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JÖN! JÖN!!
JÖN!!!

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör idén is tiszte -
lettel meg hívja hűséges közönségét 
az elma rad ha tatlan szilveszteri (és
nem csak!) ka ba réműsorának be mu -
tatójára.

A várva-várt találkozóra folyó
év december 29-én, kedden 18.00 
órai kezdettel kerül sor a nagy bá -
nyai Vá rosi Színház nagytermében.

Jegyek elővételben de cem ber 14 -
től rendelhetők a 0745-790 554-es
(Szige ti) telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a legújabb tűzvédelmi rendel ke zé -
sek értelmében pótszékeket nem áll
módunkban kihelyezni. Aki esetleg
nem jut jegyhez első előadásunkra,
az január 15-én, pénteken 18.00
ó rától tekintheti meg zenés-hu mo -
ros összeállításunkat. Megértésüket
előre is köszönjük.

Jöjjenek el, nem bánják meg!

A nyugdíjas „Nagy család”
sze re tettel vár Téged is de -
cember 28- án (hétfőn) a „SEL -
MONT” étte rem be.

Célunk az, hogy búcsút ve -
gyünk a 2015-ös esztendőtől és
sok-sok re ménnyel köszöntsük a
2016-os évet.

Jelentkezz a 0362-417818-as
te lefonszámon.

A közelgő ünnepek alkal má -
ból kí vánom, hogy a remény, 
a boldogság, a szeretet és a 
béke töltse el mindenki szívét,
legyen csodálatos az ünnep -
lésük és sikeres a következő 
új év mindenki számára.  
Örömteljes, békés, áldott
karácsonyi ünnepeket és
egy sikerekben gazdag új

évet kívánok minden koltói
és katalini lakosnak!

Csendes Lajos
polgármester

és a koltói önkormányzat

Ne félj… örvendj!
Karácsonyt ünneplő kedves keresztény testvéreim!

Kétezer évvel ezelőtt, egy csendes 
éjszaka a Szeretet ünnepévé változott.

Azóta évenként, ilyenkor de cem ber -
ben megismétlődik a legmeghittebb, a
legmelegebb, legszebb keresztény ün -
nep: a karácsony. Évről évre megérinti
a lelkünket Jézus születésének ünne pén
a csoda, karácsony örömüzenete: ,,És 
monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert
ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely
az egész népnek öröme lészen: Mert szü -
letett néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2, 10-
11)

Ismerős érzés a félelem, egyszer csak

úrrá lesz rajtunk. Nézzük csak, mi o koz -
hatja a félelmet? Félelmet okozhat a jö -
vő bizonytalansága, szeretteink-, egész -
ségünk-, munkahelyünk-, életünk elvesz -
tése. A rossz hírek is, amelyek naponta
áradnak, fokozzák félelmünket. Bízta -
tásként, hallgassuk meg, és fogadjuk be
szívünkbe Pál apostol tanítását: „Mert
nem a félelemnek lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet és a jó -
zanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

- folytatás a 3. oldalon -

Pálffy Anna-Mária
unitárius lelkésznő

Terjesztési okok miatt, lapunk
idei utolsó szá ma de cem ber 30-án,
szerdán (!) jelenik meg. A 2016.

évi első lapszámunk január 8-án lát nap vi lágot. Idén apró hir de té s-fel -
vé tel de cem ber 23-án (9.30-13 óra között), 28-án (9-15), 29-én (9-12). 2016.
január 4-től térünk vissza a meg szokott apróhirdetés-felvételi rendhez.

Áldott, békés
karácsonyt

kívánunk  minden
kedves Olvasónknak,
Támogatónknak  és

Partnerünknek!

Békés, meghitt ka rá csonyi
ün nepeket  kívánok megyénk  minden

egyes mag yar ajkú lakosának!
Dr. Bónis István

parlamenti képviselő

Áldott kará csonyi ünnepeket kívánunk
min den nagy bá nyai és Nagybánya

környéki ma g yar családnak!
Vida Noémi,

a Nagybánya Központú Területi RMDSz szervezet elnöke

Ludescher István alpolgármester

Olvasóink figyelmébe!

Jótékonysági
karácsonyi koncert

Szeretettel meghívjuk Önt és ked ves családját, hogy vegyenek 
részt a Nagybányai Baptista Gyü le kezet kórusainak és zenekarainak
jótékonysági ka rácsonyi kon certjén de cem ber 27-én, karácsony har -
madnapján du. 5 órakor, a bap tis ta templomban.

A bejövő adományokat a szi lágy cse hi Down Syndrom Egyesület
gon do zottjai szá mára fordítjuk.

Szeretettel várunk mindenkit, a ki a ka rácsony örömeiben szeretne 
velünk osz tozni, és együtt meg em -
lé kezni a zokról, akik nálunknál ke -
ve sebb ki vált ságban ré szesültek.

Néhány ünneppel
kapcsolatos jótanács a
máramarosi tűzoltóktól

- a karácsonyfát a hőforrásoktól
távol helyezzük el, lehetőleg földdel
vagy homokkal teli edénybe, amit na -
ponta öntözünk

- ajánlott a műanyag fák hasz ná -
lata

- a gyűlékony anyagokból ké szült
díszeket ne helyezzék rezsók, vil lany -
égők, csillagszórók vagy gyertyák kö -
zelébe

- tilos a gyertyák és csillagszórók
meggyújtása a karácsonyfán

- tilos a hibás, vagy az improvizált
e lektromos díszítőelemeket használni

- tilos az elektromos árammal mű -
ködő díszítőelemeket olyankor üze -
meltetni, amikor nem tartózkodunk
otthon, vagy alszunk

- tilos tüzijátékot ledobni az er -
kélyről (folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Megkezdődött az új tanulmányi év, a mely
2015. október 1-től 2016. június 30-ig tart. A
tanfolyamvezető Komlósi Lajos sze retettel vár 
minden érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei Könyv -
tárba minden hét főn 17.30 órakor.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus -

son ön höz, fi zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Lu ca ciu
utca ,  100. szám, tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Jogi fogalomtár (11.)

Magánlaksértés (románul violare 
de domiciliu) - ezen magánélet és lak -
hely el len elkövetett bűncselekményt a 
román Büntető Törvénykönyv a 224.
szakasz által  szabályozza 3 bekez dé sen
keresztül.

Akkor beszélünk magánlak sértés -
ről, ha egy vagy több egyén, bármilyen 
módszer által, jogtalanul behatol egy la -
kásba, szobába, mellékhelyiségbe vagy
az ezekhez tartozó bekerített térségbe,
az ezt birtokló személy beleegyezése nél -
kül. Továbbá magánlaksértésnek számít,
ha valamely személy a birtokos felké ré -
sére megtagadja ezen helyiségek el ha -
gyását. A törvény ezen tett elkö ve té sét
pénzbüntetéssel vagy 3 hónaptól 2 évig 
terjedő szabadságvesztéssel bün teti.

A bűncselekmény súlyosbított for -
má jának számít, ha az elkövető a be ju -
táshoz fegyvert használ, ezt éjszaka kö -
veti el, vagy színlelt minőségben kerül
be a fent felsorolt helyiségekbe. A tör -
vény a bűncselekmény súlyosbított for -
máját pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 3
évig terjedő szabadságvesztéssel bün teti.

A bűncselekmény jellegzetessége, 
hogy a büntetőjogi felelősségre vonás
magánindítványhoz kötött, vagyis szük -
séges a sértett fél feljelentése, ennek hi -
ányában a hivatalból történő eljáráshoz 
nincs lehetőség.

Nem szükséges, hogy valaki a bir -
to kosok közül a tett elkövetésekor a he -
lyiségekben tartózkodjon, vagy foly to -
nosan ott lakjon.

Például magánlaksértés elköve tésé -
ért elítélhető azon tulajdonos, aki a bér -
be adott  lakásába a bérlő belegyezése
ellenére behatol és arra kéri, hogy adja
át az ingatlant, ha esetükben még nem
született jogerős kilakoltatási határozat 
a bérlő el len.

A magánlaksértés bűncselek mény -
ként való kezelése azzal magya ráz ha tó,
hogy mod ern társadalmainkban egyre
nagyobb hangsúlyt kap a magánélet tisz -
teletben tartása és ennek védelme. En -
nek alapjául az alkotmány 26. szakasza 
szolgál.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

Felsőbányai olvasóink figyelmébe!
Bányavidéki Új Szót mostantól az Andrea virág üz letben (Guti nului ut ca,

15. szám) is vásá rol hat nak, hétfő től szombatig naponta 8 és 17 óra között.

Néhány ünneppel
kapcsolatos jótanács a
máramarosi tűzoltóktól

- folytatás az első oldalról -

- a tüzijátékok és csillagszórók fo -
kozott odafigyelést igényelnek, hiszen
könnyedén lángra lobbanthatják a kör -
nyezetükben található gyúlékony anya -
gokat

- ne használjon tüzijátékot for gal -
mas helyeken

- ne engedjék a gyerekeket, hogy a
tüzijátékokkal játszanak, jól elzárva elő -
lük tárolják ezeket a pirotechnikai anya -
gokat

- a tüzijátékok használatakor (meg -
gyújtásakor) messzemenően tartsák be
a gyártó által előírtakat

- gyertyát csak állandó felügyelet 
mel lett szabad égetni, gondoskodjanak 
arról is, hogy a gyertya egyenes, nem
gyúlékony talapzaton álljon, és a le fo -
lyó forró gyanta se okozzon semmiféle 
égési sérülést

- még illatosító gyertyát se hagy -
janak soha felügyelet nélkül a lakásban

- gondoskodjanak arról, hogy gye -
rekek, háziállatok ne férhessenek hoz -
zá az égő gyertyákhoz, illetve ne borít -
hassák fel azokat

Ugyanakkor azoknak a vendéglátó
egységeknek az üzemeltetői, ahol szil -
veszteri mulatságot szerveznek, köte le -
sek ellenőrizni a helyiségek beren de zé -
seit, kijavítani az észlelt hibákat, sza ba -

don hagyni a vészkijáratot vagy vész -
kijáratokat, ellenőrizni a tűzoltó készü -
lékeket, felkészíteni a személyzetet a
tűz védelmi tudnivalókkal kapcso lat ban,
hogy elkerülhetőek legyenek a tragédiák.

(tamási)

Az Erdélyi Mag yar
Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Mag yar
Néppárt máramarosi

szervezetei áldott
karácsonyt és boldog

új évet kívánnak!

A Balogh Me la nia &
Tréger Rolland

Közjegyzői Iroda
kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új 
évet kíván minden
kedves ügyfelének!

Fizessen elő 2016-ra is a Bá -
nya vi dé ki 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.
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Betlehemes
Ökumenikus pásztorjáték, ízes 

mag yar nyelven fogalmazva
Beköszöntő:

I. pásztor: Szerencsés-lencsés pálinkás jó
estét kívánok idebent a házigazdának, kedves
családjának, ha nem volt vendég, hát íme, itt
vagyunk! Szabad-e bejönni a betlehe me sek nek?

Bevonulás alatt éneklik: Mennyből az An -
gyal...

II. pásztor: Az útra elindultunk, fényes csil -
lag vezetett, betlehemi kis jászolban Jézuska
megszületett!

III. pásztor: Otthagytuk a tanyánkat, a sok 
göndör barikát. Betlehembe elindultunk kö szön -
teni Jézuskát.

Közösen éneklik: Pásztorok keljünk fel...
IV. pásztor: Mit visztek a Jézuskának - jó -

emberek, pásztorok?
V. pásztor: Én egy kis fehér kalácsot, bá -

ránybőrből takarót!
VI. pásztor: A magyarok borából én egy

ku lacsra valót.
VII. pásztor: Az erdélyi havasokból szed -

tem Neki áfonyát!
Mind: Egész szívünk melegével köszönt jük

a Jézuskát!
I. pásztor: Jaj, de én csak mostan látom,

öregapám hova lett? Valahol egy nagy ka nyar -
ban lemaradt és elveszett! Az is lehet, hogy
vén szeme a kilincset nem leli. Nézz már, fiam,
ki az ajtón, még a kutya megeszi!

II. pásztor (kinéz): Jöjjön bé, kend, öreg -
apám!

Az öreg pásztor: Nem megyek!
II. pásztor: Jöjjön bé, mert kimegyek!
Öreg pásztor: Akkor inkább bemegyek! (Be -

megy) A küszöbön átal akkorát zökkentem,
majd kiesett a vén lelkem. Hát ti benn, fiaim,
csak isztok-esztek? Öregapátokra nem is gon -
doltok? Majd adok én nektek! Hetvenhét ujj -
nyis szalonnát hasítok a hátatokból!

III. pásztor: Ugyan, édes öregapám, ne zö -
rögjön annyira, húzzon bele a kulacsba, s el -
múlik a haragja. 

(Öregpásztor iszik egyet a kulacsból) Ez jó
volt! No, de komák azt ajánlom, pihentünk már
eleget, köszönjük a szíves-látást, jó meleg volt 
idebent!

