos közösségben, beleértve a Történelmi Emlékek Bizottságát is. Engedve a társadalmi nyomásnak végül a román kulturális tárca hivatalosan is javasolta,
hogy Verespatak felkerüljön az
UNESCO világörökségek listájára. A
mostani beterjesztés azonban még csak
egy hosszú folyamat első lépése, a
végleges döntést az UNESCO fogja
meghozni. A román miniszter bejelentése Verespatak születésnapjának előestéjén történt. Február 6-a az a dátum,
amikor a ma Verespatak néven ismert
római kori Alburnus Maior település
először szerepelt írásos dokumentumokban. 1885 évvel később úgy tűnik,
végre megadatik a lehetőség, hogy e
város fontos elismerésben részesüljön.
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Ünnepi vetélkedő
Március 15. tiszteletére
Köszöntsd Bem apóként a honvédeket,
vagy írj olyan ünnepi beszédet, amelyet
a szomszéd is megtapsol!
Március 15., a nemzet ünnepe, amelyről valamilyen formában a bányavidéki magyarlakta településeken is megemlékeznek. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékünnepe alkalmából nemes versenyre hívjuk a bányavidéki gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket!

1. Vetélkedő V-VIII.
osztályosok számára
Légy te is Bem apó!
Tudjátok-e, hogy Bem tábornok,
Kossuth Lajos parancsára 1848 decemberében a lőporgyárral is rendelkező
Nagybányáról indult az erdélyi hadjárat
győztes csatáiba, oldalán „a vad gróf”
Teleki Sándorral és a költő Petőfivel?
Képzeljétek magatokat a kevés beszédű, szigorú és határozott, ugyanakkor katonái és tisztjei által nagyon szeretett Bem apó szerepébe, amint indulás előtt Nagybánya főterén köszönti a
hadjáratba induló honvédeket. Írjatok
rövid, de hatásos buzdító, bátorító beszédet! Próbáljátok saját szavaitokkal,
tömören megfogalmazni, hogy mit mondanátok abban a korban Bem tábornokként ti magatok a magyar honvédeknek.
A „beszéd” terjedelme számítógépen
szóközökkel együtt maximum 1000 leütés (kb. fél A4-es kéziratos oldal) lehet.

berek számára március 15., a szabadság,
a nemzet ünnepe? Nem történelemleckéket, hanem egyéni gondolatokat tartalmazó, barátaitokhoz, ismerőseitekhez, nagybányaiakhoz, Kárpát-medencei magyarokhoz szóló, közérthető írásokat várunk, amelyet képes vagy közönség előtt is hatásosan elmondani, felolvasni!
Jelentkezhetnek IX-XII. osztályos diákok, valamint felnőttek egész Máramaros megyéből. A felnőtt pályamunkákat
külön fogjuk elbírálni. A pályamunka
ajánlott terjedelme élőszóban maximum
5 perc. A legjobb szónoklatok szerzőit
meghívjuk, hogy az általuk írt beszéd
felolvasásával legyenek a Nemzeti Ünnep idei rendezvényeinek szónokai Nagybányán.

***
A pályázatokat mindkét esetben a Teleki Magyar Házba várjuk, személyesen
vagy a dludovicus@gmail.com emailcímre. A tárgy mezőbe (ha személyesen
hozzátok be: külön papírlapra) írjátok
be a neveteket, valamint azt hogy a szónoklatversenyre, vagy a Bem após vetélkedőre jelentkeztek (pl. „Kiss Pista /
Bem, vagy „Kiss Pista / Szónoklat”), s
írjátok meg címeteket, iskolátokat, osztályotokat és telefonszámotokat is.
Határidő mindkét esetben: 2016.
2. Szónoklatverseny
március 7., hétfő este 8 óra.
XI-XII. osztályosok
A legkiválóbb alkotások díja 15 ezer Ft (kategóriánként), a sikeres páés (külön kategóriában)
lyázatokat ajándékkönyvekkel is jutalfelnőttek számára
mazzuk!
A díjak átadására a Nemzeti Ünnep
Írjatok ünnepi beszédet!
Fogalmazzátok meg, hogy mit je- koszorúzó zarándoklata keretében kerül
lenthet a mai fiatalok, a mai magyar em- sor, a Teleki Magyar Házban.

