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A Főtér Fesztivál 2016 szervezői idén is
progamajánlási akciót hirdetnek

Az idei Főtér Fesztivál szervezői meg -
hívják a helyi és bányavidéki mag yar
civil szervezeteket, intézményeket és cso -
portosulásokat, vegynek részt az idei
rendezvénysorozaton saját program mal,
előadással vagy más jellegű bemutat ko -
zással.

Ennek érdekében a szervezők prog -

ramajánló akciót hirdetnek, azaz felké -
rik a szervezeteket, hogy egy egyszerű
űrlap kitöltése útján jelezzék részt vé te -
li szándékukat. A programajánlási űr -
lap letölthető a Nagybánya.ro főol da -
lán és igényelhető emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro
Beküldési határidő: 2016. április 1. 

Ünnepelt a megye magyarsága
A megyeszékhelyi rendezvények mellett a többi magyarlakta te -

lepüléseken is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és sza bad -
ságharc eseményeiről. A máramarosszigeti, hosszúmezői, kol tói,
domokosi és szamosardói megemlékezésekről kaptunk beszá molókat.

Máramarossziget
Máramarosszigeten a közös meg -

em lékezés ünnepi istentisztelettel kez -
dődött a református templomban, majd
koszorúzással folytatódott a temp lom -
kertben, illetve a református és a ró -
mai katolikus temetőben.

Az ünnepi pro gram során Igét hir -
de tett Fazakas Hajnal Szilágykö vesd -
ről, szolgált a református egyház köz -

ség énekkara. Ünnepi köszöntőt mon -
dott Dr. Béres István László, a Tör té -
nelmi Máramaros RMDSz elnöke. Ezt
követően ünnepi műsorral léptek fel a
Leöwey Klára Líceum diákjai, illetve az
Újpesti Károlyi István Általános Isko -
la és Gimnázium tanulói. A megem lé -
kezés koszorúzással ért véget a temp -
lomkertben,  illetve a teme tőkben.

Hosszúmező
Hosszúmezőn is istentisztelettel kez -

dődött az ünnepi megemlékezés a he -
lyi református templomban. Ünnepi mű -
sorral léptek fel a Bocskai István cser -
készcsapat, a Hosszúmezői Általános
Iskola diákjai, a templom énekkara és
a Búzavirág népdalcsoport.

Az ünnepi megemlékezés koszo rú -
zással és tisztelgéssel zárult a római ka -
tolikus templom kertjében felállított em  -
lékoszlopnál, ahol ünnepi beszédet mond -
tak a mag yar politikai pártok kép vise -
lői és a meghívottak. (Pongrácz Panni)

Domokos
A megemlékezés istentisztelettel kez -

dődött délután fél hatkor, utána a meg -
em lékezők a kultúrotthonba vonultak,
ahol nemzeti színű lobogókkal és terí -
tékkel feldíszített meleg terem várta ő ket.

A színpadról Németh Zoltán RMDSz-
 es városi tanácsos köszöntötte az egy -
begyűlteket, elmondva, hogy a domo -

kosiaknak nagyon fontos emlékezniük 
az 1848-49-es forradalom és szabad -
ságharc áldozataira, tudniillik az ak ko ri 
események alakításában 127 domo kosi
nemzetőr vett részt, végigharcolva az
egész erdélyi hadjáratot, Kádár Ferenc
százados vezénylete alatt, aki többed -
magával életét vesztette a szebeni csa -
tában 1849-ben.

Németh Zoltán a továbbiakban kö -
szöntötte a nagybányai ,,Lendvay Már -
ton” Színjátszó Kör tagjait, akik az ő
meghívására, Simori Sándor vezetésé -
vel érkeztek Domokosra, hogy előa -
dá sukkal szebbé tegyék az ünnepet.

A helyi iskolások előadása nyitotta
meg a műsort. Először a Németh Er -
zsébet tanárnő által felkészített hely -
beli ,,Benkő Ferenc” Általános Iskola
V-VIII. osztályos diákjainak a szava -
la tát (köztük a Nemzeti dalt is), illetve
egy hazafias dalokból összeállított nó -
tacsokrot hallgathattak meg az egybe -
gyűltek. Ezután a Molnár Judit taní -
tónő által felkészített diákok szóra koz -
tatták az emlékezőket egy külön erre
az eseményre összeállított zenés-tán -
cos-verses műsorral.

A gyermekek előadását a nagy bá -
nyaiak előadása követte, majd szere -
tetvendégség zárta az eseménysort. A
mulatság, a közös szórakozás, tánccal, 
énekléssel (beleértve a mag yar és a szé -
kely himnuszok eléneklését is), nótá -
zással éjfél utánig tartott.

A szervezők ezúton is köszönik a
Domokosi Református Egyház gond -
no kának, presbitériumának (beleértve
feleségeiket, családtagjaikat is) és mind -
azoknak az áldozatos munkáját, akik
lehetővé tették az ünnepség megren de -
zését és színesebbé, gazdagabbá tették 
azt. (folytatás a 3. oldalon)

Szinérváralján hagyományosan a
Zágonyi-kopjafánál emlékeztek

meg az 1848-49-es hősökről
(Fotó: Szilágyi Éva, Tóth Tünde)

Bérletes előadás
A Szatmárnémeti Harag György

Tár sulat második bérletes előa dá sá -
ra már cius 29-én, kedden, 18.00 ó -
rától ke rül sor a Városi Színház ban.

 Műsoron: 

Örkény István:
„Tóték”

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.

RMDSz
KÖZLEMÉNY

A folyó év júniusában esedékes hely  -
hatósági választásokra ké szülve az
a lábbiakban közöljük a következőket:

A helyhatósági választásokon való
sikeres szereplés végett, a minél jelen -
tő sebb számú mag yar önkormányzati
képviselő megválasztása érdekében a
Nagybányai RMDSZ szervezet az egy -
fordulós, állóurnás előválasztási mód -
szer mellett döntött.

Az előválasztásra folyó év éprilis
10-én kerül sor. A további részleteket
a követekző lapszámokban közöljük.

A jelöltekre vonatkózó előírás a lább
található.

A tanácsosjelölt pályázatot nyújt be 
a Nagybányai RMDSZ szervezethez, a -
melynek kötelező módon tartalmaznia
kell a következő dokumentumokat:

1. Jelölési nyilatkozat
2. Személyazonossági igazolvány

má solata
3. Legalább 3 éves RMDSz-tag ság,

az RMDSz tagsági könyv másolata
4. Önéletrajzi  adatlap
5. Politikai nyilatkozat adatlap
6. Önkormányzati programjavas lat,

amely a település adminisztrálásával és
fejlesztésével kapcsolatos elképze lé se it
tartalmazza a következő 4 éves idő szakra

7. Előválasztási nyilatkozat.
8. Bizonylat, amellyel igazolja, hogy

az előző mandátuma idején eleget tett a 
szervezettel szembeni pénzügyi köte le -
zettségeinek

 A jelölési pályázathoz szükséges tí -
pusnyomtatványok az illetékes RMDSz
szervezetnél igényelhetők vagy letölt -
hetők az RMDSz honlapjáról.

A jelölési pályázatok benyúj tásá nak
határideje településenként változhat:

Nagybánya – pályázatok benyúj tá -
sának 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 benyújtá sá -
nak határideje 2016. március 20.

Vida Noémi RMDSz elnök



2016. március 18. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* Szerdán, március 23-án, 12.00 ó -

rai kezdettel is ten tisz telettel egybe kö -
tött unitárius esperesi vizsgálószéki
köz gyűlésre kerül sor az evangélikus
templomban.

* Az Nagybánya-újvárosi refor má -
tus temp lom ban jövő héten bűn bánati
hetet tartanak húsvét ünnepére készül -
ve. A bűn bá na ti istentiszteletek kez dé -
si időpontjai délelőtt 9 és délután 18
óra. Nagypénteken, délelőtt 10 órakor,
déli 12 órakor és delután 18 órakor vár -
ják a kedves híveket. A péntek délutáni 
szertartás keretén belül úrvacsoraosz -
tás lesz.

* A Nagybánya-újvárosi refor má -
tus templomban virágvasárnap ünne pén
10 ifjú fog hitéről tanúbizonyságot ten -
ni a konfirmáció ünnepi istentisz te le tén.

* A Nagybánya-újvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök nyu -
galomra Bálint Gyula testvérünket, a -
kit 68 évesen szólított magához az Úr,
Kovács Károly testvérünket, akit 75 é -
vesen kísértünk utolsó földi útjára és
Koncz Sándor testvérünket, aki 54 é -
vesen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől kísértünk utolsó
földi útjára Damo László Csaba test -
vérünket, aki 75 évesen hunyt el. Nyu -
godjon békében!

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség nagy csütör -
tökön délután 17 órától, nagypénteken
szintén délután 17 órától, valamint hús -
vét vasárnap délelőtt 10 órától tart ün -
nepi istentiszteletet úrvacsoraosztással 
és húsvét hétfőjén délelőtt 10 órától u -
gyancsak úrvacsoraosztással egybekö -
tött ünnepi istentisztelet  lesz.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság templom ünnepi mise rend -
je:

Nagycsütörtök, március 24.:
- 18.00 óra, szentmise az utolsó va -

csora emlékére, oltárfosztás, szent ség -
imádás

- 23.00 óra, közös szentségimádás
emlékezvén Jézus olajfákhegyi szen ve -
désére

Nagypéntek, március 25.:
- 11.00 óra, keresztút
- 18.00 óra, nagypénteki szertartás 

- passió, keresztleleplezés

Nagyszombat, március 26.:

- 11.00 óra, szentségkitétel - egész -
napos szentségimádás

- 20.00 óra, feltámadási szertartás
- ételszentelés

Húsvét, március 27.:
- 7.00 óra, Szentmise - étel szen te -

lés
- 8.00 óra, Szentmise - ételszen te -

lés
- 10.00 óra, Szentmise
- 11.30 óra, Szentmise
- 19.00 óra, Szentmise

Húsvéthétfő, március 28.:
- 8.00 óra, Szentmise
- 10.00 óra, Szentmise
- 11.30 óra, Szentmise
- 19.00 óra, Szentmise
* A nagybányai katolikus Szent há -

romság plébániától helyezték örök nyu -
galomra Vánt Karolina született Mu -
resán asszonytestvérünket, akit 82 éve -
sen szólított magához az Úr és Men de -
lovics Sándor testvérünket, aki 48 éve -
sen távozott szerettei köréből. Nyu god -
janak békében!

* A nagybányai Krisztus Király
templomból fáklyás, gyertyás ke reszt -
út indul március 18-án, pénteken, 18.30
órakor, imádkozva, énekelve felvo nul -
va  a Kereszthegyre, ahol az egyes ke -
reszt úti stációknál más-más család mond
elmélkedést. Hozzanak magukkal gyer -
gyát, gyerekek akár fáklyát. Min den kit, 
aki ilyen módon szeretne osztozni Jé -
zus keresztútjában, várunk szeretettel.

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,A szabadság ott

kezdődik, ahol megszűnik
a félelem.” (Bibó István)

Országos Találkozó: 2016. április 8-10.
A Bo nus Pas tor Alapítvány idén második alkalommal

szervezi meg Országos Találkozóját (Utógondozói Kon fe -
renciáját) 2016. április 8- 10. között Mérán, Kolozs megyében.

Ezen találkozók fontos szerepet töltenek be a szen vedély be -
tegségekből való felépülési folyamatban és a hozzátartozók vi -
szonyulásának megváltozásában.

A rendezvény részvételi díja 80 lej (teljes részvétel)/ 50 lej
(csak a programokon való részvétel). További információkért ke -
ressen rá a www.bonuspastor.ro honlapra.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: Szakács Előd, tel.: 0752 243649,

e-mail: elod@bonuspastor.com

Kiállítás

Varna János Antal: Harmóniák
A nagybányai ,,Petre

Dulfu” Megyei Könyvtár 
szervezésében március

15-én nyílt meg a
Művészeti Szalonban
Ioan Anton Varna

egyéni tárlata.
A kiállítás-megnyitó meg -
hívottja dr. Kovács Ber ta -
lan egyetemi tanár volt.
A tárlat 2016. március

26-ig látogatható.

Mindenkit szeretettel várnak!

