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Március 15-i ünnepi programok

Nagybányán és környékén
Koszorúzó zarándoklattal és gálaműsorral emlékezünk az 1848- 49- es

magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára Nagybányán; a prog -
ramokra az ünnep napján kerül sor, a megszokott helyszíneken. A megye
többi magyarlakta településein is szerveznek ünnepi megemlékezéseket.

A március 15-én, kedden 12.00 ó -
rakor induló zászlós felvonulás el ső ál -
lomása ezúttal is a virághegyi re for má -
tus-evangélikus temetőben ki a lakított
honvéd-sírkert lesz. Innen fiatalok veze -
tésével – a Turul Sas Hagyományőrző
Egyesület, a nagybányai mag yar diákság 
képviselői és cserkészek kíséretében – a
városligeti Lendvay-szoborhoz vonu lunk.
Majd koszorúzni fogunk gróf Teleki Sán -
dor szobránál a Teleki Ház udvarán, a Fe -
kete Sas fogadó falán található Petőfi- em -
léktáblánál, a cinteremi keresztnél, végül 
pedig a római katolikus temetőben, a vá -
ros első, 1848-as polgármestere, Fésűs
Menyhért emlékoszlopnál. Az egyes hely -
színeken az egyházak képviselői, a Lend -
vay Márton Színjátszó Kör, a Turul Sas
Hagyományőrző Egyesület, a Teleki Ma -
gyar Ház és az RMDSz fogadják házi -
gazdaként az ünneplőket.

A koszorúzó zarándoklatot kö ve tő en, 

18.00 órától a Városi Színházban kez -
dődik ünnepi műsor. Köz remű köd nek a
Németh László Elméleti Lí ce um, vala -
mint a Nicolae Iorga Általános Is kola
diákjai, majd a Teleki Mag yar Ház gyer -
mek-néptánccsoportjának mű so rát tekint -
heti meg az ünneplő közön ség.

A szervezők szeretettel várnak és hív -
nak mindenkit a programokra!

***
Szinérváralján kedden 12 órától ke -

rül sor ünnepi megemlékezésre a re -
formátus temetőben található Zá go nyi-
 kopjafánál.

Szamosardón is megemlékeznek a
jeles napról. Március 13-án, a délelőtti
istentisztelet után koszo rú zás lesz az em -
lékműnél, majd a kultúrott honban tar ta -
nak ünnepi műsort.

Ünnepeljük EGYÜTT
március 15-ét!

A Nagybánya
Központú Területi
RMDSz Szervezet

Közleménye
A folyó év júniusában esedékes hely -

hatósági választásokra készülve, az a -
lábbiakban közöljük a polgármesterek
és önkormányzati képviselők jelölé sé re
vonatkozó, SZKT határozattal elfo ga dott
kritériumrendszert és jelölési el járást:

1. Polgármester- és tanácsosjelölt
le het minden olyan választható RMDSz
tag, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, az SZKT által meg ha tá ro -
zott jelölési eljárásnak, valamint vál lal -
ja a jelölést, illetve tisztséget.

2. Községi és városi polgármester-
és tanácsosjelöltek esetében kötelező
legalább a középiskolai vagy szak isko -
lai végzettség, municípiumi polgár mes -
ter- és tanácsosjelöltek és megyei taná -
csosjelöltek esetében kötelező a fel ső -
fokú végzettség.

3. A jelölt jelölési pályázatot nyújt
be a helyi, illetve területi RMDSz szer -
vezethez, amelynek kötelező módon tar -
talmaznia kell a következő doku men -
tu mokat:

 3.1. Jelölési nyilatkozat
 3.2. Személyazonossági igazol -

vány másolata
 3.3. Legalább 3 éves RMDSz tag -

ság, az RMDSz tagsági könyv másolata
 3.4. Önéletrajzi  adatlap
 3.5. Politikai nyilatkozat adatlap
 3.6. Önkormányzati pro gram ja -

vaslat, amely a település admi nisztrá -
lásával és fejlesztésével kapcsolatos el -
képzeléseit tartalmazza a következő 4
éves időszakra

 3.7. Előválasztási nyilatkozat.
 3.8. Bizonylat, amellyel igazolja, 

hogy az előző mandátuma idején ele -
get tett a szervezettel szembeni pénz -
ügyi kötelezettségeinek

4. A jelölési pályázathoz szükséges
típusnyomtatványok az illetékes RMDSz
szervezetnél igényelhetők vagy letölt -
hetők az RMDSz honlapjáról.

5. A jelölési pályázatok benyúj tá sá -
nak határideje településenként vál toz hat: 

Nagybánya – pályázatok benyúj -
tásának határideje 2016. március 25.

Felsőbánya - pályázatok benyúj tá -
sának határideje 2016. március 25. –
közgyűlés március 31.

Szinérváralja - pályázatok benyúj -
tásának határideje 2016. március 25. –
közgyűlés március 30.

Sülelmed - pályázatok benyúj tá sá -
nak határideje 2016. március 20.

Vida Noémi
Területi RMDSz elnök

Meghívó
Bihari József és Simori Sándor

RMDSZ-es önkormányzati képvi se -
lők tisztelettel meghívják lápos bá nyai, 
misztótfalui és miszbányai válasz -
tóikat 2016. március 12-én, szom -
ba ton a láposbányai ,,Szent Imre”
Ifjúsági Központban 16 órakor kez -
dődő találkozójukra önökkel. Ez al -
kalomból a két képviselő beszámol
az elmúlt négy évi tevékenységéről 
Misztótfalu  Város Tanácsában.

A beszámoló után jelölt-állítás
lesz a június 5-én esedékes hely ha -
tósági választásokra.

Szeretettel várunk minden, a nem -
zeti közösségünk gondjait felvállaló 
felnőtt részvevőt!

Bérletes előadás
A Szatmárnémeti Harag György Tár -

sulat második bérletes előadására már -
cius 29-én, kedden, 18.00 órától ke -
rül sor a Városi Színházban.

 Műsoron: 

Örkény István:
„Tóték”

Részletek a 3. oldalon.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt Má ra -
marosi szervezete a közelgő választásra
készülődve szimpatizánsai jelent kezé -
sét várja személyesen az EMNT iro dá -
ban (Minerilor u., 7 sz.) vagy telefonon 
a 0262-212040-es vezetékes, illetve a
0768-193576-os mobilszámon, hét köz -
napokon 9-16 óra között.

Külhoniak is igényelhetnek
mag yar személyi igazolványt

A mag yar állampolgárságot szerzett határon túli magyarok is igényelhetik a
Ma gyarországon januárban bevezetett elekronikus személyi igazolványt – je len -

tette be hétfőn Nagyváradon dr. Laky-
 Ta kács Péter At tila konzul. Az Erdon.ro
hírportál beszámolója szerint Ma gyar or -
szág kolozsvári főkonzulátusának kép -
viselője azt mondta, hogy a hono sí tot -
tak akkor is megkaphatják az újfajta e -
lektronikus okmányt, ha nincs állandó
magyarországi lakhelyük. (folyt. a 2. o.)

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, segítségüket előre is köszönjük!
A szerkesztőség
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Külhoniak is igényelhetnek mag yar 
személyi igazolványt

- folytatás az első oldalról -

A nagyváradi demokrácia-központ -
ban, Zatykó Gyula, az Erdélyi Mag yar
Néppárt (EMNP) alelnöke és Nagy Jó -
zsef Barna irodavezető társaságában tar -
tott sajtótájékoztatón dr. Laky-Takács
Péter At tila elmondta: az elektronikus
személyi igazolvány egyelőre csak a ma -
gyarországi kormányablakoknál igé nyel -
hető, de tervezik, hogy a jövőben a kül -
képviseleteken is megkaphassák az ér -
deklődők.

Az okmány igénylésekor fel kell mu -
tatni valamilyen személyi azonosító iga -
zolványt, például útlevelet (ez lehet ro -
mániai, illetve magyarországi is), va la -
mint a mag yar állampolgársági es kü té -
tel után kapott honosítási okiratot és lak -
címkártyát. Kiskorúak esetében a szü -
le tési anyakönyvi kivonatot is mellé kel -
ni kell a kérelemhez. Az elektronikus
személyi igazolványt ingyen, 8 nap a -
latt állítják ki a mag yar állami ható sá -
gok, de amennyiben sok az igénylő,
hosszabb ideig is eltarthat az el készí té -
se.

Az új típusú, elektronikus személy -
azonosító igazolványt idén januártól ve -
zették be Magyarországon a közi gaz ga -

tási bürokrácia csökkentésére vonat ko -
zó törvénycsomag részeként. Az ok -
mányt elektronikus aláírásra is lehet
használni, illetve a TAJ-kártya (Társa -
da lombiztosítási Azonosító Jelet iga zo -
ló Hatósági Igazolvány) és az adó azo -
nosító igazolvány funkcióit is ellátja. Az
új okmányok 94 százalékát chippel lát -
ták el, de a 65 év felettiek kérhetik chip 
nélkül is. Az új okmányok ér vényes sé -
gi ideje a korábbi 10 év helyett 6 év, a
18 év alattiaknál 3 év. Az új okmány
illetékmentes, a kiállítási határidő a ko -
rábbi 20 napról 8 napra csökkent.

Dr. Laky-Takács Péter At tila az Er -
don.ro-nak elmondta, a mostani ok mány -
nyal lényegében teljes lett az anya or -
szágon kívül élő mag yar állampol gá rok
által kapható iratok köre. Az ügyin té zés -
ről kifejtette: ez valamelyik anyaor szág -
beli kormányablaknál igényelhető, a hely -
színen sorszámot kell kérni (ez inter -
neten, illetve telefonon is igényelhető ), 
majd az igénylő a helyszínen kitölti az
adatlapot, fényképet készítenek róla, il -
letve ujjlenyomatot vesznek. Végül egy
borítékban megkapja az elektronikus sze -
mélyi igazolvány azonosító kódját. Az
okmányt szintén személyesen lehet át -
venni – írja a kronika.ro.

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközség templomában már -
cius 13-án ünnepi istentisztelet kereté -
ben emlékezünk meg az 1848-as forra -
dalomról és szabadságharcról. Igét hir -
det Nt. Papp Tibor, a debreceni refor -
mátus kistemplom lelkipásztora.

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony római katolikus plébánia temp -
lomban a vasárnapi ünnepi szentmise
után megemlékezünk az 1848-as sza -
badságharcban elesettekre.

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony római katolikus plébániától kí -
sérték utolsó földi útjára Lendeczki Te -
rézia asszonytestvérünket, aki 77 éve -
sen hunyt el.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap délelőtt 10 óra -
kor istentiszteletre vár mindenkit.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
má tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Nagy Zoltánné született
Kemka Ju dith asszonytestvérünket, akit
73 évesen kísértünk utolsó földi útjára.
Nyugodjon békében!

* Ugyanitt Pap Di ana Me la nia és
Pap Rob ert Marius tartották keresztvíz 
alá Elek László és Lóga Emese kisfiát,
aki a keresztségben az Elek Erik Dam -
ján  nevet kapta.

* A Nagybánya-újvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában a va -
sár nap délelőtti ünnepi istentisztelet ke -
retén belül az egyházközség kórusa és
az ifjúság szolgál majd, megem lékez vén
az 1848-as szabadságharcról.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Szalontai született Talján 
Erzsébet asszonytestvérünket, akit 88
évesen szólított magához az Úr és Hă -
rătău Josefa testvérünket, aki 89 éve -
sen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* Lelkigyakorlat – Szentháromság
templom

Szeretettel várjuk a kedves érdek lő -
dőket lelkigyakorlatra március 10-12-e 
között.

Meghívott vendégünk: Ft. Kozma

Im re OH atya, a Magyarországi Mál -
tai Szeretetszolgálat elnöke.

Minden jó tulajdonságunk forrása Is -
ten. Nyissuk ki a szívünket-lelkünket és
merjünk változtatni, jobbá és szen teb -
bé válni. (Bunda Csilla Annamária)

„EGY ISKOLÁS”
SZÓRVÁNYMEGYÉK,

TÉRSÉGEK -
kerekasztal-beszélgetés
„EGY ISKOLÁS” SZÓRVÁNYMEGYÉK,

TÉRSÉGEK címmel szerveznek kerek asztal- be -
szélgetést.

2016. március 18., Nagybánya Sen eca Ho tel
(Postacím: Nagybánya, Margeanului u., 11B szám) 17.30 óra

– Pedagógusfórum –
A Máramaros megyei pedagógusok és a Romániai Mag yar Pedagógusok

Szövetsége (RMPSZ) vezetőségének találkozója.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Lapsánszki Edith, Máramaros megyei elnök

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS

ügy véd március 22-én,
15-16 óra kö zött tart
ingyenes jog ta nács -
adást  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.