Teleki Magyar Ház

Prioritás a faragott kapu,
folytatódik a téglajegyek árusítása
Az elmúlt esztendő végével a Teleki Magyar Ház felújítása és az azt segítő téglajegy-kezdeményezés II. SZAKASZÁT is lezártuk.
Az idei esztendő vonatkozásában
a legfontosabb a nagykapu restaurálásának befejezése – azaz az eredeti
lábazat és kapufedél felújítása, valamint az elveszett nagy kapuszárnyak
pótlása az eredeti kapuszárnyak mintájára –, majd az udvari homlokzat felújításával folytatnánk az épületegyüttes felújítását. Bízunk benne, hogy
mindezekhez az anyaország, illetve alapítványok segítségét is sikerül elnyernünk.
A téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés idén is folytatódik!

latok befejeztével az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.
KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettétek a Teleki Magyar Ház felújítási munkálatait:
Oláh Gáborné, Szinérváralja – 100
euró (1 db. ezüst és 1 db. arany), Karissa Erika Barbu, Egyesült Államok
– 300 lej (arany), Karissa Erika Barbu, Egyesült Államok – 10 lej (egyszerű/ póló ráadás), Nagybányai Háló Mozgalom – 100 lej (ezüst), ifj. Uglár család – 50 lej (bronz), Popovic
Gergely, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Lakatos Nella és családja, Nagybánya – 200 lej (2 db. ezüst), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 300 lej (arany), Moldován Györgyi, Nagybánya
– 150 lej (1 db. bronz és 1 db. ezüst),
Cseterki család, Koltó – 125 euró (gyémánt), Formanek László, Nagybánya
– 50 lej (bronz), Korponay Barna,
Nagybánya – 300 lej (arany).
Köszönettel és tisztelettel:

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni,
személyesen a Házban, vagy banki utalással, esetleg PayPal rendszeren keresztül. Támogatóink nevét és a felajánlott segítséget a Ház honlapján ezDávid Lajos
után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
Részletek és információk honlagyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét punkon, valamint az intézmény irodápedig hozzájárulásuk esetén a munká- jában és telefonszámain!

Felolvasómaraton és népi
színjáték a Házban
Egy rendezvény mindenkinek: gyermekeknek,
fiataloknak, felnőtteknek, családoknak!
Szeretettel hívunk a Teleki Magyar Házban február 26-27-én ismét
sorrakerülő nagybányai Felolvasómaratonra! A rendezvény vendége
Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
színésze, aki a HALHATATLAN ÉLET c. egyszemélyes népi vígjátékot adja elő, Nyirő József azonos című regénye alapján.
Az olvasás óráira válaszd ki kedvenc szövegedet, versedet, prózádat,
mesédet, elbeszélésedet, regényrészletedet, amit majd megosztassz a résztvevőkkel. Ajánlott egy erdélyi író tollából származó, vagy Erdélyhez kapcsolódó szépirodalmi alkotás választása, de
bármely magyar-, vagy világirodalmi
mű jó kiindulópont lehet a válogatásban, bárki behozhatja kedvenc regény-,
vagy versrészletét. Akik valamely Nagybányán vagy a környéken született
író, költő művével, vagy valamely a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi
alkotással vesznek részt a programban,
értékes ajándékban részesülnek!
Ha van olyan kedves tárgy, esetleg
zene, amelyről úgy érzed, hogy az általad kedvelt szöveghez kapcsolódik, vagy
amely fontos számodra, azt is hozd magaddal; ezzel is fokozzuk a hangulatot,
díszítjük majd a termet, amelyben a rendezvény lezajlik.
A Felolvasómaraton 2016. február
26., péntek este 7 óra és február 27.,
szombat este 8 óra között zajlik (a jelentkezők számától függően időtartamát még pontosítjuk).
Kulcsár-Székely Attila előadására
február 27., szombaton délután kerül
sor. A Nyirő József „Halhatatlan élet”
című regényéből szerkesztett népi vígjáték egy már-már letűnt kor világát i-

