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Olvasóink
figyelmébe!
Következő lapszámunk

január 9-én jelenik
meg, benne a 2015-ös

SZÍNES
FALINAPTÁRRAL.

Apróhirdetéseket 2015.
január 5-től veszünk fel
a meg szokott pro gram
szerint, vagyis naponta
9 és 15 óra, csütörtökön
pedig 9 és 12 óra között.

Személyes és közösségi megvalósításokban
gazdag Boldog Új Évet kívánunk

minden kedves Olvasónknak,
Támogatónknak  és Partnerünknek!

RMDSz-felhívás
A nagy bá nyai

RMDSz tisztújító
köz gyűlést  tart
2015. ja nuár 15-
 én, 17.00 órai kez -
dettel a régi főtéri 
Mil len nium I. é -
pület nagy ter mé -
ben (V. Lucaciu utca, 2. szám). Az A -
lap sza bályzat szerint, na pirenden sze -
re pel nek el nökségi be szá mo lók, vala -
mint az új választmány meg vá lasz tása
is. A választmányi tag ságra és az el nö ki 
funkcióra előzetes pá lyázati cso ma got
kell leadni, leg ké sőbb 2015. ja nuár 9-
 ig, az RMDSz iro dá ban, mely nek tar tal -
maznia kell a követ ke ző ket:

- Szándéknyilatkozat
- Önéletrajz , melynek tartalmaznia 

kell a politikai és közéleti tevé keny sé get
- A nagybányai illetőséget igazoló

dokumentumot
- A nagybányai RMDSz tagsági i ga -

zolványának másolatát
Kérjünk a nagybányai RMDSz ta go -

kat, minél nagyobb számban jöjjenek el
erre a rendezvényünkre.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót ezen túl a régi főtéri
antikvá riumban is vásárolhatnak.

Fizessen elő 2015-re is a Bá nyavidéki Új

Szóra a posta hi vatalokban, vagy a postai

lap kéz be sí tőknél.

1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék

3 hónapra - 19.50 lej + postai járulék

6 hónapra - 39 lej + postai járulék

Az előfizetés továbbra is a legbiztosabb

módja annak, hogy hozzájusson lapunkhoz.

Legyen jövőre is az Új Szó az Ön lapja.

Töltse velünk újra az évek
közötti ünnepet!

 A Rivulus szállodakomplexum 
vendéglõje szeretettel meghívja 

az érdeklõdõket szilveszteri
mulatságára.

Ár: 195 Ron /menü.
Érdeklõdni a 0262-217290-es

vagy a 0746-014914-es
telefonszámokon lehet.

Sajtóközlemény

„A 60-as
generáció és
az avantgárd 
térhódítása”

A Megyei Képzőművészeti Múzeum karácsonykor nyitotta meg
a Gold Plaza épületében működő Golden Gal leryban azt az i dő -
szakos festészeti, grafikai és szobrászati kiállítást, amelynek „A
60-as generáció és az avantgárd térhódítása” címet adta - tudtuk
meg dr. Ioan Anghel Negreantól, a múzeum pro gram és mar ket ing
irodájának vezetőjétől. A kiállítás 52 képzőművész 53 korhű mun -
káját mutatja be.

A kiállítás 2015. márciusáig tekinthető meg.

Az Urbis-járatok
ünnepi programja

Ma, azaz de cem ber 30-án a buszok a mun ka -
napok programjának megfelelően közlekednek.

Az év utolsó napján a szombati pro gram lép ér -
vénybe, az utolsó buszok 20 órakor indulnak az ál -
lomáshelyekről.

A 2015-ös esztendő első napján az alábbiak
szerint közlekednek a buszok:

1. vonal. Indulás a zazari állomástól: 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 16.30. Indulás a végállomástól (víz tá -
rozó felé vezető elágazás): 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.10.
3/11-es vonal. Indulás az Urbis telephelyétől: 8.40,
10.40, 12.40, 14.40, 16.40. Indulás az Unic- komp -
lexumtól: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. 4-es vo -
nal. Indulás a Dorna-komplexumtól: 9.00, 11.00, 13.00,

15.00, 17.00. Indulás a Grănicerilor utcától: 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20.
8- as vonal. Indulás a Dorna-komplexumtól: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30.
Indulás a felsőbányai flotációtól: 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.10. 51-es vonal
(trolibusz). Indulás az Urbis telephelyétől: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
Indulás a Realtól: 9.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25. 54-es vonal (trolibusz). In -
du lás a Realtól: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Indulás az Izvoarele piactól:
8.25, 9.25, 11.25, 13.25, 15.25. 18-as járat (IMMUM-Firiza). Indulás az IMMUM-
 tól: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.10. Indulás Firizáról:  10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.40. Az utolsó járat a 18-as vonalon 18.00 órakor indul a vasútállomástól.

Másodikán a vasárnapi, harmadikán a szombati, negyedikén pedig újra a
vasárnapi pro gram szerint közlekednek a buszok.

A megszokott rend 2015. január 5-től áll helyre. (ta)

JÖN! …JÖN!! 
…JÖN!!!

ÚJRA JÖN!!!!
MI, a nagybányai LENDVAY MÁR -

TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja -
nuár 9-én, pénteken es te 6 órai kez dettel nagy szeretettel vá runk
min den kedves színházrajongót szoká sos szilveszteri kaba rémű -
sorunk – a mely nek címe:

Ritkaság, de van ilyen!
– ismétlésére a Városi Szín ház ba.  

 Jegy eket a 0745- 790 554-es te le fon számon (Szigeti Gyula) ren -
delhetnek, illetve az előadás előtt egy órával vásárolhatnak. Egy be lé -
pő jegy ára: 20 lej.

Jó szórakozást! 
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Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Színe és fonákja:

Jók vagyunk, de jobbak is lehetnénk!
Olvasom, hogy az egy főre eső alkoholfogyasztás tekintetében ha -

zánk vi lág viszonylatban a tiszteletet parancsoló ötödik helyen áll. Ez már 
valami! Erre inni kell!

Míg mások átlagosan 7 li ter körüli tömény szesznek megfelelő alkoholt 
fogyasztanak évente, addig mi, romániaiak több mint 14 litert nyomatunk
le egy esztendő leforgása alatt.

Legalább valamiben a világ élvonalába kerültünk. Szerintem innen már
nem érdemes lefelé menni, csakis felfelé kellene tartani. Merthogy az E -
gész ségügyi Világszervezet által közreadott lajstrom aljára amúgy sincs
sok esélyünk kerülni. Annál nagyobb viszont az esély arra, hogy a 194 ál -
lamot felvonultató verseny abszolút győzteseivé váljunk. Ez pedig - ha ne -
ga tív előjellel is - már dicséretre méltó eredménynek minősülne, és ko -
moly nemzetközi elismerést hozna nekünk. Igaz, ehhez többek között az
oroszokat is le kellene győznünk, ami, ugye, nem kis kihívást jelent.

Szóval, holnap szilveszter, húzzunk bele rendesen, hátha az utolsó órá -
ban sikerül még feltörnünk az élre. Ha már iszunk, igyunk rendesen, hogy 
felnézzenek ránk. Na, akkor boldog új évet mindenkinek, és... proszit!

Tamási At tila

Boldog Új Évet kíván minden máramaros me gyei 
magyarnak az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács

és az Erdélyi Mag yar Néppárt nevében

Szaniszló József                               Hupka Félix

Lapzárta

Nő a minimálbér, nő
a közlekedési
kihágásokért

fizetendő büntetés
Január elsejétől nő a köz le ke dé -

si kihágásokért fizetendő bün tetés
összege azzal össze függés ben, hogy
emelkedik az or szá gos minimálbér.

Hogy mi a kapcsolat a kettő között?
Az, hogy a közlekedési törvénykönyv
szerint egy büntetőpont pénzbeli érté -
ke a minimálbér 10 százaléka, az ed di -
gi 900 helyett tehát 975 lej a kiin du ló -
pont, azaz egy büntetőpont, pénzben,
97,5 lejbe „kerül” majd.

2015. július elsejétől, amikor a mi -
ni málbért 1050 lejre emelik, a bün te -
tőpont értéke tovább növekszik.

Románia élen jár az
alkoholizmusban

Az Egészségügyi Minisz téri um
ke retében külön bizottságot hoz lét -
re a kormány az alko hol fogyasztás
visszaszorítására.

Egy jogszabálytervezet értelmében
a bizottság feladata egy közép- és hosszú -
távú akcióterv kidolgozása lenne. A bi -
zottság élére a szakminisztérium ne vez -
né ki az illetékes államtitkárt, aki mi -
nisz tériumközi felelősökkel, külön tit -
kársággal és tanácsadókkal működne.

Az Egészségügyi Minisztérium azt
szeretné, ha a cigaretta és az alkohol u -
táni jövedéki adókat évenként növelné
a kormány. Ez a bizottság felelne en -

nek szabályozásáért is.
Románia élen jár az alko holiz mus -

ban, különösen a tiszta szesz fo gyasz -
tását illetően: a világranglista ötödik he -
lyén szerepel, csak a fehéroroszok, a
moldovaiak, a litvánok, és az oroszok
előzik meg az tiszta szesz fogyasz tá sá -
ban.

Szabadnapok
2015-ben

Idén év végén nem panasz kod -
hattak hazánkfiai, hiszen kará csony -
kor is volt, újévkor is lesz több mun -
kaszüneti nap. Idő köz ben azt is meg -
tudtuk, hogy a kü szöbön álló 2015-
 ös eszten dő ben 13 munkaszüneti nap
lesz Ro má niában – igaz, közülük 5 hét -
vé gén, ami amúgy is szabadnap lenne.

Íme a 2015-ös munkaszüneti napok:
Január 1., 2. – újév;
Január 24.: a Román Feje delem sé -

gek egyesülése;
Április 12., 13., húsvét;
Május 1. – a Munka napja
Május 31., június 1. – püskösd;
Augusztus 15., Nagyboldog asszony;
No vem ber 30., Szent András;
De cem ber 1., Románia nemzeti ün -

nepe;
De cem ber 25., 26. karácsony.
Ezek közül január 24. szombatra, a

húsvét és pünkösd első napja, szokás
szerint, vasárnapra, Nagybol dog asszony
szombatra, karácsony második napja
szintén szombatra esik.

Jövőre a „mag yar húsvét”, azaz a
nyugati egyházak húsvétja április 5- 6-
 ra, a pünkösd május 24-25-re esik. 

Kulturális szelvényt
kaphatnak az állami

alkalmazottak
A 125 lej értékű kulturális

voucher- rel könyvet, színház-, o -
pe ra- vagy koncertjegyet, mú ze u -
mi- vagy más kulturális ese mény -
re szóló belépőt vásá rol hatnak az
erre jogosultak.

A demokrata-liberálisok törvény kez -
deményezése szerint a szelvényt egy -
szeri alkalommal adnák ki az állami al -
kal mazottaknak, az ehhez szükséges
pénzalapot pedig a kulturális mi nisz -
térium költségvetéséből biztosítanák.

Egy tavaly tavasszal készített Euro -
barometer-felmérés szerint a romániai
lakosság fele egy év alatt mindössze e -
gyetlen könyvet olvas el, ami az uniós
átlag 70 százalékát jelenti.

Régi felsőbányai szilveszterek
A FELSŐBÁNYAI HÍRLAP 1888. január 14-i számának egyik tu dó sí -

tása azt tanúsítja, hogy több mint száz éve, a tévé vagy a rádió szilveszteri
mű so ra i nak hallgatása, nézése nélkül is jól szórakoztak.

A Polgári Körben Imre Károly református tanító Papp Márton sza va -
lata egyaránt megnevettette a szilveszterezőket. A vacsorán a malacsült
u tán mindenki megnyalta a tíz ujját. A vacsora után következtek a po hár -
köszöntők. Farkas Jenő polgármester bort, búzát, békességet, boldog sá got
kívánt városunk lakosságának.

A kedélyes vigasságon Anti cigányzenekara hajnalig húzta a talpa lá -
valót. Őket is melegítette a zamatos sikárlói bor.

A múlt század ötvenes éveiben szilveszterkor, este hat órakor sokan vár -
ták Lőrincz János verses köszöntőjét. 1954-ben a vezetékes rádió stú di ó -
jában tartózkodtam, amikor a népi költő a mikrofon előtt szavalta el kö -
szöntőjét, amelyet a Felsővégtől az Alsóvégig, a Kapnik utcától a Tölgyes 
alatti bányászházikókig több ezren hallgattak az élesztős ládának ne ve -
zett hangszórókból. Egyik köszöntője néhány részletét választottam ki:
„Legyen minden a kamrában,/ kövér disznó a pajtában,/ Legyen minden,
mi szükséges,/ és mindenki egészséges!... A családokban legyen béke, sze -
retet,/ éljünk mindnyájan boldogan  az új évben!”