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.

GYÓGY TOR NA – találko zunk 
ked den, CSAK 16.30 órá tól!

OLVASS NEKEM Klub - min den
szer dán 16 órától a Teleki Házban!

Kézmíves hétfők
felnőtteknek

Minden hétfőn 17 órától, a  gyer mek -
táncházak ideje alatt!

Legközelebb március 14-én. Sze -
retettel várunk a Teleki Házba!
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Jogi fogalomtár (20.)

A természetes személy család és
utóneve (románul numele, pre nu -
me le) – A természetes személy leg meg -
határozóbb személyi azonosítója a csa -
lád- és utóneve.

A családnév előre meghatározott, mi -
vel a személy származási alapon örökli 
szüleitől. Lényege abban áll, hogy is -
merteti a családot, amelyhez az illető
tar tozik. Egy személynek lehet egy, de
több családneve is, melyek hosszúsá -
gát nem korlátozza a törvény.

Az utónév a születési bizonyítvány
kiállításakor az erre felkért személy ál -
tal meghatározott megnevezést jelenti.
Ennek forrása általában a kisded szülei 
által megszabott közös megegyezés szü -
leménye. Abban az esetben, ha az új -
szülöttnek nem ismeretesek a szülei, mi -
vel a világra jövetelt követően elhagy -
ták, s ennek azonosítása nem történt meg, 
a személy nevét azon polgármester ren -
delkezése által határozzák meg, amely
község, város, municípium körzetében
az újszülöttet megtalálták.

Az utónév lényege abban áll, hogy
egyéniesíti a személyt családi és tár sa -
dalmi szinten. A törvény az anya köny vi
beírást végző köztisztségviselő szá má -
ra megtiltja azon utónevek bejegyzését,
melyek erkölcstelenek vagy nevet sé ge -
sek, ugyanakkor hatással lehetnek az új -
szülött érdekeire. A törvényhozó ez ál -
tal cenzúrázza a közrend és az etika ál -
tal nehezen elfogadható nevek ado má -

nyozását, s védi az ítélőképességgel
nem rendelkező személyek jogait.

Fontos tudni, hogy jogunk van anya -
nyelvünkön és ennek helyesírási sza -
bályai szerint bejegyeztetni neveinket.
Abban az esetben, ha ezen beírás té ve -
sen történik meg, a törvény lehetőséget 
biztosít ennek kijavítására, mely eljá rás
abból áll, hogy az érintett kérvényt nyújt -
hat be azon anyakönyvi hivatalhoz, a -
hova a nevet először bejegyezték, s a
név kijavításra kerül.

A személyi azonosító számmal el len -
tétben, a név megváltoztatható, s szá -
mos esetben ez meg is történik.

Leggyakrabban ez a házasságkötés
alkalmával fordul elő. Ennek ma gya rá -
zata, hogy a házasság által egy új csa -
lád jön létre, s ez az azonosító ada tok -
ra, így a családnévre is kihathat, ha a
felek is így akarják, mivel ez nem kö -
telező.  A házastársak a  házasságkötés
létrejöttekor dönthetnek arról, hogy a
házastársi viszonyuk alatt milyen család -
nevet viselnek majd. A Ptk. lehető sé -
get biztosít, hogy külön-külön meg tart -
sák a házasság előtti családnevüket, hogy
felvegyék valamelyikük nevét vagy e -
gye sített családnevüket viseljék. To váb -
bá arra is lehetőség van, hogy egyikük
megtartsa a házasság előtti nevét, míg
társa az egyesített családnevüket vi sel je.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

A szatmári színház következő nagybányai előadása
A Szatmárnémeti Színház Harag György Társulata - Németh László bérlet /

Nagybánya - 2016. március 29., kedd 18.00 óra, Városi Színház

Örkény István: TÓTÉK
Tóték az erdők övezte, békés ott ho -

nukba kényszervakációra fogadják a II.
Világháború keleti frontján szolgáló fi -
uk felettesét. Az őrnagy harcoktól meg -
viselt idegrendszere nem csak őt ma gát,
hanem a családot is próbára teszi. Az
őrnagy személyében maga a hatalom
toppan be életükbe. Az őrnagy, aki élet 
és halál ura a fronton, akitől a leg fon to -
sabb dolog, egyetlen fiuk túlélése függ,
mint egy ős-pogány istenség, a háború
szelleme, települ rá Tóték elméjére, és
felforgatja az egész közösség minden -
napjait. Félik és hódolnak neki, szen ve -
déseik közben is szeretni igyekez nek,
hiszen rajta kívül nincs is más remény.
A legabszurdabb kéréseinek is engedel -
meskednek, körülrajongják és kiszol -
gálják, életük egy folyamatos, abszurd
imádság hozzá, egy végtelenül és fel té -
tel nélkül szeretett gyermekért. De med -
dig tarthat ez a látszólag vége látha tat -
lan könyörgés? Hányszor alázható meg
az em ber? Örkény Camus-től vett ha son -
latával élve azt is kérdezhetnénk: hány -
szor bírhatja rá magát Sziszüphosz, hogy
az istenek ítéletét betartva a mindig
visszaguruló sziklát, minden erejét lat -
ba vetve újra és újra felgörgesse a hegy 
tetejére? Fellázad-e, és ha igen, láza dá -
sa nem lesz-e kései?

Egyáltalán hol kezdődött Tóték szi -
szifuszi küzdelme? És véget érhet-e va -
laha? Vajon a hatalom istene nincs-e

min dig, mindenütt jelen? A látszó la gos
idill, a békés, erdők övezte otthon való -
ság volt-e egyáltalán? Mi van, ha mind -
ez cifra falvédő csupán, látszatvalóság, 
a hatalom újabb és újabb megtes tesü lé -
sének árnyékában?

Szereposztás: őrnagy - Nagy Cson -
gor Zsolt m.v., Tót - Rappert-Vencz Gá -
bor, Tótné - Moldován Blanka, Ágika - 
Bogár Barbara, a postás - Orbán Zsolt, 
Tomaji, plébános - Gaál Gyula, Cip ri -
a ni, professzor - Bodea Tibor, Gizi Gé -
záné, egy rossz hírű nő - Kovács Ni ko -
lett, a lajt tulajdonos - Frumen Gergő,
Lőrinczke, szomszéd - Nagy Orbán, e -
legáns őrnagy - Varga Sándor. Sze rep -

lő: Gál Ágnes, Marosszéki Tamás, Po -
szet Nándor, László Zita, Zákány Mi -
há ly. Rendező: Sorin Militaru. Dísz let -
tervező: Márton Erika m.v. Jelmez ter -
vező: Márton Erika m.v. Dramaturg:
Bessenyei Gedő István. Zenei vezető:
Moldován Blanka. Koreográfus: Bor dás
Attila. Súgó és ügyelő: Szabó Ritta.
Asszisztens: Tamás Ágnes.

Az előadás hossza kb. 180 perc (1
szünettel). (harag.eu)

A Németh László
Elméleti Líceum

Március 15-i
ünnepségei

Március 15-én kisdiákjaink a for -
radalmat idéző kézműves tevékeny -
sé geken vesznek részt. A nagyobbak
vendégeket fogadnak, az ünnep al kal -
mával látogatnak iskolánkba a szek -
szárdi I. Béla Gimnázium diákjai és
tanárai. Velük együtt veszünk részt a
zászlós felvonuláson és koszorúzunk
délelőtt, Petőfi emléktáblája előtt e -
gyütt énekeljük saját feldolgozásban
a Talpra mag yar!-t.

Az esti ünnepség keretén belül ver -
ses-dalos összeállítással lépnek szín -
re a kisiskolások, fellép kórusunk, a
líceum néptánccsoportja, a középis ko -
lások pedig saját szövegeiket olvas -
sák fel Mi, márciusi ifjak címmel.

Ünnepeljünk együtt!

(nagybanya.ro)

Színe és fonákja:

A mérkőzés már 
elkezdődött...

Kissé dühös vagyok magamra, mi -
vel nemrég azt írtam, hogy szerin -
tem ezúttal már nem ,,osztják le” a
választási kampány során a mag yar 
kártyát, mivel ez a gyakorlat 2016-
 ban korántsem hozhat annyi poli ti -
kai hasznot, mint az előző válasz tá -
sok idején.

Tévedtem, nem is keveset! Állam -
elnökünk, akinek a nevét a szá szok -
ra való tekintettel nem írom le, vilá -
gosan tudtunkra adta, hogy igenis le -
osztják a nacionalista kártyát. Gesz -
tusa, melynek során magán szorga -
lomból (vagy nem?) visszavonta a
2009-ben akkori államelnökünk ál -
tal adományozott Románia Csil la -
ga érdemrend lovagi fokozatát Tő -
kés Lászlótól, üzenetnek számít, leg -
alábbis az én olvasatomban. Mi ez,
ha nem burkolt célzás a mag yarok
irányába arra vonatkozóan, hogy
tart suk szem előtt: ez a választás sem
fog úgy lezajlani, hogy ne mi tet sze -
legjünk a bokszzsák szerepében?

Az egyik oldalról, bár látszólag 
kö zépről (hiszen az államelnök kö -
zép pályásként van ,,leigazolva”) már
meg is kaptuk az induló öklelést, így 
hát a másik térfélre kerültünk, ahon -
nan ismételt ökölcsapás hatására ke -
rülhetünk vissza, vagy a legjobb e set -
ben középre.

A gond csak az, ha túl erőset üt -
nek, átlendülünk szélsőbal vagy szél -
sőjobb irányba, ami közösségünkre
nézve igen veszélyes lehet.

Két dolog azonban bizakodásra
ad okot: a bokszzsák néha, egy-egy
óvatlan pillanatban vissza is üthet,
illetve a bokszzsák el len nem lehet
kiütéssel győzni! 

Tamási At tila

Egyismeretlenes 
történet

Dr. Petru Groza, Románia első
demokratikusan választott és egyet -
len miniszterelnöke, akivel szeren -
csém volt élőben beszélni. 1955- ben,
a Kolozsvári Bolyai János Tudo -
mányegyetem fennállásának 10. év -
fordulója alkalmával látogatott meg,
kifogástalan magyarsággal beszélő
miniszterelnökünk. Minden egyes tan -
terembe kíváncsian lépett be, egyet -
len hadnagyocska kíséretében, mert 
a hallgatók őszinte véleményét akar -
ta megismerni. Sokan megszep pen -
ve hallgatták, de engem egy gon do -
lat bátorított, kérdésem feltevése: e -
gyetemünk 9 fakultása közül 8 volt
tanulmányi kiránduláson a múlt tan -
évben, egyedül a matematika-fizika
kar nem, pedig számunkra is hasz -
nos lett volna. Válasza: Utána né zek
az ügynek.

1956 áprilisában hivatnak a rek -
tori hivatalba, s a jelen lévő pro rek -
tor közli, hogy dr. Petru Groza kiu -
taltatott a matematika-fizika kar nak 
egy összeget tanulmányi kirán du -
lás ra, amit átadok, ha elvállalják a 
szer vezést. Nyomban rávágtam, hogy 
vál laljuk. A szervezés időigényessége
mi att a kirándulást '56 októberének
vé gén vagy novemberének elején si -
ke rült megszerveznünk. Ekkor zaj -
lot tak a magyarországi forradalmi
esemé nyek, s egyetemünkről több
mint 40 hallgatót letartóztattak. Mi
ennek az isteni szerencsének kö szön -
hetően meg menekültünk. Domokos 
ö csém (a költő, Szilágyi Domokos
- szerk. megj.) nem. Őt szőrnyen
meg kínoz hatták, mert azt mondta,
hogy erről soha ne kérdezzem, vi -
szont az átél tek költészetére is rá -
nyomták bélye güket. Mindez 60 éve
történt.

Szilágyi Béla,
A Nemzet Pedagógusa
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TAPSONY ENDRE:

Káplár Mihály, a betyárfiú (2.)
Ezelőtt száz évvel, 1916- ban tehát javában zajlott az első vi lág -

háború. Arról, hogy miket is éltek át a ma g yar katonák a harctereken, 
itthon papírra vetett visszaem lékezéseikből sze rezhetünk tudomást.
Közéjük tartozik TAPSONY END RE volt sülelmedi re formátus lel ki -
pásztor is, akinek írásai közül, a hős katonákra való em lé ke zés képpen 
olvassuk el az alábbit. (Vicsai György)

Mikor azután egyenletes ütembe i -
gazodott a menetelő üteg zaja, kihúzta
a köpenyege alól mindig magánál hor -
dott zsoltárát s rágyújtott kedvelt éne -
kére: „Óh, mely sokan vagynak, akik há -
borgatnak!”... S tüzes lett a két orcája
a nagy lelkesedés miatt. Ilyenkor úgy
festett, mint valami különös szekta pap -
ja s a szemlélőt csak itt-ott rázta ki a kép -
zeletből egy-egy, a szent sorok közé ik -
tatott, szükségszerű, profán kifa kadá sa:

- Te, Vorreiter, ne aludj, azt a tót
apádat, aki a juh bendőjén pikulázik!