Szebenben mutatják be azt a filmet, ami
a máramarosi zsidó törpecsaládról szól
Tegnap mutatták be Nagyszebenben azt a filmet, ami a máramarosi zsidó

törpecsaládról szól.
A világ előtt szerepléseiről ismert

hét testvér nem ritkán voltak Mengele
doktor kisérleti alanyai. Talán épp en -
nek köszönhető, hogy életben marad -
tak.

A koncentrációs táborban összesen 
nyolc hónapot töltöttek, egészen a tá -
bor felszabadításáig. A film a hét test -
vér életét igyekszik bemutatni, akik
pusz tán zsidóságuk miatt lettek depor -
tálva, de érdekes életvitelük és törpe
növésük miatt maradtak életben.

A hét testvér fellépéseivel bejárta
nemcsak Máramaros megyét, hanem a 
világ számos pontján is megfordult.

(ehirmondo.ro/forrás: radiocluj.ro)

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.
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Ünnepelt a megye
magyarsága
- folytatás az első oldalról -

Szamosardó
Idén március 13-án emlékeztek meg

Szamosardón az 1848-ban történt ese -
ményekről, akárcsak minden évben szo -
kásainkhoz, hagyományainkhoz hűen.

A harangszó hívására szép számban 
jelentek meg falunk lakói, majd az el -
hangzott ünnepi istentisztelet után a tö -
meg az emlékmű köré tömörült, ahol
Vicsai János ünnepi beszéde után ko -
szorúzott az  RMDSz, a Szamosardói
,,Kós Károly” Általános Iskola, a Sza -
mosardói Református Egyház és a Tu -
rul Sas Lovagrend, majd ezek után fenn -
hangon, magasztosan énekeltük a Nem -
zeti imánkat. Ezt követően mindenki le -
vonult a kultúrotthonba, ahol a VII. osz -
tályosok felelevenítették az 1848-49- ben
történteket, Román Renáta történelem
szakos tanárnő vezetésével. Ezután fa -
lunk néptánccsoportját, a Bokréta nép -
tánc csoport előadását nézhettük meg, a -
mint őseink néptáncát elevenítették fel
szívet-lelket melengető módon, Nagy
Annamária igazgatónő segítségével. Leg -
végül iskolánk kórusa, a Vi ola kórus tet -
te színesebbé a napot, Tóbiás István-
 Tamás vallástanár vezényelésével.

Elmodhatjuk, hogy változatos, él -
ménydús megemlékezést hagytunk a
hátunk mögött.

Remélem, hogy ez minden évben így 
lesz, és megemlékezünk majd mindig
arra, hogy honnan is származunk, arra,
hogy őseink mit tettek értünk és leg fő -
képpen arra, hogy kik vagyunk. Tiha -
nyiné Tamás Ágnes verséből idézve: 

„Ha itt megtaláltad a szerelmet,
ha itt él jó anyád,

nem szippanthat magába a nagyvilág!
Elmenni csak kicsit, ha nagyon muszáj,
ám a szülőföld egyszer mindenkit hazavár!

Míg a Himnuszt énekli a szíved és a szád,
addig nem hagyhatod el végleg

e szép mag yar hazát!
Legyen hited, éltessen a remény,

mert az élet most mindenütt kemény!”

Ez keltse fel bennünk azt a tudatot,
hogy megmaradjunk abban a nem zet ben, 
amit őseink szereztek életük felál dozá -
sával. Isten óvja a magyarokat! (Fóris
Henrietta)

Koltó
Hagyományainkhoz híven idén is

meg emlékeztünk Egerből és Bihar szent -
jánosról érkezett vendégeinkkel az 1848-
 49-es forradalomról és szabadság harc -
ról.

Március 13-án, vasárnap délelőtt ün -
nepi istentisztelettel kezdődött a meg -
emlékezés. Nt. Csomay Árpád bihar -
szentjánosi református lelkipásztor a go -
nosz szőlőművesek (Mt 21,33-44) pél -
dázatán keresztül vont párhuzamot Is -
ten népe és a mag yar nép között. El -
mondta, hogy Isten egy szép szőlős -
kertet ültetett a Kárpát-medencébe is,
bekerítette védő hegyekkel, és bele he -
lyezett minket, magyarokat, hogy őriz -
zük a földet és végezzük feladatainkat.

Kérdés, hogy meg tudjuk-e becsülni ezt 
a szőlőskertet, tudjuk-e hűséggel vé gez -
ni a kapott feladatokat, és termünk-e
gyü mölcsöt Isten dicsőségére. Meg ma -
radás a mag yar nép számára is csak ak -
kor lehet, ha Krisztusra néz és belőle
meríti az erőt. Ha nem csak kenyeret és 
cirkuszt akar önző módon, hanem a hon
iránti hűség él szívében és ez tettekre
sarkallja – legyen szó akár arról, hogy
gyermekének beszél az ősi múltról, s a
múltat, jelent, jövőt kézben tartó Isten -
ről, vagy akár arról, hogy imádságban
hordozza népe vezetőit.

Az istentisztelet keretében a helyi
lelkipásztor, Nt. Ecsedi Árpád kö szön -
tötte az egybegyűlteket, majd a bihar -
szentjánosi kórus szívet és lelket gyö -
nyörködtető versekkel és énekekkel ör -
vendeztette meg az ünneplő gyüle ke ze -
tet, Tolvaj Judit kórusvezető irányí tá -
sá val.

A templomból kilépve a szo bor park -
ban helyezhettük el az emlékezés ko -
szorúit. Csendes Lajos polgármester kö -
szöntötte az egybegyűlteket, majd Far -
kas Gábor, az egri ,,Dobó István” Nyug -
díjas Klub vezetőségi tagja szólt az ün -
neplő tömeghez.

A koszorúzást követően gyerme ke -
ink és ifjaink színvonalas műsorát kö -
vet hettük figyelemmel. Elsőként a ,,Pe -
tőfi Sándor” Gimnázium felső tago za -
tos diákjai idézték fel 1848. március 15.
eseményeit, Balogh Csaba magyar ta -
nár irányításával. Majd a Somfa Együt -
tes verses-zenés-táncos összeállítását lát -
hattuk, melyért Tamás Sajtos Erzsé bet -
nek mondunk köszönetet. Zárásként pe -
dig nyárádmenti és szatmári táncot ad -
tak elő a Somfavirág Néptánccsoport
tagjai, akiket Szarvas Károly tánc ok ta -
tó készített fel.

Szeretetvendégséggel zárult a dél u -
tán, melyet a koltói Agape Alapítvány
támogatott. Köszönjük nekik mind any -
nyiunk nevében ezt a támogatást, és mind -
azoknak, akik sok-sok munkával hozzá -
járultak az ünnepség lebonyolításához.

A múltból erőt merítve, egységben,
Istenre nézve haladjunk tovább az ú ton, 
hogy ne csak múltunk, hanem jövőnk
is legyen! (Tar Renáta)

Jogi fogalomtár (21.)
A lakhely (románul domiciliu) - a

természetes személy, életviteléből ki -
folyólag, szabadidejében egy bizonyos 
területre határolható el. Ez az otthona,
ahova a nap folyamán előbb-utóbb visz -
szatér, s általában itt megtalálható, to -
vábbá ennek köszönhetően ismertté vá -
lik ezen a környéken. Ebből kifolyólag 
a jog ezt a helyet a természetes sze mély
egyik azonosítójaként tartja számon, szak -
nyelven ezt nevezzük lakhelynek vagy
székhelynek. Az azonosítás a lakhely cí -
mének megadásával történik (tele pü lés,
utca, házszám), s amely a személy azo -
nosító okmányaival bizonyítható.

A lakhelyhez vagy székhelyhez va -
ló jogot, és ennek szabad megha tá ro zá -
sát már az Alkotmány is szavatolja, eb -
ben az értelemben minden állam pol gár -
nak biztosított joga, hogy lakhelyét vagy
székhelyét az ország bármely hely sé gé -
ben szabadon válassza meg...

A törvényes meghatározás szerint a
lakhely a természetes személy elsőd le -
ges választott lakóhelye, a székhely pe -

dig a másodlagos, ami különbözik a lak -
helytől. Mindkettőből egy állam polgár -
nak csak egy-egy lehet, még akkor is, ha
több lakható ingatlan tulajdonosa. Vi -
szont a  lakhely vagy székhely megvál -
toztatható, ha az illető személy kinyil -
vánítja szándékát ilyen értelemben.

A lakhely jelentősége a jogtu do mány
számára több esetben is kimutatható: el -
sősorban egy azonosító; a bíróság ide
küldi ki az idézést; jogvita esetén az
összes közölni való perirat ide érkezik;  
a bírói hatóságok területi illeté kessé gé -
nek a meghatározásakor, a polgári per -
rendtartásban az általános szabály sze -
rint a keresetet ahhoz a bírósághoz kell
benyújtani, amely hatáskörében talál ha -
tó az alperes lakóhelye; a hagyatéki tár -
gyalást az örökhagyó utolsó lakhelyén
illetékes bírósághoz kell benyújtani; vá -
lóper esetén a házastársak utolsó közös 
lakhelye szerint illetékes a bíróság; stb.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

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.

78 éves korában

Elhunyt
Boczor József
(1937. szeptember 15. -

2016. március 14.)

Múlt héten, illetve ezen a héten 
nem kaptuk meg a már meg szo -
kottá vált heti Boczor-jegyzetet.
Tudván, hogy a Tanár Úr egész -
sé gi állapota nem a legjobb, rossz
érzésem támadt. Éppen írni ké -
szültem Neki, hogy megér deklőd -
jem, mi az oka a kimaradásnak,
amikor jött a hír: Boczor József el -
hunyt.

Szinérváralján ismertem meg
a Tanár Urat a 80-as évek első fe -
lében, ahol mag yar nyelv és iro -
dalom szakos tanárként tevé keny -
kedett. Mi voltunk az utolsó vá ral -
jai tanítványai. Azóta szinte alig
találkoztunk, az utóbbi időben a -
zonban elektronikus posta útján
tartottuk a kapcsolatot. Pár hó -
nap ja Felsőbányán jártam, és sze -
rettem volna két könyvet eljut tat -
ni Neki (az egyiket, a Szinér vá ral -
ja-monográfiát saját kérésére), de
tőle független okok miatt szemé -
lyesen akkor sem találkoz hat tunk.

Egykori váraljai diákjai rend -
sze resen érdeklődtek tőlem felőle, 
az Új Szóban megjelent jegyzetei
alapján arra gondolván, hogy nyil -
ván gyakran találkozunk. Sajnos, 
ez nem így volt. Legutóbb, éppen
egy múlt hétvégi rendezvényen e -
gyik ta nítványa kérdezte meg tő -
lem, hogy mit tudok a Tanár Úr -
ról? Másik volt diákja pár hónap -
ja köz ben járásommal kereste fel
a Tanár Urat, hogy egy kis jó vá -
raljai bort vigyen Neki. Olyan,
mos tanra már nyugdíjassá érett
tanítványa is volt, aki a Tanár Úr
ráhatására lett pedagógus.

Szóval, mindenki által kedvelt
tanár volt. Persze, ,,irigyei” is a -
kad tak. Jómagam azért irigyel tem,
mivel az átkosban, hogy, hogy nem,
honnan, honnan nem, rend sze re -
sen különféle külföldi magazi no -
kat, folyói rato kat, újságokat sike -
rült beszereznie, olyanokat, ami -
lyenekről én még álmodni sem
mertem a ,,szürke korszakban”.

Ami kellemesen meglepő volt
számomra: szinte valamennyi vá -
raljai diák já ra név szerint emlé -
kezett, pedig nem kevés év telt el
azóta, hogy Váralján tanított. (Csak
csendben jegyzem meg: jómagam 
is tanítottam két évet, úgy 10 év -
vel ezelőtt - nem pedig 3-4 év ti -
zede, mint a Tanár Úr -, de mára
már csak arcról ismerem fel pár
tucatnyi egy kori tanítványaimat,
nevekre csak elvétve emlékszem.)

Bár hiányozni fognak a Tanár
Úr hangulatos cikkei, beszámolói, 
szelíd mosolya, szeretetet sugárzó 
arca örökre melengetni fogja lel -
künket és elkísér földi utunkon.

Nyugodj békében, Jóska bácsi!