I. pásztor: Nosza, pajtás, fogd az ajtót, ke -
zedbe a kilincstartót, már mi innen távozunk.
Boldog ünnepet kívánunk!

Mind: Isten veled jógazda, eressz minket
utunkra, Isten áldása szálljon a házadra!

Közösen énekelve vonulnak kifelé: Pász -
torok, pásztorok örvendezve...

***
Ui. Ad vent van újra! Várunk! Bár a nagy -

világban egymásnak feszülnek az ádáz indu -
latok, mi mégis gyermeki hittel várjuk a Kis -
jézust, a Békét, az égi Csodát!!!

Minden kedves Olvasónak, a Szer kesztő -
ség munkatársainak kívánok áldott, békés Ka -
rácsonyt.

özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő, Magyarlápos

Ne félj… örvendj!
- folytatás az első oldalról -

Karácsony örömüzenete, hogy 
,,Megtartó született ma nekünk!”
megszüntetheti félelmünket, meg -
tölt heti szívünket örömmel, ha en -
gedjük, hogy átjárja lelkünket, éle -
tünket, ha megtapasztaljuk, Isten nem
hagyott minket egyedül, magunkra, 
az ő legjobb fiát, a mi igaz tanító -
mesterünket küldte, hogy az ő egész
élete, tanításai által megtanítson ben -
nünket Istent és embert tisztelni és
szeretni. Ez karácsony lényegi üze -
nete ma számunkra. Tárjuk ki szí -
vünket, egész életünket és enged jük, 
hogy Jézus otthonra találjon ott, mert
miképpen vallhatjuk azt, hogy Meg -
tartó született ma nekünk, ha szí vünk -
ben, életünkben nem biztosítunk Jé -
zus számára helyet.

Ó, jaj annak, aki csak testet, ala -
kot, látszatot szeretett! A halál meg -
fosztja mindettől. Igyekezzetek lel -
ket szeretni (Vic tor Hugo). Kará csony -

kor törekedjünk arra, hogy lelkünk
egymáshoz érjen, mert ez adja az ün -
nep igaz értékét és örömét. Adjunk
boldogan másoknak a mi szerete tünk -
ből! Ha egyetlen szép szavunk ma -
radt, adjuk oda azt is egymásnak,
hogy éltető kenyér legyen ebben a
harsogó, de sokszor semmi lénye get
nem mondó világban!

Karácsony örömüzenete Isten di -
csőítésére is indít ma minket. Ezért
ünneplésünkben legyen ma imád ko -
zás, legyen igaz lélek, szeretet és le -
gyenek ebből fakadó jó cseleke de -
teink is!

Karácsony áldott ünnepén, ör -
vend jünk igaz lélekkel a kis Jézus
megszületésének.

A Jézusra való emlékezés erő sít -

se meg mindannyiunkban az Isten -
be vetett hitünket, bátorítsa sokszor
csüggedő lelkünket, töltse meg sze -
retettel lelkünk kelyhét, hogy tud -
junk igaz lélekkel, örvendező szív -
vel ünnepet ülni! 

Az Észak-Nyugat Erdélyi Uni -
tá rius Szórványegyházközség lelké -
szeként Istentől megáldott békés és
örömteli karácsonyi ünnepet kí vá nok
Szatmár, Szilágy és Máramaros me -
gyékben élő minden unitárius test -
véremnek, esetenként más feleke ze -
tű családtagjaiknak, úgyszintén nem
unitárius, más felekezetű keresz tény
testvéreimnek is!

Isten áldjon mindannyiunkat! Le -
gyen örömteli, áldott kará csonyunk!
Szatmárnémeti, 2015. de cem ber 20-án

Színe és fonákja:

A veresvízi
csoda szarvas és
a bányavidéki

Mioriţa
Beszélik, hogy az utóbbi időben

feltűnt a Veresvízen - egészen pon -
to san az erdőben található Măgura
utcában - egy szarvas, amelyik állan -
dóan egy hosszú, csapzott szőrű juh
társaságában látható. Nem tudni, ho -
gyan barátkozott össze a két négy lá -
bú, az viszont tény, hogy az egyéb -
ként feltűnően emberbarát szarvas,
ha kell, megvédi a veszélyektől, ki me -
nekíti a bajból bégető barátját. A ba -
rika sem hálátlan, tűzön-vizen át kö -
veti agancsos védelmezőjét.

Még az arrafelé tulajdonnal ren -
delkező családok udvarába is be-be
látogatnak az állatok, ha alkalmuk
nyí lik rá. Szinte keresik az emberek
társaságát. Csak akkor van baj, ha
mondjuk a tulaj megpróbálja kihaj -
tani udvaráról a Mioriţat, hiszen o -
lyankor a szarvas azonnal táma dás -
ba lendül. Sőt, olyan is megesett már, 
hogy a szarvas átugrott egy szeder -
bokron, a bárány pedig követni akar -
ta, csakhogy nem éppen atléta alka -
ta miatt belegabalyodott a tüskék be.
Ekkor a szarvas visszafordult, és az
orrával kiszabadította, szabályosan 
kitúrta barátját a tüskék fog ságá ból.

Túl azon, hogy ez a történet h i te -
les, s így, a szeretet ünnepe előtt ta -
lán példa értékű is, ismételten fi gyel -
meztet minket, embereket arra, hogy
bizony néha van mit tanulnunk az ál -
latoktól. Ha a veresvízi csodaszar -
vasnak és a bányavidéki Mioriţanak 
sikerül együttélnie, nekünk, romá nok -
nak és magyaroknak miért ne sike -
rülhetne?

Tamási At tila

Egyházi hírek
* A nagybányai Evangéli -

kus- Lu theránus Egyházközség
csütörtökön 18 órakor és vasárnap 
délelőtt 10 órakor istentiszteletre
vár mindenkit. De cem ber 24-én 16
órakor Szenteste ünnepére várnak 
mindenkit. De cem ber 25- én és 27-
 én  úrvacsoraosztásra ke rül sor. 

* A Nagybánya-óvárosi Re -
formátus Egyházközség templo -
mában a bűnbánati intentisz tele tek
hétfőtől kezdődnek, délelőtt 9 órá -
tól és délután 5 órától. Karácsony
ünnepének első és második nap ján
délelőtt 10 órától úrvacsoraosz tás -
sal egybekötött ünnepi isten tisz -
teletre várnak mindenkit .

*A felsőbányai Nagybol dog -
asszony római katolikus plébá -
nia templomban de cem ber 24-én 
éjjel 11.30 órától karácsonyi ün -
ne pi műsorral kedveskedik az if -
jú sági kórus. 12.00 órától éjféli ün -
nepi szentmise lesz.

* A Szentháromság római ka -
tolikus plébánia hirdetései:

- De cem ber 24-én, szenteste 11
órakor ifjúsági karácsonyi kon cer tet
tart a Schola Rivulina kórus. Ezt kö -
veti a karácsonyi éjféli szent mise.

- Karácsony ünnepén, másod -
napján és Szent Család vasár -
napján (de cem ber 25-én, 26-án és
27-én) szentmisék reggel 8, 10,
11.30 és este 6 órakor lesznek a
Szentháromság templomban. Szent
Család vasárnapján a 10 órai szent -
misén külön áldásban részesítjük
a házassági jubileumot (25., 50., 60., 
65., házassági évfordulót) ün nep -
lő testvéreinket. Isten éltesse ő ket.

- De cem ber 28-a és 31-e között 
szentmisék reggel 8 és este 6 óra -
kor lesznek templomunkban. Az év
utolsó napján este 6 órakor kez dő -
dik a Hálaadó, Te Deum szent mi -
se. Éjfél előtt, 11 órakor szent ség -
imádással várjuk az új év kezde -
tét. Szeretettel várunk mindenkit.

- Január 1-jén, az új év első nap -
ján a szentmisék vasárnapi sor rend -
ben lesznek: 8, 10, 11.30, este 6 ó -
rakor.

- Ad vent III. vasárnapján, de -
cember 13-án nyitottuk meg a
Szent háromság templom irgal mas -
sági kapuját. Aki a jubileumi év fo -
lyamán átlépi templomunk kü szö -
bét, szentségekhez járul és eli mád -

kozza a Miatyánkot, Hiszekegyet, 
Dicsőséget és Üdvölégyet a Szent -
atya szándékára, teljes búcsúban ré -
szesül. Ne felejtsük el, hogy a tel jes
búcsú kegyelmeiben részesül he tünk
az év minden napján. Fő pász to runk,
Nagyméltóságú és Fő tisztelendő 
Schönberger Jenő püs pök úr a szat -
mári Székesegyházat a nagybá nyai
Szentháromság temp lomot, a má ra -
marosszigeti Borro meo Szent Ká -
roly templomot, és a nagykárolyi
Kalazanci Szent Jó zsef templomot 
jelölte ki a fent em lített célra.

- Áldott és áldásban gazdag ün -
nepeket kíván szeretettel Ft. Román
János esperes-plébános!

* Szentmisék ünnepi rendje
a veresvízi Krisztus Király plé -
bánián:

- De cem ber 24-én éjjel 11 ó rá -
tól karácsonyi ünnepi műsor Ti tok -
zatos Karácsony címmel. 12.00 ó -
rá tól éjféli ünnepi szentmise.

- De cem ber 25-én Jézus szü le -
tésének ünnepe. Délelőtt 10 és este
6 órakor tartunk ünnepi szentmi sét.

- 26-án, karácsony másod nap -
ja, Szent István vértanú és diakó -
nus ünnepe. Csak délelőtt 10 óra -
kor lesz szentmise.

- 27-én Szent család ünnepe.
Délelőtt 10 órakor a Hívekért és
este 6 órakor a családokért.

- De cem ber 28-án, 29-én, és
30-án reggel 7.30 órakor lesz mise.

- 31-én este 6 órakor Hálaadó
szent mise

- Január 1-jén Szűz Mária Isten -
anyaságának ünnepe, délelőtt 10
és este 6 órakor lesz mise. 

- Vízkereszt ünnepén délelőtt
10 és este 6 órakor lesz mise.

* A Nagybánya-újvárosi Re -
formátus Egyházközség temp lo -
mában a karácsonyi úrvacsora osz -
tást megelőzően (de cem ber 21- től),
a bűnbánati héten, az isten tisz te -
letek délelőtt 9 és este 6 órakor
lesznek megtartva. A de cem ber 24- i 
istentisztelet 18 órakor kezdődik.
Úrvacsorát karácsony első- és má -
sodnapján, délelőtt 10 órától fog -
nak osztani. Mindenkit nagy szere -
tettel várnak és kívánnak Istentől
megáldott, boldog karácsonyt!

* Karácsony első napján 12 ó -
rai kezdettel ünnepi unitárius isten -
tiszteletre kerül sor az evangé li kus
templomban.

Bunda Csilla Annamária
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Karácsony előtt két szé kely:
- Komám, kell egy fél disz -

nó?
- Nem. 
- Hát miért nem?
- Mert eldől az ólban!

***
- Akinek nincs semmi bű -

ne , dobjon meg engem kővel -
h irdeti Jézus.

A következő pillanatban hát -

ba találja egy kő. Jézus kö rül -
néz. 

- Anyám, ne idegesíts!
***

Egy anyuka vesz egy leá ra -
zott mese lemezt a kisfiának ka -
rácsonyra. Odaadja neki, hogy 
hallgassa, mert neki el kell men -
nie vásárolni. Pár perc múlva
visszatér és látja, hogy a gye rek
veri a fejét a falba és vágja ma -
gát a földhöz, tépi az alig ki nőtt 
haját és ordibál: 

- Akarom, akarom! 
A nő nem érti, mi történt, kö -

zelebb megy a lemezjátszóhoz 
és hallja: 

- Gyerekek, akarjátok hal -
lani Hófehérke és a 7 törpe me -
séjét?... tikkk... gyerekek, a kar -
jatok hallani Hófehérke és a 7
törpe meséjét? tikkk...

***
A betörő belép egy üresnek

hitt házba. Már a második szo -
bánál tart, amikor ezt hallja: 

- Jézus figyel téged. 
Nagyon megijed, de mivel

nem hallja többször, folytatja a 
rámolást. Kis idő elteltével is -
mét hallja: 

- Jézus figyel téged. 
Észreveszi, hogy a sarok ban

van egy papagáj. Odamegy hoz -
zá és megkérdezi: 

- Te mondtad, hogy Jézus fi -
gyel engem? 

- Igen. 
- És téged hogy hívnak? 
- Clar ence. 
- Micsoda hülye név egy pa -

pagájnak. Ki volt az az idióta,
aki így nevezett el téged? 

- Ugyanaz, aki a rott wei lert
Jézusnak.

***
Jézus sétál a Váci utcában.

Köré gyűlnek az emberek, és
csodálják. 

Jézus odalép egy vakhoz, rá -
teszi a kezét a vak szemeire, mi -
re az rögtön látni kezd.

Odalép egy sükethez, ráte szi
a kezét a süket füleire, az rög -
tön hallani kezd.