Nagyszüleimtől örököltem az 1930-as Erdélyi Szent Család Naptárat,
amelyet a Szatmári Pallas Nyomda adott ki. A naptár százesztendős jö -
vendőmondójából egy tréfás szakaszt idézek: „Szép asszony csak lesz, i gaz,/
hogy módjával,/ de nagy bajunk lészen az új módijával./ Rövid hajukat
mind hosszúra növesztik,/ kurta szoknyájukat a földig eresztik./ A hosszú
haj hagyján, úgyis rövid az ész,/ de a hosszú szoknya, bizony az hosszú
pénz.”

Utolsó ezévi írásom egy százéves viccel zárom:
- Nos, drágám, hogy ízlett az újévi levesem?
- Csak a só volt ízletes benne.

Boczor  József

Források: nyugtaijelen.com,
marosvasarhelyiradio.ro,
Rador
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Péter Károly jegyzete:

Megszólal egy telefon
Karácsony és újév táján életünk a fokozott szeretet, és  a békesség jegyében 

telik. Elhallgatnak a fegyverek, megszűnik a gyűlölet, a sötétséget felváltja a
fény, ünnepi ruhát öltenek a falvak és a városok. Ilyenkor a lelkünk is simogat, 
elfogad, felemel, szerelmet üzen, boldoggá tesz, átkarol, vigasztal, egy szóval
ünnepel.

Ilyenkor, szegényeknél és gazdagoknál egyaránt, az asztal szépen meg te -
rítve áll: hátha vendég érkezik. Sok házban azonban úgy gondolják, hogy erre 
nincs semmi esély, mert a gyerekek jó messzire elszakadtak a szülői háztól. És
mégis, valahol megszólal egy telefon. A mama reszkető kézzel veszi fel a ké -
szü léket.

- Ők azok! - ordítja a papa süket füleibe. - Holnap reggel érkeznek!
A két jó öreg csak most kezd igazándiból örvendeni a kis Jézus meg szü le -

tésének, és annak, hogy nekik is lesz ki Boldog Új Évet köszöntsön. Most már
boldogan hajthatják álomra ősz fürtökkel behavazott fejüket…

Segítség szenvedélybetegeknek
Rövid Terápiás Pro gram, 2015. február 9-20.
A Bo nus Pas tor Alapítvány rövidtávú terápiás

programot szervez szenvedélybetegeknek és fel nőtt
hozzátartozóiknak 2015. február 9-20. között.

Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni sze -
retnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társ -
függőségükkel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2015. február 2.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web -

oldalon.
Az érdekeltek keressék szatmárnémeti mun ka tár -

sunkat a következő telefonszámon: 0744-539213.

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek 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

Támogassa a kultúrát!

Ajándékozza meg önmagát és
szeretteit színházi bérlettel!

Amint arról már tájékoztattuk Önöket, megér -
kez tek a Szat már né meti Északi Szín ház Ha rag György
Társulatának idei bérletei. Itt a meg felelő alkalom arra,
hogy egy igazi, eredeti, szív hez szóló ajándékkal, szín házi 
bér lettel lepje meg szeretteit, s ezzel a mag yar kul tú -
rát is támo gas sa. Varázsoljon mosolyt, jó kedvet, de rűt
szü lei, gyermekei, barátai ar cá ra. Tud-e ennél jobb,
sze mélyesebb, ere de tibb ajándékot? Vásároljon és a -
ján dé koz zon bérletet mindössze 60 (felnőtt bér let), il -
letve 40 (diák- és nyugdíjas bérlet) lejért. Az érdek lő -
dő ket az RMDSz-szék házba (Va sile Lu caciu utca 1. szám)
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra kö zött. Ne feledje: szín -
házi bérlet vásár lá sá val kétszeresen is örömöt okoz!

A Balogh Melánia és
Tréger Rolland

Közjegyzői Iroda

sikerekben gazdag

Boldog Új Évet

kíván minden kedves
ügyfelének, partnerének!

Előadás, angyaljárás, karácsonyi vásár
Szinérváralján immár hagyománnyá vált a mag yar tagozatos gyerekek ka rá -

csonyi megajándékozása, a helyi RMDSz-szervezet és a Sylvester János Egye sü -
let jóvoltából. Idén sem volt ez másképp. Közel két órás előadás keretében zajlott 
le az ajándékozás, a gyerekek énekeltek, szavaltak, jeleneteket adtak elő a szép
számban egybegyűlt közönség előtt. A rendezvényt a kisváros polgár mester asszo -
nya, Tulbure Gabriela is megtisztelte jelenlétével, de az egyházak és a helyi ér -
dek védelmi szervezet képviselői is jelen voltak. Az óvónők, tanítónők, tanárok ál -
tal felkészített óvodások és iskolások karácsonyi hangulatot varázsoltak a kul túr -
ház színpadára és előcsarnokába. Ez utóbbi helyen ugyanis kézműves ter mé ke -
ket felvonultató karácsonyi vásárt szerveztek, a bevételeket pedig a helyi mag yar 
iskola támogatására fordítják. (tamási)

Czompa Mónika felvételei
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SZILVESZTERI HU MOR-ZSÁK

- Milyen a s zilvesz ter az intenzíven ?   
- ???
- Eszméletlen!

***
- Gazsi, ti hová jártok szilveszterezni?
- Tavalyelőtt Pásztón vótunk.
- Oszt mi történt?
- Az asszonyt hárman megerőszakolták, engem fél -

holtra vertek.
- Hát tavaly?
- Pásztón.
- És mi volt?
- Az asszonyt öten megerőszakolták, nekem el -

törték a kezem, meg három bordám.
- És idén hova mentek?
- Hát az asszony Pásztóra akarna...

***
Feleség a férjének regge li zés közben:
- Az biztos, hogy könnyebb a kölyköt iskola előtt

időben ki rángatni az ágyból, mióta karikát rakatott az 
orrába.

***
Egy piroslámpás ház kapujára ez van kiírva: Spa -

nyol módra - plusz 10% felár. Egy férfit érdekelni
kezd a dolog, bemegy, és spanyol módra kéri. Mikor
vége az aktusnak, így szól a konzumnőhöz:

- És hol van itt a spanyol mód?
Erre a nő feláll, az egyik kezét a magasba emeli, a

másikat pedig csípőre teszi és így szól:
- Ollé! 

***
- Ha egy titkárnőről lehúzták már a blúzt, a szok -

nyát, meg a bugyit, mit lehet még lehúzni róla?
- ???
- Már csak az igazgatót.

***
- Főnök úr, hagyjon, mert segítségért kiáltok!
- Ugyan, Gizike, egyedül is boldogulok...

***
- Feljössz este hozzánk? - kérdezi egy fiatalem ber

a barátjától. - Nagy bulit szervezek, igazi grup pen szex
partival...

- Igen? - villan fel a másik szeme. - És hányan le -
szünk?

- Ha hozod a barátnődet is, akkor hárman.

*** 
- Ez itt a pici piros szája... Ez a két alma a mel -

lecskéje... Itt a szép, sima hasikája... Ez meg a...
- Jenő! Most szeretkezünk, vagy leltározunk?

***

- Én vagyok az első, akivel szeretkeztél?
- Lehetséges. Jártál te öt évvel ezelőtt Lon don ban?

***

- Egészen vigasztalhatatlan vagyok, Jucika. Akár -
hogy is igyekszem, érzem, hogy maga soha nem lesz
az enyém!

- Ne adja fel ilyen könnyen, Jenő! Már vagy hat -
van férfinak sikerült!

***
Egy férfi meséli a barátjának:
- A múltkor, amikor hazamentem a munkából, a

feleségem szexi fekete fehérneműben, két fe kete bár -
sonypánttal a kezében fogadott, és azt mondta: Kö -
tözz meg, és azt tehetsz, amit csak akarsz!

- És? - kérdezi türelmetlenül a barát.
- Hát megkötöztem és elmentem golfozni.

***
Rövidáruboltban.
- Kérem, visszahoztam ezt az anyagot, mert hi bás

szövésű.
- Ez, kérem, im port áru.
- Hogyhogy?
- Úgy, hogy már külföldről is visszaküldték.

***
- A postában sem lehet már bízni...
- Miért?
- A férjem Hévízen van, a posta meg párizsi bé -

lyegzőt nyomott a borítékra...
***

- Mi a különbség egy politikus és egy munka nél -
küli között?

- A munkanélküli egyszer már dolgozott...

***
- Drágám, ha megcsalnál, nem élném túl!
- Nyugi, már túlélted...

***
Két gyerek beszélget:
- Te hol szilveszterezel?
- Nagymamáméknál.
- És ők hol laknak?
- Nálunk.

***
- Miért ilyen izgatott az édesanyád?
- Rengeteg pletykát hallott múlt héten, de nagyon  

fáj a torka, és nem tud beszélni.

***
Férj a feleségéhez:
- Tudod, legalább tíz évvel fiatalabbnak érzem ma -

gam, mikor reggelente megborotválkozom.
Mire a feleség:
- Nem borotválkoznál meg néha inkább lefekvés

előtt?

Szilveszteri SMS-ek
* Tegnap este a kocsmában azt mondta egy

né ni, hogy az új év most elmarad, mert megkerült
a régi. Mama, kuss! Óév, fuss!

* A szesz hatalmas istene gyújtson vilá gos sá -
got elborult torz agyunkban, és az alkohol fé nyes -
kedjék tévútra futott alantas életünk csillag ös vé -
nyén.

* Sül a malac, zsírja fröcsög, Boldog Új Évet,
te köcsög! 

* Az év végét alig vártam, az év elejét végig
hánytam, hányjál te is barátom, tiszta szívvel kí -
vánom!

* Péppé főtt a virsli, zsizsikes a lencse, víg kö -
szöntőt írni, így nem nagy szerencse. A pezsgős -
dugó épp most lőtte szét az állam, a karácsonyfa
rámdőlt, megcsapott az áram. Vadul károm ko dom,
éhes vagyok, vérzek, de azért kívánok szép, Bol -
dog Új Évet! 

Keleti hírek
(Rövid haditudósítás)

Dúlnak harcra hergelt hordák,
Ejnyéz! ép ész, ámultan;

Bolyongnak baromság-csordák
Agyonmosott agyakban.
(Keleten középkor van!)

Popovic Gergely

Használd naponta min i mum ötször!
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Újévi fogadalom
Nagybeteg lett a székely felesége, így az atyafi szil -

veszter éjjelén - hogy csitítsa az asszony folytonos si -
ránkozását - megfogadta, ha jobbra fordul az álla -
pota, többet soha nem iszik köménymagos pálinkát.

Eldurrant az óév, eljött az újév, s láss csodát, az
asszony jobban lett. A székely álmában sem gon dol ta
volna, hogy ez így történik, azért is tette a könnyel -
mű fogadalmat. Dehogy is akart ő felhagyni a pá lin -
kaivással, amikor annyi éven át gyakorolta, hogy ren -
desen megtanulja ezt a cseppet sem könnyű férfiúi
tevékenységet. S most tessék, mire már odáig fej lő -
dött a tudománya, hogy senki sem mondhatta rá azt, 
hogy kontár módjára teszi a dolgát a kocsmában, fel
kell hagynia a kupicaemelgetéssel.

No de nem olyan fából faragták ám a székelyt, hogy
egykönnyen lemondjon kedvenc időtöltéséről, sőt, úgy
is mondhatnám, nyugdíjas élete értelméről, s ily mó -
don az ivócimborák gúnyának a tárgyává váljék.

Elment hát a falu orvosához, egyik hóna alatt egy
jó kövér libával, másik hóna alatt pedig egy sütőbe
kí vánkozó bongyor farkú malaccal, és baksis gya nánt
zsebében egy köteg papír-, és nem fémpénzzel, nyil -
ván, hogy a villám agyon ne csapja, ha rossz idő ta -
lál lenni az úton.

- Instállom, nagytudású doktor úr! - mondta ka -
lapját levéve, amikor a rendelőbe lépett. - Írjon, ké -
rem, számomra egy olyan receptet, amin legalább
öt kupica pályinka szerepel napi penzumként, kü lön -
ben nekem végem.

- Aztán minek magának recept arra, hogy ihas -
son? - kérdezte meglepődve a nagytudású doktor.

