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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 kö vet -
kező előadására, melyre január 15-
 én, pénteken 18.00 ó rától kerül sor
a Vá rosi Színház nagytermében.

Jegyek elővételben 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. Megér té sü -
ket előre is köszönjük.

Jöjjenek el, nem bánják meg!

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!

Olvasóink figyelmébe!
A 2016. évi első lapszámunk január 8-án, pénteken lát napvilágot.

2016-BAN IS LESZ ÚJ SZÓ-S SZÍNES FALINAPTÁR!
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy a naptár megjelenését lehetővé

tették: Maravet R.T., Univer Prod uct Kft., Esbal Kft., Cucubau
játékbolt, Bahama Kft., Com pact Kft., Creativ Hobby Shop, Cressent

Im port-Ex port Kft., Enga Kft., Forte Grup Kft.,MMG Kft., 
Nagybánya Központú Területi RMDSz, Nagybánya Központú

Területi RMDSz Nőszervezete,  Poan Kft., Rivulus Szálloda.

,,... mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 

Múlttal a Jövendő.”

(Kányádi Sándor)

Sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánok 
minden Máramaros
megyei magyarnak!

Dr. Bónis István
parlamenti képviselő

                                             Egyéni és közösségi
                                               sikerekben gazdag,
                                         BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk minden kedves Olvasónknak,

Barátunknak, Támogatónknak!

Olvassa 2016-ban is a
megye, sőt a világ

legnagyobb példányszámú
és egyben legjobb (mert
egyedüli) Máramaros

megyei MAG YAR nyelvű
hetilapját!

,,Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? -

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”

(Arany János)

Boldog új évet
kí vá nunk minden

nagybányai és
Nagybánya környéki

magyarnak!
Vida Noémi,

a Nagy bá nya Központú Területi 
RMDSz szervezet elnöke

Ludescher István
alpolgármester
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Egyházi hírek
* Felsőbányán szilveszter délu tán -

ján 5 órakor évzáró istentiszteletre ke -
rül sor. Újév délelőttjén 10 órától, Kap -
nikbányán 12 órától lesz évnyitó isten -
tisz telet. Az igehirdetési szolgálatokat
Var ga Károly ny. lelkipásztor-esperes
végzi.

* Katalinban szilveszter délután -
ján 5 órakor, Koltón 6 órától kerül sor
az év záró istentiszteletre. Újév déle lőtt -
jén Ka talinban 10 órától, Koltón 11, 15 
órától lesz évnyitó istentisztelet.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség de cem ber 31-
 én 17 órakor óesztendőt búcsúztató is -
ten tiszteletre, január 1- jén 12 órakor pe -
dig ünnepi újévi isten tiszteletre vár
mindenkit.

* A Nagybánya-óvárosi Refor -
má tus Egyházközség templomában de -
cember 31-én 17 órakor óesztendőt bú -
csúztató, január 1-jén 10 órakor ünnepi 
újévi istentiszteletre vár mindenkit.

* A Szentháromság római ka to -
likus plébánia hirdetései:

- De cem ber 28-a és 31-e között
szentmisék reggel 8 és este 6 órakor

lesznek templomunkban. Az év utolsó
napján este 6 órakor kezdődik a há la -
adó Te Deum szentmise. Éjfél előtt, 11 
órakor szentségimádással várjuk az új
év kezdetét. Szeretettel várunk min den kit.

- Január 1-jén, az új év első napján
szentmisék vasárnapi sorrendben lesz -
nek: 8, 10, 11.30, este 6 órakor.

Áldott és áldásban gazdag ünne pe -
ket kíván, szeretettel, Ft. Román János
esperes-plébános!

* Szentmisék ünnepi rendje a ve -
resvízi Krisztus Király plébánián:

- 31-én este 6 órakor hálaadó szent -
mise

- Január 1-jén Szűz Mária Is ten a -
nyaságának ünnepe délelőtt 10 és este
6 órakor lesz mise.