Tamási At tila
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Sátor
Magyarlápos mindig mostohagyer -

meke volt az országnak, ahova nem volt
érdemes befektetni összegeket. Elsősor -
ban nehezen megközelíthető, útjai gon -
dozatlanok voltak, vasútja nincs. Pedig 
csak keresni kell a megoldást. Rá ter mett,
okos emberekre lenne szükség, de leg -
fontosabb a TŐKE. Földje például ki -
tűnő alapanyag a tégla, cserép ké szí té -
séhez, a ‘40-es években el is kezdődött
egy téglagyár építése, amit a háború
szélvihara elfújt. De lehetne modern
zöldség-gyümölcs konzervgyárat is a -
la pítani. Miért hozzuk drága pénzen kül -
földről az ilyesmit? Minden lehetőség
adott. Vagy tejfeldolgozásra alkalmas 
felszerelés (szerkentyű stb.) kellene!

A helybeli lakosság úgy boldogult,
ahogy tudott. A lazításról, feltöl tődés ről
se feledkezzünk meg. Híres fürdőnk i -
gaz nincs, de lehetne! Ha az 1800-as é -
vekben ezt meg tudták oldani - amikor
még nem volt annyi mod ern felsze re lés, 
mint napjainkban -, csak befektetés, szak -
értelem kell hozzá. Itt van a közelben

Sztojkafalva. Az 1800-as években élte
virágkorát, egészen az I. világhá ború -
ig. Ez az országos hírű gyógyvízfor rá -
sokkal megáldott fürdőhely Magyar lá -
postól 7 km-re É-Ny-ra fekszik, a Sátor
nevű kialudt vulkánhegység lábánál.

A Sátor-hegy 1041 m magasan fek -
vő vulkánikus eredetű hegy. Kisebb test -
vére a Cibles-havasnak. Jól kivehető a
távolból trapéz formájú, óriási krátere.
Innen kapta elnevezését, románul Şat -
ra. Ez idővel beomlott, feltöltődött, fenn -
síkszerűvé vált. Vulkánikus eredetű u -
tánműködése az ásványvízforrások gaz -
dagsága. Ezt használták ki az élelmes
üzletemberek. 1800-ban híres fürdő -
hellyé alakították át, ahol a gyógyvizet
mind külső, mind pedig belső keze lés -
re használták. Közben csodaszép fara -
gott pavilonokat emeltek (fotón lát tam).
A központi medencében gyógytorna
folyt. A fürdő orvosi felügyelet mellett 
működött. Besenszki Antal évtizedes e -
redményes munkája hírnevet szerzett.
Özönlöttek a gyógyulni vágyó bete gek.
Érdekes módon oldották meg a köz le -
kedést. Úgynevezett fiákerek a leg kö -
zelebbi vasútállomásról (Galgóról) szál -
lították a vendégeket. Mert nem csak

betegek, hanem nyaralni vágyók is szí -
vesen látogatták. Volt itt vendéglőtől
tekepályáig, teniszpályától platánsze gé -
lyezett sétányig minden. Ez mind a gr.
Eszterházy birtokhoz tartozott. Híre sek
voltak az úgynevezett Anna-bálok. Nagy -
mamám, mint érdekességet, sokat me -
sélt erről. Itt volt úgynevezett első bá -
lozó 16 éves korában, de ezután is, mint 

fiatalasszony sokáig részt vett nagya -
pám mal ezen az ünnepségen. (Nagy ma -
mám ugyanis 1875-ben született.)

De nem csak a módosak szóra koz tak 
itt. Vasár- és ünnepnapokon szekeren,
kocsin minden épkézláb em ber ide járt
szó rakozni, gyomorgyógyító ásvány vi -
zet inni és hordócskákban, korsókban
haza vinni. A forrásokat mod ern töl tő -
dék működtették. A palackokat Deb re -

cenbe szállították, Bécsig is eljutottak.
Szabadon is sok forrás ontotta ingyen a 
csodavizet. Enyhén kénes ízű volt, a mit
kotlóstojás ízűnek neveztek. Többsége 
szénsavas üdítő volt.

Sajnos, mint mindent, az I. világ há -
ború és következményei romba dön töt -
tek. A híres gyógyfürdő gazdátlan lett,
minden a lassú pusztulás sorsára jutott, 
amit „segítettek” a kártékony kezek.

Ezután is kedvenc kirándulóhely ma -
radt! Néhány forrás ezután is kínálta kin -
csét. Még az 1950 utáni években is ide
jártak nem csak a fiatalok, hanem a kö -
zépkorúak is. Kellemes, hűvös fáinak
árnyékában letelepedett a „jónép”, aki
hozott és akarta, elővette és az abroszra 
rakta a hazai kóstolót, akinek pénze volt, 
vásárolhatott frissen sült aprókolbászt
(mici) vagy flekkent (grătart). A kör nyé -
ket betöltötte a „Laci-konyhák” íny csik -
landó „illata”. Borvíz mellett persze,
hogy előkerült a sör: üvegben, kor só -
ban. Vidám kacajtól, nótától vissz hang -
zott az öreg Sátor vadregényes erdeje.

Szabadnapokon mi is mindig részt
vettünk. Több család összebeszélve,
meg egyezve kocsit, szekeret bérel tünk.
Gyereket, csomagot (takarókat stb.) fel -
pa koltunk, s gyí te, Fakó, gyí te, Fürge, 
máris indultunk. Az út síkságon halad,
a fiatalok szívesebben kocogtak a sze -
kér mellett. Persze mindez, ha az idő -
járás megengedte. Estefelé néha még
egy üdítő nyári zápor is utolért. Külön
élvezet volt a mezítlábas tapicskálás a
langyos pocsolyákban. (folyt. köv.)

Özv. Csornainé Breuer Erzséket
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

„EGY ISKOLÁS” SZÓRVÁNYMEGYÉK,
TÉRSÉGEK - kerekasztal-beszélgetés

„EGY ISKOLÁS” SZÓR VÁNY -
MEGYÉK, TÉRSÉGEK címmel szer -
veznek kerek asztal- be szélgetést.
2016. március 18., Nagybánya Se -
neca Ho tel (Postacím: Nagybánya,

Mărgeanului u., 11B szám) 17.30 óra

– Pedagógusfórum –
A Máramaros megyei pedagógusok 

és a Romániai Mag yar Pedagógusok

Szövetsége (RMPSZ) vezetőségének
ta lálkozója.

Minden érdeklődőt szeretettel vá -
runk.

Lapsánszki Edith,
Máramaros megyei elnök

Igazolás
Az Új Szó múlt heti szá má -

ban (1504.) megjelent Egyis me -
retlenes történet című írá som -
ban röviden annyit meséltem el,
hogy Szilágyi Domokos költé -
szetére is rányomta a bélyegét
'56-os megkínzása.

Íme egy példa:

SZILÁGYI DOMOKOS:

Utóhang

„Tán nemet vettek és igent arattok.
Kisebzett és fázik a meztelen föld:

siessetek! hogy új búza borítsa,
mielőtt az esztendő megöregszik.”

(Babits)

Hontalan fények közt otthonos lélek:
mindentől, ami volt, mindentől félek.

Könnyező-csillag-szem-bárány a késtől:
félek a sajgó megismeréstől.

Akad-e, akad-e valaki még?
Számban gyöngyöznek keserű igék.

Csillagok pislognak kialvatlanul.
A fény, a fény remegni tanul.

Mennykő igazságok között vacogva
világom szétszakad darabokra.

Akár a nap az esttől,
elválik test a testtől
és el a kéj a vágytól,
férfi és nő az ágytól,
az akarat a szótól,
el a cukor a sótól,

pokol a magas égtől,
befejezés a végtől,

a kezdet a nyitástól,
sírás a csitítástól,

az eszmény a valótól,
élő a meghalótól,

halott az élve-holttól,
és ama zsák a folttól,

fölrúgva talmi törvényt,
ami volt, meg se történt,
s ami lesz mindhalálig,
még ma halálra válik,
a szólott szó is szótlan,

a való is valótlan,
a létező is létlen,

a vétkező is vétlen,
az ártatlan is ártó,
a föld égre kiáltó,
és tettető a tettes,

és kedvetlen a kedves,
és a kegyes kegyetlen,
az összesség egyetlen,
több a kevés a soknál,

és több a csönd a szóknál,
és csupa seb vagyok már,

s már nem szól senki értem,
s én nem értem. Nem értem.

Magamat világgá kiáltván,
állok kéretlenül a vártán.

Éget a szó, éget, eléget.
Adjatok, adjatok oltó igéket.

Romlandó húsom végét a rögben:
hinnem az Útban, az örökben.

Az Útban, mely veszni nem ereszt,
és amely örökös újrakezdés.

(Elmondhassam, hogy megcsalattam:
nemet vetvén, igent arattam.)

Vitéz Szilágyi Béla

1960. A
kirándulók

egyik
csoportja

Sztojkafalván
(-füreden). A
háttérben az

egyik
vendégfogadó 

látszik.

A Sátor-hegy
kialudt

tűzhányója
(1041 m),

Sztojkafalva
néhány
házával.

Magyarlápos az 1800-as évek végén vagy az 1900-as évek elején.
Korabeli közlekedési eszköz várja a vendégeket,

hogy Galgóról Sztojkafürdőre szállítsa.
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Teleki Sámuel
Szászrégeből Marosvásárhely felé 

ha ladva utunkba esik Gernyeszeg, ahol 
Erdély legszebb barokk kastélya talál -
ható, alig három kilométerrel tovább Sá -

romberkére (Dumbrăvioara) érünk, a -
melynek kastélya az előbbivel együtt a
széki Teleki család birtoka volt. Az u tób -
bi kastélyban született, élt és rendezte be
trófeagyűjteményét gróf Teleki Sá mu -
el utazó, Afrika-kutató földrajztudós. 
Száz évvel ezelőtt távozott az örök va -
dászmezőkre, ebből az alkalomból meg -
érdemli nemzetünk ezen híressége, hogy
pár sorban emlékezzünk rá.

Sámuel gróf dédunokája annak a Te -
leki Sámuelnek, aki Erdély kancellárja
volt és megrögzött könyvgyűjtő, aki
könyvtárát Vásárhely városának aján dé -
kozta, létrehozva a ma is működő Te -
leki Tékát. Ugyanakkor a koltói Teleki
Sándor gróf távoli unokaöccse is. Te le -
ki Sámuel Göttingenben és Berlinben ta -
nulmányozta az államtudományt, gaz -
daságtant és földrajzot, majd beállt ka -
tonának, és néhány évi katonáskodás
után, 1881-ben országgyűlési kép vi se -
lő lett.  A parlamentben módja adódott
összebarátkozni Rudolf trónörökössel,
akinek társaságában több vadászaton vett
részt. A Görgényi-havasokban megej -
tett vadászatok meghittebb perceiben fel -
merült egy nagyobb, afrikai vadászat le -
hetősége is, mely alkalmat nyújthat ar -
ra, hogy a monarchia gyarmatokat sze -
rezhessen. Afrika felfedezetlen terü le -
tei lehetőséget kínáltak a gyar mato sí tás -
ra, melyet más országok, mint Fran ci a -
ország vagy Nagy-Británia, ki is hasz -
nálta az ezen a téren kínálkozó le he tő -
ségeket. A beszélgetések nyomán ter vek
születtek, és megszületett az elhatá ro zás.

1883-ban Lud wig von Höhnel oszt rák
tengerésszel tervezik meg az afrikai u -
ta zásukat. Tanzániából 400 teher hor dó -
val a Ruvu folyót követve hatolnak Ke -
let-Afrikába és elsőként térképezik fel
a Nagy Hasadék-völgy nagyrészét. A fo -
lyókat követve felfedezte a Rudolf- és
Stefánia-tavakat, 4300 méteres magas -
ságig sikerült feljutnia a Kenya-hegyre,
melyről egy folyómedret mérhetett be.
A Rudolf-tótól délre, a Sugata kiszá radt 
folyóvölgyében felfedezett egy aktív vul -
kánt, melyet ma is Teleki-vulkánnak hív -
nak. Eljutott a Kilimandzsaro 5310 mé -
te res magasságáig, elérve az akkori hó -
határát a hegynek. 1888-ban fejezte be
felfedező expedícióját, és Kelet-Afrika 
partvidékét érintve hazaindult. Az ex -
pedíció során több kalandnak is ré sze -
se volt. Még az út elején egy teher hor dó 
a rakományával megszökött, éppen az, 
aki a térképeket és útikönyveket is ci -
pelte. Egy ízben a teherhordók lá za dá -
sát kellett csillapítani, és a benn szü löt -
tek sem tekintettek jó szemmel a szá -
muk ra ismeretlen fehér bőrű beto la ko -
dókra. Az éhezés is egyik kísérője volt  
a nagylétszámú csoportnak, mert a va -
dászattal nem minden esetben tudták fe -
dezni a szükséges élelmiszereket. Az is 
előfordult, hogy a bennszülöttek táma -
dásait fegyverrel kellett visszaverni, nem
kis áldozatokkal. A harcias maszáj törzs 
viszont hamar barátságossá lett, miu tán
Teleki rakétákat feleresztve esőt tudott
fakasztani, ezért varázslónak nevezték
ki és szívesen kereskedtek vele. Az út
során az utazók, a feltérképezés mellett, 
megfigyeléseket végeztek a feltárt te -
rü letek klímájáról, állat- és nö vény vi -
lágáról és kőzeteiről. Több növény vi -
seli a felfedezője nevét: a Lobelia telekii
és a Plagiochila telekiana mohaféle is.