- Tudja, doktor úr, az asszony végett kellene, mert
megígértem neki, ha meggyógyul, abbahagyom az
italozást. A rosszseb gondolta, hogy még a halálnak 

sem kell az a rusnya, elviselhetetlen fehérnép...
- Jól van, öreg, egye fene, megkapod azt a re cep -

tet... - sajnálta meg a fehérköpenyes a keserves ké -
pet vágó székelyt. - Csak aztán ne nagyon mutogasd
agyasabb társaságban a receptet, mert még bajt ho -
zol rám vele!

Nagy volt ám a székely öröme, főleg, mikor látta, 
hogy a nagytudású doktor nem is öt, hanem mind járt
kilenc kupica pálinkát írt fel neki napi penzumként.
Az is szigorúan kikötötte, hogy három alkalommal,
reggel, délben és este is igyon meg három-három ku -
picával, különben súlyosbodni fog az italitis króni -
kusza, ami akár hirtelen halálhoz is vezethet.

Haza érve, az atyafi mélységes bánatot színlelve
mutatta meg feleségének a nagytudású doktor által
kiállított papírost, mondván:

- Jaj, asszony, pedig be szerettem volna abba -
hagyni az italozást! Most már nincs mit tenni, ke zel -
nem kell magam, ha életben akarok maradni, rá a -
dásul életem végéig.

Csakhogy az asszonyt sem ejtették fejre, amikor
megszületett, átlátta a turpisságot, ezért csak annyit 
mondott:

- Ha kell, hát kell, törődjön bele kend... Külön ben
is, az orvostudomány folyton fejlődik, lehet, hogy már
holnapra feltalálnak valamilyen gyógyszert a kend
rettentően súlyos bajára.

Másnap a székely éppen a kocsmába igyekezett
volna, hogy megkapja az előírt esti kezelést, amikor
a felesége elé állt az ajtóba, és tiszteletet parancsoló 
hangon rászólt:

- Kend csak ne siessen, jó hírem van számára - s
azzal férje orra alá nyomott egy papírost a nagy tu -
dású orvos aláírásával. - Cseppet se búsuljon, mert
az elmúlt egy napban nagyot fejlődött az orvos tu do -
mány. Képzelje, a tudósok felfedezték, hogy a maga
betegségét kiválóan, még a pálinkánál is jobban gyó -

gyítja a napi egy pohár hideg forrásvíz. Gondolta vol -
na, hogy ilyen sebtében úri gyógymódot találnak a
maga bajára?

- Hát ez biza igazán nagyszerű - mondta keserű
szájízzel az öreg székely, majd  felcsillant a szeme, s
hozzátette:

- Ki tudja, mit hoz még a holnap az orvos tudo -
mányban... Csak az a fránya koca fialt volna le g a -
lább eggyel több malacot, hogy kóstolná meg a böl -
lér kését!... 

Tamási At tila

SZILVESZTERI HU MOR-ZSÁK

Az év első napjának reggelén egy részeg férfi a
járda szélén ül. Egy rendőr lép hozzá:

- Maga mit csinál itt?
- Biztos úr, miután a Föld forog, elüldögélek itt,

mígnem a házam ideér.
***

Az ifjabbik McAdam újévi üdvözlőlapot küld ta -
ní tójának:

„Kedves tanító úr! Boldog új évet kívánok, s egy -
úttal azt is, hogy az a hat penny portóköltség, amit e -
zért a lapért kell fizetnie, legyen a legnagyobb kel -
lemetlensége az új esztendőben!”

***
Két rendőrfeleség beszélget.
- Képzeld, szilveszteri fogadáson voltunk. Én nem

csodálom, hogy azt mondják, a rendőrök kultu rálat -
la nok.

- Hogyhogy?
- Kovács főtörzs is ott volt a feleségével. Amint

ettünk, egyszer csak az asszony a villájával meg va -
karta a haja tövét. Hát majd’ kiesett a kés a számból...

***
- Na, vadász úr, jól fölültetett minket!
- Hogyhogy?
- Hát nem azt ígérte, hogy szilveszterre küld ne -

künk egy nyulat?
- Nem ment el? Ó, az anyja! Pedig mennyire

küldtem! Még a lakcímüket is odakiáltottam!

***
Szilveszterkor két barátnő találkozik.
- Milyen gyönyörű ruha van rajtad, drágám! - mond -

ja az egyikőjük.
- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként már tavaly is

mondtam.
***

Szabóék falun töltik a szilvesztert. A hajnali órák -
ban hazafelé menet egy kecske szalad feléjük, és kö -
rülugrálja Szabónét.

- Apa, egy kecske! - visít föl az asszony. - Ments
meg, segíts!

Mire a pityókás Szabó bosszankodva:
- Hát mi vagyok én? Torreádor?

***
- A meghívottak közül egyedül csak ti nem jöt -

tetek el a szilveszteri partinkra. Miért maradtatok tá -
vol?

- Mert a feleségemnek rossz volt a hangulata.
- És miért volt rossz a hangulata?
- Mert nem akartam magammal hozni.

***
Kissné Miamiban szilveszterezik.
Egy üzletbe betérve rémülten mutat a pultra.
- Jaj, istenem, csótány!
- Igen, asszonyom - bólogat egykedvűen a ke res -

kedő -, ez Florida...
- Micsoda? Maga név szerint ismeri őket?!

***
Az ügyvéd találkozik régi ügyfelével:

-  Mit csinál szilveszterkor?
- Börtönbe megyek.
- Miért, csak nem megint lebukott?
- Dehogy, viszont az ünnepeket családi körben il -

lik tölteni.
***

Az év első napján két szőke nő telefonon beszélget:
- Hogyan töltötted a szilvesztert?
- Szokásom szerint, ágyban.
- Mesélj! Nagy társaság volt?

***
Paprikáné megkérdezi a férjét:
- Hogy van az, Jenő, hogy te éjfél után, újévkor

olyan szomorú vagy?
- Mert arra gondolok, hogy az évek egyre újab bak

lesznek, te pedig egyre régibb.
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (21.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanár em -

ber, Vicsai János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Ko má -
rom ban élő szerző fel vette vele a kapcsolatot. A Napló töredékeknek
u gyan is  több, megyénkhez kö tődő része is van, így túl az értékes
kortör té ne ti elemeken, helytörténeti szempontból is érdeklődésre
tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében

Bukovinában
Szep tem ber 1., péntek:

Délelőtt kilenc óra tájban indultunk
a szemben lévő hegyre. Eléggé mere -
dek úton jutottunk fel ide. Borsuczyna
nevű hegyen vagyunk (978 m), a ha -
son ló nevű település közvetlen köze lé -
ben. Az eddigiektől eltérően ezen a he -
lyen fenyőfát csak elvétve látni. De an -
nál több a mogyorócserje. Még csak a -
molyan tejes érésű volt a mogyoró, de
ennek ellenére is eszegettünk belőle.
(helymeghatározás a „jamnai” térkép
a lapján történt. Amióta ez a térkép a bir -
tokomban van, nem „tévednék” el ezen 
a vad vidéken.)

Szeptember 2., szombat:

Napos idő volt egészen estig. Lö vész
 kutakat ástunk. Később behívattak az
i rodába, ahol Tábori fhdgy. egy hosszú 
szolgálati jegyet diktált. Ezt befejezve 
a hősi halottaink felől érdeklődőknek
le veleket diktált, amelyeket a holnapi nap
folyamán kell majd megírnom. Sze gény
hozzátartozók, nem akarják elhinni, hogy 
gyermekük vagy a férjük valóban meg -
halt. Egyesek a legapróbb mozza na tok -
ra is kíváncsiak, ami a hozzátartozóik
halálával kapcsolatos. Elszorul a szí vem
könnyáztatta leveleik olvastán.

Bíró Pityu édesanyja ekképp írt a pa -
rancsnokság címére: 

Tisztelettel kérem a tekintetes Pa -
rancs nokságot, szíveskedjen megírni,
hogy fi am Bíró István hogy esett el, mi -
lyen se bet kapott, sokat szenvedett-e. 

Na gyon szeretnék közelebbit tudni
e gyetlen egy fiam haláláról. 

Egyben köszönöm a Parancs nok ság -
nak és az egész század legénységének
őszinte részvétét. 

Tisztelettel Bíró Istvánné sz. Öreg
Ju lianna. 

Nap, mint nap jönnek levelek a pa -
rancsnokságnak vagy Tábori főhad nagy -
nak címezve, s mind ilyen szomorúak. 

Augusztus 9-ére emlékezve nap vi -
lágot látott egy egyszerű észjárással meg -
írt verskísérlet: 

Kamien-Dobosza
Friss földhányás, goromba fake reszt, 
alatta honvédek, mag yar hősök fek sze -
nek. 
Tegnap még virultak, élők s közöttünk
voltak, 
s fegyverrel kezükben a Szent Célért har -
coltak 
Vitézül küzdöttek, dacolva a muszka ak -
natűzzel 
reménytelen, de kitartottak acélos erő -
vel. 
De őket is elérte sok-sok honvéd sorsa, 
széttárt karokkal, holtan rogytak a por ba.
Frissen hantolt sírhant imát mondunk
felette, 
kérve az Istent, őrködjön sokáig felette.

A szolgálati jegynek, amelyet Tá bo -
ri főhadnagy diktált, Rácz Lajos és Bu -
bincsák Mihály honvédek voltak az o -
kai. Lovászok voltak, s elegendő ide jük
lévén, halászni mentek a Prutba. Kézi -
gránáttal. Egy ezredes elkapta őket és a 
„bűnösöket” felkísértette egy csapat
csendőrrel a századparancsnokságra. Itt
fenyítésben részesültek, és a parancs no -
kunk büntetésből kiküldte őket keze -
lőknek. 

Szeptember 3., vasárnap:

Vasárnap van, de pihenésre nincs i -
dő. Az új zászlóaljparancsnokunk o lyan
parancsot adott, hogy minden reggel 5-
 kor ébresztő, és fél hétkor már mun ká -
ba kell állni. Nincs ünnep, nincs va sár -
nap. Lövész kutakat ástunk. Engem ké -
sőbben az irodában foglalkoztattak. 

Szeptember 4., hétfő:

Az éjjel esett az eső. Már egészen ő -
szies volt a mai nap. Jass szkv.-vel a
kantinárut vásároltak névjegyzékét csi -
náltuk.

Amint hallottam, már a finnek is cser -
benhagyták a németeket. Békét kötöt -
tek a szovjetekkel, úgyhogy már egye -
dül vagyunk a Führer oldalán. Miért?
Nem jobb volna befejezni? Van ér tel -
me állandóan csak hátrálva pusztulni,
hullani?

Szeptember 5., kedd:

Ma is 5-kor volt ébresztő. Fél héttől
- a változatosság kedvéért - bunkert ás -
tunk, egész nap. Délben is csak egyó -
rás ebédidőt engedélyeztek. 

Az utóbbi napokban feltűnő módon
rosszabbodott az élelmezés. 

Estefelé parancs érkezett, melynek
ér telmében le kell mennünk Podlesni -
owba. Onnan irány: Tatarów. Azt re bes -
getik, hogy ott bevagonírozunk, és me -
gyünk be Magyarországba. No de ilyet!
Nem akarjuk elhinni! 

Még az est beállta előtt lementünk a 
faluba. Én az irodaládával még éjfél e -
lőtt elindultam - kocsin - Tatarówba.

Szeptember 6., szerda:

A zsolddal bíbelődtünk Jassal egész
nap. Sürgősen el kell küldeni, mert el -
lenkező esetben kárba vész a zsoldunk. 
Azt hallottam, hogy valóban megyünk
be Magyarországba, Máramaros me gyé -
be, Tiszabogdányba. Én ezt nem aka rom
elhinni. Annyi kósza hír kel szárny ra,
de az is igaz, hogy a parancsok is szinte 
óráról órára változnak. 

Ma végre jött posta: 5 levelet és 5
lapot kaptam Böncitől. 

Szeptember 7., csütörtök:

Az előérzetem nem csalt. Még vir -
radat előtt ébresztő. A szabad ég alatt
a ludtunk egy kaszálón. Csakhamar el -
indultunk, de nem Jablonica felé - Ma -
gyarország irányába -, hanem Wo roch -

tára. Onnan a további irány: Zabie. Dél -
ben már Krzywopolet is elhagyva e bé -
deltünk, majd rövid pihenő után foly -
tattuk utunkat Zabie felé. Már este le dett,
amikor a helység határához ér tünk. In -
nen jobb kéz felé fordultunk, a Burkut
felé vezető kövesútra. Az útelágazástól 
kb. 2 km-nyire letáboroztunk a Czarny
Czeremosz folyó mellett. 