Jézus odalép Gazsihoz, mi -
re az rémülten hátrál:

- Hozzám ne nyúlj, rok kant -
nyugdíjas vagyok!

***

A családunk minden évben
sok időt tölt el a karácsonyi e -
lő készületekkel. Amikor már
átfagyva, több órát töltöttünk el
a piacon, azt mondtam a nyám -
nak: 

- A karácsonyfa vásárlása o -
lyan, mint a férfiak: sok időt töl -
tesz el a tökéletes meg találá sá -
val, aztán rájössz, hogy jobban 
jársz, ha megelégszel egy o lyan -
nal, ami még élőnek tűnik, nincs
rajta túl sok kopasz folt és ké -
pes egyenesen állni egy dara big.

***

Időszerű karácsonyi kíván -
ság :

- Istenem, kérlek, adj ne kem
bölcsességet, hogy meg tud jam
érteni a páromat, adj szerete tet,
hogy megbocsájthassak neki, és
adj türelmet, hogy elvisel hes sem
a hibáit. Erőt ne adj, mert ak kor
biztos, hogy agyonverem. Ámen

***
- Anyaaa, ég a kará csony -

fa! - kiált Pistike a szobából.
- Hányszor mondjam, fiam,

hogy nem ég, hanem világít! -
válaszol az anyuka a kony há -
ból.

- Anyaaa! Most már a füg -
göny is világít!

***
Rudolf, a szarvas felmászik 

a fára. Megkérdezi tőle a mókus:
- Miért jöttél fel? 
- Mert almát akarok enni. 
- De hiszen ez fenyő! 
- Nem baj, hoztam ma gam -

mal almát.

***

- Pistike, mit jelent szá mod -
ra a karácsony?

- Ilyenkor átjön a nagyi és
vigyáz rám, hogy hagyjam a -
nyát főzni, a papát meg csú -
nyán beszélni.

***
- Pistike, szeretnéd, hogy

hoz zon neked a Jézuska kará -
csonyfát?

- Ugyan, nem kell nekem ka -
rá csony fa, csak sok minden le -
gyen alatta.

***
Szentestén a kisfiú busás a -

jándékot kap, holott tudja, hogy
egész évben sok borsot tört a
szü lei orra alá. Rá is kérdez,
majd a szülő kénytelen-kel let -
len reagál:

- Dicséretes az önkritikád,
fiam, de tudod, a mai világban
akármilyen rossz is vagy, adó -
kedvezménynek még mindig
megteszed.

Karácsonyi Hu mor-zsák

Kedves Isten!
Nem gondoltam, hogy a

narancssárga megy a lilá val, 
amíg kedden nem láttam a
naplementét, amit Te ké szí -
tettél.

Klassz volt.

Eu gene

Kedves Isten!
A jelmezbálon ördögnek 

fogok öltözni.
Nem baj? 

Ma rine Kedves Isten!
Azt tanultuk, hogy Ed i son

csinálta a fényt.
De a hittanórán azt mond -

ták, hogy Te csináltad.
Biztos vagyok benne, hogy

ellopta az ötleted. Kár, hogy
nem védetted le a talál mányt.

Donna

Kedves Isten!
Nekem a Miatyánk a ked -

vencem.
Egyből megírtad, vagy so -

kat kellett törnöd a fejed?
Ha én írok valamit, min -

dig újra kell írnom.

Lois

Hirtelen
kellett megállnom,
és Télapó nem volt

bekötve...

Kedves Isten!
A nyaralás alatt végig esett.
Apa nagyon mérges volt,

és olyan dolgokat mondott
Rólad, amit nem szabad. Re -
mélem, nem fogod bántani.

A barátod (nem mondom
meg, ki vagyok)

Kedves Isten!
Ha nekem adod Alad din

lámpáját, bármit Neked a -
dok, amit csak akarsz, kivé -
ve a pénzem és a sakk kész -
letem.

Ra phael
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Karácsonyi Hu mor-zsák

- Apu, tudod melyik vonat
ké sik a legtöbbet? - kérdezi Pis -
tike az apukájától.

- Nem kisfiam - válaszolja
az apa. - Melyik?

- Az amelyiket tavaly ka rá -
csony ra ígérted nekem...

***
Az egyik rendőr kérdezi a

má sikat:
- Mit kaptál karácsonyra?
- Idegbajt!
- És mit adtál a fele séged -

nek karácsonyra?
- Egérutat a sarokig.

***
Két prostituált beszélget:
- Te mit kérsz a Télapótól?
- Ötszázat mint a többitől...

***

Két rendőr e lmegy az er dő -
be karácsonyfát vágni. A tér dig
érő hóban gázolva órák hosszat
keresik a megfelelő fenyőfát, de
nem találják. A nap lenyug szik,
feltámad a jeges szél, a tá vol -
ban felvonyít a farkas.

Az egyik rendőr odafordul
a másikhoz:

- Figyu, nekem ebből ro had -
tul elegem van! A leg köze leb -
bi fát kivágjuk, akár fel van dí -
szítve, akár nincs!

***

- 58 éve házasodtam össze
a férjemmel, és most ez az első 
kará csony, hogy nem veszek -
szünk.

- Gratulálok, mi a titka?
- Meghalt októberben.

***
Peti hallgatja, ahogy a nő -

vé re éneket gyakorol. Egyszer
csak közbeszól:

- Bárcsak karácsonyi dalo -
kat énekelnél!

- Miért?
-  Mert azt évente csak egy -

szer kellene végighallgatnom.

***
-  Mi a legjobb karácsonyi

ajándék?
- Az aorta, mert szívből jön...

***
Egy kórház főigazgatója vé -

gigjárja az osztályokat. A bel -
gyógyászaton felfigyel rá, hogy
több nővér is várandós. Ag gód -
va kérdezi a főorvostól, hogy ki
mikor megy szülni, mikorra kell
munkaerőpótlásról gondos kod ni.

- Ez a nővér mikorra várja
a babát? - mutat rá egyikő jük re.

- Szeptember végére.
- És ő? - mutat egy másikra.
- Ő is szeptember végére. 
- És ott az a hölgy?
- Ő is szeptemberben szül. 
- Hát ő?
- Nem tudom, ő nem volt ott

a karácsonyi partin.

***
- Jean, vigye vissza a boltba

a nyakkendőt, amit karácsonyra 
kaptam!

- Megkérdezhetem, miért, u -
ram?

- Mert felpróbáltam és túl
szoros.

***
Az ötéves Évikét megkér de -

zi a mamája, mit szeretne kap -
ni karácsonyra.

- Fogamzásgátló tablettát - 
válaszolja a kicsike.

- Minek az neked?
- Tudod, már van négy ba -

bám, és nem szeretnék még egyet.
***

Az idős plébános így fejezi
be a karácsonyi prédikációját:

- Kedves híveim, tudom, kö -
zületek sokakat legközelebb jö -
vő karácsonykor fogok itt lát ni. 
Nekik már most boldog hús vé -
ti ünnepeket kívánok!

***
- Ti szoktatok imádkozni az

ünnepi ebéd előtt?
- Nem, az én anyám jól főz!

***
- Miből lehet tudni, hogy

Skóciában nyár van?
- A skótok végre kidobják

a karácsonyfát.
***

Házaspár a karácsonyfát dí -
szíti. A férj felmegy a padlásra 
a karácsonyi díszekért. Nem so -
kára hatalmas dobbanás hal lat -
szik. A felesége ijedten kiáltja:

- Úristen, leestél? Nem tört 
el semmid?

- Nem, teljesen jól va gyok!
- feleli a férj.

- Nem rád, hanem a dí szek -
re gondoltam!

***
Péter atya karácsony előtt

meg látogatja egyház közössé gé -
nek egyik tagját, és közli vele, 
hogy mostanában nem látja a
templomban.

- Valóban nem - érkezik az 
őszinte válasz. - A lányom hár -
fázni tanul, és elbizony ta la nod -
tam, hogy valóban a mennyor -
szágba akarok-e jutni.

Kedves Isten!
Lehet, hogy Káin és Á bel

nem ölte volna meg egy mást
annyira, ha külön szobájuk
lett volna. Nálunk ez mű kö -
dik a bátyámmal.

Larry

Kedves Isten!
Tényleg láthatatlan vagy, 

vagy ez csak egy trükk?

Eve

Változó szokások

Kedves Isten!
Ilyennek tervezted a zsi -

ráfot, vagy csak véletlenül
alakult így?

Norma

Kedves Isten!
Köszönöm a kistestvért,

de én egy kiskutyáért imád -
koztam.

Joyce

Kedves Isten!
Kérlek, küldj nekem egy

pónilovat.
Eddig még sose kér tem

semmit. Utánanézhetsz.

Bruce

Kedves Isten!
Kérlek, tegyél még egy ünnepet karácsony és hús vét közé!

Boby

Kedves Isten!
Hogyhogy az utóbbi idő -

ben nem találtál fel egy új
állatot sem?

Csak a régiek vannak.

Johny

Kedves Isten!
Ha vasárnap figyelsz a

templomban, megmutatom
az új cipőmet.

Mickey
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (19.)
-  részlet -

Felgöngyölt vásznaimmal, festőáll -
ványommal, kazetámmal, összes cso mag -
jaimmal korán érkeztem ki az állo más -
ra. Reggel hét órakor indult a vonat Pá -
rizs felé. Megváltottam a jegyemet, és
kihurcolkodtam a peronra. Francia or -
szágban a jegyellenőrzés a peronra va -
ló be- vagy kilépés alkalmával történt,
vasúti kalauzrendszer nem volt, néha
egy-egy ellenőr vizsgálta felül a vona -
ton a jegyeket.

Honfleur végállomás lévén, az uta -

sok gyéren szállingóztak. Én ráértem,
nézegettem az indulás előtt álló szerel -
vényt, beszélgettem a portással, aki kí -
váncsi lett csomagjaimra, amelyek el tér -
tek a megszokott bagázstól. Szerette vol -
na a képeket látni, de a kicso mago lás -
hoz nem volt kedvem, s végül is bele -
szálltam a régimódi, oldalajtós fülkés
vasúti kocsiba. Párizsig kétszer kellett 
átszállnom.

Amikor az első átszállóállomáshoz 
közeledtem, keresni kezdtem a je gye -
met, mind idegesebben kutattam át a zse -

beimet, de jegy nincs, végül is a földön
fedeztem fel egy kis foszlányát. Rend -
kívüli idegesség fogott el, rájöttem, hogy
nagy szórakozottságomban magam tép -
tem szét a jegyemet. Egy tízfrankos a -
ranyból állt minden vagyonom, ha ezt el -
veszítem, meg sem tudok mozdulni Pá -
rizsban, gyorsan bedugtam hát a ha ris -
nyámba. Elhatároztam, nem megyek ki
a peronról, nehogy a portás a je gye met
elkérje. Úgy is történt, szerencsére a vo nat
nemsokára befutott, így nem tűnt fel, hogy
ott várakozom. Gyorsan be száll tam, gon -
dol tam ezzel is közelebb va gyok Párizshoz.

Idegességem azonban nem csök kent,
hanem fokozódott. Elviselhetetlenné kez -
dett válni az az érzés, hogy én most csa -
lok, ami úgyis kiderül. Közeledett a má -
sodik átszállóállomás, elhatároztam, je -
lentem, hogy elvesztettem a jegyemet.
Úgy is történt. Amint a vonat beér ke zett, 
egyenest a forgalmi iroda felé tar tot tam,
és szabályosan bejelentettem jegyem el -
vesztését. A vasúti tisztviselő rám né -
zett: ,,Hová utazik?” - ,,Párizsba.” - ,,Je -
lentse ott.” Nagy kő esett le szívemről,
s lassan idegfeszültségem is megszűnt,
s majdnem vidáman érkeztem Pá rizs ba.
Batyummal megrakodva a Gare St. La -
zar forgalmi irodájába kopogtattam be, 
s elismételtem a történetet. A tiszt vi se -
lő szenvtelen hangon jelentette ki:

- Meg fogja fizetni!
- De nekem nincs pénzem!
- Idegen nem utazhat pénz nélkül! - 

s máris hozzákezdett a jegyzőkönyv
megírásához. De hát én jogász is vol -
tam, s nem azért tanultam, hogy ne tud -
jam magamat megvédeni. Egy kicsit ír -
ni hagytam, majd a következő argu men -
tációba kezdtem:

- Mon sieur, én igazolni tudom, hogy
a vasúti jegyet megváltottam. A jegy csak
nyugta, hogy megfizettem a jegyet a

vasútnak. De ha más úton is tudom i -
gazolni, hogy nem csaltam, s a vasút meg -
kapta az útiköltséget, akkor kérem, ne
büntessen meg.