dézi, mindvégig felhőtlen, igényes szórakozást nyújtva: Hogyan veszi rá egy
apa furfanggal a korosodó, vénlegény fiát a nősülésre? Milyen volt azokban az
időkben, amikor még guzsalyosba kellett 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 vőlegénységből, az esküvőből és a lakodalomból? Hogyan éltek falun az emberek,
amikor a mezőn „az elemózsia-elővétel olyan volt, mint a gyónás”, amikor
még a házhoz tartozó udvart életnek nevezték? Az ízes népi humorral fűszerezett történet többek között ezekre a kérdésekre ad majd választ.
A február 26-27-i eseményre felolvasóként, hallgatóként is nagy szeretettel várunk mindenkit! Éljük meg idén is közösen az együtt-olvasás örömét,
egy kávé, vagy tea mellett olvassunk,
vagy hallgassuk mások felolvasását! Legyünk részesei Kulcsár-Székely Attila
előadásának!
Jelentkezni a felolvasómaratonra
a Teleki Magyar Házban lehet személyesen, vagy a 0744919166-os telefonszámon. Szeretettel várunk mindenkit!
Kulcsár-Székely Attila február végén több környékbeli településen is
fellép, a program részleteire még viszszatérünk! (TMH)
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Magazin

Ezeket főzze, ha megfázott

Tippek a nátha megelőzésére
és kezelésre
A konyha egy valóságos házipatika: divatos cseppek és porok, szopogatós cukorkák mellett vagy helyett próbáljon ki
néhány víruspusztító ételt és italt is!
A meghűlés, köznapi nevén a nátha, a felső légutak vírusos megbetegedése,
amely a gyorslefolyású kórképek közé tartozik. Amellett, hogy teli orral, viszkető és égő torokkal kész szenvedés egy napot is végigcsinálni, egy elhanyagolt
megfázás könnyen felülfertőződhet, maga után vonva egyéb súlyos megbetegedéseket (pl. tüdőgyulladás, arcüreggyulladás stb.). Míg a baktérium okozta
problémákra hatékony megoldást jelenthet az orvos által előírt antibiotikum
kúra, addig a vírus okozta kellemetlenségeket (megfázás, influenza) sokszor
éppen olyan eredményesen kezelhetjük jól bevált népi gyógymódokkal.

Megelőzésre
immunerősítés
Mint minden betegség esetében, itt is fontos
hangsúlyozni, hogy a legyengült szervezetet hamarabb megtámadják a
vírusok, így a nyálkás
idő beköszöntével a gyümölcs és zöldséges pultokat is gyakrabban ostromoljuk. A citrusfélék, a
savanyú káposzta, a csipkebogyó, a petrezselyemzöld mind természetes forrásai
az immunerősítés első számú vitaminjának, a C-vitaminnak. Reggeli mellé egy
pohár frissen facsart narancslé gyermekeinknek is nagy kedvence lesz. A megelőzésben az antioxidánsoknak is nagy szerepe van. Egy marék áfonya pár szem
dió, két kocka étcsokoládé, egy pohár vörösbor, mind nagymértékben tartalmazza a jótékony antioxidánst. És mindemellett ezeket nincs, aki ne szeretné!

Ha mégis megorroltak ránk...