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

Bunda Csilla Annamária

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.

Fizessen elő 2016-ra is a Bá -
nya vi dé ki Új Szóra a posta hi va -
talokban, 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.Tévúton az

emeletes
mennyekbe
(és Európa újra
elrablása felé)

Millióból egy százalék - tízezer.
Mennyit rejtenek ,,Aliék” tőlünk el,
A vándorló sokaságban dekkolni,

Majd sok hívő boldogtalant bódítni?!
Vágyjon legalább százezer a mennybe,
Kapuját nagy kísérettel döngetve?!
A többi néhány százezer ártatlan

Menekül, mert náluk emberírtás van.
Menekültek közt bújkál sok kalandor,
Titkon velük együtt kocog, kalandból.
Így lett több az ide került link alak,

Mint az igazi menekültáradat.

Popovic Gergely

Néprajz

Pillanatkép a téli
ünnepkörből

Karácsonykor, a kóringyáláson
kívül az István és János napi szo ká -
sok, vagyis a beköszöntés, meg kö -
szöntés még fennmaradt hagyo mány
Szamosardón. Ezek közül pár, a Szent
János napjához kötődő hagyomá -
nyok közül:

Miután elénekelték a hagyo má -
nyos szövegű éneket a gazda ablaka 
alatt, az alábbi köszöntők hang zot -
tak, és hangzanak el még ma is:

Szent János, az Isten éltessen,
Életedbe megszerencséltessen,

Hogy élhess sokakat, sokakat azokat,
Sok Szent János napokat!

***
Szent János, hát alszol-e még hát,

Ágyadban álmodozol hát?
Ébredj föl álmaidból, serkenj fel

ágyad ból,
Mert eljöttünk tehozzád!

***
János napja vagyon, s köszönteni jöttem,
Rímekből neked egy csokrot is kötöttem.

Ezen a napon ezer áldás érjen,
Öröm és szerencse örökké kísérjen.

Bú és bánat téged elkerüljön,
Gondolatod, vágyad s álmod

mindig teljesüljön.
Sok jót és szépet kívánok neked,
S légy boldog világéletedben.

***
János napja vagyon,
Köszönteni jöttem,

Egy kupica pálinkáért
Jövőre is felkeresem.

Ha ilyen fogadtatásban
Részesülök évente,

Jövőre még nagyobb örömmel
Köszöntöm fel kendet.

Aranyeső hulljon,
Boreső essen,

Isten vigyázzon minden lépésére,
Csak örömöt, boldogságot

hozzon a fejére.

***
Szent János napjának
Virradtunk hajnalára,

Egészségben, betegségben
Ezen a napon áldás szálljon fejedre,

S légy boldog világ életedben!

Adatközlők: László Berta (74 éves),
Tóth Mária (67 éves)

Gyűjtötte: Fóris Henrietta

Jótékonysági koncert
A címadó fogalom napjainkban meghonosodott módszer, amivel rászo ru ló -

kat, bajban lévőket lehet támogatni. Az eredetileg „világi” szervezésben meg va -
lósuló zenei rendezvény minden esetben keresztyén töltettel rendelkezik azon
egyszerű oknál fogva, hogy Krisztustól kapott ajánlás az „egymás terhének hor -
dozása” (Galata 6:3). Amikor tehát a keresztyén egyház az ilyen jellegű támo ga -
tási módszert beengedi a templom falai közé, hiszem, nem követ el szent ség tö -
rést. Még akkor sem, amikor nem feltétlen csak egyházi zenét szólaltatnak meg.
Nem véletlenül tett ilyen bizonyságot Augustinus egyházatya: „a hangok beö -
zönlöttek fülembe, szívemre szállt az igazság harmata, és kigyulladtak bennem
jámbor, tiszta érzések”.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak karácsony harmadik napjának délutánján,
a mikor a baptista templomban a gyülekezet ünnepi jótékonysági koncertjét hall -
gattam. A tőlük megszokott profizmussal adták elő tematikus és hangszeres szá -
maikat. A cél egyértelmű volt: lángra lobbantani jámbor, tiszta érzéseket, me lyek
érzékenyek mások kereszthordozására nézve. Igen, mert a jelenlévők a lelki él -
ményből fakadó adakozó szeretetet a szilágycsehi Down-szindrómás gon do zot -
tak támogatására szánták. 