Felemelte tekintetét, várakozóan néz -
ve rám:

- Hát mivel tudja igazolni?
- Mon sieur, Honfleur állomásáról jö -

vök, reggel hét órakor indultam, ami kor 
a peronra kiléptem, az ellenőrzés meg -
történt, a portás kilyukasztotta a je gye -
met. Önnek joga van megkérdezni a por -
tást, telefonon vagy távirati úton, hogy
az a festő, aki a reggeli vonattal indult,
s akinek a képeire kíváncsi volt, fel mu -
tatta-e a jegyét. Bizonyára emlékezni fog
rá, s ha van önben egy parányi jóin du -
lat, kérem, tegye ezt meg, egyébként itt 
van egy foszlánya a jegynek, ami még
megmaradt kezemben.

- Eh, nekem ilyesmire nincs időm,
átadom önt a rendőrségnek, menjünk.

Rideg arccal, szigorú, határozott lép -
tekkel indult meg a hosszú peronon, én 
utána, megszeppenve, batyummal meg -
terhelve.

Amikor a kijárathoz értünk, kitárta a
szárnyas ajtót, barátságosan a sze mem -
be nézett, intett, hogy lépjek ki, és kis -
sé meghajtotta magát:

- Au re voir, Mon sieur! - mondotta.
- A viszontlátásra, uram!

- Au re voir et merci, Mon sieur! -
mondottam én, és szabad voltam.

Nem vagyok olyan beképzelt, hogy
az én jogászi érvelésem győzte volna
meg emberemet, de ha rám nézett, sze -
meimből, nyílt arcomból leolvashatta,
nem csalóval van dolga. Ez a gesztus
fe ledhetetlenül kedves, franciás volt, s
egy nép embersége, nevelése nyil vá nult
meg benne, azért tartottam érde mes nek, 
hogy mint kedves emlékemet ide je gyez -
zem. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Ünnep a családban
A televíziót nézzük, az esti híradót. A csönd mögé bújunk: senki sem beszél. 

Minden kép és minden hang fontos számunkra, csak ne kelljen egymásra néz -
zünk, csak ne kelljen egymáshoz beszéljünk. Mindenki a maga kicsi bárasz tal -
ra helyezett poharának él…

A házigazda feláll, kinyitja a zsúfolt bárszekrényt: borosüvegek, kuko ri ca -
csutkával bedugott pálinkásüvegek, színes likőrösüvegek és kifényesített po ha -
rak kacsintanak ránk. Miután megkérdi, hogy kér-e még valaki italt, ismét ked -
venc fotelébe mélyül, szemeivel pedig a televízióba.

Elnézem a házigazdát. Elégedett, hiszen sikerült összegyűjtenie a csalá dot,
a többi őt nem érdekli. Még a karácsonyfa sem: a belső szobába száműzték, ott
nincs fűtés. A nyáj egyben van, s ez a legfontosabb. Ezért jön ő haza évente egy -
szer, már vagy tíz éve, a távoli Norvégiából!

Asztalhoz ülünk. Tizenöten vagyunk, alig férünk. Tésztafélék, boeuf saláta, 
disznóságok, csorbaleves és töltött káposzta az asztalon…

Közben a házigazdának megártott a kacérkodó bár tartalma. Ő az első, a ki
ma este mosolyog: minden úgy sikerült, ahogy elképzelte. Nem dolgozott hiá -
ba. Összegyűjtötte a családot, és megosztotta vele a kolbászt, a hurkát… Ez az 
ő legnagyobb megvalósítása ebben az évben is, ezért boldog most.

Mindez a tavaly történt. Nemsokára megismétlődik. Vajon nem tudnának
valami újat kitalálni? A család érdekében.

Kitekintő:

Karácsonyi ünnepváró 
Avasújvárosban

A hagyományokhoz híven idén is ünnepi han -
gulatot teremtettek Avasújvárosban az iskola
színjátszósai de cem ber 17-én, csü tör tökön. Charles
Dickens: Karácsonyi ének című művével ké szül -
tek az idei ünnepváróra. Székely Zsófia ma g yar -
tanárnő rendezésében közel egy órás műsorral
kedveskedtek az érdeklődőknek. 

Az AngyalOK néven ismert szín ját szó kör 2011
őszén alakult, a mag yar ta gozaton tanuló gim ná zi u -
mi diákok al kot ják. Immár ötödik éve töretlen nép -
szerűségnek örvendenek. A helyiek és a környező te -
lepülések iskolásai sze rint minden általuk be muta tott
darabon látszik az a játékkedv, önfegyelem és csa pat -
szellem, amely sikerük kulcsát is jelenti. Jelszavukat
Szilágyi Domo kos tól idézik: „Én játszom ugyan, de ti
ve gyetek komolyan.” A vígjátéktól a drá máig szinte
minden műfajban kipró bál ták magukat, de legfőbb cél -
juk a ha gyo mányőrzés. Lelkes munkájuk gyü möl csö -
ző eredményeket hoz: többször ér tek el dobogós he -

lyet a megyei Diák színjátszó Fesztiválon, tanulmányi 
ered ményeikért idén negyedszer utaz hat tak a Bala ton -
ra, és munkájuk koronájának tartják, hogy az elmúlt
tanévben foly ta tott hagyományőrző betlehemes já -
té kukkal elnyerték a Székely Kapuk - Zöld Kapuk Nem -
zetközi Ökocivilizációs Já tékok fődíját, az Adria-parti 
kirán du lást.

A karácsonyi műsor nem csak a Dick ens-al ko -
tás bemutatásából állt, az előadás után szere tet ven -
dégségre hív ták a leköszönt színjátszósokat. Köz ben
kézműves foglalkozással várták diák tár saikat, vé gül
bemutatták a betle he mes játékukat, amellyel a tava lyi
évhez hasonlóan, idén is meglátogatták a he lyi in -
tézményeket és a környező te le pülések egyesületeit.

Székely Zsófia

Karácsony és télifa-ünnepek
a negyvenes évek végén és az

ötvenes évek első felében
1948-tól a szocialista hatalom minden követ meg -

mozgatott, hogy háttérbe szorítsa a karácsonyt, a 
hozzá fűződő szertartásokat, szokásokat. Népbutító
burzsoá csökevénynek tekintették Krisztus szüle té -
sének a megünneplését, ezért megpróbálták azt ki -
tö rölni az emberek emlékezetéből.

Az állami rádió szovjet, román, mag yar tö meg -
da lokat sugárzott, békeharcra és a terv túlszár nya -
lására mozgósított. 1949-ben Sztálinnak, a népek
atyjának a 70. születésnapján reggeltől éjfélig egy -
szerű emberek, írók, költők, zenészek dicsőítették a
diktátort.

A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot,
hogy de cem ber 30-án, a Román Népköztársaság ki -
kiáltásának az évfordulóján állítsanak fel télifát. So -
kan a lefüggönyözött ablak mögött díszítették a ka -
rácsonyfát, mert attól féltek, hogy istentelen já ró ke -
lők feljelenthetik őket.

A hatóságok karácsonykor leszállított árú belé -
pőjegyekkel csábították moziba a város apra ja-nagy -
ját. Tervük füstbe ment, a református templom az es -

ti istentiszteleten, a katolikus templom pedig az éj -
féli misén zsúfolásig megtelt.

Három barátommal sok házba bekopogtattunk
karácsonykor. A zsindelytetős házikókban is a kis,
almával, bronzozott dióval díszített karácsonyfán
gyertyák lobogtak.

A de cem ber 30-án feldíszített télifán a betlehemi 
csillagot vörös csillaggal helyettesítették, a télifán
angyalhaj sem csillogott az óvodákban, iskolákban
és egyéb közintézményekben. 1949-ben, a zárda é pü -
letében, a mag yar nyelvű általános iskolában, a me ly -
nek hatodikos tanulója voltam, Sztálint, a bölcs a -
tyán kat, pártunk és államunk vezetőit magasztaló
verseket szavaltunk, pionírdalokat énekeltünk. Tél -
apó cukorkát, gyümölcsöt ajándékozott nekünk. Ak -
koriban csak kiváltságosak ehettek narancsot. A cso -
koládé is ritkaságnak számított. Anyukám kaka ó ból,
cukorból és vízből készített csokoládét nekünk.

1951-ben nagynénémnél egy varázsszemes régi
rádió hangszorójára tapasztottam a fülem, hogy a
Szabad Európa karácsonyi műsorait, az éjféli mi sét,
a pásztorjátékot, a kántálást, a zenés kíván ságmű -
sort hallgassam. A gyakran zavart rádió Márai Sán -
dor Kassai polgárok című színdarabját is köz ve tí -
tette, amelyet a hallgatók kérésére többször meg is -
mételt.

Boczor József
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Nagybánya város mag yar 
díszpolgárairól

Nagybánya történetének 1940-1944 közötti rövid, de zaklatott tör -
té netét kutatva a város levéltárának 204/1944-es számú irat cso mag -
já ban egy rövid összeállításra bukkantam. Az egyik fővárosi műve lő -
dé si intézet kérésére Rácz Miklós nyugalmazott tanár és egyben a vá -
ros múzeum őre Nagybánya város mag yar anyanyelvű díszpol gá rai -
ról gyorslistát készített. Ebben 17 nevet sorol fel és ezek megvá lasz tá -
sának dátumát is rögzítette. A névsorból azonban Lendvay Már ton -
nak, a város első díszpolgárának a neve hiányzik. Tudvalevőleg őt, mint
a város szülöttjét és a mag yar színjátszás kiemelkedő egyéniségét még
1847-ben választották díszpolgárrá. Vele együtt a névsor 18-ra bő -
vül. Őt azonban a nagybányai Új Szó mai olvasói ismerik, ezért sze -
mé lyének bemutatásától eltérek.

A következőkben, az időrendi sor -
ren det megőrizve, Rácz tanár úr adatai
mellett, amennyiben arra van módom,
a megnevezett születési és halálozási é -
vet, zárójelek között jelzem, majd az il -
lető politikai, vallási vagy művé szet tör -
téneti tevékenységéről és díszpolgárrá
történt megválasztásáról közlök több- ke -
vesebbet.

Rácz tanár úr elsőként KOSSUTH
LA JOST említi (1802-1894). Ő az 1848-
 as forradalmat megelőző ellenzéki re -
formnemzedék egyik vezér egyé ni sé ge,
az első mag yar független kormány pénz -
ügyminisztere, 1848. szeptember 11-e
után az Országos Honvédelmi Bizott -
mány tagja, majd ennek elnöke, utóbb
mint a Kormányzótanács elnöke, a sza -
badságharc leverését követően pedig,
mint emigráns, a Habs burg Házzal so ha
sem volt képes kiegyezni. Őt még 1848.
március 24-én választották Nagy bá nyán
is a város díszpolgárává.

Ebben a minőségben őt DEÁK FE -
RENC (1803-1876), a későbbi „haza
bölcse” követi. Mint az 1848 előtti el -
len zék másik vezére, 1848. április 11. és
szeptember 11. között a Batthyanyi kor -
mány igazságügyi minisztere, a forrada -
lom leverését követően a passzív ellen -
ál lás politikájának megszemélyesítője, 
1861. után a Felirati Párt vezetője, az
1865-ös „Húsvéti cikkek” révén az '67-
 es osztrák-mag yar megegyezés ve zér e -
gyénisége volt. Őt 1975. március 20- án
választották Nagybánya díszpol gárá vá.

TELEKI GÉZA gróf (1843- 1913),
mint a hosszúfalusi birtokból kiszakadt 
pribékfalvi kastély és uradalom tulaj do -
nosa, területileg is Nagybánya körze té -
hez tartozott. Őt mint politikust és tör -
ténész-írót tartjuk számon. 1877-1901
között az Országgyűlés Nagysomkút kör -
zetének képviselője, 1889-1890 között
Tisza Kálmán kormányában belügy mi -

niszter, 1894-től a Mag yar Történelmi
Társulat elnöke, majd 1899-ben igaz ga -
tója. Ő 1885. március 4-én lett a város
díszpolgára.

A következő személyiség ÚJFA LUS -
SY SÁNDOR (sz. 1845- ), aki mint Szat -
már vármegye főjegyzője, alispánja és
utóbb mint főispánja tevékenykedett.
Szatmár vármegyében az ő hozzáállása 
révén létesültek a kötelező községi gyer -
mekmenhelyek. 1887. július 6-án válasz -
tották a város díszpolgárává.

Egy évvel később ismét helyi po li ti -
kust, DOMAHIDY FERENCET je -
lölnek erre a tisztségre (1888. július 6.).
Ő 1874- 1890 között volt Szatmár me -
gye főis pánja.

A sorrendben egy egyházi sze mé lyi -
séget, GYÖRGYÉNI IGNÁC egri ér -
seket (1891. június 3.) érte ez a fi gye lem
a nagybányaiak részéről.

WEKERLE SÁNDOR dr. (1848-
 1921) Magyarország első polgári szár -
mazású miniszterelnöke. Ezt a tiszt sé -
get 1892-1895 és 1906-1910 között töl -
tötte be és még első kormányzása i de -
jén végrehajtotta az egyház és az állam
szétválasztását. Korábban (1887-től) az
Országgyűlés nagybányai kerületének
volt a képviselője.