Néprajzi gyűjtéseit, melyek elsősorban 
a maszáji és kikuju törzsektől szár maz -
tak, a Néprajzi Múzeumnak ajándé koz -
ta, megalapozva ezzel e múzeum kelet-
 afrikai részlegét, fotóit a kolozsvári le -
véltárba helyezte, melyek a ké sőbbiek -
ben nemigen kerültek nyilvánosságra.

1889-ben Abessziniába, míg 1893-
 ban Indiába szervez utazást, és 1895-
 ben még egyszer próbálkozik a Kili -
mandzsaro megmászásával, megkí sé rel -
ve elérni az 5895 méteres magasságot.
Sajnos, ez az utolsó próbálkozása si -
ker telen volt.

Megírta kelet-afrikai utazását, majd 
hosszantartó betegség után 1916. már -
cius 10-én, 71 éves korában halt meg
Budapesten.

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

A víz
Március 22., a víz világnapja. Ekkor ünnepeljük egyik

leg fél tettebb kincsünket, a vizet.

A víz a földi életet lehetővé tevő alap -
anyag. A víz jelen van minden élő szer ve -
zetben. Az emberi test közel nyolcvan szá -
zaléka víz. Az éhezést harminc napig viseli 
szervezetünk, míg a folyadék hiánya há rom
napon belül kiszáradáshoz vezet. Az élet vi -
ze a halál vize is lehetett volna. Gondolok
itt az emberiséget majdnem teljesen el pusz -
tító özönvízre. Ugyanakkor tudom, hogy a 
víz csak azért zúdult az emberiségre, mert
az énközpontú szemlélet és az önző törek -
vések elhatalmasodtak fölötte. A vízzel te -
hát semmi bajom, az emberiség szem léle tén
kéne változtatni, ami a saját jövőjét és a természet megvigyázását illeti. Ha
értéknek tartjuk a vízet, ha felismerjük az életünkben betöltött szerepét, akkor
odafigyelünk, gondozzuk és őrizzük tisztaságát, legalább olyan nagy szere tet -
tel és odaadással, mint ahogy elődeink tették. Számukra az élet vizét tar tal ma -
zó kutak, források, patakok és folyók környéke mindig szent hely volt.

Az élet a vízben kezdődött. A magzati lét ideje alatt a gyermeket sós víz ve -
szi körül az anya méhében. Nem kell hát csodálkozni azon, hogy az emberiség
hatalmas városai éppen a nagy vizek közelében fejlődtek ki, s azon sem, hogy
én még hetven év után is visszavágyom a Hargita lábánál folydogáló Nagy-
 Kü küllő zúgó vize mellé, oda, ahol születtem.

Gróf Teleki Samu Afrikában a
szolgájával - Eredeti afrikai fénykép
után (Fotó: Vasárnapi Ujság/OSZK)

Homokszemcsék a szemben
1) Néztem az anyaországi televíziós csatornák egyikét, és arra figyeltem fel,

hogy már van olyan vendéglátó hely is, ahol stresszmentes tyúkok tojta tojások -
ból készített ennivalókat is fogyaszthatunk. A képeket látva, a széles, nagy ud -
varon kapirgáló tyúkoktól származnak a termékek, ahogy az Unió szakértői is ké -
rik. Uraim, odafönn, a miniszoknyás titkárnőtök mellett, tudjátok-e azt, hogy a
kapirgáló fajta szárnyasaink már réges régen szabadságot élveztek, bizonyos ha -
tárokon belül, a gazdaság határain belül? Mert ha véletlenül a szomszéd ,,csár dá -
sabbik” kakasához tévedtek, vagy fordítva, akkor bizony stresszes helyzetbe ke -
rül tek, de az általuk termelt tojásoktól a gazdák akkortájt egyáltalán nem lettek
stresszesek. Sőt, ha még pirított szalonnát is társítottak hozzá, friss málé ke nyér -
rel és cikakáposztával!... Igen finom volt. De erre mondaná Sanyi komám, aki
magát ,,fermier”-nek nevezi, hogy

- Gyuri, tőlem ne kérj málélisztet, mert a földjeimet vegyszereztem, tejet sem,
mert a tehenek táplálékának az alapanyaga onnan van, a disznóhúsom sem kó ser, 
mert - hogy hamar növekedjenek - tápszert is tettem a vályúba, akárcsak a to jó- és
húsbaromfiaimnak. Bort se kérj az ünnepekre, mert szőlőt már nem kapálok, ha -
nem gyomírtózok, amit persze a szőlőtőke magába szippant és magába dolgoz.
Pálinkát sem adok, pedig jó körtetermésem volt az idén, mert ,,besóztam”, vagy -
is pár zsáknyi ukrán cukorral tettem ,,ütőssé”. Hát, ha eljössz boldog új évet kí -
vánni, megkínállak valami nekünk való finomsággal, amit a nyárikonyhában főz -
tem éjszakánként. Hát így vagyunk mi itt, falun. A feleségem chipset, a lányom
meg nyerős chipset eszik. Én meg, mikor látom őket, hogy mit ropogtatnak, ki -
megyek a kamrába, és egy összemarék krumplit viszek be, a spór tetejére te szem,
egy rossz lábast alá, és bakafánkot sütök magamnak.

Mit is érdemes fogyasztani adalékanyagoktól hemzsegő világunkban? Egész -
ségünk érdekében kérjük ki háziorvosunk és gyógyszerészünk véleményét.

2) Ismét Orbán Viktor lett a FIDESz elnöke, aki beszédében egyebek mellett
kihangsúlyozta: Európa megújulásért kiált, erős Európát akarunk, nem gyengét.
Ennek érdekében le kell zárni egy korszakot, és meg kell védeni Európát. A be -
vándorláspárti politika megbukott, a Nagy Unió nem hisz a kereszténységben stb.

Hogy ez a pár kiragadott mondat megfontolásra vár, az biztos, de hogy a tag -
országok kire is várnak az első lépés megtételében, sejtjük, akárcsak az ország
ha táránál épített akadályok kapcsán. De miért mindig a magyarok az elsők, akik
megpróbálják az Unió ködben pislogó szemét felnyitogatni a valóságra? Kez -
dem érteni már, miről is van szó. Mi is keletről érkeztünk lóháton, és gyorsabbak 
voltunk a mai vándoroknál, és nagyon is jól tudjuk, mi is az a keletről jövő ve -
szedelem. (Vicsai György)
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Hu mor-zsák

A férj bokszmeccset néz a tévében, a felesége ol -
vasgat mellette.  Hirtelen felkiált a férj:

- Hát ezt nem hiszem el! Még négy perc sem telt
el, és máris vége!

Mire a felesége:
- Aha, tudom, mit érzel...

***
Két apuka beszélget: 
- Az én fiam biztosan valamilyen mérnök lesz, ki -

tűnő lett a bizonyítványa. Hát a te fiad mi lesz, ha
nagy lesz? 

- Szuperhős. 
- Miért? 
- Hát, amilyen bizonyítvánnyal haza mert jönni...

***
A feleség hazaérvén rajtakapja a férjét egy nővel

az ágyban. Hirtelen dühében előkapja a pisztolyt a
fi ókból, s elkezd üvölteni: 

- Te szemét, most szétlövöm a heréidet!
- De drágám, legalább adj egy esélyt! 
- Rendben van. Lóbálhatod!

***

- Apu, kipróbálhatom a bungee jumpingot? 
- Nem, fiam, az életed egy elszakadt gumival kez -

dődött, nem akarom, hogy úgy is végződjön…

***
- Mi a poligámia?
- Ha egy fölösleges felesége van az embernek.
- És a monogámia? 
- Ugyanaz.

***
- Móricka, mi a bizonyíték arra, hogy a Szahara

helyén va laha tenger volt?
- Az, hogy az arabok még most is fürdő köpeny -

ben járnak.
***

A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi szín -
vonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk:

- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak 

egy fiatalember óvatosan feláll.
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az i di -

óta elnevezésre? - kérdezi a tanár gúnyosan.
- Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, 

hogy a tanár úr egyedül álldogál.

***
Két fahasáb beszélget a pincében:
- Mondd, mi a bajod? 
- Lehordtak.

***

R uházati boltban: 
- Jó napot! Terepszínű ruhájuk van? 
- Van…(körbenéz)…, de nem találjuk…

***
A nagypapa meséli az unokáinak: 
- Kisunokáim, nekem egyszer a zene mentette meg

az életemet! 
- Hogyan, nagypapa? 
- Még az 1960-as nagy árvíz idején történt. Jött a

víz, aztán elöntötte a házunkat. Már majdnem meg -
fulladtunk, amikor mentő ötletem támadt. Felfor dí tot -
tam az ebédlőasztalt, ráültettem a nagymamátokat, és
ő szépen kiúszott rajta az ablakon, ahol aztán felvette 
egy mentőcsónak. 

- De nagypapa, hol volt itt a zene? 
- Tudod, én meg zongorán kísértem a nagyit…

***
Az indiánok elfognak négy cowboyt. 
Így szól a törzsfőnök: 
- Akinek a legrövidebb a neve, az szabad, a töb -

biek meghalnak. Mutatkozzatok be szépen! 
- John - mondja az első. 
- Joe - mondja a második. 
- X - mondja a harmadik. 
- Félix - mondja a negyedik.

***
Vasárnap reggel a házaspár az ágyban lus tálko dik,

és a férj elkezd a feleség körül matatni. Finoman meg -
cirógatja az oldalát, aztán megérinti a derekát, lenyúl 
a combjához. Az asszony kéjesen nyújtózni kezd:

- Egy kicsit feljebb… Egy kicsit lejjebb…
Erre a férje abbahagyja a motoszkálást. A feleség

csodálkozik:
- Mi történt, miért hagytad abba?
- Megtaláltam a távirányítót.

***
Megy a rendőr az erdőben és találkozik a jó tün -

dérrel, aki megkérdezi tőle: 
- Mi a három kívánságod, te rendőr?
- Személyit, forgalmit, jogosítványt kérek!

***
Mórickától megkérdezi a tanárnéni: 
- Miért van az a monokli a szemed alatt? 
- Anyukám tegnap este azt mondta apukámnak,

hogy „Mindjárt elmegyek!”. Apa erre azt válaszolta:
„Én is!”. Én meg bementem elköszönni...

***
Egy lány szomorú ábrázattal érkezik haza a ran -

diról. Kérdezi tőle az anyja: 
- Mi a baj, kislányom? 
- Béla megkérte a kezemet… Nem tudom, hogy

mit tegyek, hiszen ő ateista. Még a pokolban sem hisz.
- Nem baj, drágaságom, menj csak hozzá, majd

mi ketten együtt bebizonyítjuk neki, hogy téved.

***
Két kisgyerek játszik a homokozóban. Az egyik

megszólal:
- Az én apukám mérnök. A tied mit csinál? 
- Amit anyám mond neki.

***
A férj este tér haza a munkából, és a feleségét

mély versolvasásban találja. 
- Az egész délutánt Adyval töltöttem - mondja az 

asszony. 
- Vettem észre, itt felejtette az ernyőjét.

***
Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra. A felesége

azonban hallani sem akart róla. Sok-sok vita után a
férj felajánlott a feleségének egy lehetőséget:

- Kössünk kompromisszumot. Ha megvehetem a 
hajót, te adhatsz neki nevet.