S mi volt a csodálatos az egészben? Az, hogy végignézve a jelenlévőkön,
Isten iránti hálával állapítottam meg, hogy felülemelkedve felekezeti külön bö -
ző ségen, a nagybányai és néhány környékbeli nagyszámú más felekezetű is fon -
tosnak tartotta a zenei élményből fakadó szolgáló szeretet gyakorlását. Végülis en -
nek természetesnek kellene lennie, hisz egy Atyának gyermekeiként mind nyá -
jan kegyelemre szorult emberek vagyunk. S ezt a bűnbocsátó szeretetet Isten az
Ő Fiában nem felekezethez kötötte!

Istené legyen tehát a hála az együtt eltöltött lélekemelő pillanatokért! Ugyan -
akkor illesse köszönet a szervezőket is! (V. K.)

RMDSz-felhívás
A monói RMDSz tisztújító

köz gyűlést tart 2016. január
10-én, 12.00 órai kezdettel a
monói kultúrotthonban.

Az Alapszabályzat szerint, na pi -
renden szerepelnek elnökségi be szá -
molók, valamint az új választmány
megválasztása is. A választmányi
tagságra és az elnöki funkcióra elő -
zetes pályázati csomagot kell lead -
ni, legkésőbb 2016. január 4-ig,
Rácz Tímea titkárnőnél, melynek tar -
talmaznia kell a következőket:

- Szándéknyilatkozat
- Önéletrajz , melynek tartal maz -

nia kell a politikai és közéleti te vé -
kenységet

- A monói illetőséget igazoló do -
kumentumot

- A monói RMDSz tagsági iga -
zolványának másolatát

Kérjünk a monói RMDSz tago -
kat, minél nagyobb számban jöjje -
nek el erre a rendezvényünkre.



2015. de cem ber 30.HETIRENDEN

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (20.)
-  részlet -

Ugyancsak ebben az évben (1908) a 
rendesnél hosszabb ideig maradtam Pá -
rizsban. A tavaszból nyár lett. Bará ta im,
ismerőseim rendre eltávoztak, már jú li -
us havában jártunk, az iskola is bezárta 
kapuit. Azon vettem észre magam, hogy
helyzetem napról napra nehezebb, s már
a legszükségesebbre sem telik. Érez tem,
ha nem cselekszem, elveszett em ber va -
gyok. Hazavittem az üres tejesü vege ket,

melyekre betétem volt, de ez már nem
segített! Tudtam, hogy van egy osztrák-
 mag yar segélyegylet, mely bajba jutott 
állampolgároknak nyújt segítséget és e -
lősegíti hazajutásukat. Én a Mont par -
nasse- on laktam, ez az iroda pedig Pá -
rizsnak pontosan az ellenkező oldalán,
a Montmartre-on volt. Annyi pénzem
sem volt, hogy metróra üljek. Le gyön -
gülve, gyalog indultam neki az útnak,
mely két és fél, három órát vett i gény -

be. Amikor a kis mellékutcába értem,
már délután hét óra felé járt az idő, a
szolgálatos rendőr azzal fogadott, az i -
roda be van zárva, elkéstem. Vissza kel -
lett fordulnom, s ugyancsak gyalog ván -
szorogtam haza. Ledobtam magam az
ágyra, a fáradtságtól gyorsan ela lud tam,
és elfelejtettem éhségemet is. Másnap
reggel újból elindultam, ezúttal már több 
szerencsével. Az iroda előtt min den fé le 
hajótörött em ber várakozott. Az egyik
az idegenlégióból szökött meg, a má sik
kalandor volt, egyik németül beszélt, a
másik csehül, de hallottam mag yar szót
is. Végre rám került a sor.