Szeptember 8., péntek:

Reggel 3 órakor indultunk tovább a
burkuti kövesúton, DNY-D-i irány ba.
Zabie környékén csendesség volt, úgy
látszik, a falutól elég messze húzódhat
a frontvonal. Jobb kéz felé elhagytuk a
Bystrzec, majd a Dzembronia nevű fo -
lyókat, áthaladtunk Walileu és a Sku -
powa nevű helységeken, majd elértük
a Zeleny nevű nagyobb községet, ahol
ebédeltünk. 

További utunk során óránként 10
perc nyi pihenőt engedélyeztek, de így
is csak nehezen haladtunk a nagy for -
ró ságban nehéz szerelvényünkkel. A nap
még magasan állt, amikor Jawornikon
keresztül elértük Szybeny nevű falucs -
kát, mai menetcélunkat.

Letáboroztunk egy hegyoldalban. Egy -
néhányan lementünk a Cz. Cze re mosz -
hoz, amely mellett idáig jöttünk, és az
itt még csak bokáig érő vízben jól meg -
mosdottunk a jéghideg „fürdőben”.

Útközben a Jamnánál talált térkép
szerint tájékozódtam. Remsey had naggyal
többször is egyeztettük helymeg hatá -
ro zásunkat.

Szeptember 9., szombat:

Kora reggel indultunk tovább. Én a
kocsitoló részlegbe lettem beosztva. In -
nen ugyanis állandó emelkedő kö vet -
kezett. A Menczilek (1298 m) és a Rus -
kij dilj (1560 m) között kanyargó úton
toltuk a szekereket - a lovaknak segítve 
- felfelé. A meredek kaptatón való li -
hegésért gyönyörű panoráma a juta lom. 
A Kierniczny (más térképen Velkyj Ker -
nicnyj-nek jelölt) hegyen 1593 m-en
állapodtunk meg. A Máramarosi ha va -
sokban vagyunk (de havat még nem lát -
ni). É felé a 2026 m-es Fekete havas
(Pop Ivan) látható, csúcsán a csillogó
kupolájú csillagvizsgálóval (legaláb bis
abban a hiszemben vagyunk, hogy az
olyasféle lehet). D-i irányban a Köves
tető (Pietrosz-Petrosul - 1354 m) emel -
kedik ki a többi csúcsok közül. A szer -
pentin környékén szatmárnémeti utá -
szok és román ajkú mun kaszol gála to -
sok tartózkodnak.(folytatjuk)

Szent István király intelmei Imre herceghez:

Az imádság megtartásáról
Úgy, mint régen, a mai világban, a XXI. században is van jelentősége az i -

mádságnak, az imádkozásnak! Isten ugyanolyan ma is, mint régen. A bűnös em -
bereken igyekszik segíteni, a jó útra téríteni őket, de ez csak akkor sikerülhet, ha
az em ber megvallja bűneit, bocsánatért esedezik, s kéri, hogy törölje el bűneit.

A mai világban minden embernek megvan a maga bűne, mert már szü le té -
sünktől fogva hajlandók vagyunk minden rosszra. A XXI. századra már, a tech -
nikának köszönhetően, otthonunkból is tudunk istentiszteletet hallgatni, közben
főzhetünk, vagy bármi mást tehetünk.  Nem jut eszünkbe, hogy ezzel nem ke rü -
lünk közelebb Istenhez! Sokkal többet kellene templomba járnunk, s nem otthon
ülve, főzve vagy bármi mást téve hallgatnunk Isten üzenetét! Mindenki rohan, s
nem veszi észre, hogy hanyagolja Istent, Istent, aki mindenkit szeret s oltalmaz.

Több időt kellene töltenünk imádkozással, Istenre gondolva. Ezzel nem azt
sze retném kihangsúlyozni, hogy egész nap csak imádkozzunk, hanem azt, hogy
ha naponta egy kis időt is rászánunk Istenre, az már egy jó pont Istennél, tehát a
templomba járás  és imádkozás olyan, mint egy falat kenyér!

Bizo Szücs Tamara, X. B osztály

A hét mottója:
,,Az em ber szabadnak születik és

mégis mindenütt bilincsek ben

él.” (Jean-Jacques Rous seau)
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Két méter közösség
Kedves mindnyájan, támogatóink,

barátaink!
A Teleki Mag yar Ház felújítása és

az azt segítő gyűjtés I. SZAKASZÁT
esztendő végével lezárjuk. Úgy gon do -
lom, hogy nagyszerű munkát végez te -
tek, hiszen az adományokból származó 
teljes bevétel 2014 júliusától mosta ná -
ig (átszámítva és összesítve) több mint
45 ezer lej volt, beleértve az ugyanerre
a célra kitalált és elkészített Nagybá -
nya-pólók és Nagybánya-bögrék jöve -
delmét is. Ebből 17 ezer lejt költöttünk 
– a Bethlen Gábor Alap és a magyar -
országi Emberi Erőforrások Minisz té -
ri uma támogatásával és saját tartalé ka -
inkkal kiegészítve – az eddig elvégzett
munkálatokra. A megmaradt 28 ezer
lejt az épületfelújítás folytatására sze -
ret nénk fordítani. Ezek közül leg fon to -
sabb a nagyobbik utcai homlokzat hely -
reállítása, majd a nagykapu restau rálá -
sá nak befejezése. Végül az alagsori vi -
zesblokkot, férfi-női mosdót szeret nénk
kivitelezni (amely majd a pincét is ki -
szolgálhatná), majd folytatnánk az ud -
vari homlokzat felújításával. Mind e zek -
hez reméljük az anyaország, illetve ala -
pítványok segítségét is sikerül elnyer -
nünk.

A kezdeményezés támogatására je -
len pillanatig 19 képzőművészeti al ko -
tást ajánlottak fel neves nagybányai,
erdélyi és magyarországi alkotók. E -
zek közül ötöt az eddigi támogatók kö -
zött karácsonyi vásárunk keretében már
kisorsoltunk. A megmaradt festmé nyek
egyelőre a Teleki Mag yar Ház folyo só -
ján tekinthetők meg; ezek a tég la je gyek
eladásának függvényében a kö vet kező i -
dőszakban lelnek majd gaz dára...

A Karácsonyi Vásár záróestjének ta -
lán kissé hatásvadásznak tűnő, ám ő szin -
tének szánt pillanata volt, amikor a sor -
so lásra összegyűlt közönség elé „gör dí -
tettem” azt a közel két és fél méteres

táblázatot, amely téglajegyes tá mo ga -
tóink névsorát tartalmazta. Azóta sem
számoltam meg hogy hány név talál ha -
tó rajta, hogy júliustól mostanáig há nyan
nyújtottak a Ház felújítására anyagi se -
gítséget. Azonban akkor vasárnap is el -
mondtam: sokkal nagyobb öröm szá -
munk ra az, hogy ezt a tízezer eurónyi
összeget ilyen sokan adományozták,
mint ha két-három vállalkozó, vagy a -
lapítvány „dobta volna össze” – mert ez
azt jelenti: ilyen sok embernek fontos a 
Ház, ilyen sok embernek fontos a sor -
sa, jövője, a benne zajló programok. És 
ennyi em ber – már KÖZÖSSÉG…

Sokszor érzi úgy az em ber, sokszor
érezzük mi is: erőtlenek vagyunk, esz -
köztelenek vagyunk, semmi befo lyá sunk
sincs a körülöttünk robogó világ törté -
né seire, nem tudjuk megakadályozni
sokszor ésszerűtlen, megma gyaráz hatat -
lan döntéseit. És úgylehet közvetlenül
valóban alig tudunk hatni arra, hogy mi -
ként alakul a város, a Bányavidék jö -
vő je, minden látszatdemokrácia elle né -
re szinte egyáltalán nincs hatásunk Er -
dély, az ország sorsának alakulására, a
világpolitika boszorkánykonyhájának
pedig csak mérges gőzeit érezzük, koty -
vasztásai végképpen távol állnak tő lünk.
Egy dolgot azonban tudok és tudunk:
akárhogy alakul szűkebb-tágabb vilá -
gunk sorsa, amit odafent elrontanak, azt
majd idelent fogjuk helyrehozni, vissza -
építeni – a családok szintjén, a kis kö -
zös ségek szintjén, amiként a XX. szá -
zad nagy kataklizmáit követően meg -
annyiszor történt… És akkor majd va -
lamikor – az adománygyűjtés mostani
közvetlen hasznán túl – na gyon- na -
gyon fontos lesz az a két és fél méteres
és egyre hosszabodó táblázat, és a mö -
götte álló-alakuló Közösség…

Köszönöm hogy részesei vagytok
ennek a Közösségnek – s hogy részesei 
lesztek az új esztendőben is, hiszen a

téglajegyek árusítása, az adomá ny -
gyűj tés és természetesen a munka -
jövőre is FOLYTATÓDIK. Tégla je -
gyeket 10 lejes (egyszerű téglajegy), 50 le -
jes (bronz), 100 lejes (25 euró/ezüst), 300
lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125
euró/gyé mánt) címletekben lehet ezu -
tán is vásárolni, személyesen a Ház ban,
vagy banki utalással, s hamarosan in -
terneten is, a paypal rendszeren ke resz -
tül. Támogatóink nevét és a felajánlott
segítséget a Ház honlapján ezután is fel -
tüntetjük, az ezüst, arany és gyémánt tég -

lajegyek vásárlóinak nevét pedig hoz -
zájárulásuk esetén a munkálatok befe -
jeztével az épület falán elhelyezésre ke -
rülő köszönőtáblán is megörökítjük.

Köszönjük hogy segítettetek – és
hogy ezután is mellettünk álltok. Nyu -
godalmas esztendő-végét kívánunk min -
denkinek; vigyázzatok magatokra, vi -
gyáz zunk egymásra.

A Teleki Mag yar Ház munkatársai és
Kuratóriuma nevében tisztelettel:

Dávid Lajos

A de cem ber 7-i első sorshúzás eredménye – azok között, akik téglajegyek
vásárlásával segítették a Teleki Mag yar Ház felújítási munkálatait: Murádin
Lovász No é mi alkotását Németh Károly nyerte Chi cago-ból (az 5. számú
gyé mánt tég la jegy tulajdonosa), Bitay Zoltán pasztellképét Csongvay Ágnes 
Maros vá sár helyről (a 10. számú arany téglajegy tulajdonosa), Dinyés László
szobrász mű vész kollázsát a nagybányai Varga Imre (38. számú ezüst tégla -
jegy), Debrei É va festőművész virágcsendéletét az ugyancsak nagybányai Pál
Te ré zia (45. szá mú bronz téglajegy), Dudás Gyula festményét pedig az Ang -
li á ban élő Ta ka ró Tekla (a 45. számú egyszerű téglajegy tulajdonosa). Gra tu -
lá lunk a sze ren csés nyerteseknek! A megmaradt és ezután eladásra ke rü lő tég -
la je gyek részt vesznek a következő sorsoláson, időpontját később közöljük.

Férfiak a konyhában: az idős Dumas és Teleki Sándor
A toszkán tartománynak az egykor a Luccai Hercegséghez tar to zó

hegyvidékét a 19. században különösen kedvelték az angolok. So kan
vettek itt közülük házat, nyaralót.

Az ő nyomukban (első felesége u -
gyanis angol volt) jutott el erre a tájra
Teleki Sándor gróf, Petőfi Sándor és Vic -
tor Hugo barátja, Bem József erdélyi
hadseregének egykori ezredese és in ten -
dánsa. A Máramaros megyei Koltón
nyug szik a temetőben a „vad gróf”, a -
kinek a birtokán töltötték Petőfiék a
nászútjukat, s ahol egyik legszebb sze -
relmes versünk, a Szeptember végén szü -
letett. A szabadságharc leverése után ő
is emigrált, s élt Törökországban, Ang -
li ában, Franciaországban is. Ven déges -
kedett Guern sey-n, a Csator na-szige -
tek egyikén Vic tor Hugónál, ahol a kan -
dallót ma is az a nagy, csatos öv díszíti,
amit Teleki az írónak ajándékozott.

Miután 1860-ban részt vett Gar i baldi
híres dél-itáliai hadjáratában, annyira
megszerette az olasz tájat, hogy a ki e -
gyezés előtti éveket toszkán vidéken,
„hol az angol komfort az olasz para di -
csommal szövetkezett”, Bagni di Luc -
cá ban töltötte.

A Mag yar Televízió képernyőjén 14
éven át – félévenként két-három adás sal
– jelentkezett sorozatunk Az 1848/49-
 es mag yar forradalom és szabadság -
harc emlékhelyei címmel. Ennek „anyag -
gyűjtése” során Katona Tamással, Csor -
ba Lászlóval, Hóvári Jánossal, Sárközi 
Mátyással, Arató Györggyel és sok más
jó baráttal együtt számos érdekes és
fontos emlékhelyet sikerült felke res -

nünk. Így lehetőségünk volt – többek
között – betérni Vic tor Hugo fent em lí -
tett lakóházába is, mely manapság köz -
kedvelt múzeum. Jártunk Toscanában
is, és sikerült beazonosítanunk azt a há -
zat, ahol Teleki Sándor lakott.