De mihamar visszatalált kizök ken -
tett, kegyes hangulata az áhitat elha -
gyott medrébe s fohászos szóval öm -
lött zen gő dallamban a csuklya alól:
„Kelj fel, Uram, kelj fel! Ellenségim
űzd el!”...

Szolgálatban szigorú volt káplár Mi -
hály a kegyetlenségig, amiben nem eny -
hítette kemény szívét még az állós tel -
lung fegyelemlazító, téli kényelme sem.
Pihenőben azonban örömest elko má zott
s forró szavakká olvadt jégnek hitt szí -
ve, ha elmélázó tekintete előtt bogár há -
tú házzá változott a sivár fedezék és sür -
gő-forgó, takaros menyecskévé Ráduj, 
a gőzölgő kondér körül szipogva mes -
terkedő, medveképű szakács...

Nyolc kerek hónapig állott egyszer

ugyanazon helyen az ütegünk: egy feny -
ves szélén. Fenyőgallyakkal voltak te hát
leplezve az ágyúk is, a szimatoló, el len -
séges repülők vizslaszemei elől.

Egy nyárbahajló, sugaras, tavaszi
nap on fészekrakáshoz kezdő füle müle -
pár ütött tanyát az ágyúcső alacsony
maszkírfáján. Ott volt a hátuk megett
száz meg száz eleven fenyő, rajta a ma -
dártársak harcizajt megszokott, vígnó -
tájú, munkás serege, ki tudhatná, miért
választotta mégis a két, furagusztusú csa -
logány az élőfa helyett a holtat?! Le het,
hogy éppen ott remélték a legnagyobb
biztonságot. Így vagy úgy, de egyszer
csak ott csillogott négy, fényes kis to -
jás a fészek mélyén s rajta ott trónolt
tágranyílt parányi két szemével az a -
nyamadár, melynek, hogy a költésben
el ne unja magát, olyan trillázó füttyel
udvarolt a párja, hogy nősténye szíve
majd meghasadt a nagy gyö nyörű ség -
től. Amíg „csend” volt, nem volt baj.
Szórványos lövések mellett ügyelni le -
hetett arra, hogy Vormeister Gyetvai a
tüzelés tartamára tapintatosan szúrja o -
débb a cső mellől a fészekterhes fács -
kát, mely felett az aggódó pár remegve
repkedett. Soha nem is mulasztotta el
káplár Mihály figyelmeztetően jóelőre
elrecsegni:

- Hé, Gyetvai, a fészek, meg a sze -
med!...

Megható volt, hogy védte a ke mény -
szívű em ber azt a kis hitvány fészket s
milyen boldog volt, ha letompított lép -
tekkel, becéző gügyögéssel úgy jut ha -
tott lépésnyi közelébe, hogy a félénken 
pihegő anyamadár nem röppent fel róla.

- Ne félj, kis fülemüle, nem bán tunk
mi téged! S a madárka megérezte a biz -
tató szavakból, a gyermekivé fénye se -
dett szemekből kisugárzó őszinte me -
legséget, s a fészkén maradt.

Ámde jöttek a nagy idők a ké nyel -
mes nyolc hónap után. A támadás és a
mozgó harc nyitányát tomboló, napok ig
tartó pergő tűzpárbajok, s éppen ak kor, 
amikor pelyhes fiókákká eleve ned tek a
csöppke tojások. Kinek lehetett vol na
gondja a maroknyi madártanyára ab ban 
az eszeveszett pokolban? Bizony le hul -
lott, összetaposódott a fészek, s négy,
parányi lakója. Egy rövid, kínos szü net -
ben botlott bele Mihály, amikor körül -
vizsgálta a megerőltetett csövet. Meg -
torpant... Sebesültek jajján, kiomlott vér
páráján, levegőt szürkítő nehéz lőpor -
ködön, átkos-panaszos hangok kebel re -
ülő, fojtó zenéjén túl csak az elpusztult
fészket látta, csak a pirinkó madár szí -
vek leheletgyönge, utolsó dobbanását
hallotta...

Kicsordult a könnye. Valahová messze
nehéz sóhajt küldött s csak bámult hang -
talan... Egyszerre hirtelen felvillámlott 
a szeme, ökölbe zárult a keze s elü völ -
tötte magát, mint a közeledtét be je len -
tő Végzet.

- Megállj, Gyetvai, ezt megke serü -
löd!

Csak, amikor kidörögte, tért eszére.
Elszégyellte magát. Vormeister Gyet -
vai bepólyált jobb karral már ott jár ha -
tott a tábori kórház körül...

A bronz, meg a kis ezüst rég ott fi -
tyegett már a „betyárfiú” mellén; a nagy 
ezüst-érem vágya ösztökélte. A miha -
mar kifejlődött mozgóharc szerfelett al -
kalmatosnak kínálkozott a megszer zé -
sére. Nem is volt hát feladat, amire Mi -
hály ne vállalkozott volna, csakhogy
meg kaphassa. Merészsége elhatolt az
esztelenségig. És ez lett a veszte.

Csúnya csata indult Isakow sík sá -
gán, olyan „nem embernek való”, a hogy
az elpusztíthatatlan katonahumor mond -
ta. A törpe dombok által csak silányul
fedezhetett üteget pár perc alatt belőtte
a muszka. Ágyuinknak azért csak tüzel -
niök kellett a szembecsapkodó srapnel
és gépfegyveresőben. De, míg a kezelő -
legénység is el-elhúzódott a bár gyen -
ge védelmet nyújtó ágyúpajzs mögé s
Barf, a máskor „csupa flegma” szász te -
lefonista szinte belefúrta magát fél mé -
teresnél alig mélyebb, rögtönzött föld -
rezidenciája fenekébe, Mihály vesztét
érezve, betyáros virtussal ordította a ve -
zényszót, zászlóként állva az ugrólyuk
földhányása tetején. Csak elvetve vág -
ta le magát egy-egy sisteregve érkező s 
feje felett fehér füstgomolyagban szét -
pattanó lövés előtt, amiképpen metát
ját szó gyermek iparkodik kipaklizni a
rácélzott labdát. Hasztalan kiáltozott rá 
főhadnagy úr Svaiczer:

- Dekkolj, Mihály, ne szamárkodj!
Nem fogadott szót, amíg aztán egy -

szer felhördülve nem bukott az ugró lyuk
aljára.

- Gerinclövés! - mondta halkan Ku -
bányi, a doktor, s amit nem mondott ki, 
az kiíródott lemondó arcára...

Hordágy... Szanitéc... Kis földpúp a 
tlumáczi temetőben... S valahol Ku saly -
ban egy zokogó asszony jajgatva csó -
kolgatta a csillogó medáliát, amit az
ura helyett küldött neki a császár.

Március 8.: A Nők Nemzetközi Napja
Ez az egyetlen jó hagyatéka a kom -

munizmusnak. Pedig nem is ők találták 
ki a Nők Napját. Az első március 8-hoz 
kötődő esemény 1857-ben történt, ami -
kor március 8-án emberibb munka fel -
tételeket és magasabb fizetést követelő 
textilipari nődolgozók tüntettek New York
utcáin. Magyarország a nőnapi felhí vás -
hoz először 1913-ban csatlakozott, ami -
kor az Országos Nőszervező Bizottság
röplapokat osztott. A következő év ben,
1914-ben már országszerte rendez vé nye -
ket szerveztek.

A Nők Nemzetközi Napját ne té vesz -
szük össze az Anyák Napjával, amit má -
jus hó első vasárnapján ünneplünk. Nem
minden nő lehet édesanya - sokszor ön -
hibáján kívül -, mégis tiszteletet érde -
mel, de minden édesanya egyben nő is...
1907-ben az Ame ri kai Egyesült Álla mok -
ban Anna M. Jar vis próbálta az a nyák,
a nők ünnepévé tenni. Célját 1914- ben ér -
te el, amikor Wil son amerikai el nök hi -
vatalos ünneppé nyilvánította az A nyák 
Napját. Magyarországon 1925- ben a Ma -
gyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta első
ünnepét, ami lassan az iskolai ünne pé -
lyek közé sorakozott.

Őseink megkülönböztetett meg be csü -
lésben tartották a várandós kisma má kat,
„áldott” állapotban lévőknek nevezve ő -
ket, különleges előzékenységet él vez -
tek, akárcsak a kisgyermekes anyá k.

Ne feledkezzünk meg a szerzetes nők -
ről, önfeláldozó nagynénikről, vé dő nők -
ről stb., ők is megérdemlik a megbe csü -
lést, az ünneplést, ezért kell legyen egy 
Nők Napja is, Március 8-a.

Mindezt 1989 előtt csak egyszer tart -
hattuk meg az iskolában. Erre a napra ki -
vételes szorgalommal készültünk. Szebb  -

nél szebb verseket énekeket, jelene te ket
tanítottam be, hogy felejthetetlenné te -
gyük ezt az eseményt.

A tantermet feldíszítettük élővi rá gok -
kal. Pattogatott kukoricát vízfes tékkel 
rózsaszínűre festettünk és gom bos tű vel
ágacskákra erősítettünk. Mi kor a nagyik,
édesanyák bevonultak, el ámultak a cso -
dálkozástól.

Ezután következett a műsoros össze -
állítás, amivel nem untatom a kedves Ol -
vasót. Végül minden gyermek átadta sa -
játkezű készítményét: képeslapokból do -
bozkát, virág formájú tűspárnát, vagy 
tex tilmaradékokból készült fésű- és haj -
kefetartót. Bár csekélységek voltak, ér -
té ket adott nekik a szeretet, a türe lem -
mel végzett munka.

Most is sajnálom, hogy akkor nem
lehetett filmre venni ezt a tevékeny sé -
get, amikor a gyermekek kicsi, gyakor -
latlan ujjacskákkal, de nagy odaadással 
igye keztek (a fiúcskák is) minél szebb
munkát készíteni. Bizony volt sok ki bon -
tás, mérgelődés, a díszöltések nem min -
dig jöttek ki jól, de a végén segítséggel
nem sikerült a meglepetés. A félkész
mu nkákat az iskolai szekrényben tar -
tottam. Volt nagy titkolózás, de ettől lett
olyan különleges szerény ajándékunk.

Jól esett, amikor egy nagymama köny -
nyes szemmel megköszönte, hogy ró -
luk sem feledkeztem meg. Hogyan is
feledkeztem volna el a nagymamákról, 
amikor ők kétszeresen édesanyák!

A meghatódás után következett a nap
fénypontja, a gyermekzsúr. Az anyu -
kák kitettek magukért, és a szomszéd
tanteremből áthozták az édességgel, sü -
teménnyel teli tálakat, a hűsítőket, va ló -
di svédasztalt varázsoltak. Az étkek el -

fogyasztása után szabad játék, mag nó -
zenére tánc stb. következett.

Apukák is voltak. Egyikük ké szí tet -
te az előadás előtt a mellékelt fotót. Ha
jól megfigyelik, több tanuló kezében egy-
 egy szál hóvirág van, ami ilyenkor rit -
kaság, de van.

Sok-sok édesanyás vers et isme rünk,
nagymamásat keveset. Ha nem ismeri
valaki, egyet leírnék:

„Édes-kedves nagyanyókám,
Anyák Napja van ma.

Milyen jó, hogy anyukámnak (apukám nak)
él az édesanyja.

Reggel, mikor felébredtem
az jutott eszembe,

Anyák Napján legyen csokor
mind a két kezemben.

Egyik csokrot Neked szedtem
odakinn a réten,

Te is sokat fáradoztál
évek óta értem.

Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat...
Jóságodat felsorolni
kevés volna ez a nap.

Köszönöm, hogy olyan sokat
fáradoztál értem,

és hogy az én jó anyámat (apukámat)
felnevelted nékem.”

1989 után egyebek mellett ezt is be -
leszőttem a versbe:

„Te tanítottál meg a legelső szóra,
óvtál minden rossztól, tanítottál jóra.

te tanítottad meg a legelső imát,
kerüljem a rosszat, kerüljem a hibát.” 