- Az asszony végül beleegyezett. A férfi meg vet -
te a hajót, és rábízta feleségére, hogy fesse rá a nevet, 
amit választott. Másnap a férj kimegy a kikötőbe,
látja a hajón az új feliratot: „Eladó”.

Asszony,
nem láttad az

öngyilkos
mellényemet?

Anyád!

Érdekes kérdések
– Tar zan minden reggel rendesen borot vál ko -

zott? 
– Frédi és Béni karácsonyoztak, pedig Krisz -

tus előtt éltek? 
– A sorozat címe „Mis sion Im pos si ble”, pedig

mindig megoldják az eseteket? 
– Az űrben játszódó háborús filmekben min -

dig óriási robbanásokat hallunk, pedig az űrben
nem terjed a hang?

– Ha a bor folyékony, hogyan lehet száraz? 
– Hogyan írjuk a nullát római számokkal? 
– Ha az összes többi bolygó holdjának van ne -

ve, a mi holdunknak miért nincs?
– Miért nyomjuk erősebben a távirányító gomb -

jait, amikor az elem kifogyóban van?
– Ha a számítógép nem érzékeli a billentyűt,

miért kéri, hogy nyomjak meg egy billentyűt? 
– Ha fürdés után tiszták vagyunk, akkor miért

kell kimosni a törülközőt? 
– Ha az összes férfi ugyanolyan, akkor a nők

miért válogatnak annyit?

Csak lopod a
napot, míg én

verejtékkel
keresem a

kenyerünket!
Ott van a

konyhaszekrényben,
te szerencsétlen!

Hogyan szerkesszünk jó szöveget?
1. Ne alkalmazz alliterációt. Soha se. 
2. Ne használj zárójelet. (Az már elavult.) 
3. Kerüld a szóismétlést. Nem szeretjük a szó -

ismétlést. 
4. Ne rágj mindent az olvasók szájába. Ez a -

latt azt értem, hogy nem kell mindent szóról-szóra 
elmondani. 

5. Kinek kellenek költői kérdések? 
6. A szleng tré. 
7. Ellenezd a nyelvhelyességi hibákat. Azok -

kal elmehetnál a francbe. 
8. A hasonlítgatás olyan rossz, mint a zárójel. 
9. Soha ne használj rövidítéseket stb. 
10. Semmit se írj kétszer. Még szinonima

formájában se. 
11. És éssel nem kezdünk mondatot! 
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Ismét Nagybányán a
Háromszék Táncegyüttes!

Április 5-én, kedden 19 ó rá tól a Nagybányai Városi Szín ház -
ban mutatja be Erdély-menyegző c. táncszínházi produkcióját a sep -
si szent györgyi Háromszék Táncegyüttes. Jegyek elő vé telben a Te -
leki  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 Er dély
és a menyegző fonódik össze, az ott -
hon, a haza és a házasság. A házasság 
az em be ri élet legfontosabb és talán
legnehe zebb velejárója. A menyegző
egyfajta küszöbállapot, a feléje ve ze -
tő út, a há za sodás, a lakodalom, a ven -
dégség és an nak mindenkori szertar -
tásai közös em lé kezetünk fontos ré -
szét alkotják. Mit vállalunk ma mind -
ebből, mi örökíthető át, és mi tűnik el
a történelem és az em ber belső vál to -
zá saival? Magunkat fag gat juk a múlt

nagyjainak töredékes meg idé zésével
is: megtartó-e a Bethlenek, Bo lyai, Kő -
rösi, Apor Péter, Mikes Ke lemen, Bán ffy
Miklós vagy Tamási Á ron szelle mi -
sé ge?

A táncszínházi költemény összes -
sé gé ben egy új, az itthont erősítő re -
mény hez teremt új világot. Törté net -
mesélés helyett szimbólumokra, asszo -
ciációkra és a mozdulatra épül. A té -
ma bo nyo lult sága és gazdagsága mi -
att fontos szerep jut a háttér animá ci ó -
nak, ugyanakkor iz galmas színként –
a táncegyüttes éle té ben először – egy
négy fős kama ra kó rus is közremű kö -
dik a produkcióban. Az előadás rende -
ző-koreográfusa Mihályi Gábor, a
rendező munkatársa Orza Că lin ko re o -
gráfus, a forgatókönyv és a drama tur -
gia Prezsmer Boglárka mun káját dí -
cséri, a zenét Kelemen László sze rez -
te. Az előadás jelmeztervezője Fu rik
Rita, a díszletet, videót és a ni má ci ót
Ütő Gusztáv és Ferencz Hunor ké szí -
tették.

Ne hagyja utolsó percre a jegy -
vá sárlást, mert tapasztalataink sze -
rint könnyen belépő nélkül marad hat. 
Jegyek 10 lejes (diákok és nyug dí -
jasok) és 20 lejes áron kaphatók a
Teleki Mag yar Házban.

Érdeklődni a 0744-919166 és 0740-
 751490 telefonszámokon lehet sé ges!

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!



Kerekek helyett gömbök
– az autózás jövője?

A gumigyártó Good year jövőbe mu -
tató koncepciót leplezett le: az önjáró
au tókhoz kerék helyett tervezett göm -
böket. A gumigyártó Good year érde -

kes tanulmánnyal állt elő, az amerikai
cég a jövő önjáró autóira kerekek he -
lyett gömböket álmodott. A Good year
Ea gle-360 nevű koncepciója szerint a
gömbgumikat a hagyományos felfüg -
gesztés helyett mágneses mező tar taná
a helyén, maguk a gömbök pedig ön -
magukban is “okosgumik” lennének.
A gömbök első, magától értetődő elő -
nye az irányváltások könnyebbé téte -
lében áll, belátható, mekkora mozgási
szabadságot biztosít a megoldás, le -
gyen szó akár előzésről, akár parko lás -
ról. Az Ea gle-360 bőségesen meg len -
ne pakolva szenzorokkal és kommuni -
kációs interfészekkel. Alapvető, hogy
saját állapotáról mindig a legponto -
sabb információkkal szolgálna, emel -
lett viszont a többi közlekedővel és a
környezettel folytatott adatcserével elő -
re felkészülhetne az útviszonyok vál -
to zására is. A természetből, az agyko -
ralloktól ellesett mintázatú futófelület
amolyan mesterséges szivacsként a vi -
zes útfelületeken is ideális tapadást

biz tosítana, ugyanis a nedvességgel
érint kezve puhábbá válna. (vezess.hu)

Csak az adósfüzetet
lopták el a betörők egy
vaslui-i falusi boltból
Furcsa tolvajlás történt Vaslui me -

gyében egy falucskában: ismeretlenek
betörtek a falusi vegyesboltba, de sem
élelmiszert, sem egyéb javakat nem
vit tek el, egyedül csak azt a füzetet,
amelyben az adósságokat vezették. A
lopás célja ezek szerint csak annyi volt, 
hogy az eddig hitelbe vett termékeket
ezután se kelljen kifizetni. A rend őrök -
nek nehéz dolguk lesz elkapni a tettest,
mivel szinte az egész falu hitelbe vá sá -
rol. (protv)

Nagyon megnő a
szívinfarktus kockázata
egy közeli hozzátartozó

halála után
Húszszorosára növeli a szívin fark -

tus kockázatát egy közeli hozzátartozó
elvesztése az azt követő harminc nap -
ban - hangzott el egy innsbrucki kar -
dio lógiai kongresszuson, amelynek fő
témája a szívbetegségek és az érzel -
mek kapcsolata volt. Chris tian Albus, a 
Kölni Egyetemi Klinika pszichoszo -
ma tikára és pszichoterápiára szako so -
dott intézetének munkatársa elmondta, 
hogy a közepes és hosszú távon ható
stresszfaktorok is növelik a szív ko szo -
rúér-betegségek kialakulásának koc ká -
zatát, és rontják a várható életszín vo -
nalat. Minden egyes újabb tényező
1,2-1,9-szeresére növeli a kockázatot.
Az olyan heves érzelmek, mint a harag
vagy a félelem is kiválthatnak akut ko -
ronáriás szindrómát - hangsúlyozta
elő adásában. Ha “valaki a szívére vesz
valamit”, nagy eséllyel alakul ki nála
előbb vagy utóbb szív- és érrendszeri
betegség. A népi bölcsesség igazát a
tu domány is igazolja. A szív az érzel -
mekre legérzékenyebben, legerő seb ben
és legközvetlenebbül reagáló szerv,
mert a legszorosabb összeköttetésben
áll az aggyal - írja a kongresszusról
szóló összefoglalójában a Medmix on -
line orvosi lap. Idézik Chris tian Tem p -
lin, a Zürichi Szívközpont kutatójának

előadását is, amely szerint érzelmi ala -
pú szívinfarktust erős pozitív érzelmek 
is okozhatnak, például egy lottónye re -
mény, gyerekszületés vagy egy várat -
lan találkozás egy kedves személlyel.
Ebben az esetben “boldog szív
szindrómáról” beszélünk, ellentétben
az erős negatív érzelmek által kiváltott
“összetört szív szindrómával”. A sváj -
ci szakemberek a Eu ro pean Heart
Jour nal folyóiratban közzétett tanul -
má nyukban kimutatták, hogy a stressz
okozta kardiomiopátia minden 20. ese -
tét öröm idézi elő. 1750 beteg esetét ta -
nulmányozva megállapították, hogy
szív problémákhoz vezethetnek olyan
örömteli családi események is, mint
egy születésnap, esküvő, nagyszülővé
válás, egy baráttal való találkozás
hosszú évtizedek után, a kedvenc csa -
pat győzelme vagy egy lottó nyere -
mény. Az “állandó érzelmi stressz”,
mint a harag vagy a félelem önálló,
füg getlen kiváltói lehetnek egy szív- és 
érrendszeri megbetegedésnek. Hatásu -
kat tekintve ugyanolyan jelentősek,
mint a “fizikai tényezők”, például a
magas vérnyomás, a túl magas kolesz -
terin, a túlsúly, a diabétesz, a dohány -
zás és a mozgásszegény életmód. Ne -
ga tívan hatnak a szívbetegségekből
tör ténő gyógyulásra és a betegek élet -
minőségére is - vélik az orvosok. (mti)

Macskás kávézó nyílt
Kolozsváron

Megnyílt Kolozsváron az első olyan
kávézó, ahol nemcsak fogyasztani le -
het, hanem közben macskákat simo -

gat ni is, játszani velük, illetve akár
örökbe is fogadni őket. A Lady Cat
meg álmodója, Raluca Aniţa a Transil -
vania Reporternek arról beszélt, hogy
mindig lesz 4-5 cica a kávézóban, akik
“szociális esetek” lesznek - állatorvo -
sok tól vesznek majd át az utcáról meg -
mentett macskákat. Örökbefogadásra
is lesz lehetőség, a cicák pedig cseré -
lődnek. A macskás kávézók divatja
Ázsiából indult, de most már világ -
szer te jelen vannak. Romániában Buka -
restben és Temesváron is van már ilyen.

Atombombával sem
tudták kinyitni a széfet
Teljesen egyértelmű, hogy egy

atom bombának semmi nem képes el -
lenállni, főleg a robbanás központjától
mindössze 360 méterre. Pedig mégis: a 
Teikoku Bank hirosimai fiókjának egy
széfjéhez, amelyet az amerikai Mosler
cég gyártott – szúrta ki az In dex a
visszatekintő blogbejegyzést. Nos, te -
hát a cég a háború után igencsak gyo -
morforgató reklámkampányba kez dett,
de amit állított, az igaz volt. A robba -
nás a város nagy részét gyakorlatilag a
földdel tette egyenlővé, amit a lökés -
hul lám nem pusztított el, az a tűz mar -
ta léka lett. A bank kétszintes épülete
nagyon közel volt a robbanás helyszí -
né hez: mindössze 360 méterre attól a
hídtól, amit a Lit tle Boyt szállító B-29 -
es legénysége célpontként használt. Az 
épület teljes egészében megsemmisült
a benne tartózkodó 18 emberrel, szé -
fekkel, értékekkel együtt. Egy páncél -
szekrény azonban bár megper zselő -
dött, de épségben maradt. Az igazi
meg döbbenést az okozta, hogy amikor
kinyitották, mindent épségben találtak
benne: készpénzt, dokumentumokat,
részvényeket. A Mosler persze nem
hagyta kihasználatlanul az „ingyen -
rek lámot”. Azzal hirdette termékeit,
hogy azokat még atombombával sem
lehet kinyitni, és ráállt az extrém
széfek, biztonsági ajtók gyártására, az
atomrobbanásnak ellenálló széf pedig
sokáig turistalátványosság volt.