A hegyek között kanyargó úton el -
ér kezünk egy különös, elvarázsolt, gyö -
nyörű kis városkába: Bagni di Luccá -
nak hívják a települést. Vissza emléke -
zé sei-ben Teleki leírja, hogy a városon
túl, ahol a Lima folyóba törekvő Di ana
patak „nagy kavicsok között, rohanó se -
bességgel, zúgva folyik kőszirt med ré -
ben”, ott, egy vízesés mellett állt az a
ház, amelyet megszeretett, majd meg -
vett, és amelyben éveken át élt már má -
sodik feleségével, Litez de Tiverval Ma -
tilddal. Itt született három gyermeke is.

Abban a házban sűrűn megfor dul -
tak magyarok és más nevezetes embe -
rek is. Közülük az egyik leghíresebb a
francia írófejedelem, id. Alexandre Du -
mas volt. Most, hogy nevezetes szakács -
könyvét rövidesen kezükbe vehetik a
mag yar olvasók, érdemes fölidéznünk
Teleki emlékeit egy nagy nyári vihart
követő délutánról, amikor Dumas „pa -
pa” betoppant a Di ana villába, és rög -
tön húsz frankot nyomott Maria, Tele -
ki szakácsnője markába, hogy ne főz -
zön aznap, hanem csak a keze alá dol -
gozzon a konyhán – mert ő maga akar -
ta elkészíteni az asztalravalót! Biztos,
hogy Dumas már ekkor is a „szakács -

lexikon” olasz fejezetén dolgozott...
A házban a huszadik század végén

egy ideig textilmanufaktúra működött,
fontak, szőttek, és amikor ott jártam, tér -
dig gázolva a szétdobált csévék között, 
furcsa volt arra gondolni, hogy egy ma -
g yar főúr, a nagyszerű humorú író és
szabadságharcos, a szeretetre méltó „vad
gróf” élt itt egykor, s fogadta nevezetes 
vendégeit.

Teleki írásaiban vagy az Országos
Széchényi Könyvtárban található albu -
má ban sok érdekes emléket megőrzött
itteni életéről. Például Petőfi Szabad -
ság, szerelem című versének francia át -
iratát egy nyári éjszakán itt készítette
el a szeretett vendég, Dumas, a francia
romantikus irodalom óriása.

Miután műsorunkban beszá mol tunk
e szép villa létezéséről és azonosítá sá -
ról, akkori római nagykövetünk, Szö ré -
nyi László, a kiváló irodalomtörténész
– javaslatunkat elfogadva – megszer -
vezte és elintézte, hogy a téglavörös
színű házon márványtábla hirdesse Te -
leki Sándor és barátai emlékét a messzi 
Bagni di Luccában. Az avatásra 1995
nyarán került sor.

A televíziós sorozatból könyvek ké -
szülnek, az első kötet – a tévéműso ré -
val azonos címmel – már egy éve ott van
a boltok polcain. Ha sikerül foly tatni a
háromkötetesre tervezett soro za tot, ez a 
történet, ez az emlékhely is benne lesz.

(Figyelő On line - Ráday Mihály)



A hu mor forrását
vizsgálták az agyban

Hol fakad a hu mor az emberi agy -
ban? Kutatók profi nevettetők agyát
szkennelték, hogy rájöjjenek, az agy
mely területei lépnek működésbe vicc -
meséléskor - számolt be róla a Live -
Science tudományos portál.Az átlagos
emberekhez vagy amatőrökhöz mérve
a profi humoristáknak az az agyte rü -
lete aktívabb volt, amely a hu mor meg -
alkotásához járul hozzá. A komikusok -
nak viszont azok az agyterületei, ahon -
nan a hu mor kiváltotta öröm ered, ke -
vésbé voltak aktívak - derült ki az ame -
rikai Idegtudományi Társaság éves köz -
gyűlésén bemutatott egyik tanulmány -
ból. “Sok kutatás irányult a hu mor
meg értésében részt vevő agyterületek -
re, ám kevesen vizsgálták a hu mor ke -
letkezését. Los Angelesben sok az
olyan profi humorista, akik intésre ké -
pesek improvizálni, közülük kértünk
fel néhányat, és bevontunk a tanul -
mányba amatőr nevettetőket, valamint
kontrollcsoportként hétköznapi embe -
reket is” - mondta el Ori Amir, a Dél-
 kaliforniai Egyetem (USC) kutatója. A 
résztvevőknek mágneses rezonanciás
képalkotó eljárással (MRI) vizsgálták
az agytevékenységét. Az önkéntesek
befeküdtek a gépbe, majd karika túrá -
kat mutattak nekik képaláírás nélkül.
Azt kérték tőlük, írjanak a képhez vic -
ces szöveget, semleges, nem humoros
képaláírást vagy ne írjanak semmit. A
kapott eredmények különbségeket mu -

tattak az agy “örömközpontjaiban”,
me lyekről úgy tartják, a hu mor meg ér -
tésében játszanak szerepet. A kontroll -
csoportnál ezek a területek bizonyultak 
a legaktívabbaknak, utánuk következ -
tek az amatőr nevettetők, legkevésbé a
profik örömközpontjai léptek műkö -
dés be. Mi több, a profi humoristáknál
rövidebb ideig működtek ezek a te rü -
letek, mint a többi résztvevőnél. “Ér -
de kes módon a működés rövidsége a
depresszióval is kapcsolatos, tehát a
szomorú bohóc sztereotípiában lehet va -
lami igazság. Az is elképzelhető azon -
ban, hogy a profi nevettetők egysze -
rűen jobban hozzászoktak a vicces dol -
gokhoz” - magyarázta Amir. Ugyan -
ak kor a humoristáknál a halántékle -
benyben találtak nagy aktivitást. A tu -
dósok úgy vélik, ez a terület az, ahol a
hu mor születik. A vizsgálat során a
kontrollcsoport résztvevőinél ez volt a
legkevésbé aktív terület. (MTI)

“Víz alatti Pompejit”
tártak fel görög régészek

Elsüllyedt ókori települést, “víz
alat ti kis Pompejit” tártak fel az Égei-

 tengerben, Délosz északkeleti partjai -
nál - jelentette be közleményben a gö -
rög kulturális minisztérium. Az alig 2
méteres mélységben lévő romokat kez -
detben elsüllyedt ókori kikötőnek vél -
ték a szakemberek, ám a legújabb ku -
tatások arról tanúskodnak, hogy faze -
kas műhely és egyéb építmények ma -
rad ványaira bukkantak. A búvárré gé -
szek eddig 16 terrakotta edényt, to váb -

bá egy égetőkemencét tártak fel. “Ha -
sonló műhelyek kerültek napvilágra
Pompejiben és Herculaneumban” - ol -
vasható a Dis cov ery News hírei között. 
A műhely előtt nagy kőtömbök so ra -
koz nak, valószínűleg ott húzódott a
parti védőgát. Több építmény romjait,
falmaradványokat, leomlott oszlopo -
kat is felfedeztek a tengerfenéken. Dé -
losz A Kükládok szigetcsoport által
alkotott kör közepén helyezkedik el
Mü konosztól 2,5 kilométerre nyugat -
ra. Szent helyként tartották számon, a
görög mitológia szerint ez volt Apolló,
a Napisten szülőhelye. Kultikus hely -
ként és az égei-tengeri rabszolga-ke -
res kedelem központjaként Délosz 700
éven keresztül, a Kr.e. 8. és a Kr.e. 1.
szá zad között élte virágkorát. Ha nyat lá -
sa az után kezdődött, hogy VI. Mithri -
datész pontoszi király Kr.e. 88-ban le -
rohanta a szigetet és lemészárolta 20
ezer lakosát. Délosz a Kr.u. 5. század -
ban néptelenedett végleg el. (MTI)

Új dinoszauruszfajt
azonosítottak múzeumi

gyűjteményből
Szarvas dinoszaurusz új faját azo -

no sították egy kanadai múzeumban 75
éve pihenő kövületekből. A fosszí liá -
kat korábban egy másik dinoszaurusz- 
csoporthoz sorolták. Nick Longrich, a
Bath Egyetem kutatója viszont kide rí -
tette, hogy a leletek egy olyan őslényre 
hasonlítanak, amelyet az Egyesült Ál -
lamok délnyugati részéből ismernek.
Elmondása szerint a maradványok a
Pentaceratops - a híres, szarvas Tri ce -
ra tops kisebb rokona - új faját repre -
zen tálják. A kutatás részleteit a Cre ta -
ceous Re search folyóirat közölte. A ta -
nulmány felöleli az állat hivatalos le -
írását és új nevét- Pentaceratops aqui -
lo nius - is. A bivaly méretű növényevő
mintegy 75 millió éve élt. Longrich egy
másik, szintén a múzeum gyűjte mé -
nyé ben lévő szarvas dinoszauruszt is
szemügyre vett. Úgy hiszi, eme utóbbi
pedig a Kosmoceratops új faja. A dí -
szes koponyájú dinoszaurusz marad -
vá nyai korábban utahi lelőhelyeken
ke rültek elő. A dinoszauruszok Észak-
Ame rika nyugati részén éltek a kré ta -
kor vége felé. Longrich úgy véli, bár
elkülönült északi és déli tartományok

léteztek akkoriban, volt közöttük átjá -
rás. A dinoszauruszok a kontinens egyik
részéből a másikba vándorolhattak, az -
tán új fajjá fejlődhettek. Később pedig
a különféle fajok közötti versengés
meggátolta,  az északi és déli régiók kö -
zötti mozgást. (hirado)

Mesterséges
intelligenciát kutat

a Vi car i ous
Látást, beszédet és mozgás szabá -

lyo zást fejlesztő hosszú távú kutatási
programot támogatnak a robotikában.
Az ABB befektet a mesterséges in tel -
ligencia kutatásával foglalkozó válla lat -
ba, a Vicariousba. A Vi car i ous egysé -
ges algoritmikus architektúra kifej lesz -
tésével a látás-, a nyelv- és mozgás sza -
bályzás terén az emberihez fogható in -
telligencia létrehozásán dolgozik. A San
Franciscó-i központú vállalat olyan vi -
zuális észlelési problémák megoldá sá -
ra koncentrál, mint például a felisme -
rés, a szegmentálás és helyszín-elem -
zés. A résztvevők jól kiegészítik egy -
mást. Az ABB a robotikában úttörő sze -
repet tölt be világszerte üzembe helye -
zett több mint 250 ezer ipari robotjá val,
amelyek segítségével növeli a ter me lé -
kenységet, javítja a minőséget és a dol -
gozók biztonságát. A Vi car i ous pedig
ugyanazt testesíti meg a mesterséges in -
telligencia-kutatásban, amit az ABB a
robotikában – mondta Girish Nadkar ni,
az ABB Tech nol ogy Ven tures vezető -
je. Szerinte a robottechnológia elérte
azt a fejlettségi szintet, amelyen a robo -
tok számos olyan feladat elvégzésére
ké pesek, amelyek az emberek számára
jelentős kihívást jelentenének, vagy
azok végrehajtása veszélyes lenne szá -
mukra. A robotok és a mesterséges
intelligencia ötvözése nagy távlatokat
nyithat meg előttünk a jövőben.

Erős a szeretet
VÍZSZINTES:  1. “Azoknak aki -

ket szeretünk csaknem ...” (La
Roche foucauld). 14. Törtető em ber.
15. A zsidó vallás titkos tana. 16. Édes -
burgonya. 17. Itáliai utazó, felfedező
(Marco). 18. Ritenuto (röv.). 20. Oxi -
gén és gal lium vj. 21. Római kettes. 22. 
Angol diákváros. 24. Francia börtön -
szi get. 26. Szándék. 29. Német sze mé -
lyes névmás. 30. Az átló része! 31.
Kambodzsai diktátor volt (Lon). 33.
Díszes karosszék. 35. Elemi parány.
37. Fosztóképző. 39. Lamartine verse.
40. Beszorul! 42. Atya, arab nevekben.
43. Nyelvvel alig érint. 45. Móricz
Zsigmond regénye. 47. Spanyol, thai -
földi és német gkj. 48. Feszítőeszköz.
49. Kambodzsai, spanyol és belga gkj.
50. E kandúr életszemléletéről regény
született, Hoffmann tollából. 51. K-me -
zon. 53. Téli edzést végez a sportoló.
56. Mauna-...; ha waii vulkán. 57. Pá -

hol. 58. Kissé nagyzol! 60. Szereplő
Durkó Zsolt Mózes című operájában.
62. Páros szíj! 63. Madárkergető szó.
65. Törött bot! 66. Becézett Patrícia.
68. Koreai autómárka. 70. Ez is, ...;
min denik. 72. Egyfajta égéstermék.
74. Deresedés. 76. Orosz cárnő volt.
77. Deszkakerítés.