Özv. Csornainé Breuer Erzséket
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

1976. március 8.
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Március 15.
1848 óta március 15-e nagyon fon tos szerepet tölt be mind a ma -

gyar nem zet, mind pedig a mag yar em ber életé ben. Ezen a na pon
évenként a világ bár mely zugában élő mag yar ajkú em ber meg em lé -
kezik az elhunyt hősökről. Az emberek többsége nem is tudja, mi re
emlékezünk ezen a napon. Ezt sze retném pár sorban felele ve ní teni.

1848. március 15-én Petőfi a Pilvax 
kávéházban összegyűlt ifjak előtt el sza -
valta a Nemzeti dalt, majd a 12 pontot
felolvasták s elindultak büszkén a hont
felszabadítani. Délután, embereket tobo -
rozva Petőfi Sándor a Múzeum terén
összegyűlt népnek elszavalta a Nem ze -
ti dalt, s ezzel segítette feltörni a ma -
gyarok szívében lakozó haza iránti vá -
gyat. Ezt követően az összegyűlt tö meg
együttesen megnézhette a Bánk bán cí -
mű előadást, ahol elhangzott a Szózat,
a Himnusz és a Nemzeti dal is. A kö zön -
ség nagy része óhajtotta, hogy Tán csics
megjelenjen a színpadon, azonban érte -
sülve annak gyengélkedő állapotáról,
kívánatával felhagyott. A forrongó nép 
legelső teendője volt a nemzetőrség a -
zonnali életbeléptetését követelni, s e -
zért aláírásgyűjtésbe kezdtek, néhány ó -
ra alatt több ezer aláírás gyűlt össze. Mint -
egy 25 ezer em ber állt Petőfi és hon fi -
társai mögé készenlétbe szembeszállni
a hazáért az ellsenséges erőkkel. Ez az

esemény hozzájárult március 17-én gróf
Batthyány Lajos miniszterelnöki kineve -
zéséhez.

Mindez a 12 pont megvalósítása ér -
dekében történt így:

„Mit kíván a mag yar nemzet.
Le gyen béke, szabadság és egyetér -

tés.
1. Kívánjuk a’ sajtó szabadságát,

censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pes -

ten.
3. Évenkinti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget pol -

gári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok meg szünte té se.
8. Esküdtszék, képviselet egyen lő -

ség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A’ katonaság esküdjék meg az
alkotmányra, mag yar katonáinkat ne vi -
gyék külföldre, a’ külföldieket vigyék
el tőlünk.

11. A’ politikai statusfoglyok szaba -
don bocsáttassanak.

12. Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvéri ség!”

Szamosardón is megemlékezünk er -
ről a jeles napról, mely sokat jelent a fa -
lubeli lakosok életében. Március 13-án,
a délelőtti istentisztelet után koszo rú zás
lesz az emlékműnél, majd a kultúrott -

honban tartunk ünnepi műsort. Min den -
kit szeretettel várunk!

Remélem, mindez hozzájárul ah hoz, 
hogy szívünkben fellobbanjon a hova -
tartozás iránti vágy, s nemzetünkhöz, ha -
zánkhoz, magyarságunkhoz hűek ma -
rad hassunk, és mindezt csorbítatlanul
továbbadjuk majd utódainknak.

Végezetül pedig a költő szavait hí -
vom segítségül: „Hazádnak ren dület -
le nül/ légy híve, óh mag yar./ Bölcsőd
az s majdan sírod is,/ mely ápol, s el ta -
kar.” (Fóris Henrietta)

A Mikes Kelemen mag yar nyelv
és irodalom tantárgyverseny

megyei szakaszának eredményei
Március 5-én hagyományasan ismét a Németh László Elméleti Lí ce -

um adott otthont a Mikes Kelemen mag yar nyelv és irodalom tantárgy -
verseny megyei szakaszának.

A résztvevő 87 diák közül mind -
annyian szép eredménnyel mutatták meg
tudásukat, tehetségüket, kreati vitásu kat.
Közü lük is kiemelkednek a verseny
díjazottjai:

I. díj: Koncsárd Balázs (XII., Né -
meth László Elméleti Líceum), Lapo -
hos Réka (XI., Németh László Elméleti 
Líceum), Almási Blanka (X., Németh
László Elméleti Líceum), Vígh Reneé
Ilona (IX., Németh László Elméleti Lí -
ceum), Balogh Ádám (VIII. Németh

Lász ló Elméleti Líceum), Fuci Anita
(VII., Nicolae Iorga Általános Iskola),
Mózes Eszter (VI., Nicolae Iorga Ál ta -
lános Iskola). 

II. díj: Jankó Barbara (XII., Leövey
Klára Elméleti Líceum), Sárga Angéla
(XI., Németh László Elméleti Líce um),
Balázs Zoltán At tila (X., Leövey Klára
Elméleti Líceum), Lyahovici Beáta Kin -
ga (IX., Németh László Elméleti Lí ce -
um), Pop Kriszta (VIII., Nicolae Iorga
Általános Iskola), Kiss Krisztián (VII.,

Petőfi Sándor Általános Iskola), Szliv -
ka Mercédesz (VI., Leövey Klára El mé -
leti Líceum), Hozdik Zsanett Réka (V.,
Leövey Klára Elméleti Líceum)

III. díj: Dézsi Imola (XII., Németh
László Elméleti Líceum), Demeter Han -
na (XI., Németh László Elméleti Líce -
um), Vass Annamária Réka (IX., Né -
meth László Elméleti Líceum), Dobrai 
Laura (VIII., Petőfi Sándor Általános
Iskola), Gagyi Orsolya, Pohl Edmond
(VII. Nicolae Iorga Általános Iskola),
Lingvai Dóra (VI., Leövey Klára El mé -
leti Líceum), Bányai Roni Szilárd (V.,
Nicolae Iorga Általános Iskola)

Dicséret: Asztalos Kincső (XII., Né -
meth László Elméleti Líceum), Cziple
Hanna Gerda (XII. Leövey Klára El -
méleti Líceum), Maidic Henriett, Hit -
ter Ágota (VIII., Felsőbányai Műszaki
Iskola), Nagy Gellért (VII., Kós Ká roly
Általános Iskola), Tar Brigitta (VII., Pe -
tőfi Sándor Általános Iskola), Balázs Udo
Zsolt (VI., Németh László Elméleti Lí -
ceum), Nagy Dóra (Leövey Klára El -
mé leti Líceum), Nagy Emese, Nagy Esz -
ter (VII., Kós Károly Általános Isko la),
Várvédő Ákos (VII., Nicolae Iorga Ál -
talános Iskola)

Az országos versenyen Koncsárd
Balázs (XII., Németh László Elméleti
Líceum), Lapohos Réka (XI., Németh
László Elméleti Líceum), Vígh Reneé
Ilona (IX., Németh László Elméleti Lí -
ceum), Balogh Ádám (VIII. Németh
László Elméleti Líceum), Fuci Anita (VII., 
Nicolae Iorga Általános Iskola), Mózes 
Eszter (VI., Nicolae Iorga Általános
Iskola) képviseli megyénket.

Váradi Izabella, a Németh László
Elméleti Lí ceum igazgatója

Péter Károly jegyzete:

A szavak
„A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van.” (Tal mud)

A munkán kívül a szavak tettek bennünket emberré, de 
ha hanyagok va gyunk és tudatlanok, akkor a szavak fog -
nak bennünket kivégezni, eltüntetni a föld felszínéről.

Érezte már úgy, hogy az önhöz intézett mondatok, sza -
vak megbénítják, kép telenné teszik, hogy cselekedjen, húz -
zák lefelé a mélybe, hiába is próbálja ő ket el hessegetni, ki -
verni a fejéből? Vagy éppen ellenkezőleg, bizonyos mon da -
tok, szavak hallatán szárnyat kap, öröme és boldogsága meg -
sokszorozódik, és úgy érzi, nem ismer lehetetlent? Ha igen, 

akkor máris tudja, hogy a szavaknak ha tal mas súlyuk van: 
a szavak ölhetnek, de gyógyíthatnak is!

Vigyázzunk hát a szavakra, először gondolkodjunk, s csak
aztán nyissuk szó ra a szánkat. Ez nem kerül pénzbe, csak egy
kis odafigyelést igényel. Beszél jünk szépen egymással, simo -
gassunk szavainkkal, dicsérjünk és elismerjünk, ahe lyett, hogy
bántsunk, sértegessünk, pocskondiázzunk. A szép szavak ere -
je segít a fáj dalmon, valamint a szenvedés és a magány el -
viselésében. A csúnya szavak csak tetézik bajainkat, meg ke -
serítik életünket.

Ha vigyázni fogunk szavainkra, akkor gyermekeinkre, u -
nokáinkra is vigyá zunk: nem lesz lehetőségük elismételni a
csúnya szavakat, éppen úgy, aho gyan azok, egy meg gon do -
latlan pillanatban elhangozhattak volna szüleik vagy nagy -
szü leik szájából.



2016. március 11. HU MOR-ZSÁK

Hu mor-zsák

A műtőben operációhoz ké -
szülődnek. A sebész meg szó lal:

- Nővér, kérek egy kis al ko -
holt.

Erre a beteg ijedten felül a
műtőasztalon:

- Nem tudna várni a műtét
utánig, doktor úr?!

***
A rendőr éjjel teljesen mez -

telenül beállít az őrsre:
- Itt vagyok, parancsnok úr!
- Mit keres itt maga pucé -

ran?
- Buliban voltam, és ami kor

már eléggé emelkedett volt a
hangulat, valaki lekapcsolta a
villanyt és egy nő elkiáltotta ma -
gát: „Mindenki vetkőzzön!”

- Na és?
- Amikor mindenki levet -

kőzött, megint kiabált: „Fér fi -
ak, munkára!”... Hát itt va gyok,
parancsnok úr.

***
A skót apa hazaér és egy

szem fiának hoz egy kosár ep -
ret. Odaad egy gyümölcsöt a fi -
únak és azt mondja neki:

- A többinek is ugyanilyen 
íze van!

***

A vőlegény érdeklődik a le -
endő feleségénél:

- Na, szívem, mit szóltak a 
ba rátnőid az eljegyzési gyű rű -
re, amit neked vettem? Irigy ked -
tek, ugye?

- Nem csak irigykedtek, ket -
ten fel is ismerték.

***

- Asszony, ma este mege -
rőszakolósa t játszunk!

- De én olyat nem akarok!
- Ez a beszéd, szívem!

***

Egy nehéz éjszaka után éb -
redve beszélget a házaspár:

- Nehéz éjszakám volt! - pa -
naszkodik a férj. - Azt ál mod -
tam, hogy bringázok, csak te ke -
rek és tekerek, végül teljesen ki -
fulladtam.

- Én egész éjjel arról álmod -
tam, hogy szeretkezem - me sé li 
az asszony.

- Remélem, szívem, hogy
ve lem! - érdeklődik a férj.

- Dehogy, kicsim! Hiszen 
te elmentél bringázni!

***
Egy pasi ül a jósnőnél, aki

csupa szépet és jót jósol neki,
persze a vaskos honorárium re -
ményében:

- Uram, önnek sok pénze,
szép felesége lesz, és a be teg -
ségeket hírből sem fogja is mer -
ni!

- Hát ez rám nézve nem va -
lami örvendetes...

- Miért, szépfiú?
- Mert orvostanhallgató va -

gyok!
***

A pap, hogy bebizonyítsa Is -
ten csodatevő képességét, így
szól a kántorhoz:

- Itt van egy zsák liszt. Ami -
kor azt prédikálom, hogy „Adj,
Uram, lisztet”, ebből hintsen le
a hívek közé.

A prédikálás alatt mondja a
pap: „Adj Uram lisztet!"

A kántor úgy is tesz, ahogy
a pap kérte. Még kétszer mond -
ja a pap: „Adj, Uram, lisztet!”,
a kántor pedig teszi a dolgát

Amikor negyedszer is mond -
ja, a kántor lekiált:

- A zsákot is ledobjam, tisz -
telendő úr?

***

A rendőrök és a tűzoltók kö -
zös kiránduláson vesznek részt.
Egy emeletes buszt kapnak,
mely ben alul a tűzoltók, az e -
meleten a rendőrök utaznak. Pár
óra után a tűzoltók parancs no -
ka felmegy a rendőrökhöz, akik
halálsápadtan ülnek a helyü kön.

- Veletek meg mi van? - kér -
dezi tőlük.

- Könnyen vagytok ti oda -
lent! - válaszol a rendőrpa rancs -
nok. - Nektek van sofőrötök...

***
Eloször megy fel a fiatal szö -

szi az udvarlója lakására.
- Azt mondta anyukám, ha

bármivel próbálkoznál, min den -
re mondjak nemet! - mondja a
lány.

- Aha, értem..., és nem bán -
nád, ha most szeretkeznék veled?

***

Két cimbora beszélget:
- Képzeld, a feleségem éj -

jel álmában azt hitte, hogy egy
milliomoshoz ment feleségül.