Egy ötös bizottság előtt állottam, meg -
kérdezték, hogyan jutottam ide, ki va -
gyok. Amikor megmondtam, hogy fes -
tőnövendék, az egyik úr a zsebébe nyúlt, 
és öt frankot adott. Kaptam ezen kívül
egy Bécsig érvényes harmadosztályú
va súti jegyet. Mondanom sem kell, hogy
legelőször is megebédeltem. Felültem

a metróra és bakancsomat Brum mer -
nek ajándékoztam, s még este tíz óra -
kor elindultam. Július 13-án.

Másnap, a franciák nemzeti ünne pén,
július 14-én, a Bas tille lerombolásának 
emlékünnepén, forró, kánikulás meleg
volt, én könnyű vászonruhában utaz tam, 
s éjjel, amikor Belfortba, a svájci ha tár -
ra érkeztünk, már dideregtem. Reg gel -
re csodás természeti tüneménynek le -
hettem tanúja: Svájc egész területét a -
raszos hó lepte el, s pálmák, virágok áll -
tak ki a hóból. Zürichben négy óra hosz -
szat kellett várakoznom. A váróterem
sarkába leraktam csomagjaimat, s el men -
tem megnézni a tavat, s a város neve -
zetességeit. Egy pillanatig sem féltem,
hogy csomagjaimat valaki ellopja - nem
volt valami szemrevaló, kívánatos pogy -
gyász.

Útközben azon törtem a fejem, mi -
ként fogok Bécsből tovább jutni.

- folytatjuk -

Mesék faluról

Mari néni év végén
Há' mán ha összebarátkoztam Mari

nénémmel, gondoltam, felkeresem így
év végén, hogy egy boldogabb új évet
kívánjak neki a kicsike nyugdíja mellé, 

de mán ahogy bekopogtam hozzá, kö -
szö nés után el is kezdte az ő kis véle ményét 
mondani a hazai dolgok állá sá ról.

- Ezek a rohadt ,,nyugdíjas és ma -
gukraszavazó” pártiak, hanem az ő ki -
csike jövőjüknek szavazták meg pa rány -
ka nyugdíjukat, aztán meg horkan ta nak
is hozzá, mint a Rozi nagykocám mikó' 
belészúrta a hentes a kést, de nem
tuggyák, hogy ezzel a ,,másvilágra” men -
nek, vagy jól tuggyák. Oda, ahova pén -
zecskéiket mán e'mentették, én is sze -
retnék ott élni, de aszongyák, hogy Ma -
ri néni, maga mán ehhez tangabugyit ké -
ne húzzon, ami a ráncos, szőrös lá ba -
ihoz nem illik. Na, szóva', a témánál, a
jövés-menésnél maradva, Gyuri, te, kép -
zeld, milyen a mai világ ilyen-olyan ál -
lása. A múltkó' például jött a Pataki Jó -
zsi fia, aki szociálison van, hogy a szon -
gya, Mari néni, az idén van taplója? Me'
csiholót hozzá most adott a kovács, de
tuggya, kéne tartalíkolni, me' jön a vi -
lág víge, is asztán még világ se lesz. Tu -
dod mit mondtam neki? Fijam, menjél
haza, józanodj ki, és a fiatal kis fele sé -
gednél csiholjál, me' még szikrácskát ed  -
dig nem pattintottál. Nálam már nem
csi hol senki, és nem is ke', amióta az u -
ram meghótt.

- Mari néni, a disznóvágás meg vó't?
- Meg há'. Van minden, hál' Is ten -

nek. A barátnéim is bésegítettek... Ja,
várjá' csak, hozzak egy kis kóstolót,
meg egy kis bort.