Hiába minden!
VÍZSZINTES: 1. “Aki meg sze -

ret né ...” (Le Bon). 13. Álomba rin -
gat. 14. Viselet, öltözék. 15. Ötlet. 16.
Lakatlan! 17. Kilencsarkú elektroncső.
20. Ománi, gaboni és német gkj. 21.
Hálószövő mester! 23. Középhosszú
szoknyafajta. 24. Állja ...; kitart. 26.
Száraz lombszőnyeg. 28. Cicafarok!
29. Nomen est ...; A név végzet. 30.
Egyenes! 31. Fénymáz. 33. Szándék.
35. Özönlő. 37. Vi ola d’...; vonós
hangszer. 38. Perui folyó. 40. Borász -
eszköz. 41. Chateaubriand kisregénye.
42. Indonéz sziget. 43. ...-ce; kínai
filozófus. 44. Gátba ütköző. 45. Ab
ovo. 46. Ércesen adandó elő (zene).
48. Egykori vármegyénk. 49. Tele ví -
zió (röv.). 51. ... bárónő; Huszka Jenő
operettje. 52. Mely személy? 53. Csa -
pat (ang.). 55. Éles hangon kiáltó. 57.
Indiai autómárka. 59. Luxemburgi,
zambiai és spanyol gkj. 60. Épület -
szárny. 61. Egykori büntetőeszköz. 63. 
Hatból kettő! 64. Folyadékba merít.

66. Kolumbusz egyik hajója. 67. Eja!,
Eja!, ...! (Swinarski).

FÜGGŐLEGES: 1. A láb része. 2. 
Ablaktalan hálófülke. 3. Telér!! 4. Té -
tel. 5. Elemi parány. 6. Hivatali mun -
kahely. 7. Német autómárka. 8. Zam -
biai, mag yar és osztrák gkj. 9. Tea -
cseppek! 10. Nemzetközi mértékegy -
ségrendszer (röv.). 11. Szag, illat (lat.). 
12. Lear király egyik lánya. 18. ...
Nolte; amerikai filmszínész. 19. Vál -
tás. 22. ... király; II. József jelzője. 24.
Keserű anyagok (orv.). 25. Előtag: el -
len-. 26. A gondolat befejező része.
27. Színésznő (Denise). 29. Hibáztató.
32. Két lakó! 33. Brazil író (Jorge). 34.
Házhelyet kimér. 36. Raul ... Gar cia;
ku bai politikus volt. 37. Japán számí -
tó gép-márka. 39. No vem ber (röv.). 41. 
Hordót mérő. 42. Vél, gondol (nép.).
44. Magyarországi popénekesnő. 45.
Testrészek! 47. Becézett Olivér. 48.
Elő tagként sejt- a jelentése. 50. A kör -
nyező, érzékelhető valóság. 52. Turan -
dot hercege. 54. Annál lennebb. 56.
...-Bogaz; a Kaszpi-tenger öble. 57.
Harci gép. 58. Számszerű tény. 61.
Orosz illuzionista volt (Igor). 62. Véka 
... rejt; leplez. 65. Néma tanú! 66.
Csendes nap! 68. Cicero pénze. 69.
Beható!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Bem apó szónoklata
Három daliás honvéd vágtatott

Nagy bánya főterére. A középső lo vas
bal vállán kitüntetések sora díszel gett,
jelezve, hogy egy igen fontos sze re -
pet betöltő em ber lehet. Ő volt Bem
tábornok, jobbján a mindenki által
ismert, nagyrabecsült Gróf Teleki Sán -
dor és a mindenki által tisztelt költő
Petőfi Sándor. Bem tábornok elő re lé -
pett jelezve, hogy bejelenteni készül
valamit:

Nagybányai honvédek! Azért gyűl -
tünk itt most össze, ezen a verőfényes
napon, hogy álmainknak, célkitű zése -
inknek eleget tegyünk, érvényre jut tas -
suk a 12 pontban foglaltakat. A min -
denki számára nagyrabecsült Kos suth
Lajos bízott meg arra, hogy én titeket
vezesselek a győzelem fényes, tárt ka -
pui felé! Mikor ifjú voltam hazát akar -
tam, most kérdezem: Hol az én ha -
zám? Ott ahol a szabadság szárnyain 

szállhatok a boldogság felé! És mi
kell ehhez? Csak akarat! Őseink vé rük
kiontatásával és életük egészével
védték a hont! Mi tehát a mi fela da -
tunk? Az, hogy hazánknak hívei le -
gyünk, bátorságból kifogyha tatla nok,
hazaszeretettel elhalmozottak és hű -
ség gel csordultig telt szíveink vezé rel -
jenek, s ha kell életünkkel fizessünk.
Hogy ha már mi nem is éljük meg, de
u tódaink szabadságban, függetlenül
éljenek, s elmondhassák: „Igen az én
apám volt az aki meghalt a mag yar
nemzetért”. Egy akarat, egy vágy ve -
zéreljen minket, az hogy: „Hazádnak
rendületlenül / légy híve, óh mag yar” 
Tehát mi is szíveink rejtett vágya? Én
tudom a választ. „Egyenlőség, sza bad -
ság, testvériség!” szóval bátor hon -
vé dek… Előre a hazáért! Isten óvja a
ma gyarokat!

Fóris Henrietta-Stefánia,
Kós Károly Ál ta lá nos Iskola,

Szamosardó

Tisztelt jelenlévők!
Az 1848-49-es forradalom és sza -

badságharc óta eltelt 168 év alatt át -
vészeltünk két háborút, egy igaz ság -
ta lan békediktátumot, és lettünk ki -
sebbségi úgy, hogy szülőföldünket el
nem hagytuk, csak a határ lépett át
felettünk. Még egy pártállami dikta -
tú rán is átestünk, de hogy mibe poty -
tyantunk, arról most jobb nem be szél -
ni… Túléltük, mert eddig mindig talp -
ra tudtunk állni, méghozzá úgy, hogy
a mag yar szabadság eszménye ben -
nünk maradt, és most is bennünk van
kitéphetetlenül, itt a szívünkben, a lel -
künkben. Tehát, örömmel jelent he tem,
hogy még itt vagyunk, ha fogyva is!

Erőt és hitet mi mindig úgy me rí -
tettünk, hogy felidéztük azokat, akik
életükkel és vérükkel szolgálták a ma -
g yar szabadságot, valamint Kossuth
Lajos, gróf Széchenyi István, Bem Jó -
zsef, Klapka György és Petőfi Sándor 
kiváló elődeink példaadó szemé lyisé -
gét és eszméjét.

Március tizenötödike tükrözi leg -
job ban magyarságunk lényegét: a sza -
badságszeretetet.

Mint minden szónoki beszédnek,
az enyémnek is az a célja, hogy meg -
nyerje az ügynek a kedves hallga tó -
sá got. Az én ügyem, amelyik remélem 
a végén közös üggyé fog válni, szim -
bo likusan tizenkét pontba sűrítve a kö -
vetkező:

1. Soha ne engedjük, hogy fele dés -
be merüljön ez az ünnepnap, mert ak -
kor a szabadságért való küzdelem tu -
data is elvész.

2. Ha küzdenünk kell szabad sá -
gun kért, akkor a legkeményebb fegy -
verrel, a tiszta szavak erejével in dul -
junk harcba.

3. Higgyünk magunkban, legyünk
büszkék magyarságunkra.

4. Ápoljuk elődeink emlékét, mert
csak így tudunk hatni társaink és az
utánunk következő nemzedék nemzeti 
öntudatának megőrzésére és épü lé sé -
re.

5. Mindig legyünk együtt, és moz -
dulni is mozduljunk együtt, ha moz -
dul ni kell.

6. Legyen hitünk, és legyen közös
akaratunk.

7. A magyarság sokat áldozott lé -
téért, úgyhogy most sem szabad en -
ged ni a 48-ból, most sem, amikor ide -
genek támadták meg Európát.

8. Petőfi óta tudjuk, hogy haza csak
ott van, ahol jog is van. Harcoljunk
jogainkért!

9. Ismételjük szüntelen, hogy a há -
rom szín mit jelent: a piros az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld a reményt. Erő 
– hűség – remény: ezt választotta a
magyarság saját eszményének!

10. Legyünk bátrak.
11. Szabadság, szerelem! Pető fi -

nek e kettő kellett. Én hozzátennék még
egy „sz” kezdetű szót – szaporodás.
Mert ha nem gyarapszunk, elvész a
nemzet…

12. Ami a kedves hallgatóság ü -
gyemnek való megnyerését illeti, ala -
pozok arra is, hogy a nagy Petőfi
Sándor, valamint Koltó minden mára -
marosi magyart kötelez…

Péter Károly, Nagybánya 

Ünnepi vetélkedő március 15.
tiszteletére - eredményhirdetés
Nyerj tizenötezret tizenötödikén - Köszöntsd Bem apóként a hon vé -

deket, vagy írj olyan ünnepi beszédet, amelyet a szomszéd is megtap -
sol! – ezzel a megfogalmazással tette közzé az idei nemzeti ünnep al -
kal mából felhívását a Teleki Mag yar Ház. A vetélkedő ered mény hir -
detésére az ünnepi pro gram keretében került sor.  

A bányavidéki gyermekekhez fia ta -
lokhoz és felnőttekhez szóló vetélkedő 
keretében a kisebbeknek (V-VIII. osz -
tá lyosok) az erdélyi hadjáratban induló 
Bem apó nevében kellett bátorító be szé -
det írniuk, meghatározott terjede lem -
ben. A nagyobbaktól és felnőttektől ün -
nepi szónoklatot kértek a szervezők, a -
melyben azt kellett megfogalmazniuk,
hogy mit jelent a mai fiatalok, a mai
mag yar emberek számára március 15-
 e, a szabadság, a nemzet ünnepe?

Az V-VIII. osztályosok korosztá -
lyá ban szinérváraljai, szamosardói és
nagybányai pályázatok érkeztek a zsű -
ri tagjai elé (Balogh Csaba mag yar iro -
dalom szakos tanár, Tamási At tila új -
ság író és Dávid Lajos, a Teleki Mag yar
Ház képviselője). Döntésük alapján a
III. helyezett Bak Meny hárt Sándor lett
Szinérváraljáról (felké szítő tanár: Mu -
zsai Melinda), a II. he lyezett pedig Kál -
mán Barbara Fanni, aki u gyan csak Szi -

nérváraljáról küldte be fo galma zá sát.
Mindketten könyv cso magot nyertek. 

Az I. helyezettnek ígért 15 ezer fo -
rintos pályadíjat Fóris Henrietta- Ste -
fá nia, a szamosardói Kós Károly Ál ta -
lá nos Iskola diákja vehette át, aki a ked -
di koszorúzó zarándoklat keretében a
nagybányai Teleki-szobor előtt fel is ol -
vasta dolgozatát.

A középiskolások korcsoportjában
nem érkezett pályamunka. A felnőttek 
köréből egyetlen pályázat futott be a
meg hírdetésre, színvonala és üzenete
alapján azonban megérdemelten kapta
meg az I. helyezettnek járó 15 ezer fo -
rintos pályadíjat: a nagybányai Péter
Károly szónoklata ugyancsak elhang -
zott a keddi ünnepségen, a Teleki Ma -
g yar Ház udvarán.

Az első helyezettek pályamunkáit
az alábbiakban olvashatják.

Gratulálunk minden résztvevőnek!
(TMH) 

VÁRNAK... Csángóföldi kirándulás

2016. április 29 -
május 2.

1. nap: Nagybánya – Lész -
ped (a Borgói-hágón át)

2-3. nap: barangolások Csán -
góföldön (szállás Magyar fa -
lu ban és a Borospataki Skan -
zenben)

4. nap: Borospataka – Nagy -
bánya (Maros-völgyi és Besz -
terce-környéki megállókkal).

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS: panziókban és ven dég látóknál, reg -
ge livel és vacsorával. Irányár 560-590 lej.

Idegenvezető: Csángó Bogdán Tibor.
Utazás kisbuszokkal.