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

Tartalmából:
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre,
az EKE Várába
• Hívlak benneteket… Vadász Szatmári István meghívója az EKE jubileumi,
XXV. Vándortáborába
• EKE-napi pályázat minden iskolásnak
• EKEArt6
• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és
jelen dokumentálását
• Kirándulások az Ördögmalomhoz
és a Bocsászára
• A Páring Natura 2000-es Védett Terület
• Súgósok a Szlovák karszton
• A Tűzföldön jártam…
• Az árkosi Gloria-forrás
• Fedezzük fel a téli erdő színes gombáit!
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honisFolyadék minden mennyiségben
meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE GuMegfázás esetén a fokozott folyadékpótlásra is oda kell figyelnünk. A meleg tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybálevesek és teák ilyenkor nagy segítséget nyújthatnak, hiszen amellett, hogy segí- nyai Demokrácia Központban!
tenek kiizzadni magunkból a vírust, fellazítják a száraz nyálkahártyán örömmel
megülő rosszfiúkat is. Indítsuk a napot mezei kakukkfű teával, s naponta
többször is fogyasszunk el egy csészényit belőle. Nagyon jó fertőtlenítő hatású,
Darált hússal töltött sajtos kelkáposztalevél
erősíti immunrendszerünket. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulHozzávalók: 6-8 db kelkáposztalevél (nagyobb); 15-20 dkg darált hús; 5 dkg
ladások, orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van.
rizs; 1 db vöröshagyma (kisebb); 2 gerezd fokhagyma; só; őrölt bors; szerecsenTisztító fűszerek
dió; majoránna; 2 dl tejföl; 10 dkg sajt; 5 dkg vaj; 2 ek olívaolaj.
Elkészítés: A káposztaleveleket enyhén sós vízben, pár perc (kb. 4-5) alatt
A keleti orvoslás szerint a gyömbérrel, a fahéjjal és a korianderrel az izzadást
fokozhatjuk. Egy-egy gyógyteánkat bátran fűszerezhetjük ezekkel. A csilivel, a főzzük félpuhára. Ezután öntsük le róla a főzővizet, majd hideg vízzel öblítsük le
csípős paprikával, a tormával, esetleg a wasabival pedig a légutakat tisztíthatjuk a leveleket. Végül óvatosan, egyesével szedjük ki a vízből és csepegtessük le
alaposan, majd kiterítve tegyük egy tálcára a leveleket. A rizst enyhén sós vízben
meg. (hazipatika)
20 perc alatt főzzük puhára, majd szűrjük le, és tegyük félre.
A vöröshagymát vágjuk fel apróra, és kezdjük el párolni az olívaolajon. Amikor már kezd üveges lenni, adjuk hozzá az apróra vágott fokhagymát, majd a
Humor
darált húst is. Kevergetve pirítsuk fehéredésig a húst, majd sózzuk, borsozzuk, és
ízlés szerint szórjuk meg a fűszerekkel. Végül néha megkeverve süssük zsírjára.
Két rendőr sétál a járdán, és már nagyon éhesek mindketten.
Egyszercsak egyikőjük megpillant a járdaszegély szélén egy bontatlan Ezután az elősütött húst keverjük össze az előzőleg puhára főzött rizzsel.
Terítsünk ki egy káposztalevelet, majd tegyünk a közepére a darált húsos kekonzervet.
verékből. Ezután hajtsuk rá a két szélét, majd szorosan tekerjük fel (minden leFelveszi és örömmel mutatja kollégájának.
A másik kézbe veszi és nézegeti a konzervet, majd egy hirtelen mozdu- véllel így járjunk el).
Egy sütőformát kenjünk ki vastagon a vajjal, majd helyezzük bele egymás
lattal átdobja az úttest másik oldalára.
mellé a megtöltött káposztaleveleket. Ezután locsoljuk meg a tejföllel, majd reA másik rendőr elképedten és kérdőn néz rá.
szeljük rá a sajtot. Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsék- Hát most ezt miért dobtad el, mikor majd éhen döglünk mindketten?
leten 30-40 perc alatt süssük szép pirosra. (mindmegette.hu)
- Azért, mert az volt ráírva a dobozra, hogy a túloldalon nyílik!
...és beindulnak a zsebkendővel és mézes citromos teával tarkított megfázásos napok, vegyünk erőt magunkon és gyógyuljunk egy tál forró levessel. A jól
bevált házi tyúkhúsleves mellett - gondolva a levertséget és elgyengülést okozó
náthára - most egy egyszerűbb fokhagyma-krémlevest ajánlunk.
Fokhagyma-krémleves
Elkészítési idő: 25 perc
Hozzávalók 4 személyre:
• 1 evőkanál vaj
• 12 gerezd zúzott fokhagyma
• 1 fej vöröshagyma
• 5 dl zöldségalaplé vagy víz
• 1,5 dl zab vagy rizstejszín
• 1 teáskanál citromlé
• só, bors, szerecsendió
A vöröshagymát apróra vágom, a vajon megfuttatom, a zúzott fokhagymákat
mellédobom, és amikor már érzem az illatát a zöldségalaplével felengedem. Sózom, borsozom, szerecsendióval fűszerezem, majd tejszínnel dúsítom. A végén
egy kis citromlével savanyítom. Fokhagymás pirítóssal tálalom.
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A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk
részei.
Értékes információkat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne hagyjuk
elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vay digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.
APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket
és képeslapokat. 0741-986855.
• ELADÓ 38-40-es méretű, elefántcsontszínű, A vonalú menyasszonyi ruha.
Irányár 1500 lej. Tel.: 0751312809.
• Vásárolok 3, vagy 4 szobás tömbházlakást első, vagy második emeleten
garázzsal, 2 fürdőszobával. Telefon:
0735 501 529
• Eladom, vagy elcserélem kétszobás
tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917
GYÁSZHÍR
Szomorú szívvel tudatjuk,hogy
SZILÁGYI KÁROLY
volt labdarúgó és játékvezető életének 85-ik esztendejében 2016 február 6-án elhunyt.
Emlékét megőrizzük.
A gyászoló család.
Szomorú az út, amely a sírodhoz
vezet, / Ahol megpihen a te jóságos
szíved.
Bánatos szívvel búcsúzunk jó ismerősünktől, a felsőbányai
dr. GRABÁN EMESE
fogorvosnőtől.
Nyugalma legyen csendes.
Aranka és családja Koltóról.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. március 3.
0747017580 – Csoma Bea