- Micsoda mázlista vagy, ö -
re gem! Az enyém napközben
is azt hiszi. 

***

Az első nagy feleltetés az
is kolában. Senki sem akar első 
lenni, a tanár végül felajánlja:

- Aki elsőnek jelentkezik, 
egy jeggyel jobb osztályzatot
kap a megérdemeltnél.

Pistike gyorsan jelentke zik:
- Akkor tessék nekem beír -

ni egy kettest.

***
A terrorista a halála után fel -

kerül a mennyország kapu já hoz.
Kiszól neki Szent Péter:
- Takarodj innen! Ide so sem

fogsz bejutni!
- Nem is akarok. Innen fog 

mindenki kijönni 30 másod per -
cen belül, különben...

***
Pistike először lát papot...

Körbejárja, majd félénken meg -
kérdezi:

- Mondja, bácsi, maga né -
ni?

***

A férj hazaér, párja dühö -
sen rátámad: 

- Te szemétláda! Hogy ke -
rül ez a női bugyi a kabátod
zsebébe?

- A szomszéd adta ide. Teg -
nap nála hagytad!

***

- Édesanyám! Kinek tölti
azt a sok pálinkát? 

- Hát neked, fiam! 
-  Azt a keveset?

***
Két hölgy beszélget a kávé -

házban: 
- Ki tudja, mit láttak ko ráb -

ban a nők a férfiakban? 
- Hogyhogy korábban? 
- Amikor még nem volt pénz.

***
- Szombat este baromi jól

fogjuk magunkat érezni! - új -
ságolja a fiú barátnőjének. - Sze -
reztem három jegyet a kon cert re!

- Az jó! De miért kell ne künk
három jegy? - kérdezi a lány.

- Egy apádnak, egy anyád -
nak, egy pedig az öcsédnek…

***
- Miért használ Co lombo

Old Spice-t? 
- Mert neki bizonyíték kell, 

nem igéret.

- A kártyája jó.
Azt ellenőrzöm,

hogy a bank
megvan-e még?

SZIGORÚ ÍTÉLET
- Könyörgöm, bíró úr, enyhítse a háziőrizetem fegyházbün tetésre!

Úgy látom, ideje
lenne szemüveget

csináltatnom!

Ezt bizony alaposan el ha -
markodtam! Ki fog ne kem

ezután szélekáposztát főzni?



Ismét Nagybányán a Háromszék Táncegyüttes!
Április 5-én, kedden 19 ó rá tól a Nagybányai Városi Színházban

mutatja be Erdély-menyegző c. táncszínházi produkcióját a sepsi szent -
györgyi Háromszék Táncegyüttes. Jegyek elő vé telben a Teleki  Ma -
gyar Házban kaphatók!

Az Erdély-menyegző c. előadás Mi -
hályi Gábor (Érdemes Művész, a  Ma -
gyar Állami Népi Együttes művészeti
vezetője) első rendezése Erdélyben. Az
előadás színpadi világában Erdély és a
menyegző fonódik össze, az otthon, a
haza és a házasság. A házasság az em -
be ri élet legfontosabb és talán legnehe -
zebb velejárója. A menyegző egyfajta
küszöbállapot, a feléje vezető út, a há za -
sodás, a lakodalom, a vendégség és an -
nak mindenkori szertartásai közös em -
lé kezetünk fontos részét alkotják. Mit
vállalunk ma mindebből, mi örökíthető 
át, és mi tűnik el a történelem és az em -

ber belső változásaival? Magunkat fag -
gat juk a múlt nagyjainak töredékes meg -
idézésével is: megtartó-e a Bethlenek,
Bo lyai, Kőrösi, Apor Péter, Mikes Ke -
lemen, Bánffy Miklós vagy Tamási Á -
ron szellemisége?

A táncszínházi költemény összes sé -
gé ben egy új, az itthont erősítő re mény -
hez teremt új világot. Történetmesélés
helyett szimbólumokra, asszociációkra 
és a mozdulatra épül. A téma bo nyo lult -
sága és gazdagsága miatt fontos szerep
jut a háttéranimációnak, ugyanakkor iz -
galmas színként – a táncegyüttes éle té -
ben először – egy négy fős kama ra kó -
rus is közreműködik a produkcióban. Az
előadás rendező-koreográfusa Mihályi
Gábor, a rendező munkatársa Orza Că -
lin koreográfus, a forgatókönyv és a
dramaturgia Prezsmer Boglárka mun -
káját dícséri, a zenét Kelemen László
szerezte. Az előadás jelmeztervezője
Fu rik Rita, a díszletet, videót és a ni -
mációt Ütő Gusztáv és Ferencz Hunor
készítették.

Ne hagyja utolsó percre a jegy vá -
sárlást, mert legutóbbi tapasztalataink
szerint könnyen belépő nélkül marad -
hat. Jegyek 10 lejes (diákok és nyug -
díjasok) és 20 lejes áron kaphatók a
Teleki Mag yar Házban. Érdeklődni 
a 0740-751490 telefonszámon lehet sé ges!

HETIRENDEN 2016. március 11.

Az „ADJ, KIRÁLY, KATONÁT!” Vetélkedő nagybányai fordulójának idei győz te sei: a Ró zsák

családja, azaz Balla Rita, Lapohos Boglárka és Lajos István Dániel. Ők azok, akik Mag yar Ifjúsági

Tanács által 10. alkalommal szervezett erdélyi nagy csa lád-népszerűsítő verseny körzeti fordulóján

városunkat képviselni fogják. Gra tulálunk nekik és a vetélkedő minden résztvevőjének -

jövendőbeli nagybá nyai magyar anyukáknak és apukáknak! Köszönjük a zsűri tagjainak segítségét!

(TMH) 

15 millió Saulja
Az Os car-díj „hazatért” –
nem minden tanulság
nélkül...

Néztem, ahogy megérkeznek a S a -
ul fia stábjának tagjai budapesti saj tó -
tájékoztatójukra: fáradtan, mégis mo -
solygósan ültek a kamerák elé (mind -
kettő érthető, a fáradtság meg a derű
is).

Néztem Röhrig Gézát, aki szel le -
me sen számolt be az Os car-gála furcsa -
ságairól, és megütötte egy mondat a
fü lem. Arról volt szó, hogy mennyire
megható volt érezni a magyarok ré szé -
ről érkező szeretetet és lelkesedést, az 
üzeneteket, a támogatást: egy egész
nemzet ünnepét. „Már a díjátadó előtt 
úgy éreztem, hogy 15 millió Saulja ként
ülök ott” – mondta Röhrig. Aztán még
olyasmit is mondott, hogy túl kéne
tekinteni már az ideológiai lövészár -
kokon, „egymásra vagyunk ítélve”, és 
„jó lenne, ha az a pillanat, amely az
Os car-díjátadó éjszakáján összehozta 
a magyarokat az egész földke reksé gen,
több is tudna lenni, mint egyetlen pil -
lanat”.

Más kontextusban talán nem nagy 
kunszt ez a néhány mondat. Mégis,
Röhrig Gézának, ennek a halkszavú,
New Yorkban (is) élő, vallásos mag yar
zsidó színésznek és költőnek a szá já -
ból már-már banálisan természetesen 
és magától értetődően hangzott. Mint 
ahogy korábban az is, hogy a doni tra -
gédiáról és Trianonról is kéne már egy
nagy erejű művészfilmet készíteni, és 
ő azokba is „beleadná szívét-lelkét”.

És végtére tényleg ennyire egysze -
rű ez. Lehet, hogy nehéz mege mész -
te ni, de a világot nem hozzák lázba a
mi aktuális acsarkodásaink, félel me -
ink és előítéleteink, hogy zsidó és
nem zsidó, urbánus és népi, bal- vagy
jobboldali, és hogy mindent, ami tör -
ténik, csakis ezen a szemüvegen ke -
resztül lehet látni és láttatni, „határon
innen és túl”, és eszerint ítélni meg
eleveneket és holtakat. A világot az
érdekli – és ez marad majd meg a kol -
lektív emlékezetben –, hogy 2016- ban
egy mag yar film nyerte az Os car- dí -
jat, ennek minden dicsőségével. És ez
annyira magától értetődő, mint Röh -
rig Géza szájából az, hogy „15 millió
Saulja”.

És talán azért kellett ez az Os car-
 díj, hogy mindez elhangozzék végre.

(Papp At tila Zsolt/foter.ro)

Teleki Mag yar Ház, gr. Teleki Sándor cserkészcsapat

NYÁRI PROGRAMKÍNÁLAT 2016-RA
JÚLIUSBAN

1. egész hónap folyamán - JÁT SZÓ -
HÁZ

2. július 4-10. - KÉZMÍVES TÁ BOR
3. július 18-24. - SZÍNJÁTSZÓ TÁ -

BOR  – Moldován Blanka és Frumen
Ger gő vezetésével

AUGUSZTUSBAN
1. augusztus 1-14. időszakban -

CSERKÉSZTÁBOR
2. augusztus 22-28. - NÉPTÁNC TÁ -

BOR – Kása Zsolt és Kása Melinda ve -
zetésével

3. augusztus 29 - szeptember 4. -
BÁBOS TÁBOR – Bertóti Johanna és 
Gál Orsolya vezetésével.Információk: 0740-751490 (Markó Haj nal) és a

Teleki Ház irodájában.



70 év után talált meg egy
milliókat érő festményt
az orosz titkosszolgálat
Egy még Sztálin idején egy távol-

keleti orosz múzeumból ellopott kis
mé retű, de több millió dollárt érő fran -

cia festményt szerzett vissza az FSZB
orosz belső titkosszolgálat a haba rov -
szki feketepiacon. A festményt már -
cius ban tervezik közszemlére tenni. A
történelmi és keleti témájú képeiről is -
mert, akadémista stílusban alkotó fran -
cia festő, Jean-Léon Gerome (1824-
1904) Pásztor című, mindössze 23-szor
15 centiméteres olajképét 1946-ban
lop ták el a Habarovszki Távol-Keleti
Művészeti Múzeumból, amelynek azt
az Ermitázs adta kölcsön egy kiállí tás -
ra. Mint Szvetlana Zsuk, a múzeum ve -
zető kurátora a Si be rian Times című
an gol nyelvű orosz hírportálnak el -
mondta, a festményt még a régi mú -
zeu mi épületből lopták el, ahol mind -
össze egyetlen teremőr vigyázott az
európai mesterek munkáira. “A kis ké -
pet könnyű volt kivágni a keretből és a
ruha alatt elrejtve kivinni az épületből” 
- mondta. Az egy évvel a második vi -
lágháború után ellopott festményt a
közelmúltban szerezte vissza az orosz

belbiztonsági szolgálat, miután kapott
egy fülest, miszerint “egy nagy francia
festő” képét várják a helyi fekete piac -
ra. A titkosszolgálati akcióról nem kö -
zöltek részleteket a hatóságok. Szvet -
la na Zsuk egyébként nem is érti, ho -
gyan jutott eszébe valakinek annak
ide jén ellopni a festményt, hiszen az
em bereket akkoriban nem a műalkotá -
sok érdekelték, hanem az, hogyan jut -
hatnak ennivalóhoz. “A szovjet embe -
reknek szerintem eszükbe sem jutott,
hogy el lehet lopni egy festményt és el -
adásából pénzhez lehet jutni” - mond -
ta. Az 1857-ben keletkezett kép mai
ér tékét három millió dollárra becsülte a 
habarovszki múzeum vezető kurátora.
A hét évtized után megkerült fest -
ményt márciusban tervezik közszem -
lére tenni a távol-keleti múzeumban.