- Osztán, Mari néném, rígen a disz -
nófogás hogy is vót, kivált ha legíny
leányos házhoz vó't hivatalos?

- Há, Gyuri fijam, a legínnyel gond 
vó't, me' ha több lejányos házhoz kel -
lett mennyen, akkó' a nagyszülők, szü -
lők tanácsára biza sót kellett tegyen a
lábbelijibe, hogy ott ne rohadjon vő nek, 
ahun a disznó, és az ablakbú' leskelődő 
kisjány erősen a szemibe nézett. Mi vó't
benne, mi nem, de Berta húgom így
disznóvágás idejin jött össze az azutáni 
férjive'.

- Nótáztak is disznóvágáskó'?
- Há' igen. A disznótor vígin mi,

asszonyok is lekuporodtunk ember ké -
ink mellé, és egy kicsit elengedtük ma -
gunkat. Egy kis szilvalé, egy kis friss
tepertő, egy kis dudorászás. Há' na.
Künn álltam a kapuba' a múltkó', és azt 
hallom, hogy hazafelé menet a le gíny -
búcsúbú', olyan nótázást vittek vígbe,
hogy csak na. Én jajgattam csak úgy, mi -
kó' az első gyerekemet szű'tem, mint ha -
zafele menet a mostani fijatalok. Még

káromkodtak is hozzá, me' elejitű' a vé -
gijig nem tudták, hogy is van a'. Osztán 
mikó' hazamentek, és a szülők, ha ész -
revették és kérdőre vonták űket, hát azt 
felelték, hogy ,,mi van, mi van, nem ter -
hesen jöttem haza, mint a Vizi János le -
jánya, vigyázok magamra”. Gyuri fi jam, 
erre a Vizi lejányra vigyázni ke', me'
elég korán rácsudálkozott a kopasz nya -
kú tyúkokra, ís most magának akar min -
den kopasznyakút, ami elejibe jön... Er -
rű' jut eszembe, Gyuri, hogy én is sze -
retem a kopasznyakúakat. Azokat, a kik
a mi nyugdíjainkat is emelik. Há' e mel -
jük poharunkat rájuk is, osztán kíván -

junk nekiek jövőre olyat, amit űk ne künk 
nem, és magunknak egy még bol do -
gabb évet az ideinél.

- Mari néni, csin-csin!

Vicsai György

Szinérváralja
Szinérváralja egy igazi világvárossá nőtte ki magát az utóbbi időben. Új ut -

cák, új templomok, új üzletek, sok kocsi, sok em ber. Volt mire építkezni, a ré -
gi ek olyan alapot teremtettek, amit nem evett meg az idő vasfoga, a központ, a 
mag még mindig a régi formáját őrzi. Én még mindig Farkas bácsit látom, a -
hogy a fagylaltot kiméri a mozi előtt, a kedves Muzsait, aki segített a bajban,
ingyen megjavította a biciklimet, látom a Korona szállót a nyárikerttel, ahol a 
tánciskola befejezését ünnepeltük, itt van velem a sok barátnő, barát, a ta ní tó -
im, akiket úgy szerettem. Vannak felejthetetlen napok is. Ilyen nap volt az,  a -
mikor osztályfőnöknöm, Sike Mária, akit csak Babikának szólítottunk egy más -
közt, kirándulni vitt a Komzsára, növényeket is gyűjtöttünk, herbáriumot ké szí -
tettünk. Az igazság az, hogy már a tanult leckéket elfelejtettem régen, de an nak
a napnak még a színére, ízére is emlékszem. Bizonyára mondják, hogy a na pok -
nak nem lehet színe meg íze! Pedig van, az a nap aranysárga volt, és íze, mint
a méz. Felejthetetlen a számtantanárom is, Szilágyi A. Béla, ő aztán meg ta ní -
tatta velünk úgy a szögeket, ahogyan senki más! Mikor már régen férj hez men -
tem, a pörköltöt kavartam, eszembe is jutott: szinusz, koszinusz, tángens, ko -
tángens, el ne sózzad Ágnes!