Végsőt dobbant a szív, az élet véget ért / Angyaloknak szárnyán a lelke békességbe ért. / Isten szent országa
legyen a Te hazád, / Nyugodj
békében, drága jó Édesanyám!
Összetört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy szeretett édesanyám
dr. GRABÁN EMESE MÁRTA
fogorvos
értem élt szeretett szíve nagy hirtelenséggel, váratlanul megszünt dobogni.
A drága halottat 2016. február 18-án,
csütörtökön 15 órakor helyeztük örök
nyugalomra a felsőbányai római
katolikus temetőben. Ezúton mondunk
köszönetet a gyászban osztozóknak,
azoknak, akik utolsó földi útjára elkísérték, végső nyughelyén a kegyelet
virágait, koszorúit elhelyezték.
Bánatos fia István és a gyászoló
család.

GITÁREST a Házban

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szkiba Sándor
osztályfőnöknek szeretett édesanyja
elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A VII. osztály diákjai és szülői közössége.
Fájó szívvel búcsúznak a felsőbányai kollégák
dr. GRABÁN EMESÉTŐL
Őszinte részvétünk a családnak.
Búcsúztatják kedves doktornőjüket
dr. GRABÁN EMESÉT
páciensei.
Őszinte részvétük a családnak.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak a felejthetetlen rokon és barát
dr. GRABÁN EMESE MÁRTA
hirtelen elhunyta felett érzett mély
fájdalmában.
A Hupka család és Marika
Osztozunk Pohl Helgával édesanyja halála miatti fájdalmában.
Kopányi Marika és a Szöllősy család
Őszinte részvétünk Pohl Helgának
édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. Újlaki Laci és Tamás
Mély megrendüléssel szereztünk
tudomást kollegánk, Berki Pál szeretett anyósa haláláról. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. A Mons Medius
cégcsoport munkaközössége
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Pohl Helga kolleganőnknek és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Mons Medius cégcsoport munkaközössége

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
* GYÓGYTORNA – találkozunk kedden, 16.30 és 17.45 órától!

TÁNCHÁZ
Minden hétfőn du. 5 órától aprók tánca, 6 órától közös népdaltanulás, 6,30-tól néptánctáborosaink, 7,30-tól nagyok tánca. Oktatók: Kása Zsolt és Melinda!
Szeretettel várunk!

Tersánszky Könyvtár

KEDDEN
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Magyar Házban!