A legrégibb ismert szá -
raz földi élőlénykövületet

azonosították
Szárazföldi organizmus legrégibb

ismert kövületét azonosította a Cam -
bridge-i Egyetem kutatója: egy pará -
nyi, 440 millió éves gombafélét – írta a 
BBC hírportálja. Az emberi hajszál át -
mérőjénél is rövidebb Tortotubus nevű 
gomba az életét a föld alatt töltötte –
írja a Bo tan i cal Jour nal of the Lin nean
So ci ety című szaklap friss számában
megjelent tanulmány szerzője, Mar tin
Smith, aki szerint a kicsiny kövület se -
gíthet megérteni, hogy hódította meg
az élet a Föld köves pusztaságát. A leg -
több kutató egyetért abban, hogy az
élet 500-450 millió évvel ezelőtt költö -

zött a tengerekből a szárazföldre. Ah -
hoz azonban, hogy a növények és az
állatok megvethessék a lábukat a szi -
lárd földön, szükség volt tápanyagokra 
és táptalajra. A talaj kialakulását a
gombák indították el, amikor a földbe

nitrogént és oxigént juttattak. Smith
sze rint baktériumok és algák már lé tez -
hettek ekkor a szárazföldön, ám ezek
nyomát alig őrzik kövületek. “Ezért
va lószínű, hogy a Tortotubus a száraz -
földi élet legrégibb fosszilis emléke. A
kis gomba pusztuló anyagokat rohasz -
tott a föld alatt” – magyarázta Smith.
Kövületét több helyen, Skóciában és
Svédországban is megtalálták. A Tor -
to tubus kötélszerű szerkezete a mai
gombákéra hasonlít. (erdekesvilag)

2050-ig több mint fél -
millióan halhatnak meg
a klímaváltozás miatt
Brit kutatók friss előrejelzése sze -

rint 2050-ig több mint félmillió em ber
halálát okozhatja a klímaváltozás. A
klí maváltozás jelentős változásokat idéz -
het elő a Föld lakóinak étrendjében,
ezért a várhatónál több mint félmil lió -
val többen halhatnak meg szélütésben,
rákban, valamint szív- és érrendszeri be -
tegségekben a The Lan cet orvosi szak -
lapban megjelent tanulmány szerzői
sze rint. A szélsőséges időjárási jelen -
sé gek, az áradások és a hőhullámok ak -
kora pusztítást végezhetnek a termés -
ben, hogy a rendelkezésre álló élelem
becsült növekedése harmadával lehet
kisebb 2050-ig. Ez naponta fejenként
99 kalóriával csökkentené a bevihető
kalória mennyiségét - állapította meg a 
klímaváltozásnak az étrend összeté te -
lét és a testsúlyt befolyásoló hatásainak 
értékelése. A globális felmelegedés
négy százalékkal vetné vissza a zöld -
ség- és gyümölcsfogyasztást, 0,7 szá -
za lékkal a vörös húsok fogyasztását a
tanulmány szerint. Az étrend zöldség-
és gyümölcstartalmának csökkenése meg -
duplázná a hiányos táplálkozás miatti
halálesetek számát 2050-re. “Még a ren -
del kezésre álló élelem mennyi sé gének
szerény csökkenése is megvál toztat hat -
ja az étrend energiatartalmát és össze -
tételét, ennek pedig jelentős egészségi
hatása lesz” - írta közle mé nyé ben Mar -
co Springmann, az Oxfordi Egyetem
kutatója. Ezek a változások mintegy

529 ezerrel több em ber halálához ve -
zet hetnek 2050-ig, összevetve a klíma -
vál tozás nélküli jövővel, melyben nö -
ve kedne az élelem mennyisége és fo -
gyasztása is. Valószínű, hogy a nyugat-
 csendes-óceáni és délkelet-ázsiai tér -
ség alacsony vagy közepes jövedelmű
országait sújtja majd leginkább az éle -
lemhiány, a klímaváltozással össze -
füg gő halálozások majdnem kéthar ma -
da Kínában és Indiában következik be
a tanulmány szerint. Európában Gö -
rög országot és Olaszországot érintheti
jelentősen a változás, egymillió görög
la kosból 124-en, Olaszországban egy -
mil lióból 89-en halhatnak meg a klí -
ma változás okozta élelemhiány miatt.
Az üvegházhatású gázok kibocsátá sá -
nak mérséklése kedvezően hatna az
egészségre, 29-71 százalékkal csök -
kent hetné a klímaváltozás miatti halá -
lozások számát - írták a kutatók.

„Vonat” közlekedik
Craiova központjában

Vasúti átkelőre figyelmeztető tábla
került ki Craiova főútjára, ahol nyil -
ván valóan nem jár vonat, ám ez a tábla
arra kötelezné az autóvezetőket, hogy
megálljanak és biztosítsanak. A pol -
gár mesteri hivatal képviselői - miután
az interneten körberöhögték a sofő rök
a táblát - közölték, hogy villamosra fi -
gyelmeztető táblát akartak kihe lyez ni,
ám tévedés történt. “Valaki ‘hoz zá -
értő’ biztosan összetévesztette a vona -
tot a villamossal” - mondta a városháza 
szóvivője, hozzátéve, hogy már elren -
del ték a tábla kicserélését. (craiova fo -
rum)

Semmi se állandó!
VÍZSZINTES: 1. Hirtelen a szájá -

ba vevő. 7. “A szerelemnek ...” (Ho -
ra tius). 14. Eltulajdonító. 15. Olyan,
mint egy ...; érzéketlen. 16. Tokió
egyik repülőtere. 17. Testvér (nép.).
18. ... Novák; festő (Vilmos). 19. Tu -
né ziai és olasz gkj. 20. Nemzetközi
mér tékegységrendszer (röv.). 21. Am -
mó nia-származék. 23. Ekkor indul!
25. Következmény. 28. Hatból kettő!
29. Bent ráad! 30. Értesülés. 32. Dri -
nápoly mai neve. 34. Arad híres szü -
lötte (Árpád). 36. Szaloniki focicsapat.
38. Albán hírügynökség. 39. Paripa.
41. Csonthéjas gyümölcs. 42. Becézett 
Rozália. 44. Fölösleges cifraság. 46.
Szén, nitrogén és kén vj. 47. Lakré -
szek! 48. Becézett Azár. 49. Internetes
amerikai üzlet. 50. Állam (fr.). 52. Ro -
sario folyója. 55. Spanyol, luxemburgi
és svéd gkj. 57. Ásványi fűszer. 58.
Részben tarka! 60. Francia nagyváros.
62. A nagy varázsló. 63. Volt (rég.).
65. Francia részvénytársaság (röv.).
66. ... hatalmas harmadik; Gárdonyi
Géza regénye. 68. Korszak. 70. Ga bo -

nát vág. 72. Idegen férfinév. 74. Kliens -
csalogató. 76. Szervezetet létrehozó.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. ... kezekkel! (Glad -
stone). 3. Veteményes. 4. Szerves cso -
portot jelölő előtag. 5. Becézett Péter.
6. Joskar-...; Mariföld fővárosa. 7. Ter -
mőrész! 8. Gaboni, francia és spanyol
gkj. 9. Svéd dinasztia v. 10. Csattanós
történet. 11. Beinal! 12. Tóth Árpád
szü lővárosa. 13. A ló kenyere. 17. Pá -
pai korona. 20. Rosta. 22. Ezen a he -
lyen. 24. Ostromgyűrűből szabaduló.
26. Hirtelen mozdulattal hozzányúl.
27. Néma tanú! 29. A másik oldalra
me nekülő. 31. Laza bugájú gabona fé -
le. 33. Angol női név. 35. A szobába,
nyomatékosan. 37. Oldalt sáros! 40.
Bodrilak. 43. Betilt! 44. A vadon ...
(Jack Lon don). 45. Lóerő (röv.). 48. ...
kétszer fárad (közmondás). 51. Trom -
bi tahang. 53. Bankban vannak! 54.
Nagy embertömeg. 56. A kőszénkát -
rány lepárlása után marad vissza. 59.
Fizetett taps. 61. Táplálkozó (csecse -
mő). 63. Dolgozik a szabó. 64. Ke let-
 indiai pálinka. 67. Női név. 69. A
tengeriöntés része! 71. Ógörög
viszályistennő. 72. ... right!; Minden
rendben! 73. Becézett At tila. 75. Páros
malőr! 76. Páratlan adás!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Hogy mondják azt, hogy @?
Mindennap használjuk a @ szimbólumot a napokban meghalt

Ray Tomlinsonnak köszönhetően. Most annak járunk utána, ho gyan
nevezik a kukacot a különböző nyelvekben, és hogyan vezethető
vissza a karakter több száz évvel korábbra.

A Wikipédia szócikke több mint öt -
ven nyelven sorolja fel, hogyan hivat -
kozunk a @-ra. Érdekes végignézni a 
listát, csodálatos tárháza a különböző 
állatoknak vagy azok testrészeinek.
Vicces, melyik nyelvben mire asszo -
ciálnak a karakter alakjából.

Magyarul ugye kukacnak ne vez -
zük, a felsorolt nyelvek közül ezzel e -
gyediek vagyunk. Nagyon sok nyelv -
ben hívják majomnak, így nevezik pél -
dául hollandul, bolgárul, horvátul, kir -
gizül, lengyelül, szlovénül. A svájci né -
metek még ebben is precízebbek, mint
a többiek, ők majomfaroknak hívják,
nehogy összekeverjük az állat fejé vel.

Az örmények házi kedvencként hi -
vatkoznak rá, amelyik összegöm bö -
lyödve fekszik a földön. Az azeriek
és az oroszok kutyának hívják, va ló -
színűleg ugyanezért. A mag yar el ne -
ve zéshez a legközelebb a fehérorosz
van, ők kígyónak nevezik. A bos nyá -
kok őrült A-ként hivatkoznak rá, a
görögök kiskacsaként emlegetik, az o -
laszokat és a walesieket pedig a csi -
gá ra emlékezteti a jel. A svédek sze rint
a @ olyan, mint egy elefánt or mány.

De honnan ered a @?
Ray Tomlinson 1971-ben döntött

úgy, hogy a @ karaktert használja az
emailekhez. Jó döntés volt, mert előt -
te a jelet nem nagyon használták más -
ra a számítástechnikában, leginkább
az angol nyelvben használták a ter mé -
kek árának jelölésekor. Például ami -

kor azt akarták leírni, hogy 20 cipó
kenyeret vettek, darabját 10 centes á -
ron, azt így írták le: 20 cipó @ 10 c.

A jelet viszont még régebb óta
használják, első ismert említése a fen ti
értelemben 1536-ban történt. Egy fi -
renzei kereskedő, Francesco Lapi le -
veleiben tűnik fel, a borok árát jelölte 
ezzel. Innen már csak egy ugrás a @
spanyol és portugál nevének jelen té -
se. Ezeken a nyelveken ar ro ba a @
neve, ami súlymértékegység. Maga a
szó az am phora ógörög szóból szár -
mazik, amiben a bort szállították. De
ez már messzire visz az emailektől.

(in dex.hu)

PÁLYÁZAT!
„Álmaim Nagybányája”

Mag yar nyelven tanuló tehetséges,
képzőművészeti érdeklődésű fiatalok számára!

A pályázat keretében 7-12. osztá -
lyos diákok jelentkezését várjuk. A si -
keresen pályázó fiatalok meghívást kap -
nak a Ház képzőművészeti tehetség se -
gítő programjába való bekapcsoló dás -
ra, illetve lehetőséget biztosítunk szá -
mukra, hogy hivatásos alkotómű vé szek
vezetésével mélyítsék el ismereteiket,
fejlesszék képességeiket. A rendszeres 
oktatás és gyakorlatok mellett műte rem -
látogatásra, a nagybányai Művészeti
Múzeum régi és kortárs képző művé -
szeti gyűjteményének megismerésére,
valamint kortárs képzőművészekkel va -
ló megismerkedésre is lehetőséget biz -
to sí tunk.

A „Ge nius loci” (a hely szelleme)

Nagybánya Képzőművészeti Mű hely
szakmai vezetői Deák Orsolya és Győ ri
Kinga nagybányai képzőművészek. A
műhelytevékenységek (grafika és fes -
tészet) március 26 – május 30. között
zajlanak Győri Kinga klastromréti mű -
termében, szombat délelőttönként, ösz -
szesen 8 alkalommal. A zárókiállításra
június első felében kerül sor, a Teleki
Mag yar Házban.

A pályamunka témája amellyel a
képzésre jelentkezni lehet: „Álmaim
Nagybányája”. Készülhet A4-es mé ret -
ben, bármilyen technikával és alap a -
nyagra. A pályamunkákat a Teleki Ma -
gyar Házba várjuk, beadási határidő
2016. március 19., szombat este 8 ó -
ra. A csoportba legtöbb 20 résztvevőt 
tudunk fogadni.

Szeretettel várjuk tavalyi, hasonló
programunk résztvevőit és új jelent ke -
ző ket egyaránt!

A pro gram az Er délyi Tehet ség se -
gítő Tanács és a Te le ki Mag yar Ház
Társaság együtt mű kö dé sében valósul
meg. Támogatója az Emberi Erőfor rás
Támogatáskezelő, a NTP-HTTSZ-M-15
sz. pályázat keretében.

Információ: Dávid Lajos (0744-
 919166), Deák Orsolya (0756- 866-
 156), Győri Kinga (0742- 895468), vagy
személyesen a Teleki Mag yar Ház i ro -
dájában. (TMH)

Teleki Mag yar Ház

Húsvét után kezdjük
a faragott kapu felújítását

Folytatódik a téglajegyek árusítása! 
Húsvét után a 135 éves faragott kapu restaurálásával folytatjuk

a Teleki-ház 2014-ben elkezdett felújítási munkálatait. Terveink
szerint júniustól már teljes külső díszben várjuk a Ház látogatóit, s
bízunk benne, hogy amennyiben pályázataink is jól szerepelnek,
még idén az udvari homlokzat felújítását is elindíthatjuk.