Jelentkezni lehet a Teleki Mag yar Házban!

fotó: Szigeti Dóra
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Húsvéti receptek

Húsvéti muf fin
Hozzávalók:
• 30 dkg liszt
• 30 dkg margarin
• 30 dkg cukor
• 4 tojás
• 1 csomag sütőpor
• 1 kávéskanál szódabikarbóna
• vaníliás cukor
• 5 dkg tört étcsokoládé
A tetejére díszítésnek:
• 1 tábla fehér csokoládé
• ízlés szerint csoki tortadara
• húsvéti nyuszi csoki dekoráció
Elkészítés: Összekeverem a hozzá -

va lókat, hogy a tészta szép sima legyen, lehet robotgéppel is. Majd beleszórom a
tört étcsokit, azt követően kiadagolom a muffinformákba. Előmelegített sütő -
ben, 180 fokon kb. 20-25 percig sütöm.

A díszítéshez kevés vízzel a fehércsokit megolvasztom, ráöntöm a muffinok
tetejére, és ízlés szerint megszórom tortadarával. Ha kihűlt, ráteszem a dekor
cso kinyuszikat.

Húsvéti kakaós fonott
kalács

Hozzávalók:
• 30 dkg szitált finomliszt
• fél csomag szárított élesztő
• 1 citrom reszelt héja
• 6 dkg vaj
• 9 dkg porcukor
• 2 tojássárgája
• csipet só
• 2,5 dl tej
• 10 dkg teavaj
• 2 evőkanál porcukor
• 1 evőkanál kakaópor
Elkészítés: A tejet, a vajat, az élesztővel és cukorral elkevert lisztet, a csipet

sót, a tojássárgákat, a reszelt citromhéjat bepakoltam a kenyérsütő gépbe, és
dagasztó-kelesztő programra állítottam. Amíg a gép dolgozott, a puha vajat ki -
ke vertem a 2 evőkanál porcukorral és a kakaóporral. Miután elkészült, a tésztát
lisztezett deszkán 3 egyenlő darabra osztottam, hosszú rudakká sodortam, majd
kb. 6-7 cm széles szalaggá nyújtottam őket, bekentem a kakaós vajjal, és a hosz -
szabik oldalánál fogva feltekertem. Így kaptam 3 szép töltött rudat, amit fonással 
kaláccsá állítottam össze. Letakarva kelesztettem még fél órát, felvert tojással
megkentem a tetejét, és kb. 200 fokos sütőben 20 perc alatt megsütöttem.

Húsvéti sárga túró
Hozzávalók:
• 2 li ter tej
• 20 db tojás
• 10 evőkanál cukor
• 5 dkg mazsola (elhagyható)
• 1-2 csomag vaníliás cukor
• 1/2 citrom reszelt héja
• 1 csipet só
• 1 gézdarab vagy konyha -

ruha
Elkészítés: A tejet felteszem

me legedni egy csipet sóval, a cu -
korral, a mazsolával, a reszelt cit -
romhéjjal és a vaníliás cukorral.
A tojásokat egyenként felütöm
egy tálba, és éppen csak annyira

keverem össze, hogy a sárgájuk kifakadjon, majd hozzáöntöm a tejhez, és
nagyon lassú tűzön, óvatosan kevergetve, hogy szép mozaikos legyen, addig
főzöm, amíg a tejsavó kicsapódik a tetején. Ekkor beleszedem egy szűrőbe fek -
tetett gézdarabba, és pár órára, hűvös helyre akasztva kicsepegtetem belőle a tej -
savót. Miután lecsepegett, hűtőbe teszem tálalásig. Tálaláskor szeletekre vágva
kerül a főtt sonka, kolbász és a kalács mellé.

Húsvéti “tükörtojás”
Hozzávalók:
• 4-6 szelet kalács
• 25 dkg mas car pone krémsajt
• 10 dkg porcukor
• 1 tojás
• 1 nagy doboz barackbefőtt
• 3 evőkanál barnacukor
Elkészítés: Egy tepsi alját kirakom

kalácsszeletekkel. A krémsajtot (robot -
géppel) kikeverem a porcukorral meg a
tojással, és rákenem a kalácsokra. Be bo -
rítom a lecsepegtetett baracksze letek -
kel, megszórom a barnacukorral, és fél
óra alatt megsütöm.

Húsvéti máktorta
Hozzávalók:
A tésztához:
• 4 db tojás
• 2 evőkanál víz
• 17 dkg kristálycukor
• 8 dkg darált mák
• 9 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
• margarin a forma kikenéséhez
A krémhez:
• 20 dkg margarin
• 20 dkg porcukor
• 1 csomag tejszínes pudingpor
• 3 dl tej
A díszítéshez: zöld tortadara
Elkészítés: A 4 tojásfehérjéjét 2 evőkanál vízzel habosra keverjük, majd bele -

tesszük a kristálycukrot, és tovább keverjük. Egyenkét hozzáadjuk a tojások sár -
gáját. A lisztet összekeverjük a sütőporral és a darált mákkal, majd hozzáke ver jük
a masszához. Margarinnal kikent nyúl mintázatú tortaformába öntjük és meg süt -
jük. Amíg a tészta sül, elkészítjük a krémet. A pudingport a tejjel sűrűre főz zük,
majd kihűtjük. A margarint a porcukorral habosra keverjük, és hozzáke ver jük a
ki hűlt pudingot.

Ha kihűlt a torta, 3 részre vágjuk, és a krémmel megtöltjük. Bekenjük az olda -
lát és és a tetejét is úgy, hogy a nyúl kimaradjon. Zöld színű tortadarával meg -
szórjuk a krémet a tetején. A nyúlnak szemet és szájat készítünk.

Húsvéti
pulykamelltekercs

Hozzávalók:
• 4 tenyérnyi szelet pulykamell

(kb. 50 dkg),
• 15 dkg főtt füstölt sonka,
• 5 dkg juhtúró,
• 1 evőkanál reszelt torma,
• 1 tojás,
• 1 kis fej vöröshagyma,
• 1 késhegynyi pástétomfűszer,
• ízlés szerint só és őrölt fehér bors,
• a bundához 2 tojás,
• 3 evőkanál liszt,
• 2-2 evőkanál darált mandula és zsemlemorzsa,
• a sütéshez olaj.
Előkészítése: a főtt sonkát a tisztított vöröshagymával együtt ledarálom és a

juh túróval, tojással, reszelt tormával meg a fűszerekkel összekeverem. A puly -
ka mellszeleteket húskalapáccsal gyengén kiveregetem. A morzsát a mandulával
összekeverem.

Elkészítése: a hússzeleteket megsózom, mindegyiket bekenem a túrós-sonkás 
krémmel, és szorosan összegöngyölöm. Hústűvel megtűzöm, hogy a töltelék ne
folyjon ki. Lisztbe, felvert tojásba és a mandulás morzsába hempergetem, majd
bő, forró olajban, takaréklángon megsütöm. A felesleges olajat papírtörülközőn
leitatom. A göngyölegeket szép, ferde szeletekre vágom, mazsolás-kukoricás
rizzsel tálalom. (mindmegette.hu)
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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 drága férj, apa és nagyapa

FELDMAN EDUÁRD
(Edus)

életének 78-ik évében örökre visz -
szaadta lelkét Teremtőjének.

Nyugalma legyen csendes, emlé ke
áldott. Köszönetet mondunk minda -
zok nak, akik utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj -
dalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.

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

BÁLINT GYULA
életének 69-ik évében 2016 már -

cius 10-én elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrzi a

bánatos család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szívünk, lelkünk fájdalomban meg -
rendülve vesz végső búcsút

BOCZOR JÓZSEF
Tanár Úrtól, oktatónktól, men to -

runk tól, barátunktól, aki egy tragikus
sors után tragikus hirtelenséggel tá vo -
zott. A család fájdalmában osztozunk.

Tisztelői.

Búcsúzik barátjától
BOCZOR JÓZSEF

tanár úrtól. Részvét a családnak.
Dr. Makkai Magos Csaba

Őszinte részvétünk a családnak
FELDMAN EDE

halála  miatti bánatában.
Katalin, Erzsébet, Ágnes, Andrea

BOCZOR JÓZSEFRE
emlékeznek egykori szinérváraljai 

pedagógus kollégák és tanítványok.
Őszinte részvétünk a családnak.

Szomorúan értesültünk
BOCZOR JÓZSEF

haláláról. Őszinte részvétünk a gyá -
szoló családnak.

A felsőbányai MADISZ 

MEGEMLÉKEZÉS

Március 22-én lesz 10 éve annak a
szomorú napnak, amikor a szeretett
férj, édesapa, após, a szinérváraljai

SIKE ZOLTÁN
borászmester

örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét kegyelettel őrzik fele sé -

ge, gyermekei és testvérei.

Fájó szívvel emlékezünk. Március 
20-án lesz 3 éve annak a szomorú nap -
nak, amikor a drága

SOÓS IBOLYA
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel szívünkben

őrízzük. A gyászoló család

Fájdalommal emlékezünk. Ma 8 é -
ve annak a szomorú napnak, amikor a
drága férj, édesapa, nagyapa

LÉTAI JÓZSEF
örökre eltávozott szerettei köré ből.
Emlékét kegyelettel őrzi a család

Fájó szívvel és könnyes szemmel
emlékezünk arra a szomorú 3 évvel
ezelőtti március tizenhatodikára, ami -
kor a szeretett 

SZOPRI SÁNDORNÉ,
született Deák Zsuzsanna

szíve megszűnt dobogni.
Emlékét szívükben őrzik bánatos

férje, leá nyai, vejei, unokái és dédu no -
kája.

Március 21-én már 18 éve lesz,
hogy a szeretett fiúnk és testvér

ifj. KISS GYÖRGY
itt hagyott bennünket.
Még mindig ugyanúgy fáj szí vünk / 

és ez úgy is marad / Te mindig itt
leszel velünk/az idő bárhogy is halad.

Szerető szüleid, húgod Kati és a
kis Brigitta.

Szomorú és fájó szívvel emlé ke -
zünk a három évvel ezelőtti március
23-ra, amikor a kegyetlen halál ma gá -
hoz szólította a szerető édesapát, nagy -
tatát, dédnagytatát, apóst

NAGY LAJOST
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

család. Nyugodj békében!

Az emlékezéshez nem emlék, ha -
nem szeretet kell.

PUGNER SÁNDOR (Sanyi)
 halálának második évfordulóján

március 22-én fájdalommal emlé ke -
zünk a szeretett jó férjre, édesapára,
apósra és nagyapára. Felesége Aranka
és gyermekei családjaikkal együtt.

Nyugodjék békében!

Március 21-én lesz egy éve, hogy
a szeretett férj, apa, após, nagyapa

SABO MIKLÓS
(Nicu)

jóságos szíve örökre megszűnt do -
bogni. Nyugalma legyen csendes, em -
léke örökké áldott. Felesége, gyer me -
kei, veje, menye és unokái.

Fájdalommal emlékezünk! Négy
éve annak a szomorú napnak, amikor
a drága férj, apa, nagyapa

id. ROT TER FERENC
örökre eltávozott szerettei köré ből.
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

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.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  március 31.

0747017580 – Csoma Bea

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!

MA, március 18-án, pén teken es -
te 19 órától. Vendégünk:

LÉVAI JOCÓ (Szatmárnémeti)
Bort hozzatok magatokkal, a teát

és hangulatot mi biztosítjuk :)

Tokaji bor eladó!
Keresse a 

VITI SILVESTRIS
üzletet

a Bukarest sugárúton az
Euro Ho tellel szemben.

Tel: 0745-425025

GYÓGY TOR NA – találko zunk 
legközelebb április 5-én, ked den!

Kézmíves péntek
felnőtteknek

Március 18-án, ma délután 17.00 ó -
rai kezdettel a Teleki Mag yar Házban!
Kézműves oktatónk Lévai József Szat -
márnémetiből, akivel bőrfonatokat ké -
szít hettek. Költséghozzájárulás 2 lej.

Kézmíves szombat:
húsvétra készülődve

Március 19-én, szombat délelőtt 11 
és 14 óra között a Házban! Hozzatok ma -
gatokkal 3 keményre főtt tojást!  
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Megjelent az M4 az
RCS&RDS kínálatában 
Az RCS&RDS kábeltévé-szolgáltató digitális kínálatába is beke -

rült az M4 Sport, az viszont még kérdéses, hogy meddig lesz fogható és
mennyire szigorúan alkalmazzák majd a geokódolást.