Tel: 0362-401260
MEGEMLÉKEZÉS
El nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleimre, nagyszülőkre
ANDREJKOVICS JÁNOSRA,
aki 39 éve és
ANDREJKOVICS JÁNOSNÉRA
született GAÁL LEONKÁRA,
aki 37 éve eltávoztak szeretteik köréből. Emléküket kegyelettel őrzi leányuk Jucika és családja.

Lévai Jocóval (Szatmárnémeti)
2016. február 20-án 19 órától
Énekelj, hallgass velünk, régi
és új slágereket :)
Részletek a 9. oldalon!

Kézmíves Szombat
Csupa-csupa liliom
2016. február 20-án, szombaton
11-14 óra között!
Hozz magaddal egy kis üvegpoharat, vagy aranyos befőttesüveget!
Költséghozzájárulás: 3 lej. Ne felejtsd
otthon a kézmíves könyvecskédet, gyűjtsd
a pecséteket! Szeretettel várunk!

Felolvasómaraton! 9. oldal
Olvass nekem Klub - minden szerdán 16 órától a Teleki Házban!

Kézmíves hétfők
felnőtteknek
Minden második hétfőn 17 órától, a
gyermektáncházak ideje alatt!
Legközelebb február 22-én, azaz a
jövő héten! Szeretettel várunk!

Baba-mama klub
Minden szerdán 17.00 órától!
Szeretettel várjuk a pocaklakókat és természetesen a már csúszkálókat, mászkálókat, totyogókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagybányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apukáikkal együtt a Teleki Házba!

IF IOSIP ANGELA
TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT
– Non Stop –
Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Két hónapos, fajtiszta
FEKETE PULI KISKUTYÁK
oltva, féregtelenítve szerető gazdit keresnek.
Érdeklődni lehet a 0741173529
telefonszámon.
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SPORT

Pineau gólja élteti a
Nagybánya BL-reményeit
Allison Pineau utolsó másodpercben dobott góljával 18-17-re nyert
Franciaországban a Nagybányai HCM női kézilabdacsapata a Fleury Loiret ellen, és ezzel a középdöntőbe pont nélkül érkező nagybányai együttes nagy lépést tett a Bajnokok Ligája negyeddöntője felé.
A vasárnap esti összecsapáson gyengén támadó vendégeket a Paula Ungureanu kapusra támaszkodó kiváló védelem mentette meg attól, hogy ellenfelük ne tudjon túlságosan elszakadni tőlük. Aurelian Roşca edzőnek csak a hajrára sikerült rendeznie a sorokat ahhoz,
hogy átvegyék a vezetést, de a kiélezett
végjátékban a francia válogatott nagybányai játékosára volt szükség ahhoz,
hogy ismét egyenlítsenek, majd pedig
a két pontot is begyűjtsék.
„Pineau kiváló lövései és Ungureanu parádés védelme jelentette a különbséget” – állapította meg a szakvezető is,
hozzátéve, hogy házigazdáik minden bizonnyal jól ismerték honfitársukat, ezért
külön felkészültek a hatástalanítására.
De amint azt az eredmény is mutatja,
ez nem sikerült tökéletesen, és Roşca
szerint így a hátralévő két meccsen legalább egy győzelem meghozhatja számukra a remélt továbbjutást.
Ebben az első csoportban ugyanis
az orosz Rosztov Don 15 ponttal áll az
élen az ellene döntetlennel pontot szerző Ferencváros (10) előtt. A Larvik és a
HCM egyaránt 8 pontnál tart, miközben
mögöttük a Fleury (6) és a Thüringer (1)
az ötödik, illetve hatodik helyen tanyá-