A város díszpolgárainak jegy zéké -
ben egy újabb egyházi személyiség,
WINKLER JÓZSEF nagyváradi ka no -
nok neve szerepel, akit 1898-ban ért ez
a megtiszteltetés.

Hét évvel később a városi képvi se -
lőtestület egyszerre hat újabb díszpol -
gárt választott. Az 1905. október 9-iki
dátumot viselő határozat szerint Stol
Bé la negyvenkét társának indítványa nyo -
mán Kossuth Ferencet, And rássy Gyu -
la grófot, Apponyi Al bert grófot, Bán f -
fy De zső bárót és Zichy Aladár grófot
„az alkotmány védelmében vívott ne -
mes küzdelem elismeréséül”, valamint
Just Gyulát „Nagybánya szabad királyi 
rendezett tanácsú város díszpolgá rai -
nak választotta meg s nevezettek ré szé -
re a város díszpolgári oklevelét kiál lí t -
tatni rendeli.” Eléggé vegyes politikai
beállítottságú ez a társaság, ezért e gyen -
ként igyekszem őket bemutatni.

KOSSUTH FERENC (1841- 1914)
apjának, Kossuth Lajosnak 1894-ben
bekövetkezett haláláig külföldön élt. Ha -
zatérte után a Függetlenségi és '48-as
Párt országgyűlési képviselője, utóbb
ennek elnöke lett. Határozatlan, kompro -
misszumokra hajlandó politikát foly ta -
tott, 1906-1910 között kereskedelem ü -
gyi miniszter volt.

ANDRÁSSY GYULA gróf (1860-
 1929) politikus, államférfi, államtu do -
mányi író. Hasonnevű apjának, az 1867-
 es kiegyezést követő első mag yar kor -
mányfőnek a fia, az Alkotmányos Párt
alapítója, a második Wekerle kormány 
belügyminisztere (1906-1910), az Oszt -

rák-Mag yar Monarchia utolsó külügy -
mi nisztere, a Mag yar Tudományos A -
kadémia tagja.

APPONYI AL BERT gróf (1846-
 1933) a kiegyezés után a nemzeti jel -
leget hangsúlyozó mérsékelt ellenzék
vezetője, 1906-1910, majd 1917-1918
között vallás és közoktatásügyi mi nisz -
ter, az 1919-1920-as párizsi béketár gya -
lásokon hosszú ideig a mag yar kül dött -
ség vezetője.

BÁNFFY DEZSŐ báró (1843- 1911),
az Erdélyben (Magyarlápos vidékét is
beleértve) nagy vagyonnal és be fo lyás -
sal bíró Bánffy család tagjaként a szo -
ciális és nemzetiségi törekvésekkel szem -
ben durva kézzel fellépő politikus. E -
lőbb a képviselőház elnöke (1892- 1895),

majd (1895-1899) miniszterelnök, ké -
sőbb ellenzéki politikus, akinek pártja
az 1905. januári választásokon győzött 
s ő maga a koalíció vezér lőbi zott sá gá -
nak volt a tagja.

JUST GYULA (1850-1917), mint
a Függetlenségi és 48-as Párt egyik ve -
zetője, időközönkénti elnöke, a kép vi -
se lőház elnöke (1905-1909), az önálló
mag yar jegybank és vámterületet, va la -
mint az általános és titkos válasz tá so kat
követelők vezéregyénisége.

ZICHY ALADÁR gróf (1864- 1937)
politikus. A Katolikus Néppárt prog ram -
jával országgyűlési képviselő (1896 -
1901, 1905-1918), a párt elnöke.

folytatás a 9. oldalon

TELEKI PÁL

KOSSUTH LAJOS

Téglajegyek a Teleki-házért! 
Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik az elmúlt kö -
zel másfél évben téglajegyek,
Nagy bánya-pólók, vagy Nagy bá -
nya-bögrék vásárlásával segí tet -
ték a Teleki Mag yar Ház fel ú jí -
tási munkálatait!

Legutóbbi támogatóink: Szop -
ri Sza bolcs, Nagy bá nya – 100 lej (e -
züst tég lajegy), Ro mok József és Már -
ta, Misz tótfalu – 100 lej (e züst), Vi rágh
Ildi kó, Felső bá nya – 100 lej (ezüst),
Vi rágh István, Felsőbánya – 100 lej (e -
züst), Vi rágh Imola, Nagy bánya – 50
lej (bronz), Barcsi Zoltán, Nagy bá nya
- 100 lej (e züst), Szűcs Zoltán, Nagy -
bánya - 10 lej (egy sze rű), Czompa Pál,
Nagy bá nya - 100 lej (ezüst), Sógor
András, Nagybánya - 10 lej (egy sze -
rű), Sógor Rita, Nagy bá nya - 10 lej
(egyszerű), Dombi Erzsébet és Ist ván,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), id. O -
szóczki Kálmán, Tatabánya – 200 lej
(2 db. ezüst), Mostis Ibolya, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst), Fazakas András 
és Zsuzsa, Nagybánya – 100 lej (e züst),
Fülöp Lenke Eszter, Nagybánya – 50
lej (bronz), Selek Vanda, Nagybánya
– 10 lej (egyszerű), Móré Éva, Jász ki -
sér, Magyarország – 100 lej (ezüst),
Tóth Krisztina, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Oredán Etelka, Felsőbánya – 
20 lej (2 db. egyszerű), Funkenhauser 
Erzsébet, Nagybánya – 100 lej (e züst),
Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bonz),
Vodnár Mária, Nagybánya – 20 lej (2 
db. egyszerű), Vári Ildikó, Nagy bá -
nya – 20 lej (2 db. egyszerű), Debre -
czeni Mihály, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Debreczeni Mihály, Nagy -
bá nya – 10 lej (egyszerű/póló rá a -

dás), Palencsár Lőrinc, Nagybá nya –
20 lej (2 db. egyszerű/póló ráadás), Les
Gábor, Nagybánya/Bodony – 10 lej
(egyszerű/póló ráadás), Romok Ágo -
ta, Misztótfalu – 10 lej (egysze rű/ pó -
ló ráadás), Diószegi Ivett, Nagy bá nya
– 100 lej (ezüst).

Terveink szerint a faragott nagy -
kapu helyreállításával, restaurá lá -
sá nak befejezésével lépünk tovább
2016-ban, de ha sikerül elegendő tá -
mogatást szereznünk, az udvari hom -
lok zatra is szeretnénk sort keríteni.

Kérjük támogassák továbbra is
téglajegy vásárlásával az é pü let
felújítási munkálatait! Rész le tek
és információk: telekihaz.erdely.
org/a-teleki-mag yar- haz- 2/
teglajegy/, valamint az intéz mény
irodájában és telefonszámain!

Téglajegyeket 10 LEJES (egy sze -
rű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100
le jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75
euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyé mánt) címletekben lehet vásárol ni.
Támogatóink nevét feltüntetjük in ter -
ne tes oldalainkon, s rendszeres időkö -
zönként kisorsolunk néhányat az er re 
a célra felajánlott csodálatos műal ko -
tá sokból, Kása Dávid, Bitay Zol tán, 
Kovács Bertalan, Szántó And re -
ász, Győri Sánta Kinga, Kond rák
Matyikó Margit, Vassy Erzsébet,
Boar Szil via, Murádin Lovász No -
émi, Láng Eszter, Potyók Tamás,
Bar kóczy Ve ro nika, Gonda Zol tán,
Pavluk Gábor és Sütő Petre Ro zá -
lia munkáiból.

Dávid Lajos, Teleki Mag yar Ház



Botrány: semmit sem
jósoltak meg 2015-ből
a német jövőbelátók

Mindenben tévedtek a német jöven -
dőmondók és asztrológusok 2015-ben: 
világháború nem tört ki, a világvége el -
maradt, homályos prognózisaikban vi -
szont nem szerepelt sem a German -
wings márciusi tragédiája, sem a no -
vem beri párizsi merényletek – álla pí -
totta meg a német Paratudományok
Tu dományos Vizsgálatának Társasága 
(GWUP). A társaság mintegy 70 is -
mert jövendőmondó prognózisait ele -
mezte. “Valóban izgalmas lenne, ha
va laki tényleg látná a jövőt, ám eddig
senki sem tudta az állítólagos képes -
ségeit bizonyítani” – közölte Mi chael
Kunkel mainzi matematikus, aki a jós -
latokat megvizsgálta. A GWUP a fel -
vi lágosítás és a kritikus gondolkodás
mellett kötelezte el magát – olvasható a 
honlapjukon. A szkeptikus társaság az
1990-es évek óta állítja fel a jóslat mér -
leget. Azt a jóslatot, ami nem vált va -
lóra, értéktelennek minősíti. A német
asztrológusok szövetsége egyoldalú -
ság gal vádolja a kritikusokat. (mti)

Hamarosan tényleg
szabadon foghatók
lesznek a jelentős
sportesemények?

Az Európai Műsorszolgáltatók Szö -
vetsége (EBU) 75. genfi közgyűlésén
deklarálta, hogy legyenek szabadon
foghatók a jelentős sportesemények.
Ezt a közmédia is többször kezdemé -
nyezte már - közölte a Médiaszolgál -
tatás- támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA). Jelenleg is fennálló prob lé -
ma, amely elsősorban a határon túli
ma gyarokat érinti, hogy a közérdeklő -
désre számot tartó sportesemények kó -

dolatlanul, országhatárra való tekintet
nélkül nem foghatók - közölte az
MTVA. Ezért ennek feloldását a köz -
média is többször kezdeményezte már. 
Az EBU állásfoglalása szerint a spor -
tok a közvetítésekkel párhuzamosan
váltak egyre népszerűbbé, és ezzel egy
időben a kultúra részévé. Az otthon is
kódolatlanul fogható sportközvetí té -
sek egész Európa-szerte lehetőséget

nyújtanak arra, hogy az emberek a le -
hető legtöbb sporttal megismerked je -
nek. (mti)

Egy kínai étterem a tiszta
levegőt is kiszámlázta

a vendégeinek
Kínában egyre súlyosabb prob lé -

má kat okoz a szmog. Persze, vannak,
akik még ezen is keresnek pár jüant. A
Quartz híre szerint Csiangszu tarto -
mány illetékes szervei nemrég átme ne -
tileg bezárattak egy éttermet, mert a
fel szolgált ételek és italok mellett a
tiszta levegőt is felszámolták a ven dé -
geiknek. A büfé üzemeltetői egy jüant
(0,15 dollárt) kértek a kuncsaftjaiktól,
hogy ne kelljen a szmogban fulla doz -
niuk, ráadásul anélkül, hogy előzőleg
tájékoztatták volna őket erről. „A fe -
jen ként két jüanba kerülő szalvétát vi -
szonylag könnyű volt visszautasítani –
írta a Weibón az egyik vendég. – De
arról mindenképpen meg kellett volna
kérdezniük minket, hogy kifizetjük-e a 
tiszta levegőért felszámolt egy jüanos
díjat – hiszen azt elég nehéz volna
vissza adni a vacsora végén!” A ven dé -
gek panaszáradatának hatására, a helyi
kormányzat megtiltotta az éttermek -
nek, hogy ilyen díjakat szabjanak ki.

Mivel nem a kuncsaftok kérték a tisz -
tított levegőt, az nem is tekinthető szol -
gáltatásnak – mondta az egyik illetékes 
a Hszinhua hírügynökségnek nyilat -
koz va. Csiangszu tartományban az
utób bi hetekben szinte állandósult a
szmog. A légszennyezettség az ország
egész észak-keleti részén – így Pe -
kingben is – komoly gondokat okoz.
Nem véletlen, hogy Kínában egész
ipar ág épült a légtisztító-berendezések
gyártására és forgalmazására: más cé -
gek mellett a Xiaomi és a Muji is piac -
ra dobta a saját kütyüit.