FÜGGŐLEGES: 1. Shel ley tün -
dér ki rálynője. 2. Csernátoni várrom. 3. 
Észak-atlanti katonai szövetség. 4.
Sok ba kerül. 5. Érintetlen. 6. Indiai
szövetségi állam. 7. A tank része! 8.
Ga boni, kambodzsai és ománi gkj. 9.
Amerikai egyetem. 10. Ugandai poli -
tikus v. (Apollo Mil ton). 11. Fele jobb!
12. Az atomfizikában használt mérték -
egység. 13. Negyven rabló babája! 17.
Halkan adandó elő (zene). 19. A gon -
dolat befejező része. 21. Malaszt jel -
zője lehet. 23. Időmérő eszköz. 25.
Nem hagy abba. 27. Gyomnövény. 28.
Tudatni kezd! 30. Önkéntesekből gyűjt
csapatot. 32. Műsorszóró berendezés.
34. Műalkotás. 36. Okul. 38. Na tal ha -
tárai! 41. Indíték. 44. Kettő kiér! 45.
Szállni késztet. 46. Bombaszilánk! 49.
Mag yar színész volt (Gyula). 52. An -
gol költő (Rob ert). 54. Betolat! 55. Vi -
va ...!; Elia Kazan filmje. 59. Elsötétítő 
berendezés. 61. Tádzs ...; agrai lát vá -
nyosság. 63. Pátria. 64. A grafit alap -
anyaga. 67. Nyugat-szamoai pénz. 69.
Ismét (röv.). 71. Iskola (röv.). 72. Fran -
cia, osztrák és portugál gkj. 73. Mi -
nutum (röv.). 75. Fügefalevelek! 76.
Kenetlen!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Könyv készül
Mezei József festőről

Halálának akkor közel 100. éves évfordulója kapcsán, az egy ko ri
Bányavidéki Fáklya 1982. január 16-i számában „Egy elfelejtett
nagybányai festőről” cikkeztem. Az akkor rendelkezésemre álló for -
rások alapján Mezei életpályájáról és a környékünk templomaiban
ma is látható festményekről írtam. Az utóbbi időben azonban újabb
részletek váltak számomra ismeretessé Me zei nagybányai kötődé sé vel
kapcsolatban, amit lapunk olvasóival is meg szeretnék osztani.

Mezei József az egykori Szabolcs
me gyei Kislétán született 1823-ban. Ko -
ra ifjúságától szerette a rajzot és ezért
(is) mérnöki tanulmányokat folytatott.
1846-ban Daróczy Bálint építészettel
foglalkozó szatmári cégénél helyez ke -
dett el. A szakrajzok mellett már ekkor
is portré- és tájkép festészettel is beha -
tó an foglalkozott, de a költészet iránt is 
érdeklődött. Riskó Ignác csengeri szár -
mazású közös ismerősük révén Szat má -
ron Petőfi Sándorral, az akkor már ne -
ves költővel is megismerkedett, akiről

egy nagyon szuggesztív színes olajké pet
készített, amely ma a Mag yar Nemzeti
Múzeum arcképcsarnokában található.

A Petőfivel történt megismerkedést
követően Mezei Nagybányára került, a -
hová rövidesen kiterjedt baráti kapcso -
latok fogják kötni. Művészi fejlődé sé -
re a szintén festegető Törökfalvi Papp
Zsigmond volt serkentő hatással. (Ar ról
a jogi pályán működő személyről van
szó, akinek, a már romos állapotban lé -
vő Szent István templomról, ennek 1847-
 ben történt lebontását megelőző hiteles 
ábrázolását is köszönhetjük.)

Mezei mérnöki pályáját az 1848/49-
 es forradalom és szabadságharc sza kít ja
félbe. Önként honvéd lesz és az 1849- es
erdélyi hadijáratot Bem tábornok ol da -
lán tüzér főhadnagyként küzdötte vé gig.
A harctéri szünetek idején a tábornok
vezérkarának több tagjáról, így a ké -
sőbb tábornokká lett Czecz-ről, va la mint
a Szinérváralján született s az é szak- a -
merikai szecessziós háború későbbi hő -
séről, Zágonyi Károly huszár hadnagy ról
készített portrét. De magáról Bem-ről
is, aki szerénysége révén egyébként nem
akart modellt állni, ezért őt em lé ke zet -
ből rajzolta le.

1849. július elején a hadvezetés Me -
zeit Nagybányára küldi, ahol a pus ka por
készítésének felgyorsítását és ennek Ko -
lozsvárra történő elküldését irányítja.

A világosi, majd a zsibói fegyverletétel 
Nagybányán éri. A tüzértiszti ruháját
polgárival cseréli fel és itten, barátai tá -
mogatásával mostantól csupán a festé -
szetnek él. 1852. februárjában - a latin 
nyelvű anyakönyv tanúsága szerint - a
28 éves „pictorius ma gis ter” Guzman Pa -
ulinát, az egykori kincstári arany és e -
züstbeváltó árváját veszi feleségül. A
kö vetkező év márciusában leányukat
Francisca Anna Maria Serena névre ke -
resztelik. Nagybánya, Márama rosszi get,
valamint a Nagykároly környéki Sza -
niszló, Csomaköz és más római ka to li -
kus templomok oltárképeinek festésén
kívül, a Nagybányához közeli Orosz fa -
lu (Rus) akkori görögkatolikus temp lo -
mát is ő festette, s ezek ma is Mezei Jó -
zsef művészetéről tanúskodnak.

A festő családjával 1854/55-ben Nagy -
bányán a Piactéren, az egykori Dégen -
feld-házban lakott, személyes kereseti
adója évi 3 fo rint. (Csanálosi György
református lelkész ekkor 3 fo rint 50
krajcár, Fésűs Menyhért polgármester
pedig évi 5 forintos kereseti adóval sze -
repel.)

Ebben az időben Mezei ecsetét a
nagybányai táj szépsége is megihlette.

A városról készült egyik tájképe 1974-
 ben vásárlás útján a nagybányai Má ra -
maros Megyei Történelmi és Régészeti 
Múzeumának tulajdonába került és ma 
is itt található. Portréi, templomképei és
tájképei művészi színvonaláról, a haj da -
ni barát Papp Zsigmond így véle ke dett:
„...minden alak él ... a kompozíciók is -
te niek, ... e színekkel pedig a mai na -
pok ban alig találkozhatunk.”

1853-ban megfestette a Szenthárom -
ság templom hat mellékkápolnájának ké -
peit, 1854-ben ugyanitt a Szeplőtlen fo -
gantatás témájú képet festette meg. 

1857-ben Munkácsra költözik és fő -
ként a környék templomait festi. 1862-
 ben ismét Nagybányán találjuk. Idő köz -
ben a fényképészettel is megis mer ke -
dett és Orbán Balázs oldalán a Szé kely -
föld műemlékeiről - várairól, templo -
ma iról, a székely népviseletről stb. - ké -
szít felvételeket, amelyek A Szé kely föld

leírása című kötetekben jelentek meg.
Mezei József koránál fogva akár ré -

szese is lehetett volna Hollósiék nagy -
bányai megtelepedésének. De nem így
történt. A szépen fejlődő festői pá lyá -
nak megvakulása vetett végett.

1863-ban a Szentháromság temp -
lom főoltárképét már félvakon festette
meg. Az elke rülhetetlen végzettel ví vott
küzde lem ről a már idézett Papp Zsig -
mond így vall: „Az utolsó képet már
színérzék nélkül, általam úgyszólván
ecsete alá mondott színértelmezésre fes -
tette, de homályos látása dacára sem volt
eltántorítható. Az után jóéjszakát mon -
dott örökre a szí nes világnak.”

Mint em ber, Mezei még ekkor sem
tudott a tétlenséggel megbékélni. Bará tai
segítségével verses kötetet ad ki, mely -
nek megvásárlására és ezen keresztül a 
festő támogatására 1864-ben a Fővá -
ro si Lapok is buzdít. 1880 körül az
1848/49-es forradalom idején Bem ol -
dalán átélt élményeiről számolt be ba -
rátai tollába. Ezidőben Budafokon -
akkori nevén Promontoron - Jókai Mór 
nagynénjének a lakásán élt, ahol fe le -
sé ge postai alkalmazott volt.

Mezei József szembetegségéhez i -

dő vel más bajok is társultak és 59 éves
korában, 1882. szeptember 8-án élete vé -
géhez érkezett. Halálának hírét Nagy -
bányán mély részvét övezte. A róla szó -
ló nekrológot és a meghalt emberi és
művészi nagyságáról emlékező Tö rök -
falvi Papp Zsigmond sorait a Nagy -
bánya és Vidéke két számában közölte, 
így vett búcsút a város által saját ha -
lott jának nyilvánított Mezeitől.

* * *
Arról hogy emléke ne menjen ve -

szen dőbe, Mezei húgának késői le -
szár mazottja, a Csíkszeredán élő Nagy 
Gyöngy vér és a szatmárnémeti Muhi
Sándor művészettörténész gon dos kod -
nak. A most közölt illusztrációk nagy
részét is nekik köszönhetem. Kötetük
nagybányai terjesztését is érdek lő dés -
sel várjuk.

Balogh Béla ny. levéltáros

Midőn évek előtt a sors csapása látásomtól megfosztott, s festészeti pá -
lyám folytatására képtelenné tett, hazám nemeslelkű hölgyeinek, és fiai -
nak, irányomban oly nagy mérvben tanusított meleg résztvéte, és támo ga -
tása, erőt és bátorságot adott lelkemnek a legszomorúbb helyzetében is to -
vább munkálkodni. E munka terményeit most egy kötet költeménybe köz re -
bocsájtani szándékoztam, s bátor vagyok azt a nemeslelkű közönség pár to -
lá sába ajánlani. A kötet folyó év decemberében fog megjelenni. Előfizetési
ára fűzve 1 fo rint, díszkötésben 2 for.

Szíves gyűjtőimnek postán, bérmentve fog eszközöltetni. Tisztelettel fel -
ké rem a szíves Gyűjtőket  és előfizetőket, hogy az előfizetési íveket a pénzzel
együtt De cem ber 20-ig hozzám beküldeni sziveskedjenek.

Pest, 1869. nov. 20-án, 
Mezey József

Mag yar feliratot is ki kell tenni a
mag yar vonatkozású műemlékekre
A kulturális minisztérium rendelete értelmében 2015 végéig a ki -

sebbségek nyelvén is feliratozni kell azokat a műemlékeket, a me lyek
az érintett kisebbség kulturális örökségéhez tartoznak.

A rendeletről Kelemen Hunor és He -
gedüs Csilla, az RMDSZ korábbi kul -
tu rális miniszterei számoltak be egy
hétfői kolozsvári sajtóbeszélgetésen. He -
gedüs Csilla elmondta, a Kelemen Hu -
nor minisztersége idején előkészített
rendelet, mely a cseréjük folytán végül 
az ő aláírásával jelent meg, négy kri té -
riumot jelöl meg, amelyek vala melyi -
kének a teljesülése esetén kötelező a
kisebbség nyelvén történő feliratozás.

Magyar feliratnak is kell kerülnie
azokra az épületekre, amelyek épít tető -
je vagy tervezője mag yar volt, a me lyek
a mag yar kulturális örökség részét ké -
pezik, amelyek olyan településen áll nak,
amelyen jelentős mag yar közösség él, és
ez igényli a feliratozást, vagy ha a me -
gyei, esetleg helyi önkormányzat ké ri
ezt. A minisztérium a feliratok formai
jegyeit is szabályozta. Hegedüs Csilla
megjegyezte, ha a többnyelvű felira to -
zás nem történik meg 2015-ig, „az el -
vi leg büntethető”.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök sze -
rint a rendelet fontos lépés a multi kul -
turalitás, a többnyelvűség és a kultúrák 
kölcsönös tisztelete felé. A volt mi nisz -
ter hozzátette, az intézkedés nemcsak a 
mag yar, hanem a romániai német, zsi -

dó, török vagy más kisebbségi közös -
ségek számára is fontos.