KÖSZÖNETET MONDUNK
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettek:

Szabó Gizella, Nagy bánya – 20 lej
(2 db. egyszerű), Név nélkül, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst), Balogh Gyön -
gyi, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Mur -
vay László, Nagybá nya – 100 lej (e -
züst), Kopányi Mária, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Név nél kül, Nagy bá -
nya - 100 lej (ezüst), Fuksz János, Nagy -
bánya – 10 lej (egysze rű), Die nes Gá -
bor, Nagybánya – 100 lej (e züst), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Györffy Margit, Nagy bá nya – 20 lej (2
db. egyszerű), Misz ti Matild, Nagy bá -
nya – 500 lej (gyé mánt).

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés 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.

Köszö net tel és tisztelettel:
Dávid Lajos

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

A Teleki család örökében
A bányavidéki Telekiektől

a Teleki Mag yar Házig

A Teleki Társaság legújabb, közel 50 ol -
da las kiadványában három jeles bánya vidé -
ki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö -
viden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Te leki család nagybányai kúriájában szol gál -
ja ma a bányavidéki mag yar szórvány kö zös -
sé geket - vagyis a Teleki Házat.

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Kossuth Kiadó:

FERENCZY KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható a Teleki Házban!
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4 ok, miért legyen citromfű a konyhában
Külsőleg, belsőleg használhatjuk

A citromfű az egyik legértékesebb gyógynövényünk, jótékony hatásait kicsik 
és nagyok is bátran élvezhetik. Íme, 4 ok, amiért érdemes otthon tartani belőle.

A mentához hasonlóan a citromfű is az ajakosvirágúak családjába tartozik,
vi szont vadon nem nő, így cserépbe ültetve frissen, vagy tasakokba téve szárított
formában vásárolhatjuk meg. Előbbit ételek, italok ízesítésére is használhatjuk,
utóbbi elsősorban tea készítésére kiváló. Bármelyik formáját részesítjük is
előny ben, a citromfű jótékony hatásai mindenképpen érvényesülnek. Mi most 4
pozitív tulajdonságát mutatjuk meg, amikért érdemes a kamrában tárolni belőle.

1. Nyugtat és segít az álmatlanságban
Mai rohanó, stresszes életformánk nem éppen idegrendszer kímélő. Sokan

ide gesek, feszültek, és még többen küzdenek álmatlansággal. A citromfű remek
idegerősítő és nyugtató, így ha napközben érezzük, hogy felmegy a pumpa, kor -
tyolgassunk el egy bögre citromfű teát. Hasonlóképpen tegyünk lefekvés előtt is, 
fél órával az ágyba bújás előtt igyunk egy csészényit belőle. Álmatlanság el len a
citromfű illóolaja is hatásos lehet: párologtassunk belőle a hálószobában vagy
tegyünk néhány cseppel a párnánkra.

2. Segíti a fogyókúrát
Bár a citromfű elsődleges tulajdonságai között nyugtató hatása szerepel, a

fogyókúrában is számíthatunk rá. Segíti az emésztőrendszer munkáját, de remek
epe- és vízhajtó, és a máj működését is serkenti. Emellett izzasztó hatása is is mert,
mely szintén segítségünkre lehet a feles kilók leadásában. A megfelelő ha tás ér -
dekében tartsunk citromfűtea kúrát, azaz igyunk meg egy csomaggal be lőle.

3. Frissít, energizál
A citromfű mellett a levendula is hatásos lehet az idegek megnyugtatásában,

de míg a levendula úgy nyugtat, hogy közben elálmosít, addig a citromfű épp
ellenkezőleg hat, felpezsdíti, felfrissíti a szervezetet, és energiával látja el. Ha
mind két növény áldásos hatásait szeretnénk kiélvezni, este inkább levendulát
használjunk, míg napközben citromfüvet. Ha a tea unalmassá válna, használjuk
frissen a növényt, és tegyük frissítőként salátára, húsok és halak mellé, vagy csak 
egyszerűen egy pohár vízbe. Ha délután ólmos fáradtság venne erőt rajtunk, pró -
bálkozzunk ezekkel a módszerekkel.

4. Külsőleg ajakherpeszre, ízületi fájdalmakra
A citromfű illóolaját gyakran használják különböző nyugtató krémek alap -

anyagaként, de ezt a tulajdonságát mi is kipróbálhatjuk otthon, ha fürdővizünkbe 
teszünk belőle. Használat előtt az illóolajat egy kevés tejben vagy tejszínben old -
juk fel, és így öntsük a fürdővízbe, máskülönben allergiás reakciókat válthat ki a
bőrön. A citromfüves víz segít meghűlés, valamint ízületi fájdalmak esetén. Kül -
sőleg jól alkalmazható ajakherpeszre is: dörzsöljünk össze tenyereink között né -
hány levél friss citromfüvet, hogy illóolaja hozzáférhető legyen, majd kene ges -
sük be vele a herpeszt. A mentához hasonlóan a leveleket rágcsálva, leheletünket 
is frissíthetjük vele.

Hogyan készül a tea?
1 csésze teához 1 kiskanál szárított citromfüvet áztassunk be, majd 3-4 perc

után szűrjük le. Ízlés szerint mézzel ízesíthetjük. Mentalevéllel vegyesen is el -
készíthetjük a teát. (hazipatika.com)

  Tényleg életmentő lehet a tánc
Az intenzív, önfeledt táncolás csaknem felére csökkenti a szív-

és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát a negyven
év feletti korosztály körében - állapították meg kutatók a témával
világon elsőként foglalkozó tanulmányukban.

A Nyugat-Syd ney-i
Egyetem és a Syd ney-i
Egyetem kutatói több
mint 48 ezer egészséges 
nagy-britanniai lakos
ada tait elemezték 1994
és 2008 között, azt vizs -
gálva, hogy a test moz -
gás milyen hatással van
az egészségükre. Az
Ame rican Jour nal of Pre -
ventive Med i cine című
folyóiratban közölt ta -

nul mány a világon elsőként vizsgálta a tánc és a szívbetegségek miatti halálozás
közötti kapcsolatot.

Az eredmények szerint a táncos lábú résztvevőknél 46 százalékkal ala cso -
nyabb volt a kardiovaszkuláris betegségek miatti halálozás kockázata a vizsgált
időszakban, mint azoknál, akik csak ritkán, vagy soha nem táncoltak.

A jelentős rizikócsökkenés azonban csak azoknál az alanyoknál volt meg fi -
gyelhető, akik legalább kicsit lihegtek, vagy megizzadtak tánc közben, és nem
csu pán ímmel-ámmal mozogtak.

“Nem szabad alulértékelnünk a táncban rejlő játékos társadalmi interak ció -
kat, amelyek, ha intenzív testmozgással párosulnak, rendkívül hatékony stressz -
ol dók lehetnek és hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez” - mond -
ta Em man uel Stamatakis, a Syd ney-i Egyetem munkatársa.

A kutatást vezető Dafna Merom, a Nyugat-Syd ney-i Egyetem tanára arra is
rámutatott, hogy bizonyos táncfajták az igen hatékony intervall edzések in ten zi -
tását idézik. “A táncos ráadásul gyakran örökre táncos marad, vagyis nincsen az
a fajta kiszállás és újrakezdés, amit az edzőtermekben látni” - idézte a szak em -
bert a Medicalxpress című egészségügyi portál. (hazipatika.com)

Fáj a gerinced az ülőmunkától?
Ennek a gyakorlatnak köszönhetően

megszűnnek a kínjaid
Szakértőnk, Fodor Imre fit ness edző, testépítő napi tanácsában ma egy olyan

gyakorlatot mutat, amit széles körben alkalmaznak a gyógyászatban és sporto -
lásnál. Különösen javasolja azoknak, akik mozgásszegény életmódot élnek, ülő -
munkát végeznek, gerincfájdalmaktól szenvednek, vagy rossz a tartásuk.

Csípőfeszítés fekvésben
Feküdj hasra, és támaszd meg a homlokod a szőnyegen. Szorítsd a lábujjaidat

a talajra, majd szorítsd a karjaidat a testedhez, a tenyeredet nyomd a csípődhöz.
Fújd ki a levegőt, és szép lassan, fokozatosan emeld fel a fejed, majd a mell ka -
sod, de figyelj arra, hogy a csípőd maradjon lent, és a kezeid, lábaid se moz dul -
janak. Utolsó lépésként szívd be a levegőt, lassan engedd le a törzsed és a fejed
kiinduló helyzetbe.

Ismételd meg a gyakorlatot 4 sorozaton keresztül 10-szer. Ha heti háromszor
elvégzed, megerősödik a gerincfeszítő izmod és a farizmod. Mindez pozitív ha -
tással lesz a belső szervek munkavégzésére, így sokkal jobban fogod érezni ma -
gad. (femcafe)

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.

• Eladom, vagy elcserélem kétszo -
bás tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a szeretett férj, édesapa

PAPP SÁNDOR
életének 70-ik évében 2016 már ci -

us 6-án elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrízzük.
A bánatos család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drá -
ga édesanya, nagymama, testvér, só -
gor nő

NAGY JUDIT
született Kemka

73 éves korában örökre itt hagyta
szeretteit. Emléke legyen áldott, nyu -
gal ma csendes.

Köszönetet mondunk mindazok nak 
a rokonoknak, barátoknak, ismerősök -
nek, akik szeretett halottunkat utolsó
földi útján elkísérték, sír já ra koszorút, 
virágot helyeztek, mély fáj dalmunkban
osztoztak. A gyászoló család

Szomorúan értesültünk
DERECSKEY ISTVÁN

tanár
haláláról életének 90-ik évében
A székelyudvarhelyi református te -

metőben helyezték örök nyugalomra.
A Kovács család

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy életének 80-ik évében

BACZAI JÁNOS
volt nagybányai lakos március 2-

 án Dorogon elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrízzük.
Gyászoló testvérei és családjaik.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett

DAMÓ LÁSZLÓ
életének 74-ik évében elhunyt.
Temetése ma, március 11-én 14 ó -

ra kor lesz a református temető ra va ta -
lozójából. Gyászoló szerettei.

Szomorú szívvel búcsúzunk drága 
testvérünktől

DAMÓ LÁSZLÓTÓL
Nyugalma legyen csendes, em lé ke

áldott.
Ágnes, Árpád és sógornője An géla

Fájó szívvel búcsúzunk édes a pánk -
tól, nagytatánktól

DAMÓ LÁSZLÓTÓL 
Pihenése legyen csendes, emléke

áldott. Lányai Andrea és Judit, vala mint
vejei és unokái.

Őszinte szeretettel búcsúzom az
oly rövid idő alatt eltávozott

DAMÓ LÁSZLÓTÓL
Áldott emlékét szívemben meg őr -

zöm. Élettársa Aranka

Megrendülten fogadtuk a szomorú 
hírt, hogy a szeretett osztálytárs, jó -
barát

DAMÓ LÁSZLÓ
eltávozott közülünk. Hiányozni

fog. Emlékét megőrízzük.
Volt osztálytársai. 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt ér -
zésünket fejezzük ki Damó Ágnes cso -
porttársnőnknek szeretett testvére el -
vesztése miatt érzett fájdalmában.

A gyógytorna csoport tagjai

Bánatos szívvel osztozunk Papp Te -
rike férje halála miatti fájdalmában.

Barkóczi János és családja

Részvétem Baczai Károlynak és
családjának a szeretett testvér

BACZAI JÁNOS
elvesztése miatt érzett fájdalmá -

ban. Teruka

Őszinte részvétünk a gyászoló csa -
lád nak a szeretett

BACZAI JÁNOS
halála miatti fájdalmában.
Nyugodjék békében!
Erika és barátja

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, 13 éve
annak a szomorú napnak, amikor a
drága férj és apa

KRUPICZER ANTI
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrízzük.
Bánatos felesége és lányai

Március 13-án lesz 11 éve, hogy a
szeretett

id. STRÉBELI ISTVÁN
eltávozott az élők sorából.
Nyugalma legyen csendes.
A család

Fájó szívvel emlékezünk arra a már -
cius 13-ra, amikor drága édesapánk

LÉVAY ZOLTÁN
ezelőtt 9 évvel eltávozott kö zü lünk.
Nyugodjék békében!
A Fecz és Lévay család

Szomorú szívvel emlékezünk
március 12-re, amikor 1 éve, hogy a
szerető édesanya, anyós, nagymama,
testvér

SZTUPÁR (NEMES) IRÉN
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

család.
 