Az ókori Róma
ketchupjának szállítása

közben süllyedt el
az olasz partoknál

megtalált hajó
Olasz régészek a Ligur-tenger part -

jai közelében egy több ezer tároló -
edényt rejtő hajó maradványaira buk -
kantak. Az agyagkancsókban az ókori
Róma ketchupját, az ételeknek külön -
leges ízt kölcsönző garumot tárolták. A 
garum az ókori Rómában igazi cse me -
gének számított. A szósz a mai Spa -
nyol ország és Portugália területén ha -
talmas mennyiségben gyártották. A
ga rum tárolására használt amforákat
rejtő roncsot az észak-olaszországi
Alassio közelében, mintegy 200 méter
mélyen találták meg a kutatók. A víz
alatti régészek úgy vélik, hogy a hajó
hossza egykoron mintegy 30 méter le -
hetett, és az i. sz. 1-2. században épít -
hették. A tengerfenéken fekvő agyag -
korsók, amelyekben egykor az apró
ten geri halak zsigereiből és véréből ké -
szült pikáns ételízesítőt tárolták, ma -
napság a halak búvóhelyeként funk -
cionál. „A korsódomb méretéből arra
következtetünk, hogy a hajó 2-3000
amforát, vagyis agyagkorsót szállítha -
tott” – mondta el a liguriai régészeti
felügyelőség víz alatti régészettel kap -
csolatos technikai részlegének koordi -
nátora, Si mon Luca Trigona, akinek
csa pata az olasz csendőrség búvár

részlege segítségével lokalizálta a ron -
csot, amelynek létezéséről egy helyi
halász két évvel ezelőtt értesítette a ha -
tóságokat. Miután a roncsot azonosí -
tották, a kutatócsoport egy távvezérelt
eszköz segítségével felhozott a víz alól 
egy agyagkorsót. Ekkor derült ki, a
korsó alakja – amely ugyanolyan, mint 
a többi tenger fenekén fekvő táro ló -
eszköz – alapján, hogy olyan tároló -
esz közről van szó, amelyet kizárólag
garum tárolására használtak. Az ókori
Róma édes-savanyú íze miatt rend kí -
vül közkedvelt ketchupját, a szinte
min den étel elfogyasztásánál felbuk -
kanó garumot sok esetben a drága só
helyettesítésére is használták. A hajó
utolsó útján valószínűleg a garum gyár -
tás fellegvárának számító, az Ibé riai-
 félsziget déli részén fekvő Cádizból
indult útnak Róma felé. A kutatók a
tengerfenéken talált néhány, a Tiberis
mentén készített, bor tárolására hasz -
nált korsóból (amelyben feltehetően a
legénység italát tárolták) arra követ -
kez tetnek, hogy a hajót Rómában
gyár tották. Trigona szerint ez az első
olyan szállítóhajó, amelynek köszön -
hetően kiderült, hogy a rómaiak nem
csak a hagyományos, Baleár-szige te -
ken és Korzikán keresztül vezető úton
közlekedtek Dél-Spanyolország és
Ró ma között. A kutató szerint a kapi -
tány és a legénység feltehetően rossz

időjárási körülmények közepette ha -
józhatott a partok mentén. A közel
kétezer éves hajó egyike annak a mind -
össze öt római roncsnak, amelyet a ré -
gióban a tenger mélyén találtak.
(mult-kor)

Német nézet
VÍZSZINTES: 1. Schiller gondo -

la tának első része. 13. Gyermeteg. 14. 
Gabonát betakarít. 15. Sporttrikó. 16.
Dalra fakad! 17. Elfogad. 19. Olasz ki -
kötőváros az Adriai-tenger partján. 20. 
Vic tor Salva filmje. 22. Az ... a pokol -
ban is ...; Rejtő Jenő regénye. 23. Köl -
csönöz. 24. Ha lyukas, akkor semmit
sem ér! 25. Viet nam fővárosa. 28. Régi 
rádiómárka. 30. Német város. 31. Új-
 zélandi alagút. 33. Finn atléta (Ville).
36. Latin betű. 37. Mag yar nyelvész
volt (István). 38. Páratlanul átkelő! 39.
Nemesi rang volt. 41. Világos angol
sör. 42. Álnok. 44. Brazil labdarúgó.
46. Szobrászművész (Miklós). 48.
Mátka. 49. Csend jelzője lehet. 50. Be -
vitt! 52. Hadfi. 54. Kettőzve: maláj föl -
di fa. 55. Számítógép-memória. 57. Li -
m ited (röv.). 58. Massenet-op era. 60.
Árus. 62. Autonóm Terület (röv.). 64.
A -ve párja. 65. Módosított A-hang.

67. Folyadékba merít. 68. Mount ...;
Csomolungma. 71. Szamárbeszéd. 72.
“... pásztorok királya” (Kacsóh Pongrác:
János vitéz). 73. Műkedvelő. 74. A
mélyben.

FÜGGŐLEGES: 1. Ráérősen bal -
lag. 2. A Mosel mellékfolyója. 3. A zi -
vatar kezdete! 4. Idegen Éva. 5. Téve -
sen jegyző. 6. Titkon figyel. 7. József
At tila verse. 8. Származás. 9. Nem költ 
fésüre! 10. Lyukas cent! 11. Tupac ...;
perui indián felkelő. 12. Indiai szö vet -
ségi állam. 18. A Hold latin neve. 19.
Kissé barna! 21. Dél-amerikai ország
lakója. 24. Alávaló. 26. Becézett Aran -
ka. 27. Füzet (rég.). 29. Óriáskígyó.
32. Edény. 34. Köddé válik. 35. Bel -
harc! 38. Kút jelzője lehet. 40. ... Fal -
laci; olasz írónő. 41. A gondolat befe -
jező része. 42. Szélhámos. 43. Elektro -
mos energia. 45. Ar gon és nitrogén vj.
47. Páros szak! 49. Szlovénia NOB-
 jele. 51. Rejtély. 53. Nagyon beteg. 54. 
Ipari tanuló. 56. Francia forradalmár
(Jean-Paul). 59. Az érem előlapja. 61.
Néma Edit! 63. Élősködő rovar. 66. ...
mora; haladék nélkül. 68. Ama párja.
69. Rag, a -ról társa. 70. Thaiföldi, lu -
xemburgi és spanyol gkj. 73. ... Paci -
no; amerikai filmszínész. 75. Beverő!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Temesvári szirénák
Ismét megszólaltak vasárnap a szi -

rénák Temesváron annak tiszteletére,
hogy 26 évvel ezelőtt kirobbant a ro -
má niai forradalom a bánsági mártír vá -
ros ban.

Az évfordulóra a helyi és központi
hatóságok évről évre rendszeresen meg -
emlékeznek, az egykori rendszerváltó
eseményeknek immár egész könyv tá rat
betöltő dokumentációja van, a teljes i -
gazságot azonban több mint negyed év -
század elteltével sem sikerült felde rí te ni.

Hosszú ideje elsősorban a szelektív
emlékezet a szembeötlő Romániában,
ahol ma már kevés szó esik arról, hogy
annak idején mégiscsak egy refor má -
tus lelkész kiállása, egy református gyü -
lekezet kitartása, majd egy soknem ze -
ti ségű és -vallású város szolidaritása
vezetett a kommunista diktatúra meg -
dön téséhez. Közben arra sem derült fény,
pontosan kik rendelték el a tűzpa ran -
csot azokban a vérzivataros napokban,
kik tehetők felelőssé több mint 1100
em ber haláláért és a több mint három e -
zer sérültért.

A forradalmárok már régen arra a
következtetésre jutottak, hogy a ke let-
 európai társadalmak – beleértve a ro -
mániait – nem számíthatnak a belföldi
bíróságokra a kommunizmus bűneinek 

felderítésében, ezért a problémát nem -
zetközi szintre kell emelni. Mindez é -
vekkel ezelőtt megtörtént, az európai
emberjogi bíróság pedig arra kötelezte
a bukaresti hatóságokat, hogy tárják fel 
az akkori eseményeket, a bűnösöket
pedig állítsák bíróság elé.

Ennek ellenére a főügyészség nem -
rég lezárta a forradalomdossziét, mi köz -
ben az 1990-es bányászjárás ügyében
folytatja a kivizsgálást. Ez a kettős mér -
ce teljesen érthetetlen, és jogilag sincs
rá magyarázat. Egyesek szerint nincs rá
politikai akarat, mások mélyebb össze -
függésben gondolkodva úgy vélik: Nyu -
gat-Európa politikai és akadémiai elit -
jében ma is meghatározó befolyással
rendelkeznek a marxisták és neo libe rá -
li sok, a domináns baloldali értelmiség
pedig kettős mércét alkalmaz a tota li -
tárius rendszerek megítélésében.

Mindkét vélekedésnek megvan a ma -
ga igazsága, a közelmúlt feltárásához
pedig mindenképpen hozzájárulna, ha a
temesvári forradalmárok kezde ménye -
zésére feloldanák 1989 dokumentu ma -
i nak titkosságát. E nélkül egyelőre sö -
tétben tapogatózik a jelenkor, a fele lő -
sök pedig senkitől sem zavartatva él he -
tik nyugdíjas éveiket.

(Rostás Szabolcs/Krónika)

Nagybánya város mag yar
díszpolgárairól

folytatás a 7. oldalról

A két világháború közötti perió dus -
ból mag yar nemzetiségű nagybányai
díszpolgárt nem ismerünk. A követ ke -
ző személy, akit ez a kitüntetés ért, az
TELEKI PÁL gróf (1879-1941. ápri -
lis 3.) volt. Ő a már jellemzett Gézának 
volt fia. Élete a politika és a föld rajz -
tudomány művelése között telt. 1905-
 1918 között országgyűlési képviselő.
1919-ben, majd a proletár diktatúrát el -
lenző bécsi Antibolsevista Comite tag -
jaként rövidesen a szegedi ellen kor má -
nyok külügy- és földművelésügyi mi -
nisztere. A párizsi béketárgyalások elő -
készítése érdekében, vezetése alatt el ké -
szül a híres etnikai térkép, az úgy ne -
vezett „vörös térkép”. 1920 elején Pá -
rizsban a mag yar békedelegáció fő meg -
bízottja, ez év április-szeptember között
külügyminiszter, majd 1920. július 1-től
Magyarország miniszterelnöke. 1922-től 
kezdődően másfél évtizeden át főként tu -
dományos munkával foglalkozott. 1938
májusában újból miniszter, majd 1939
februárjától haláláig miniszterelnök. A
német befolyás el len küzdve a második
világháború kitörésekor, Lengyelország
érdekeit védve, nem engedélyezi a né -
met csapatoknak Magyarországon törté -
nő átvonulását és segíti a lengyel me ne -
kül teket. 1940. decemberében Szerbi á -
val örök barátsági szerződést kötött, majd
mivel Szerbiának a németek általi meg -
tá madását nem tudta megakadályozni, ki -
utat nem látva, öngyilkos lett. Ezt meg e -
lőzően 28 nagybányai polgár indítvá nyá -
ra 1941. január 25-én Nagybánya kép vi -
selőtestülete egyhangú szavazása ered -
mé nyeként, „gróf Teleki Pál, Ma gyar or -
szág miniszterelnökét, ki szülőföldjétől
soha el nem szakadt férfiú, dísz polgá rá -
vá választott.”

Vele egyidőben a nagybányai szü -
letésű MUZSIK ZOLTÁN honvéd ez -
redest, aki a mag yar honvédhadsereg
1940. szeptember 7-i bevonulásától

Nagy bánya katonai parancsnoki tisztét 
töltötte be, az újjáalakult városi kép vi -
se lőtestület 1941. január 25-én dísz pol -
gárává választotta. Portréját Krizsán
Jánosné, Csíkos Antónia festette meg a 
tanácsterem részére.

A második világháború végéig, isme -
retem szerint utolsóként, 1942. július 28-
 án RÉTI ISTVÁNT (1872-1945) vá -
lasztották meg. Az erre javaslattevő dr. 
Szabó Miklós polgármester egyebek
között hangsúlyozta: „A Nagybányai
Sza bad Festőiskola életben lévő, világ -
hí rű alapítójával, Réti Istvánnal szem -
ben Nagybánya város közönsége leg -
messzebbmenő háláját azáltal róná le
legszebben, ha Őt - aki nekünk annyi
hírnevet és dicsőséget szerzett a múlt -
ban és, aki művészi életünk mai irá nyí -
tásában buzgó, fáradhatatlan munkát fejt
ki - a város díszpolgárává választaná.”
A képviselőtestület, a jegyzőkönyv szö -
vegét tovább idézve, „az indítvány fel -
olvasása után azt teljes egészében ma -
gá évá tette és halhatatlan érdemeinek
elismeréséül, egyhangú lelkesedéssel
Réti Istvánt Nagybánya szabad királyi
város díszpolgárává választotta.”

A közlések hiteléül
Balogh Béla ny. levéltáros

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyűjteményben

FALINAPTÁR 2016-RA

A 12+1 oldalas, lapozható fali -
naptár összeállításához felhasznált
fo tók és filmnegatívok ezúttal a Bu -
dapes ten élő Császy Alíce gyűjte -
ményéből származnak, a képek ja -
vát édesapja, Császy Pál készítette
1940-44 között, valamint az 1960-
 as években, Nagybányán.

Az egyelőre 300 számozott pél -
dányban kiadott falinaptár kia dói á -
ra 30 lej, megvásárolható a Teleki
Ma g yar Ház iro dá jában!

.... hogy karácsonyra
minden nagybányai  család
otthonában ott lehessen... 

Az Új Esztendő első igazi szín házi élménye Nagybányán!

***

Tersánszky Józsi Jenő:

KAKUK MARCI
Bohóság két részben. Átdolgozta: Örkény István.

A CSÍKI JÁTÉKSZÍN ELŐADÁSA
2016. január 26-án 18 órától a Városi Színházban.

CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

HELYJEGYEK a Teleki Ma g yar Ház ban kaphatók, felnőt tek nek 30
lejes, diákoknak és nyug dí jasoknak 20 lejes áron!

DEÁK FERENC

Részrehajlással
vádolják a zsűrit

Marosvásárhely, Craiova, Bras -
só, Bră ila és Jászvásár közösen
óvta meg a 2021-es Európa Kul -
turális Fővárosa e lőválo gatá sá -
nak eredményét, szerintük ugyan -
is a zsűri román tagjai Buka rest -
nek kedveztek.