zik. A nagybányaiak pénteken utóbbi együttest fogadják, míg a zárófordulóban
Budapestre látogatnak.
A Fradi elleni hazai meccsüket, mint
ismert, Pineau parádés játéka révén korábban megnyerték, de nem sokkal később Zilahon a házigazda szurkolók vele szembeni rasszista megnyilvánulásai
keserítették el. A HCM beadványa nyomán tárgyalt ügyben a Román Kézilabda-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsáMa este 18 órától a nagybányai
ga pénteken kiegészítő információkat
kért, és az ülést hétfő délutánra napolLascăr Pană Sportcsarnokban
ták el.
A Bajnokok Ligájában érdekelt mánői kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzés:
sik romániai együttes, a Bukaresti CSM
kedden 19 órakor fogadta azt a macedón
Vardar Szkopjét, amely egy ponttal állt
előtte a második középdöntős csoport
harmadik helyén. A vendégek végig fölényben voltak és megérdemelten nyertek 30-25 arányban. A csoportelsőségért
vívott harcban a Győri ETO érintett, de
a Cristina Neagut foglalkoztató címvédő Buducsnoszt vendégeként vasárnap
Nyolc órán át hallgatta meg Michel Platinit a FIFA fellebbviteli
este elszenvedett, 25-22 arányú vereség
bizottsága.
A volt UEFA-elnök két tekintélyes tanúval próbálta igamiatt a listavezető montenegróiak (13
pont) mögött két ponttal elmaradva a zolni, hogy tiszta pénzt kapott Blattertől.
második helyen jegyzik.
Az Európai Labdarúgó Szövetség kettejüket eltiltotta nyolc évre bármi(A Krónika nyomán)
(UEFA) nyolc évre eltiltott elnöke, Mi- lyen, a labdarúgással kapcsolatos tevéchel Platini két tanúval támasztotta alá kenységtől. A büntetés indoklásában
védekezését a nemzetközi szövetség „összeférhetetlenséget” és “hűtlen ke(FIFA) fellebbviteli bizottságának hét- zelést” említett, mondván, a 2011-es
kifizetésnek “semmilyen jogalapja nem
zonban az ülésig senki nem küldte el az fői meghallgatásán.
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most bűntudatot kellene éreznem,
telek nélkül. A testület így mindössze a
Digi TV felvételeire alapozva hozta meg rópa-bajnokság szervezőbizottságának szégyenemben már régen elbujdostam
vezetője, valamint Angel Maria Villar, volna Szibériában” – mondta hétfőn Plaelmarasztaló döntését.
A megbírságolt csapat edzője már a spanyol szövetség elnöke, az UEFA tini, aki a meghallgatása előtt és után is
bejelentette: megóvja a testület dönté- alelnöke is megerősítette, hogy ismert nyugodtnak tűnt. Hozzátette, nem érsét. Gheorghe Tadici azt állítja: megren- volt Platini és Joseph Blatter FIFA- dekli, hogy véget ért a sportvezetői pádezett ügyről van szó. Hozzátette: a dön- elnök korábbi szóbeli megállapodása lyafutása, később viszont azt mondta,
tés számára azt jelenti, hogy ezentúl min- az előbbi tanácsadói munkájárért járó reményei szerint hamarosan visszatérhet svájci irodájába, újra az UEFA elden mérkőzésüket szurkolók nélkül játsz- fizetéséről.
Platini azért van bajban, mert ki- nökeként tevékenykedhet és közreműszák le, vagy pedig leragasztják a szurkolók száját, akik csendben úgy ülnek derült, hogy Blatter 2011 februárjában ködhet a nyári Eb előkészületeiben.
kétmillió svájci frankot utalt át neki, és
Kedden Joseph Blattert is meghallmajd, akár a templomban.
Az incidenset követően a nagybányai nem világos, hogy miért. Ő azt állítja, gatta a FIFA fellebbviteli bizottsága.
csapat az Országos Diszkriminációel- hogy az 1999 januárja és 2002 júniusa Az AP amerikai hírügynökség beszámolenes Tanácshoz fordult, amely kedden között elvégzett munkájáért kapta a pénzt lója emlékeztet rá, hogy a bermudai
majdnem tíz évvel később,
Larry Mussenden által vezetett bizottdönt az ügyben. (maszol)
Az ügyben a svájci szövetségi rend- ság ritkán változtatja meg az első fokon
őrség korrupció gyanújával hallgatta ki született ítéleteket. A két sportvezető
Blattert, és a játékosként háromszoros még a nemzetközi Sportdöntőbíróságaranylabdás Platinivel szemben is nyo- hoz (CAS) fordulhat, amennyiben mámoz a svájci államügyészség. A FIFA sodfokon sem menti fel őket a FIFA
etikai bizottsága karácsony előtt mind- illetékes testülete. (Origo)