Fájó szívvel és könnyes szemmel

emlékezünk arra a szomorú 1 évvel
ezelőtti március 10-re, amikor

SZABÓ SÁNDORNÉ,
született Bakk Zsuzsanna

szíve megszünt dobogni. Emlékét
szívükben őrzik bánatos férje, leánya, 
édesanyja, édesapja, anyósa, apósa,
test vére, sógora és családjuk.

Fájó szívvel emlékezünk arra a 6
évvel ezelőtti szomorú napra, március 
14-re, amikor a szeretett

SZÁSZ GYÖRGY
(mindenki Gyuri bácsija)

örökre eltávozott az élők sorából.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Drága emlékét kegyelettel őrzi csa -

ládja.

Hat év telt el tisztelt szomszédunk
SZÁSZ GYÖRGY

elhunyta óta.
Szeretettel és kegyelettel emlé ke -

zünk rá. Nyugodjék békében!
Baczai Károly és családja

Március 14-én lesz 6 éve, amikor
tragikus hirtelenséggel itt hagyott sze -
re tett keresztapám és barátunk

SZÁSZ GYÖRGY
Szép emlékét szívünkben meg ő ríz -

zük. Sípos Miklós és Sípos At tila csa -
ládjukkal.

Sajnos, már 6 év eltelt ama szo -
morú nap óta, amikor a jó barát, a fe -
ledhetetlen

SZÁSZ GYÖRGY
örökre eltávozott. Nyugalma felett 

őrködjön az emlékezet.
Az Antal család

Hat év telt el szeretett nász na gyunk
és barátunk

SZÁSZ GYÖRGY
elhunyta óta. Szeretettel és kegye -

lettel emlékezünk rá.
Nyugodjon békében! Mike Klára

11 éve annak a szomorú napnak,
amelyen a szeretett férj, apa, nagy a -
pa, após

RETTEGI SÁNDOR ZOLTÁN
visszaadta lelkét teremtőjének.   
Emléke szívükben él.
A 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.

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!

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  március 17.

0747017580 – Csoma Bea

Március 17-én, csütörtökön 18 ó -
rá ra szeretettel várunk MINDEN ér -
deklődőt a

Nagybányai
Értéktár Mun ka csoport

és Bizottság (NÉB)
soros munkamegbeszélésére,
a me lyen folytatjuk helyi, tájegy -

ségi nem zeti értékeink feltérké pe -
zé sét és meg kezdjük a dokumentáló 
munkát.

Szaniszló József, NÉB elnök

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 a Házban!
MINDEN hétfőn: 5 órától aprók tán -

ca, 6 órától közös népdaltanulás, 6,30-
 tól közepesek tánca, 7,30-órától na gyok
tánca. Oktatóink Kása Zsolt és Kása Me -
linda. Szeretettel várunk!

Boros, teás

GITÁRESTEK
a Házban

énekelj, zenélj, hallgass
velünk régi és új slágereket!

Legközelebb március 18-án, pén -
teken este 19 órától. Vendégünk:

LÉVAI JOCÓ (Szatmárnémeti)
A belépés díjtalan, bort hozzatok 

magatokkal! A teát és hangulatot mi 
biztosítjuk :)
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PAPP SANYI

élt 70 évet
Különleges em ber volt. Ifjú- és

gyer mekkorában mindig kapható volt
valamilyen csintalanságra. Talán nem
követek el szentségtörést, ha felele ve -
nítem egyik, ministránsként elköve -
tett csínytevését. Nagypéntek lévén, a
hívek sorra járultak az oltár elé, hogy
megcsókolják a keresztrefeszített Jé -
zust, amelyet Papp Sanyi és társa tar -
tott. Egy öregúr következett a sorban, 
akinek kertjét néha megdézsmálták a
diákok. Amikor letérdelt a bácsi, Sa -
nyi egy keveset rántott a feszületen,
úgyhogy a csók a padlón kötött ki. A
hívek ájtatos arca szinte nevetésbe
rándult.

Papp Sanyi (mindenki így hívta)
kö vette bátyját, Jocót a futballpá lyán.
Bátyja középpályás, Ő kapus volt. So -
káig védte az akkor harmadosz tály -

ban szereplő láposbányai csapat há -
lóját. Nem is akárhogyan. Ám ezúttal 
sem unatkozott senki, a pályán sem,
azon kívül méginkább. Voltak emlé ke -
zetes védései, de sógorom, Vajda Pé -
ter – aki védőt játszott – látványos ön -
góljait még ő sem védhette. Az öltö -
ző ben is ő volt a mókamester.

Visszavonulása után sokak csodál -
kozására megkomolyodott. Megnő -
sült, családjának és munkájának élt.
Vallásos em ber volt életének utolsó
pillanatáig. A sporthírekről már csak
a sajtóból olvasott. Látva az általa oly 
nagyon szeretett foci körüli cirku szo -
kat, átpártolt a Forma 1-hez. Minden
kora tavasszal felhívta e sorok írójá nak
a figyelmét: Sanyi, a Forma 1 me net -
rendjét ki ne felejtsd!

Már esedékes volt a figyelmez teté -
se, de ezúttal egy sokkal magasabb ha -
talom másképp döntött. Druszám, Te
most már az Égi csapatban játszol, o -
da fentről ügyelsz szeretteidre.

Nyugodj békében!
Simori Sándor

Tenisz: Sarapova elismerte,
megbukott a doppingteszten
Marija Sarapova elismerte, hogy pozitív doppingmintát adott az

idei Ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon, január 26-án, a Serena
Wil liams elleni negyeddöntője napján.

Marija Sarapova pozitív dopping -
mintát szolgáltatott az idei Aus tra lian
Openen, ezt hétfőn saját maga erő sítet -
te meg Los Angelesben tartott sajtó tá -
jé koztatóján. A 28 éves orosz tenisze -
zőnő meldoniummal bukott le, amely
szert 2006 óta szedi egészségügyi o kok -
ból.

Sarapova hozzátette: a 2000-es évek
közepén gyakran betegeskedett, mag né -
ziumhiányt állapítottak meg és cukor -
betegségre  utaló jeleket találtak nála. A
családjában előfordult cukorbetegség,
ezért kezdett gyógyszereket szedni.

„Megbuktam a teszten, vállalom e -
zért a teljes felelősséget – mondta az öt -
szörös Grand Slam-győztes kiválóság.
– Már tíz éve szedem ezt az or vos sá -
got, de idén január elsején felkerült a
tiltott anyagok listájára, amiről nem
tud tam. De cem ber 22-én kaptam egy
e- ma ilt a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökségtől (WADA) a tiltólistán sze -
replő szerek listájának változásairól, de 
nem nyitottam meg a levelet. Az utób -
bi tíz évben a családi orvosomon ke -
resztül kaptam a mildronate nevű orvos -
ságot. Néhány napja érkezett egy levél
a Nemzetközi Teniszszövetségtől, a -
mely ben észrevettem, hogy van ennek
egy másik neve is, meldonium. Erről
nem tudtam. Fontos tehát megérteniük, 
hogy ez a szer eddig nem szerepelt a
WADA által tiltott szerek listáján, te -

hát tíz évig legálisan szedtem a gyógy -
szert.” 

Sarapova karsérülése miatt a ta va -
lyi wimbledoni torna óta csak négy ver -
senyen indult – legutóbb az Aus tra lian
Openen játszott, amelyen Serena Wil -
li amstől kapott ki –, a világranglistán a
hetedik helyig csúszott vissza.

„Nagy hibát követtem el. Cserben
hagytam a szurkolóimat, cserben hagy -
tam a sportágat, amelyet négyéves ko -
rom óta űzök és imádok. Tudom, hogy
lesznek következményei, de nem aka -
rom így befejezni a pályafutásomat. Re -
mélem, esélyt ka pok rá, hogy foly tat -
hassam a teniszt” – jelezte Sarapova,
hogy mindenképpen vissza szeretne tér -
ni a pályára. 

Az interneten élőben közvetített saj -
tótájékoztatón nagy számban jelentek
meg a média képviselői, sokan arra szá -
mítottak, hogy Sarapova a visszavo nu -
lását jelenti be, azonban nagyot téved tek.

„Tudom, hogy sokan azt hitték, a
visszavonulásomat tudatom ma a világ -
gal, de ha valaha el is jön ez a pillanat,
biztosan nem egy belvárosi Los An ge -
les-i szállodában teszem meg, ilyen csú -
nya szőnyegen.” 

(NemzetiSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Női kézi: Pineau hazatér,
a Nagybánya szétesik

Egyre-másra látnak napvilágot a hírek arról, hol folytatják a
nagybányai HCM  női kézilabdacsapatának játékosai. A legfrissebb,
hogy Allison Pineau hazatér Franciaországba, miután kétéves szer -
ző dést kötött a Brest Bretagne HB együttesével. 

 A 26 éves irányító igazi vándor ma -
dárnak számít, megfordult a Vâlcea, a
Vardar Szkopje és a Krim Ljubljana
csapatában is, az idén pedig kiváló sze -
zont fut a HCM csapatával. A 2009-
 ben az év legjobb kézilabdázójának meg -
választott játékos 82 találatával a máso -
dik helyen áll a Bajnokok Ligája gól lö -
vőlistáján. Pineau Ma rie Prouvensier,
Astride N’Gouan és Cléopatra Darleux 
után a Brest negyedik igazolása.

Ami a nagybányaiakat illeti, szintén 
ma (kedden) vált hivatalossá, hogy a
hol land Lois Abbingh az Issy Parisban
folytatja pályafutását.

Román sajtóhírek szerint Paula Un -
gu reanu és Katarina Jezic a honi rivá -
lis bukaresti CSM -hez igazol, míg a je -
lenleg sérüléssel bajlódó Gei ger Me lin -
da maga kérte, hogy bontsák fel a szer -
ződését.

(Nemzeti Sport)

Hivatalos a CFR újabb
pontlevonása 

Tízpontosra duzzadt a Kolozsvári CFR pontlevonása, miután a
Román Labdarúgó-szövetség fellebbviteli bizottsága kedden helyben
hagyta a fegyelmi bizottság első fokú határozatát, amely további négy
ponttal büntette tartozásai miatt a szezont 6 pont levonásával kezdő
fellegvári együttest.

A Szamos-partiak ezt már csak a
Nem zetközi Sportdöntőbíróságon (CAS)
támadhatják meg – bár Iuliu Muresan
klubelnök igazságtalannak tartja a bün -
tetést, mégsem biztos, hogy megóvják
azt.

A CFR, mint ismert, a csődvédelmi
eljárás miatt nem tudta időben tör lesz -
te ni adósságait, de miután ezt először a
CAS figyelmen kívül hagyta, most a ha -
zai testület is életbe léptette a már ta -
valy ősszel meghozott döntést. Az újabb
szankció miatt az alsóházi rájátszás
első fordulója után a Kolozsvári CFR
17 ponttal a harmadik a Craiova és a
Ia si által 19 ponttal vezetett össze tett -
ben. A hétfői találkozó egyébként gól

nélküli döntetlennel zárult a Chiajna és 
a Temesvári Poli között.

A felsőház hétfő esti zárómeccsét o -
lyan szintű sportszerűtlenség jelle mez -
te, hogy a Marosvásárhelyi ASA hét
emberrel a pályán fejezte be a vendég
Târgu Jiu-i Pandurii el len 2-0-ra elvesz -
tett találkozót. A klub keddi hivatalos
közleményében elnézést kért a pályán
eluralkodott feszültség miatt, de meg -
lá tásuk szerint az ellenfél részéről ta -
núsított, ám a játékvezető által büntet -
lenül hagyott provokáció is hozzájárult 
a történtekhez.

Erre példaként a Tucudeannal szem -
beni durva ütés mindössze sárga lappal 
történő szankcionálását említették, hoz -
zátéve, hogy ettől függetlenül ők is ki -
vizsgálják a pályán történteket, és meg -
büntetik sportszerűtlen játékosaikat. A
felsőházi rájátszás első fordulója után
az összetettben Astra (29 pont), Pan du -
rii (27), Dinamo (25), Steaua (23), Vii to -
rul (23) és ASA (19) a sorrend.

 (Krónika)

SÍZÉS

XXI. VETERÁN KUPA
A nagybányai Hegyimentő Szol gá lat immár

huszonegyedik alkalommal szer vezi meg
a VETERÁN SÍZŐK KUPÁJÁT.

A 2016. március 12-én, szombaton több kategóriában
megrendezendő ver senyre Suioron kerül sor,

10 órai kez dettel. Iratkozni a helyszínen lehet.

MINDEN SÍKEDVELŐT SZERETETTEL VÁR NAK!