A craiovai, brassói, brăilai és jász vá -
sári egyesületekkel közösen óvta meg
a Marosvásárhely 2021 Egyesület a
2021-es Európa Kulturális Fővárosa e -
lőválogatásának eredményét. Ciprian
Dobre, a Maros megyei önkormányzat 
elnöke, a pályázatot benyújtó egye sü -
let társelnöke egy hétvégi sajtótá jékoz -
ta tón felhívta a figyelmet, hogy a nem -
zetközi szakértői zsűri két romániai
tagja, Raluca Velisar és Valentina Ian -
cu több olyan intézmény alkalma zott -
ja, illetve külső munkatársa, amelyek
érdeke, hogy Bukarest nyerje az Euró -
pa Kulturális Fővárosa 2021 címet.

E két szavazat 16 százalékban be fo -
lyásolta a szakértői zsűri döntését, így
jelentős hátrányt jelentett a többi 13
pályázó város számára. A panaszosok
szerint a művelődési szaktárca nem tu -
dott azonos feltételeket teremteni a ver -
senyben levő városoknak.

Az érintették azt szeretnék, hogy a
szakmai bizottság értékelje újra a pá -
lyá zatokat, a két román zsűritag. Az ó -
vást elküldték többek közt Jean- Cla u -
de Junckernek, az Európai Bizottság el -
nökének, Don ald Tusknak, az Euró pai
Tanács elnökének, Mar tin Schulz nak,
az Európai Parlament elnökének, Nav -
ra csics Tibor kulturális, oktatási, if jú -
ság politikai és sportügyi európai biz tos -
nak, illetve tájékoztatás kapott róla Kla -
us Johannis köztársasági elnök és Da -
cian Cioloş miniszterelnök. (Krónika)
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Megjelent az
Erdélyi Gyopár idei 

utolsó lapszáma
Tartalmából:
· Megkezdődött az Erdélyi Gyo -

pár- körút
· Folytatódik az EKE-napi pályá -

zatok közlése
· Egy kalandokkal teli hétvége a

Retyezát-hegységben
· Könyv a teljesítménytúrákról
· Az eddigi leginkább bakancsos -

barát menedékház
· Kiruccanás Portugáliába és Al -

bá niába
· Honismeret: Zsillëgő őrtüzek a

Vajdán 
· A Csukási Tigájok Természetvé -

delmi Terület
· Meteorológusok statisztikái
· Téli csillagképek
A legnagyobb erdélyi mag yar turistaszervezet tizenöt osztálya számos

tevé kenységet végez, ezekről olvashatunk az egyesület kiadványában, az
Erdélyi Gyopárban. Az egyesületi hírek rovat ezúttal még gazdagabb, hiszen
az is olvasható benne, hogy kalákában készült el a várfalvi EKE-vár új kerí -
tése, illetve hogy iskolásokkal ismertetik a turistaság folyóiratát ennek szer -
kesztői rendhagyó földrajzóra keretében.

Szintén a diákság fontosságát hangsúlyozza a szervezet, amikor jelentős
teret ad az ő írásaiknak. Így folytatódik e lapszámban az EKE-napi pályáza -
tok közlése, és szintén ifjú hölgy tollából olvashatják az Egy kalandokkal teli
hétvége a Retyezát-hegységben című írást. 

Többéves hagyománya van, „nagycsoportos” korba lépett a Cenk alatti
Csü törtöki séták sorozata, ahol nem csak az izmok erősödnek, a magyar ság -
tu dat is izmosodik. Ez az írás áll szemben a teljesítménytúrákat bemutató kö -
tet ismertetőjével, melyhez szépen illeszkedik a Szélárnyékban rovatban be -
mu tatott menedékház-ismertető is. Komótosan, társaságban, gyorsan a célba
és fel, fel minél magasabbra – mindegyik vágy sajátja az ekésnek. De nem ve -
ti meg a természetjáró a táj emberét sem, így a Vajdán is szétnéz, de akár kül -
földre is kikacsint. Túratársaink Portugáliába és Albániába kirándultak.

Az Erdélyi Gyopár lehetőséget ad, hogy gondolatban ellátogassanak olva -
sói a Csukási Tigájok Természetvédelmi Területre, a zsögödfürdői borvíz for -
rá sokhoz, hogy felismerjék a téli csillagképeket, és közben GPS-ismereteket
szerezhetnek, hogy el ne tévedjenek. 

Ráadással is szolgál a Gyopár így, az év utolsó kiadványában: meteo roló -
gus oszt meg statisztikai adatokat arról, milyen hideg is volt a korábbi esz ten -
dőkben, bizonyítva, nem vicc, hogy a télnek foga van. 

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

Karácsonyi receptek

“Részeg disznó”
Hozzávalók / 5 adag:
1 kg sertéscomb
3 kk fokhagymapor
3 kávéskanál bors
2 ek olívaolaj
15 dkg füstölt szalonna
1 nagy db vöröshagyma
3 dl barna sör
1 db babérlevél
2.5 dl főzőtejszín (helyettesíthető 2 dl tejföllel)
1 csapott ek finomliszt
1 kávéskanál csípős paprikakrém (Erős Pista, vagy más, de elhagyható)
só ízlés szerint (a szalonna sósságától függően)
Elkészítés:
A húst (ha lehet, előző este) nagy, kb 4x4 cm-es kockákra vágjuk. Össze ke -

ver jük olívaolajjal, a fokhagymaporral és a borssal. A szalonnát és a hagymát
felkockázzuk.

Egy nagy, mély serpenyőt (lehetőleg tef lon, vagy kerámia bevonatút) felfor -
rósítunk. A szalonnát kisütjük. Kiszedjük a zsírjából, félre tesszük.

A szalonnazsírba tesszük a pácolt húst, és minden oldalát erős tűzön arany -
barnára sütjük. Mérsékeljük a lángot, majd rádobjuk a hagymát, a kisült szalon -
nát, majd felöntjük a barna sörrel. Amikor forr, beletesszük az opcionális Erős
Pistát, vagy más csípős szószt, vagy krémet, a babérlevelet. Sózzuk, majd ala -
csony lángon, fedő alatt főzzük 120-140 percen át.

Ezt követően a húsokat kivesszük, és a szaftot egy botmixer segítségével le -
turmixoljuk. Elkeverjük a tejszínt/tejfölt a liszttel, belekeverjük a turmixolt
szaft ba, visszatesszük a húsokat és 5-10 perc alatt fedő nélkül beforraljuk, sűrít -
jük. Forrón tálaljuk!

Aszalt szilvás kacsamell
Hozzávalók / 4 adag:
15 dkg aszalt szilva
2 dl száraz vörösbor
60 dkg kacsamell (2 db bőrös,

ki csontozott)
1 db zsemle
3 dl tej
1 db tojás
1 nagy db alma
só ízlés szerint
gyömbér ízlés szerint (őrölt)
szerecsendió ízlés szerint (őrölt)

Elkészítés:
Az aszalt szilvát a vörösborba áztatjuk, a zsemlét pedig a tejbe.
A kacsamellek bőrös oldalát keresztirányban beirdaljuk, vigyázva, hogy ne

vágjunk bele a húsba.
A megpuhult, kicsavart zsemlét összekeverjük a lecsepegtetett, apróra vágott

szilvával. Hozzáadjuk a tojást, a durvára reszelt almát, sózzuk és kevés gyöm -
bérrel, szerecsendióval ízesítjük. A masszát fél órán át állni hagyjuk.

A kacsamelleket, húsos oldalukkal felfelé fektetve, beborítjuk az almás-
 szilvás töltelékkel. Félbehajtjuk őket és madzaggal átkötözzük.

Tepsire helyezve forró (220 fok, légkeverés) sütőbe dugjuk a húsokat és kb.
16-20 perc alatt készre sütjük.

A sütőből kivéve, fogyasztás előtt, rácson pihentetjük a kacsamelleket 5
percig.

Csőben sült ünnepi pulykacomb recept
Hozzávalók / 2 adag:
50 dkg pulykacomb (2 db alsó -

comb)
2 gerezd fokhagyma
1 késhegynyi majoranna
1 teáskanál dijoni mustár
fekete bors ízlés szerint
só ízlés szerint
2 ek libazsír
elkészítés
Megmossuk a combokat, majd

le itatjuk őket. Éles, hegyes kés se -
gít ségével a nagyobb szálakra vágott fokhagymával megspékeljük. Sózzuk- bor -
sozzuk, majd rákenjük a mustárt, és kézzel jól összedolgozzuk az egészet a
combokon.

Bő 2 kanál libazsírt felhevítünk egy serpenyőben, és minden oldalán elő süt -
jük a húst. Jénai tálba helyezzük, megöntözzük a zsírral, a tetejüket megszórjuk
majoránnával, és kb. 1 dl vizet öntünk alá.

Lefedjük, és előmelegített sütőbe toljuk. Előbb 250 fokon tovább sütjük kb.
25 percig, majd 220 fokon porhanyós puhára pároljuk. (nosalty.hu)

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -
AZ  ÖN  LAPJA!
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APRÓHIRDETÉSEK

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• Fogtechnikai laboratórium FOG -
TECH NIKUST KERES. Telefon: 0722-  
893776.

• HOMLOKZATI HŐSZIGE TELŐ -
KET, bri gá dokat keresünk angliai mun -
kára januári kezdéssel. Tel: 0756- 295
736; e-mail: angliaiszigetelo@gmail.com.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk
mind azokkal, akik ismerték,
tisztelték és szerették, hogy a drága

ILYÉS PÁL mérnök
életének 87. évében de cem ber 20- án
visszaadta lelkét Teremtőjének. Föl di
maradványait de cem ber 23-án, ma
13 órakor a virághegyi kápolnából
he lyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ímé eljő az óra, és immár eljött,
hogy szétoszoljatok kiki az övéihez,
és engem egyedül hagyjatok; de
nem va gyok egyedül, mert az Atya
velem van.

(Jn. 16, 32)
A Nagybányai Református Egy -

ház megye Lelkészi Kara őszinte
rész vé tét fejezi ki Mihály Lehel
István hagy másláposi szolgatársnak 
és családjá nak, édesapja

MIHÁLY ISTVÁN
nyugalmazott lelkipásztor elhuny ta
miatt érzett mély fájdalmában.

MEGEMLÉKEZÉS

De cem ber 24-én lesz 14 éve,
ami kor a drága édesanya,
nagymama, déd nagymama és anyós

METZ MÁRTA
ny. tanárnő

örökre itthagyta szeretteit. Nyu -
gal ma legyen csendes, békés. Drága 
em lé két kegyelettel őrzi családja.

De cem ber 28-án lesz 7 éve, hogy
a kegyetlen halál elragadta a drága
fér jet, édesapát, nagyapát, sógort

FEHÉR ISTVÁNT (Pityu)
Emléked legyen áldott, nyugal -

mad csendes. A bánatos család.

Boldogok, akik sírnak, mert ők
meg vigasztaltatnak. (Máté 5;4)

Ezzel az idézettel emlékezünk.
De cem ber 26-án lesz 20 éve a szo -
morú napnak, hogy drága halottunk

KONRÁD JÓZSEF
megtért az örök hazába.
Nem múlnak el ők, kik szívünk -

ben élnek. Kegyelettel emlékezik rá 
fele sége, gyermekei és unokái.

Elmentem tőletek, nem tudtam
bú csúzni / Nem volt időm erre, el
kellett indulni / Szívetekben
hagytam emlé kem örökre, / Ha látni 
akartok, néz ze tek az égre.

De cem ber 21-én múlt 12 éve,
hogy

MONI KATALIN
örökre eltávozott szerettei köré -

ből. Nyugalma legyen csendes!

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.

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

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

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

* GYÓGY TOR NA – találko -
zunk legközelebb  2016-ban! Ja nu -
ár 5-én, kedden 16.30 és 17.45 órá -
tól szeretettel várjuk tagjainkat!

* TÁNCHÁZ - az ünnep idő -
szakában is minden hétfőn du. 5 ó -
rától aprók tánca, 6 órá tól kö zös nép -
daltanulás, 6,30-tól nép tánc táboro -
saink, 7,30-órától nagyok tán ca. Ok -
tatóink: Kása Zsolt és Melinda.

Muzsikál a BERENA!

Megérkezett a
betlehemi békeláng

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ismét megérkezett
városunkba a betlehemi békeláng. Karácsony estéjén temp lo ma ink -
nál keressük a lángosztó cserkészeket.

A Betlehemi Láng idei mottója „Bé -
ke veled!” A békeláng-szimbólum mel -
lett idén ez a mottó is felhívja a figyel -
met arra, hogy a Bet le hemi Láng áta -
dása-átvétele ne maradjon üres jelkép, 
hanem fényével együtt a béke is be ra -
gyogja otthonainkat.