Az Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) honlapján található közlemény
szerint ugyanis a Médiaszol gálatás- tá -
mogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)
ideiglenesen engedélyezte az általa mű -
ködtetett mag yar állami csatornák, köz -
te az M4 sugárzását Románia terü le tén.

A még januárban kiadott, majd a
CNA által február végén nyilvános ság -
ra hozott általános engedély április 30-
 ig érvényes, és a műsorok teljes, vál toz -
ta tás nélküli sugárzására jogosít fel, u -
gyanakkor ez csak arra a tartalomra vo -
natkozik, amelyeknek közvetítését az
MTVA Magyarország határain kívülre 
is átadhatja. Ez alapján tehát például a
labdarúgó-Bajnokok Ligája, a nyári lab -
darúgó-Európa-bajnokság, a riói olim -
pia vagy a hétvégén kezdődő Forma-
 1-es autós gyorsasági világbajnokság
futamai idején a kép elsötétül, mert e -
zek közvetítési jogát Románia terüle -
tén más társaság birtokolja.

Panaszkodik a Telekom
A hírek szerint az erre vonatkozó

nemzetközi szabályozást a UPC – ame -
lyik első, országos lefedettségű szolgál -
tatóként már január végén felvette a
kínálatába az M4-et – betartotta, az RDS
viszont a Hdsatelit.blogspot.ro szakpor -
tál szerint nem kódolta le az M4-et egy
foci-BL-meccs idején. Egészen hét vé -
gé ig, szombaton ugyanis már egyik
nagy váradi olvasónk hívta fel a fi gyel -
met arra, hogy bizonyos műsorok ide -
jén „lefagy” a kép. Erre a már említett
szakportál is rámutatott, megjegyezve,
hogy ekkor már nem egyszerűen M4
Sport néven, hanem M4 Sport Eu rope-

 ként jelent meg az okostévék prog ram -
listáján.

Vasárnap délutánig nem sikerült meg -
szólaltatnunk az illetékeseket, de a Pa -
gi nademedia.ro portál beszámolója sze -
rint a Dolce Sport csatornákat működ -
tető, konkurens Telekom nehezmé nyez -
te a kialakult helyzetet. Képviselőjük
az internetes lapnak hangsúlyozta, hogy
Románia területén kizárólagos joguk
van a BL-meccsek sugárzására – egy
másik országos csatornával egyetem -
ben –, ezért jogaik megsértésének te -
kin tik, ha az itt arra illetéktelen csa tor -
nán is látható.

„A Telekom kielemzi a jogi követ -
kezményeket és hamarosan dönt annak 
érdekében, hogy orvosolja ezt a hely -
ze tet” – írta a szakportál. A BL mellett
különben a Forma–1-et is a Dolce Sport
sugározza, de az autós versengést a
legfrissebb – hivatalosan meg nem e -
rősített – hírek szerint a Digi Sport is
műsorra tűzi majd.

Megoldatlan problémák
A csődközelben lévő hazai köz szol -

gálati televízió térvesztésével párhuza -
mosan az utóbbi időszakban a fontos
nemzetközi események közvetítési jo -
gai egyre inkább eloszlottak a két ve -
ze tő szolgáltató által működetett sport -
csatornák között, ezért a Romániában
fogható külföldi csatornák azonos sport -
tartalmai egyre nagyobb figyelmet kap -
tak.

Ha a geokódolás korábban még csak
a kisebbségi nézőknek okozott bosszú -
ságot – amikor például az erdélyiek nem
láthatták mag yar kommentárral a téli

Hivatalos: új időmérő
rendszer lesz az F1-ben!

Egy nappal azt követően, hogy a csapatok megállapodtak a sza -
bályok módosításáról, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már köz -
zé is tette az új időmérős szisztémára vonatkozó előírásait.

Az m4sport.hu pénteki beszá moló -
ja szerint Az FIA Motorsport Világta -
nács a múlt héten ratifikálta az időmérő 
edzések lebonyolítási módjának meg -
változtatási tervét, ám miután konkrét
szöveg akkor még nem állt előttük, a vo -
natkozó szabályok megfogalmazására
csak most került sor. A módosításra va -
lamennyi csapatnak áldását kellett ad nia,
s miután ez meg is történt, immáron ki -
je lenthető, valóban új szisztéma sze rint
tartják meg az év első kvalifikációját
Ausztráliában.

Több versenyző is kifejezte aggá -
lya it az új rendszer bonyolultsága kap -
csán, ami elsősorban nem az ő, hanem
a szurkolók helyzetét nehezítheti majd
meg. Félelmük pedig talán nem is alap -
talan: a most frissített sportszabályzat
33.1-es pontjának hosszúsága duplá já -
ra nőtt a 2015-ös változathoz képest…
Az alábbiakban ennek szövegét közöl -
jük.

33.1 Az időmérő edzést egy nappal
a verseny előtt, 14 és 15 óra között ren -
de zik. Az edzés a következők szerint
zajlik:

a) 14 óra és 14 óra 16 perc között
(Q1) valamennyi autó engedélyt kap a
pályára lépésre. Hét perccel az edzés
rajtja után az utolsó helyen álló ver -
senyző kiesik, és tovább nem mérik az
idejét. Ekkor vissza kell térnie a boxba, 
az időmérő edzést már nem foly tat hat -
ja. Ugyanez a procedúra zajlik le 8 perc
30 másodperckor, 10 perc 0 másod perc -
kor, 11 perc 30 másodperckor, 13 perc 0
másodperckor és 14 perc 30 másod -
perc kor is, ami után tizenhat autó ma -
rad versenyben. Az edzésrész végén va -
lamennyi versenyző, aki a pályán van,
befejezheti a körét, amin éppen van, és
ha ezen körök véget értek, az utolsó
helyen álló versenyző nem folytathatja 
az időmérő edzést. A tizenöt bent ma -
radó autó időeredményét aztán tö röl jük.

b) 14 óra 24 perctől 14 óra 39 percig 
(Q2) a bent maradt tizenöt autó a pá lyá -

ra hajthat. Hat perccel az edzésrész rajt -
ja után az utolsó helyen álló versenyző
kiesik, és tovább nem mérik az idejét.
Ekkor vissza kell térnie a boxba, az i -
dő mérő edzést már nem folytathatja. U -
gyanez a procedúra zajlik le 7 perc 30
másodperckor, 9 perc 0 másodperckor, 
10 perc 30 másodperckor, 12 perc 30
másodperckor és 13 perc 30 másod -
perc kor, ami után kilenc autó marad
versenyben. Az edzésrész végén vala -
mennyi versenyző, aki a pályán van, be -
fejezheti a körét, amin éppen van, és ha 
ezen körök véget értek, az utolsó he -
lyen álló versenyző nem folytathatja az 
időmérő edzést. A nyolc bent maradó
autó időeredményét aztán töröljük.

c) 14 óra 46 perctől 15 óráig (Q3) a
bent maradt nyolc autó a pályára hajt -
hat. Öt perccel az edzésrész rajtja után
az utolsó helyen álló versenyző kiesik,
és tovább nem mérik az idejét. Ekkor
vissza kell térnie a boxba, az időmérő
edzést már nem folytathatja. Ugyanez
a procedúra zajlik le 6 perc 30 má sod -
perckor, 8 perc 0 másodperckor, 9 perc 
30 másodperckor, 11 perc 0 másod perc -
kor és 12 perc 30 másodperckor, ami
után két autó marad versenyben. Az ed -
zésrész végén valamennyi versenyző,
a ki a pályán van, befejezheti a körét, a -
min éppen van, és ha ezen körök véget
értek, és előáll a végleges edzésered -
mény.

A fenti eljárás a 22 autó részvételén
alapul. Abban az esetben, ha 24 autó
venne részt, nyolc esik ki a Q1 és a Q2
után, 26 autó esetén kilenc autó esik ki
a Q1 és a Q2 után, és így tovább a ke -
ve sebb autó részvétele esetén is. Ha
szükséges, az egyes szakaszok közötti
szünetet és a kiesés idejét is módosít -
hat juk, hogy a Q3 lebonyolítása ne vál -
tozzon. (sportmenu.net)

Elhunyt Balázs Jolán, a
magasugrás királynője 

Nyolcvanadik életévében pénteken elhunyt Balázs Jolán romániai
mag yar magasugró, kétszeres olimpiai bajnok, a 20. század legjobb
női magasugrója, aki pályafutása során összesen 14 világrekordot
döntött meg.

A kiváló sportoló 1936-ban szü le tett
Temesváron, 1949-ben kezdte atlétikai 
pályafutását. Edzője, majd férje Sőtér
János volt. Az évek során kifejlesztette 
az ollózásos technikának egy saját vál -
to zatát, amelynek lényege a test elfor du -
lásának mellőzése és a lábak szétnyi tá -
sa volt.

1955-ben 1,75 méteres ugrásával be -
állította első világrekordját. Tíz éven át 
uralta a nemzetközi magasugró ver se -
nye ket. 1957 és 1967 között 142 ver se -
nyen nyert (teljesítményével szerepel a 
Guinness Rekordok Könyvében is), 14-
 szer javította meg a magasugrás női vi -
lágrekordját (1,74 méterről 1,91 mé ter -
re), valamint négyszer ugrott fedett pá -
lyás világrekordot.

Első ötkarikás aranyát 1960-ban, a
római olimpiai játékokon szerezte, négy
évvel később, az 1964-es tokiói olim pi -
án sérülései ellenére 10 centiméterrel
nyert Michele Brown-Ma son előtt. Si -
keres volt az Európa-bajnokságokon is:
1954-ben Bernben még csak második
lett, de 1958-ban Stockholmban és 1962-

 ben Belgrádban győzelmet aratott. 1967-
 ben hivatalosan visszavonult, és utána
testnevelő tanárként dolgozott. Tizen hat
éven keresztül, 1988 és 2005 között volt
a Román Atlétikai Szövetség elnöke.

A Track and Field News című E -
gye sült Államokbeli magazin 2000- ben
a 20. század legjobb női magasug rójá -
nak választotta meg. 2012-ben beke rült
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség Hall
of Fame-jébe.

Balázs Jolán egy tizenegy évvel ez -
előtt az In dex hírportálnak adott inter -
júban elmondta, sajnálja, hogy nem Ma -
gyarországnak nyert olimpiákat. „De az 
em ber leginkább önmagát képviseli, és 
csak azután egy nemzetet. Nekem nem
adatott meg, hogy a mag yar színeket ma -
gamra öltsem, hogy az anyanyelvemen 
beszélőknek okozzak örömet. Így ala -
kult, ezért sajnálkozom, de talán bele is 
őrültem volna, ha folyamatosan ezen a
visszás helyzeten töröm az agyam. Re -
mélem, a románok mellett a magyarok
is büszkék rám” – nyilatkozta 2005- ben
a magasugróklasszis. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

olimpia vagy a labdarúgó- világbaj nok -
ság eseményeit –, immár nemzeti ség -
től függetlenül általánossá vált az „al -
ternatív” csatornák keresése, amikor a
kívánt sportversenyt nem a saját szol -
gáltató csatornája közvetíti. A problé -
má val, mint ismert, az Európai Bizott -
ságban is szembesültek, de előrelépés
még nem történt a javasolt általános
licenc bevezetése terén.

Semjén Zsolt mag yar minisz ter el -
nök-helyettes decemberben jelezte, hogy
a mag yar állam megvásárolná a sport -
események sugárzási jogait a Kárpát-
 medence magyarlakta területeire – úgy,
hogy pénzügyi ajánlatot tettek a jog tu -
lajdonosok felé. A tárgyalásokkal meg -
bízott MTVA kétoldalú megálla podá -

so kat szorgalmaz az érintett médiu mok -
nál, de Romániával még nem sikerült
megállapodniuk.

A kormányfő-helyettes bejelentése
után néhány nappal az Európai Műsor -
szolgáltatók Szövetsége (Eu ro pean Bro -
ad casting Un ion, EBU) 75. genfi köz -
gyű lésén deklarálta, hogy legyenek sza -
badon foghatók a jelentős sportese mé -
nyek. Az EBU állásfoglalása szerint a
sportok a közvetítésekkel párhuza mo -
san váltak egyre népszerűbbé, és ezzel
egy időben a kultúra részévé. Az ott -
hon is kódolatlanul fogható sport köz -
vetítések egész Európa-szerte lehető sé -
get nyújtanak arra, hogy az emberek a
lehető legtöbb sporttal megismer ked -
jenek. (Krónika)