Kelemen Hunor elmondta, az el múlt
kilenc hónapban mag yar politikusok
által vezetett tárca ismét összeállította
és benyújtotta az ENSZ Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szerve zeté -
hez (UNESCO) azt az anyagot, a mely -
lyel a csíksomlyói búcsúnak a világ szel -
lemi öröksége részévé nyilvánítását kez -
deményezik.

Hozzátette, a korábbi folya mod vá -
nyuk azért akadt el, mert 2013-ban az
UNESCO annak kiegészítését kérte, és 
az illetékes bukaresti bizottság „el sza -
botálta a válaszadást”. A politikus sze -
rint Csíksomlyó ügyének 2015-ben az
UNESCO közgyűlése elé kell ke rül nie.

Kelemen Hunor a mag yar vezetésű
kulturális tárcánál elvégzett munka fon -
tos eredményének tartotta, hogy el ké -
szült az örökségvédelmi törvénykönyv 
és a filmtörvény tervezete. A politikus
hozzátette azonban, hogy a tárca je len -
legi vezetőit semmi nem kötelezi arra,
hogy az előkészített tervezeteket be nyújt -
sák a parlamentben. Kelemen Hunor ki -
jelentette, mérlegeli, hogy egyéni képvi -
selői kezdeményezésként bocsássa a -
zo kat vitára. (kronika.ro)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -

mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

Súlyos gondokat okozhat
a kevés folyadékbevitel

A vizsgált szociális otthonokban élő idős emberek folyadék fo -
gyasztása messze elmarad az ajánlott napi folyadékbeviteli meny -
nyiségtől - derül ki egy friss kutatásból, amit a Mag yar Dieteti ku -
sok Országos Szövetsége, a SE Egészségtudományi Kar, Diete ti -
kai és Táplálkozástudományi Tanszéke és az Európai Hidratációs
Intézet végzett el közösen.

Az ajánlott folya dék -
bevitel időskorban sem
változik, de a szom júság -
érzet csökkenésével, a fi -
zi kai képességek rom lá -
sá val jelentősen megnő a
kiszáradás veszélye. A
kró nikus dehidratáltság
pedig súlyos egészségi
probléma, ami növeli a
húgyúti fertőzések és a
ve sekő kockázatát. A fel -
mérés célja a 60 év feletti,
hazai szociális ottho nok -
ban élők ivási szoká sai -
nak és a folyadékbe vite lü -

ket befolyásoló tényezőknek a vizsgálata volt - írja a hazipatika.com.
A kutatás legfontosabb megállapítása szerint a mintában szereplő szociális

otthonokban - tehát a nem egyedül - élő idősek folyadékbevitele is jóval elmarad 
az ajánlott mennyiségtől. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) fo -
lyadékbevitelre vonatkozó ajánlása nőknél napi 2 li ter, férfiaknál 2,5 li ter, amely 
az elfogyasztott ételekből és italokból származik. Ehhez képest a vizsgálatban
részt vett 60 év feletti nők átlagosan 3 deciliterrel, a férfiak még jelentősebb mér -
tékben, 7 deciliterrel fogyasztanak kevesebbet. Természetesen ez a javasolt meny -
nyiség nagyban függ az egyéntől, a környezeti tényezőktől és a fizikai aktivitás
mértékétől is és ez időskorban sem változik meg lényegesen. Viszont a kor elő -
re haladtával csökken a szomjúságérzet, romlik a fizikai és mentális állapot, s
ezek a tényezők mind-mind odavezethetnek, hogy ez a korosztály rendszeresen
kevesebb folyadékot fogyaszt a szükségesnél. 

A felmérés eredménye szerint 80 év fölött még drámaibb a helyzet, ők fia ta -
labb társaikhoz képest is 2 deciliterrel kevesebb folyadékot vesznek magukhoz,
mindössze 1,65 litert. Márpedig a krónikus dehidratáltság súlyos egészségi
probléma, ami növeli a húgyúti fertőzések és a vesekő kockázatát, valamint idős
korban a szív- és érrendszeri, keringési komplikációk kialakulását. A felmérés
alapján elmondható, hogy a víz és egyéb italok 75 százalékban járulnak hozzá az 
összes folyadékbevitelükhöz (1,3 l férfiaknál, 1,32 l nőknél), míg 25 százalékot
tesz ki az ételekből származó víztartalom (0,46 l férfiaknál, 0,43 l nőknél). Ez az
arány megegyezik az átlagos európai étrend részeként ételekkel, illetve italokkal 
elfogyasztott vízhányaddal. Ugyanakkor a mennyiségnél tapasztalható jelentős
elmaradás abból is ered, hogy folyadékfogyasztásuk nem elég változatos, mert
az elfogyasztott folyadék legnagyobb része víz vagy tea. Márpedig a csökkenő
étvágy, a szegényesebb étrend nem segíti a folyadékbevitelt, jobban oda kéne
figyelni, hogy bő választékot, színesebb ételeket és italokat kínáljunk nekik.

A folyadékfogyasztás összefüggést mutat az iskolázottsággal, a magasabb
iskolai végzettségűek némileg jobban odafigyelnek a megfelelő folyadékpót -
lásra. A fentiek tükrében nem meglepő tehát, hogy a megkérdezettek több mint
kétharmadának van valamilyen betegsége. Az egyetemet, főiskolát végzett idő -
sek ebből a szempontból is jobb helyzetben vannak, körükben jelentősen több az 
egészségesnek mondható idős em ber. Nagyon magas azok aránya is, akik szed -
nek valamilyen gyógyszert (85 százalék), még a diplomások 60%-a is, annak
ellenére, hogy csak 44 százalékuk jelezte, hogy van valamilyen betegsége. Ag -
gasztóak az idősek testtömeg-in dex adatai is, hiszen 44 százalékuk túlsúlyos
vagy elhízott, 38% normál testalkatú, viszont kiemelendő, hogy nagy számban
(17 százalék) található közöttük sovány, ami alultápláltságra utalhat. A túlsú -
lyosok aránya a 60 és 65 év közöttiek körében az idősebb korcsoportokénál
számottevően magasabb. A helyes táplálkozás és folyadékbevitel minden bizony -
nyal ezeket a torzulásokat is mérsékelhetné. 

“Az adatok bebizonyították, hogy a mintában szereplő, szociális otthonban
élő időseknek nem kielégítő a folyadékbevitele. A lehetséges egészségi követ -
kez ményeket figyelembe véve intervenciós programok szükségesek nemcsak az 
idősek, hanem a családtagok és az egészségügyi személyzet körében is” - vonta
le a kutatásból adódó következtetést a felmérést vezető Antal Emese dietetikus,
az EHI hazai szakértője. A hazai szociális otthonokban végzett kutatásban 141
fő vett részt. A megkérdezettek 39 százaléka férfi, míg 61 százaléka nő volt. Át -
lagéletkoruk 73 év, a legfiatalabb 60, míg a legidősebb 95 éves volt. 43 száza -
lékuk 8 általánost, 13 százalékuk szakmunkásképzőt, 26 százalékuk középis ko -
lát, míg főiskolát vagy egyetemet 18 százalék végzett. Majdnem fele (46 száza -
lék) a kérdezetteknek özvegy volt, 35 százalékuk házas. 45 százalék Budapesten
él, 38 százalék városban, a többiek falun. (szimpatika)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt
már To rockón, s “ki a természet
nagysze rű ségében élvet talál, kire
az eszményileg szépnek hatása
van”, az nem tudja fe led ni e vidé ket, 
és bizonnyal vissza fog ide vágyni. - 

olvassuk Balázs D. At tila legújabb könyvének előszavában. A Szép Mag yar
Könyv 2012 versenyében döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum szerzője
ezúttal Torockót és környékét járja be a régi képeslapok segítségével. Időutazás
Erdély e csodálatos részében, mely nem hiányozhat a termé szet sze retők köny -
vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.
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• 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.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatom, hogy a
drá ga jó édesanya, testvér,

LEITNER ROZÁLIA
(Rózsika)

visszaadta nemes lelkét a Te rem tő -
nek 2014. de cem ber 18-án. Kö szö -
netet mondok mindazoknak, akik
sír já ra koszorút, virágot helyeztek
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló leánya: Beáta

Fájó szívvel búcsúzom barát nőm -
től

DALA TERIKÉTŐL.
Emlékét örökké megőrzöm.
Karsay Irén

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik a drága 

KOCSIS ERZSÉBET
szül. Forvald

temetésén részt vettek, sírjára vi -
rá got, koszorút helyeztek, fájdal -
munk ban osztoztak. Nyugalma
legyen csen des. A gyászoló család

Köszönetet mondok minda zok -
nak, akik nagynéném,

DALA TERÉZ
temetésén részt vettek, sírjára vi -

rá got helyeztek.
Keresztlánya Éva, Berlinből

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk. De -
cem ber 22-én egy éve annak a
szomorú napnak hogy a drága jó férj, 
apa, a pós, nagyapa, dédnagyapa

JÓZSA AURÉL
itt hagyta örökre szeretteit.
Em lé két kegyelettel őrzi a bána -

tos család.

Élünk és meghalunk

Csak átutazók vagyunk itt e föl -
dön,

Mint az a sok szép vándormadár
Elbúcsúzunk mindannyian hal -

kan, csendesen
Majd ha egyszer az időnk lejár.

Várnak reánk odafenn a menny -
ben

E sok földi küzdelem után
Emlékünket nem őrzi már csak

egy sírhalom
S néha-néha egy pár szál virág.

Ez az élet nem tudom, hogy miért 
oly szigorú,

Néha-néha oly szép, de többször
szomorú,

Hol megbüntet, hol
megvigasztal az egész élten át

Jobb lett volna meg sem születni
talán.

2015. január 2- án 6 hónapja,
hogy szerető fele sé gem

SZOPKÓ EMILIA
eltávozott az élők sorából.
Bánatos férje,
Sanyi

Január 1-én 2015-ben fájdalmas
4 év telik, hogy szeretett férjemet

SZÁSZI IMRÉT
Magához szólította az Úr.

Fájdalmamat leírni nem tudom,
Csak törölni hulló könnyeim
Téged keresve. Hosszú és szo mo rú
Az út, mely sírodhoz vezet.

Nyugodjon békésen jóságos lel -
ked. Isten őrködjön pihenésed
felett.

Bánatos feleséged
Nusika

De cem ber 24-én lesz 13 éve,
ami kor a drága Édesanya, nagymama,
déd nagymama és anyós

METZ MÁRTA
ny. tanárnő

örökre megpihent. Szívünkben
meg marad szép emléke. Legyen ál -
dott és békés örök pihenése.

Családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda zok -
nak, akik a szeretett férj, apa, após,
nagyapa

KOVÁCS ANTAL
temetésén részt vettek, segítettek 

és mély fájdalmunkban velünk e -
gyütt éreztek. A gyászoló család

APRÓ-
HIRDETÉSEK

NAPONTA
9-15 óráig,

CSÜTÖRTÖKÖN
11.30 óráig! 

* TÁNCHÁZ – minden hétfőn 17
ó rai kez det tel ap rók tán ca, fél hét től 
tánc ház na gyob bak nak!

* GYÓGY TOR NA legkö ze lebb 
január 6-án, kedden, a szo kott rend
szerint 16.30 és 17.45 órá tól!

* KÖNYVTÁR - De cem ber 30-
 án és január 2-án ZÁRVA!

Szatmári Északi Színház

HARAG GYÖRGY
TÁRSULAT

Németh László bérlet

A TELEKI Mag yar HÁZ
IRODÁJÁBAN

– naponta 15 és 21 óra között –

Figyelem, legalább 200 bérletet
kell értékesítenünk ahhoz, hogy

a társulat vállalni tudja a
fellépéseket!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

Január 8-án!

Indulás reggel 7-kor, a Máramaros
áruház parkolójából. Jelentkezés:
0747-017580 (Csoma Bea).

A Teleki Mag yar
Ház és kurátorai,

munkatársai nevében

Áldott ünnepet,
békés,

boldog új évet
kívánunk 

programjaink résztvevőinek,
támo ga tóink nak, minden

nagybányai és bá nya vidéki
magyarnak!

ÜNNEPI NYITVATARTÁS: 
- de cem ber 30-án 15-21 óra,
- de cem ber 31-én: 9-12 óra között,
- január 5-től a szokott rend szerint. 

Ilyen lesz az idő
Romániában az

első negyedévben
Nem túlságosan hideg, de csa -

padékos téli hónapoknak né zünk
elébe – jósolják angliai és ro má -
niai meteorológusok.

Az angliai központú Európai Elő re -
jelzési Központ (ECMWF) és az Or -
szá gos Meteorológiai Intézet a Romá -
ni ában január, február és március hó -
napokban várható hőmérsékleteket és
csa padék mennyiségét mérte fel, régi -
ókra lebontva. A középtávú előrejelzés 
nem számolhat a váratlan és rövid i de -
ig tartó időjárás-ingadozásokkal.