A Jézus születésének feltételezett
hely színéről, a betlehemi Születés Temp -
lo mából származó lángocskát 26 esz -
ten deje minden karácsony előtt egy cser -
készek kíséretében útnak induló kis -
gyer mek szállítja lámpásával Bécsbe,
az osztrák fővárosba. Itt a világ minden 
tájáról odautazó cserkészek veszik át
nagyszabású ünnepség keretében, majd
viszik tovább a legváltozatosabb esz kö -
zökkel – autóval, busszal, vonattal, ke -
rékpárral, vagy gyalogosan – saját kö -
zösségeikbe, hogy karácsony estéjére
minél több családi otthonban, temp lom -

ban ott ragyogjon. A nagybányai cser -
ké szek kezdettől részt vesznek a bet le -
hemi láng terjesztésében, s több alka -
lommal személyesen is jelen voltak a
bécsi és budapesti lángátadó ünnep sé -
geken.

Ha valaki már most hazavinné
ott honába a betlehemi lángot, a Te -
leki Ma g yar Házban személyesen is át
le het venni. Karácsony estéjén temp -
lo ma inkban, vagy a templomok be -
járatánál keressük a lángosztó cser -
készeket. Mindenképpen legyen szállí -
tásra alkalmas gyertya, pohárba rej -
tett mécses, vagy lámpás nálunk, hogy
hazavihessük otthonainkba a béke
és szeretet messziről érkezett szim bó -
lumát.

ÁLDOTT KARÁCSONYT, BÉ -
KÉS ÜNNEPET! (gr. Teleki S. cs.cs.)

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. január 7.

0747017580 – Csoma Bea

A Teleki Mag yar
Ház és kurátorai,

munkatársai nevében

Áldott ünnepet,
békés karácsonyt

kívánunk 
programjaink résztvevőinek,

támo ga tóink nak,
minden bá nya vidéki magyarnak!

Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra.
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Románia vb-bronzérmes
Kolozsváron is rendezhetnek

olimpiai selejtezőt
Bronzéremmel zárta Románia a dániai női kézilab da-világ baj nok -

sá got, miután a vasárnap kora este befejeződött kisdöntőben 31- 22-
 re legyőzte Lengyelország legjobbjait. Az aranyérmes Norvégia lett:
a fináléban 31-23-ra verte Hollandiát. 

Már a helyosztók alkalmával biztos -
sá vált, hogy Magyarország Lon don u -
tán lemarad a jövő évi riói olimpiáról
is. Ismert ugyanis, hogy Görbicz Anita
és társai a Bukaresti CSM-et is edző,
dán Kim Ras mus sen irányította len gye -
lektől elszenve dett vereségük miatt már
a nyol caddöntőben elbúcsúztak, a vá -
lo gatott történetének eddigi leggyen -
gébb helyén, tizenegyedikként zárva
pedig másik három – a tavalyi Eu ró -
pa-bajnokságon előtte végző – csapat
eredményétől függött az ötkarikás já té -
kok márciusi selejtezőin való rész vé te le.

A kvalifikációjához egy norvég vb-
 arany mellett Montenegrónak és Fran -
ciaországnak is el kellett volna kerül -
nie a nyolcadik pozíciót, márpedig en -
nek minden esélye elszállt, hiszen ők
ketten vasárnap egymás el len ját szot -
tak a hetedik helyért. Azt megelőzően
ugyanis az 5–8. helyért Oroszország
31-25-re felülmúlta a franciákat, Mon -
te negró pedig a házigazdákkal szem -
ben maradt alul 28-20-ra. Az ötödik he -
lyet végül Oroszország szerezte meg,
miután 25-21-re legyőzte Dániát, míg
hetedikként Franciaország végzett a
Montenegró elleni, 34-23 arányú si ke -
ré vel. 

Magyarország tehát nem teljesítette 
minimális célkitűzését – már csak va -
la mely együttes visszalépése esetén har -
colhatna az ötkarikás kvalifikációért –,
Románia ellenben már a dánok le győ -
zé sével bebiztosította részvételét az o -
limpiai selejtezőkre, az egyik torna ren -
dezési jogát pedig meg is fogja pá lyáz -
ni.

Ezt Alexandru Dedu, a hazai sport á -
gi szövetség elnöke közölte a Me dia -
fax hírügynökséggel, hozzátéve hogy a 
vb-helyezésük lehetőséget biztosít szá -
mukra a házigazdaszerepre, és várha -
tóan Kolozsvár ad majd otthont a már -
cius 18–20-án esedékes egyik torná nak.
Románia a 2007-es vb után Buka rest -
ben harcolta ki a 2008-as olimpián va -
ló részvételt Magyarországgal, Japán nal
és Lengyelországgal egy csoportban.

A mostani világbajnokságról kvótát 
ugyanis csak aranyéremmel szerez het -
tek volna – a svéd Tomas Ryde irá nyí -
tá sa alatt küzdő piros-sárga-kékek e zen
álma szertefoszlott, amikor az elő dön -
tő ben fejet hajtottak az Euró pa-baj nok -

ként biztos olimpiai részvevő norvé -
gok kal szemben.

Az összecsapáson látottak miatt vi -
szont nem volt okuk a szégyenkezésre,
mert a háromgólos hátrányban zárt el -
ső félidő után nemcsak talpra álltak,
hanem olyannyira megszorongatták a
sportág nagyhatalmát, hogy a fej fej mel -
letti kiélezett csata utolsó másod per ce -
i ben, 27-27-es állásnál Valentina Ar de -
an-Elisei döntőbe „lőhette” volna őket. 
A skandináv kapus azonban a helyén
volt, és hosszabbításra mentette az a -
múgy számos román kapufával „tar kí -
tott” meccset.

Románia, mint ismert, a dánokkal
szemben szintén a ráadásban harcolta
ki a legjobb négy közé jutást, ám a nor -
végok el len nem tudott ugyanolyan ha -
tékonyan fellépni: a hajrában fél perc a -
latt dobott két gólja ugyan még re ményt
adott, de végül 35-33-as győzelemmel
Norvégia jutott a döntőbe. A másik á -
gon a történetében először finalista Hol -
landia 30-25-re múlta felül a len gye le -
ket. 

Ryde különben az elődöntő után
svéd újságíróknak panaszkodott a já -
ték vezetés miatt, szerinte a meccs szlo -
vén bírói részrehajlóan fújtak az észa -
ki ak javára. „A kétperces kiállítás
cir kusz volt, túlságosan is beleszóltak
a meccs alakulásába” – idézte a saj tó -
tájékoztatón már higgadtan nyilatkozó
szakembert a Time out Mag a zine.

A Nemzetisport.hu beszámolója sze -
rint a Mag yar Kézilabda-szövetség
(MKSZ) már tájékoztatta a világ szö -
vet séget (IHF) arról, hogy első számú
tartalékként bármelyik, az olimpiai se -
lejtezőkre részvételi jogot szerző válo -
ga tott visszalépése esetén készen áll az
indulásra. Ha viszont senki sem mond -
ja le, úgy a 32 éves, 2005-ben a világ
legjobb női kézilabdázójának válasz -
tott Görbicz Anita nagy való színű ség -
gel nem játszhat már ötkarikás játé ko -
kon.

Ráadásul a Győri ETO kiválósága
részleges térdszalagszakadást szenve -
dett a lengyelek elleni összecsapáson.
A teljes térdszalagszakadást szenve dett
Tomori Zsuzsanna sikeres műtéten e -
sett át, de mintegy féléves kihagyás vár 
rá. 

(Krónika)

Gyilkos selejtezők várnak
a női kéziválogatottakra

A három olimpiai selejtezőcsoport közül kettő bomba erős lesz, így
legalább két komoly erőt képviselő női kézilabda-válogatott nem
lehet ott a riói olimpián.

Norvégia világbajnoki aranyér mé -
vel eldőlt, hogy az északiak vb-arany -
érmesként kvalifikálták magukat a riói
játékokra, így Európát az Eb-második
Spanyolország képviselheti majd az
olimpián.

A jövő évi női kézilabdatornán u -
gyancsak ott lesz a házigazda Brazília
mellett Argentína (a kontinensbajnok
jogán a Pán-Amerikai Játékok máso -
dik helyezettje), Dél-Ko rea (az ázsiai
olimpiai selejtező győztese), illetve An -
gola (az afrikai olimpiai selejtező győz -
tese).

Az olimpiai selejtezőcsoportok cso -
portbeosztása (2016. március 17-20.):

1. csoport: Hollandia (vb-2.), Fran -
ci aország (vb-7.), Japán (Ázsiai olim -
piai selejtező 2.), Tunézia (afrikai o lim -
piai selejtező 2.)

2. csoport: Románia (vb-3.), Dánia
(vb-6.), Uru guay (Pán-Amerikai Játé -
kok 3.), Montenegró (Eb-4.)

3. csoport: Lengyelország (vb-4.),
Oroszország (vb-5.), Svédország (Eb-
 3.), Mexikó (Pán-Amerikai Játékok 4.)

Ez azt jelenti, hogy az 1. csoportból
a hollandok és a franciák szinte biz -

tosan olimpiai résztvevők lesznek, a 2.
csoportban azonban a román, dán, mon -
tenegrói, illetve a 3. csoportban a len -
gyel, orosz, svéd trió tagjai közül ket -
ten lecsúsznak a részvételről.

A mag yar szövetség már jelezte a
Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek,
hogy első számú tartalékként bárme lyik, 
az olimpiai selejtezőkre részvételi jo got
szerző válogatott visszalépése esetén
készen áll az indulásra. Amennyiben a
Pán-Amerikai Játékok 3. és 4. helye -
zett je, Uru guay és Mexikó vala melyi -
ke visszalépne, úgy az Eb-6. mag yar e -
gyüttes reménykedhetne a selejte ző ben
- igaz, akkor pont a már így is bomba
erős két négyes valamelyikébe kap hat -
na besorolást. Már amennyiben való ban
egy újabb európai csapatot választana
az IHF.

 (Origo)

Ismét edzőt keres az ASA
Gyakorlatilag egymást és saját magukat irányították a Maros vá -

sár helyi ASA – „papíron" a kapusedző által felkészített – futballistái
a Ploiesti-i Petrolul elleni vasárnapi győztes mérkőzésen (1 – 0-ra
nyert az ASA), mivel Cristiano Bergodi vezetőedző csütörtök kora es -
te lemondott tisztségéről.

A klubvezetés a labdarúgó-Liga 1 e -
lőtt álló téli szünet miatt nem akarta
„el kapkodni" az új szakvezető kineve -
zését, ezért tapasztalt focistáira bízta a
23. fordulóban jegyzett, Petrolul elleni
összecsapásnak az előkészítését.

„Gabi Muresan, Edi Stăncioiu és
Cristian Brandan irányított a kis pad -
ról, a pályáról, bárhonnan. Bergodit nem
tudtuk eltéríteni szándékától. Vannak
elképzeléseink a pótlására, de még van
időnk dönteni" – közölte Bogdan Mara
klubvezető még a bajnoki meccs előtt.
Az olasz edző, mint ismert, szeptember 
végén vette át az elmúlt szezonban e -
züstérmes Maros-parti együttes irányí -

tását, azóta tizennégy mérkőzésen –
tizenegy bajnoki, két Román Kupa- és
egy Ligakupa-összecsapáson – öt győ -
zelmet, hat döntetlent és három vere sé -
get jegyzett.

Az összetett hatodik, még felsőházi
rájátszásba jutást jelentő helyén álló
gárda tartozásai miatt épp a napokban
kapott pénzbírságot az európai testü -
lettől, és amennyiben január végéig nem
törleszti a szeptember 30-án fennálló
adósságait, akkor megfelelő helyezése
esetén kizárják az elkövetkezendő há -
rom szezon nemzetközi klubsoroza ta -
iból.

(a Krónika nyomán)

Harmadszor nyert klub-vb-t a Bar ce lona 
A 2009-es és a 2011-es kiírás után harmadjára lett klub vi lág -

bajnok a Bar ce lona labdarúgócsapata, amely a Japánban ren de -
zett seregszemle vasárnapi döntőjében simán, 3-0-ra verte az ar -
gentin River Plate csapatát. 

Az európai Bajnokok Ligá ja-győz -
tes katalánok ezzel csúcsot döntöttek, 
de emellett még további rekordokat is 
írtak a találkozón, amelyen Messi
(36. perc) és Luis Suárez (49., 68.) sze -
rezte a gólokat.

Utóbbi az elődöntőben jegyzett
triplájával együtt rekordot jelentő öt
gólig jutott a tornán, miközben e zek -
kel csapata az idei naptári évben már

176-szor volt eredményes, ami klub -
csúcsot jelent – ez a Real Betis elle ni
bajnokin tovább javulhat.

A gólokból 134-et a Messi, Suá rez, 
Neymar trió szerezte. Luis Enrique e -
gyüttese idén a Spanyol Szuperkupát
leszámítva minden sorozatot meg nyert,
amiben elindult, így összesen öt tró fe -
ával bővült a sztárcsapat gyűj temé -
nye. (MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Cristiano Bergodi