Nagybányai HCM - Thüringer HC

Két tanú Platini mellett
vallott a korrupciós ügyben

Megbírságolták a rasszista
megnyilvánulások miatt a Zilahi HC-t
Kétezer lejes pénzbírsággal és három
zárt kapus mérkőzéssel büntette a Román
Kézilabda Szövetség fegyelmi bizottsága a Zilahi HC kézilabda klubot a február 9-i nagybányai HCM elleni mérkőzés közbeni rasszista incidens miatt.
A Zilahi HC és a Nagybányai HCM
közötti mérkőzésen (26-36) rasszista támadások érték a hazai szurkolók részéről a nagybányaiak egyik színes bőrű játékosát. A drukkerek megengedhetetlen módon nyilvánultak meg (többek között a majom hangját utánozták), valahányszor Allison Pineau a labdához ért,
a rasszista beszólásokból jutott a brazíliai Alexandra Do Nascimentónak is.
A szövetség játékosokat és edzőket
is meghallgatott volna, valamint a csendőrségi videófelvételeket is bekérte, a-

In memoriam Szilágyi Károly
1931. június 5 – 2016. február 6.
Sokáig úgy tartották, hogy Man Aurel volt a leghíresebb nagybányai futballbíró, aki az első osztályban is vezetett mérkőzéseket. „Alig” húsz év
elteltével Nagybánya ismét egy kiváló bíróval büszkélkedhetett. Szilágyi
Károlyról van szó, aki, bár Aradon
született, nagyváradi kitérővel 1951ben Nagybányára költözik, ahol haláláig – és még azon túl is! – nagybányai marad. Iskolába Nagyváradon
járt a Szent László Magyar Királyi
Gimnáziumban. Ott szerette meg a focit is, amely egész életét végigkísérte.
1967-ig különböző szinteken focizott,
majd bíráskodásra adta fejét nem kevés sikerrel. Volt, hogy éljenezték, ám

olyan is előfordult, hogy kifütyülték,
az benne van a játékban, de ez nem
tántorította el a focitól. 1981-ig – viszszavonulásáig – 1025 mérkőzést vezetett, amelyből 5 európai kupát, 42 nemzetközi (25-öt középen, 17-et partjelzőként), 150 A-osztályos (84 + 66),
100 B-divíziós (85 + 15), 76 C-osztályos (52 +24) mérkőzést és folytathatnánk a sort... Labdarúgóként 25 évet, játékvezetőként 20 évet töltött a
pályán. Most fentről figyeli a történéseket a focipályán és bizonyára sokszor bosszúsan hümmög. Kari bácsi,
ugye, a ti időtökben nem volt olyan sok
pénz, ám volt foci! Nyugodj békében!
(simsán)

Kínai csapatot keresnek Dzsudzsáknak!
Több török lap is arról számolt be,
hogy a Bursaspor labdarúgócsapatának elnöksége hétfőn két focista, köztük
Dzsudzsák Balázs sorsáról is döntött.
A hétfői elnökségi ülésen döntés született Dzsudzsák Balázs és Tom De Sutter ügyében. A két labdarúgó sokat keres, de keveset mutat a pályán, ezért megválnának a légiósoktól, s igyekeznek
kínai vevőt találni számukra. Suttert állítólag tárt karokkal várná korábbi belga csapata, a Brugge, de a játékos nem
akar visszatérni. Dzsudzsák teljesítményével már jó ideje elégedetlenek Törökországban. A török olay.com portál

a „13 milliós fiaskó” – címmel írt egy
cikket Dzsudzsák Balázsról (29), Kamil
Stochról (28) és Tom de Sutterről (30).
A Bursaspor három nyári igazolásáról
azt írja az orgánum, hogy összesen 13
millió lírába (1,2 milliárd forintba) kerültek és egyáltalán nem szolgálták meg
ezt a pénzt. A magyar szélsőnek a legmagasabb a fizetése, évi 1,7 millió eurót
keres, s eddigi 18 bajnokin három gólt és
négy gólpasszt tud felmutatni. (Blikk)
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