JANUÁR
A meteorológusok szerint január ban

az átlagos értékekhez közelít a hő mér -
séklet, az ország déli, délkeleti és nyu -
ga ti régióiban a szokásosnál kicsit eny -
hébb lesz az idő. Erdélyben és Mold -
vá ban -7 és 1, az ország többi részén -3
és 2 Cel sius fok között alakul a hő mér -
séklet, viszont az átlagosnál több csa -
pa dékra számíthatunk.

FEBRUÁR
Az év legrövidebb hónapja hi de gebb

lesz a korábbi évek hasonló perió du sá -
nak átlagához képest Erdélyben és Má -
ramarosban, és megmarad a csapa dé -
kos, nedves idő. Keleten és délkeleten
enyhébb és szárazabb időjárás várható. 
Erdélyben és Moldvában -5 és 0, míg a
síkvidékeken, Dobrudzsában és Mára -
marosban -2 és 2 fok között fog ala kul -
ni az átlaghőmérséklet.

MÁRCIUS
A tavasz első hónapja csak délen és

délkeleten, valamint a Bánságban hoz
enyhülést, Erdély és Moldva továbbra
is mínuszokkal, vagy 0 fok körüli hő -
mér sékletekkel számolhat. Sok hó, ha -
vas eső vagy eső fog esni Románia leg -
na gyobb részében. (maszol.ro)
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Norvégia megnyerte az
Európa-bajnokságot

A norvég válogatott nyerte az aranyérmet a mag yar-horvát kö zös
rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságon, miután a vasár napi
budapesti döntőben 28-25-re legyőzte a spanyol csapatot.

Eleinte felváltva estek a gólok, majd
Navarro védéseivel megtámogatva a spa -
nyolok sorozatban ötször betaláltak, a
ferencvárosi légiós, Pena ebből négyet 
vállalt. A 14. percben 7-3-nál a nor vé -
gok időt kértek. A torna All Star- csa -
patába beválasztott Mörk 11 perces é -
szaki gólcsendet tört meg, ám ettől nem
jöttek zavarba a spanyolok, és növelték 
a különbséget (10-5). A skandinávok
fokozták az iramot, emberelőnybe ke -
rül tek, és még a szünet előtt közel ke -
rültek az egyenlítéshez. A félidei 12- 10-
 et a Győr légiósa, Aguilar állította be.

A második játékrész elején hen ge -
rel tek a norvégok, pillanatok alatt for -
dí tottak, az ellenfél ráadásul büntetőt
rontott. Jöttek a cserék a spanyoloknál, 
ennek következtében hatékonyabbá vál -
tak az átlövések, de fordítani nem tud -
tak. Erről javarészt az Eb legjobb ka pu -
sának tartott Silje Solberg tehetett.

Időt kért a spanyol kapitány, mert

csapata negyedóra alatt több gólt ka -
pott, mint a teljes első félidőben. Ám
nem igazán változott a játék képe, a jól
záró északi védőfal megszerezte a lab -
dát, az indításokból pedig jöttek a talá -
latok.

Feltűnő volt, hogy a második féli dő -
ben a norvégok szinte csak a kapu felső 
részét célozták, mivel a remek ref lexű
spa nyol hálóőr, Navarro 169 centi mé -
ter magas.

Az utolsó tíz perc 25-21-ről indult,
és utolsó tartalékaikhoz nyúltak a spa -
nyolok: felgyorsult a játékok, és meg -
kezdték a felzárkózást. Két norvégot is
kiállítottak, az emberelőnyben pedig 26-
 25-re jöttek fel.

Azonos létszámban már jobbak vol -
tak a skandinávok, és megnyerték az iz -
galmas összecsapást.

Kézilabda Eb: a 3. helyért: Svéd -
ország-Montenegró 25-23 (11-12)

(MTI)

Tomoriék az osztrákokkal
játszanak vb-selejtezőt 

Az Európa-bajnoki hatodik, világbajnoki nyolcadik mag yar női
kézilabda-válogatott az osztrák csapattal találkozik a jövő decem be ri 
dániai kvalifikációs világbajnokság júniusi selejtező jében.

Hogy mennyire kedvező volt a Papp
László Arénában tartott vasárnapi sor -
solás, azt jelzi, hogy a jelenlévő ma -
gya rok tapsoltak, amikor megtudták, ki
lesz Tomori Zsuzsáék ellenfele.

Vetési Iván, a hazai szövetség elnö -
ke az MTI-nek elmondta: ez volt a leg -
optimálisabb, ami a sorsoláson történ -
he tett. „Az ellenfél legyőzhető, a má -
so dik mérkőzés lesz nálunk, és nem kell
sokat utazni” – jegyezte meg. Hoz zá -
tet te: Izlandot a távolság miatt, az oro -
szokat, a szerbeket és a horvátokat pe -
dig az erejük miatt szerették volna el -
kerülni.

Az is kiderült, hogy az első mér kő -
zést június 6-án vagy 7-én Ausztriában 
rendezik, s az egy héttel később ese dé -
kes visszavágó lesz Magyarországon.
Az biztos, hogy a párharcban a váran -
dós Görbicz Anita – akárcsak a most
zárult kontinensviadalon – nem szere -
pel het.

Románia Szerbiával játszik vb-selej -
tezőt a vasárnapi sorsolás szerint, Ghe -
org he Tadici tanítványai idegenben kez -
denek.

A címvédő brazil és a házigazda dán
csapat már biztos résztvevője a vb-nek, 
és hozzájuk csatlakozik majd a  ma gyar-

 horvát közös Eb aranyérmese, a nor -
vég válogatott.

A vb-szereplés azért is különösen fon -
tos, mert a vb-n lehet olimpiai selejte -
ző re jogosító helyezéseket szerezni. A -
melyik csapat oda ki sem jut, vagy ott
rosszul szerepel, annak csak akkor ma -
rad esélye az ötkarikás kvalifikációra,
ha a mostani mag yar–horvát Eb-n az
él mezőnyben végzett.

Az csak a 2015. de cem ber 5-20. kö -
zötti vb-n derül ki, hogy a magyarok
Eb-hatodik helye mire elegendő. Mi -
vel a mag yar cél a 2016-os riói olim -
pia, a csapatnak gyakorlatilag kötelező 
megnyernie a vb-selejtezős párharcot.

A legutóbbi londoni olimpiáról ép -
pen amiatt hiányzott a válogatott, mert
– a németekkel szemben – elveszítette
a vb-selejtezőt, és hasonló okból nem
indulhatott a 2011-es brazíliai világ baj -
nokságon.

Vasárnap a Budapesten záruló Eb-t
is kiértékelték. Jean Brihault, az Euró -
pai Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke 
szerint a mag yar–horvát közös rende -
zé sű női Európa-bajnokság szervezői
megfeleltek a kihívásnak, amelyet a két
ország - hat helyszín - nagy távol sá gok
hármasa jelentett.

A kontinensviadal zárónapján, a bu -
dapesti Papp László Arénában tartott
nemzetközi sajtótájékoztatón azt mond -
ta: megítélése szerint remek esemé nyen
vannak túl. A mag yar és a horvát szer -
vezőbizottság egymással, valamint az
EHF-fel kiválóan együttműködött. A
torna televíziós nézettségi adatai nagy -
szerűek, valamennyi doppingteszt ne ga -
tív lett az Eb-n és előtte – tette hozzá.

Vetési Iván, a mag yar szövetség el -
nöke – aki egyben a szervezőbizottság
magyarországi elnöke is volt – kie mel -
te: óriási öröm és megtiszteltetés volt
megrendezni az Európa-bajnokságot.

„Remélem, a torna minden részt ve -
vője mostanra tudja, miért mondtuk az

Eb szlogenjeként: kézilabda, szeret lek!
A mag yar mérkőzések átlagos nézett -
sé ge 1,2 millió fölött volt, erre külön is
büszkék vagyunk” – fogalmazott Veté -
si, aki a szervezőbizottság valamennyi
tagjának, az ötszáz önkéntesnek, a mé -
dia képviselőinek is megköszönte a
munkáját.

A mag yar sportági szövetség elnö -
ke az európai szervezet honlapján köz -
zé tett interjúban ugyanakkor a jegyá -
rakról is beszélt. „Elkövettünk egy kis
hibát a jegyárakkal kapcsolatban. Talán
túl drágán árultuk a belépőket, ugyanis 
nyugat-európai árak voltak egy kelet-
 európai országban” – ismerte azonban
el az MKSZ-elnök, hiszen sokak sze rint
a magas jegyárak miatt még a mag yar
válogatott mérkőzésein sem volt min -
dig telt ház. 

Arne Elovsson, az EHF alelnöke
hangsúlyozta: sok tornán járt már, de
még nem találkozott ilyen vendég sze -
retettel, odaadó munkával, mint ami lyet
most tapasztalt az önkéntesek részéről.

A sajtótájékoztatón Mi chael Wie de -
rer, az EHF főtitkára bejelentette, hogy
a Mag yar Kézilabda-szövetség és az
EHF, valamint az EHF Mar ket ing alá -
ír ta a szerződést a női Bajnokok Ligája
négyes döntőjének 2015-ös és 2016-os 
budapesti megrendezéséről.

A vb-selejtezős párosítások:
Ausztria-Magyarország,
Franciaország-Szlovénia,
Németország-Oroszország,
Szerbia-Románia,
Hollandia-Csehország,
Ukrajna-Lengyelország,
Montenegró-Izland,
Spanyolország-Szlovákia,
Horvátország-Svédország
(Krónika)

Kézi Eb: Isabelle Gulldén
lett a legértékesebb játékos

A svéd Isabelle Gulldént válasz tot -
ták a mag yar-horvát közös rendezésű
női kézilabda Európa-bajnokság legér -
té kesebb játékosának (MVP) vasár nap,
a délutáni döntő és bronzmeccs előtt.

Az All Star-csapatban ugyanakkor
nem kapott helyet.

A legjobbak: kapus - Silje Solberg
(norvég), balszélső - Maria Fisker (dán),

balátlövő - Cristina Neagu (román),
irányító - Kristina Kristiansen (dán),
be állós - Heidi Löke (norvég), jobb át -
lövő - Nora Mörk (norvég), jobb szélső 
- Carmen Mar tin (spanyol), legjobb vé -
dekező játékos - Sabina Jacobsen (svéd),
legértékesebb játékos (MVP) - Isabelle
Gulldén (svéd)

(MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A Real Ma drid nyerte
a klubvilágbajnokságot 

A Real Ma drid nyerte a marokkói labdarú gó-klubvi lág baj nok sá -
got, mivel a szombat esti döntőben két góllal jobbnak bizonyult a San
Lorenzónál Marrákesben.

A Real Ma drid története során elő -
ször győzött a klubvilágbajnokságon,
de a jogelőd világkupát is bele szá mít -
va negyedszer lett a legjobb.

A BL-győztes királyi gárda első gól -
ját Sergio Ramos szerezte a 37. perc -
ben, majd Gareth Bale növelte az e lőnyt
az 51.-ben az argentin ellenféllel szem -
ben. Carlo Ancelotti együttese soro zat -
ban 22. tétmérkőzését nyerte meg, ráa -
dá sul idén az 51. diadalát aratta, ami -
vel tovább javította az egy naptári éven 
belüli spanyol rekordot, melyet ked den,
a mexikói Cruz Azul elődöntőbeli le -
győ zésével állított fel.

A Real Ma drid az idei 63 találko zó -
ján immár 178 gólt szerzett. E te kin tet -
ben szintén kedden adta át a múltnak a
korábbi csúcsot 176 találattal, amihez

most kettőt tett hozzá. Ancelotti a má -
sodik sikerét aratta a klubvilágbaj nok -
sá gon, 2007-ben a Milant vezette dia -
dalra.

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a
klubvilágkupát, amelyen kizárólag Eu -
rópa és Dél-Amerika legjobb csapata
csapott össze. A klubvilágbajnokságon 
a hat kontinens legrangosabb klubso ro -
zatának győztese, valamint a házigaz -
dá kat képviselő együttes szerepel.

A klubvilágkupát is beleszámítva az
eddigi 53 kiírásból 28-at Európa, 25-öt 
Dél-Amerika képviselője nyert meg.
Idén a harmadik helyet meglepetésre
az új-zélandi Auckland City szerezte
meg, amely a kisdöntőben 1-1-et köve -
tő en büntetőkkel 4-2-re legyőzte a me -
xikói Cruz Azult. (Krónika)