  Apukám 4 évnyi katonaság után egy bőröndnyi vagyonnal érkezett Szi nér -
váraljára, és volt neki körülbelül 8 osztálya. Ő ezt úgy magyarázta, hogy járt
iskolán belül négyet, körülötte megint négyet, ez összesen nyolc. És ez elég
volt különböző raktárak felvigyázására, villanyoszlopok letételére, lovas sze -
kerek  tudományos hajtásara.

  A nagymamám, aki nagy mesélő volt, csak egy napot járhatott iskolába,
még a nevét sem tudta leírni, ő egy másfajta Szinérváraljára emlékezett, gaz -
dagon termő hegyekre, kalákákra, szüretekre, úri házakra, cselédekre, ár vák -
ra, özvegyekre, aztán jöttek a sztalingyertyák meg a bojtosfarkú ördögök ló -
lábakon. Hogy mik meg nem fordultak azon a Szinérváralján!

Ui.  Most béke van. A mostani lakosok szorgoskodnak. Kíváncsi lennék az
ő meséikre. (Zinner Oláh Ágnes)

Virágzik az almafa.

A felvétel 2015. de cem ber

27-én, vasárnap készült

Szinérváralján, a

Várhegyen

(Tamási At tila felvétele)
Angol viccek
1991-ben angliai pszicho ló -

gusnő levelezőpartnerem ka rá cso -
nyi ajándékként el küld te nekem
Leopold Fletcher 5 000 One and
Two Lin ers for Any and Ev ery
Ocassion /Egy- és kétsoros vic -
cek bármilyen alkalomra című
könyvét. Olvasóinknak szil vesz -
terre ebből a könyvből válo gat -
tam főként a párkapcsolatokat
tükröző vicceket.

- Felkelése után először mit csi -
nál a feleséged?

- Élesíti a nyelvét.
***

- Egy nő addig tud titkot tartani, 
amíg nem találkozik egy másik nő vel.

***
- Öregedik a főnökünk. Gyak ran

kergeti a titkárnőjét az íróasztal kö -
rül, de nem tudja, hogy miért.

***
- Egyelen nő sem lövi le a férjét,

amikor az edényeket mosogat a kony -
hában.

***
- Egy asszony, aki egész nap be -

szél, olyan férjet érdemel, aki egész
éjszaka alszik.

***
- Nem hiszem, hogy barátom egy

kórházban fekszik, mert még tegnap 
egy szőkével láttam az utcán.

- Sajnos nemcsak te, hanem a fe -
lesége is  látta őt.

***
- Mit kap tőled a kistestvéred ka -

rácsonyra?
- Még nem tudom. A múlt évben

kanyarót kapott tőlem.
***

- Hogyan kérnél vizet Párizs ban?
- Ki iszik vizet Párizsban?

***
- Nagy csapás hajótöröttként él -

ni egy lakatlan szigeten csak a fe le -
ségemmel.

Angolból fordította: Boczor József

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.
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Aranyköpések
* A bánatomat italba akartam foj -

tani, de tud úszni az a bestia.
* Már régóta keresek egy frappáns

rövidítést a klubunknak, de sehogy sem
találok. Tud valaki egyet? A neve: Fi -
atal Alkoholisták Szövetsége. 

* A rasszizmus mindenütt jelen van...
A zongora fekete billentyűi rövideb bek!

* Az alkoholmentes sör az első lé -
pés a guminő felé.

* Én már csak úgy vagyok a mun -
kakedvvel, mint az egyszerű lány a bu -
li után: vagy megjön, vagy nem...

* Nincs szükségem életbiztosítás ra.
Azt akarom, hogy mindenki valóban szo -
morú legyen, ha meghalok.

* A nő olyan, mint az olimpiai é rem.
Harcolnod kell érte, aztán egy életen át
lóg a nyakadon.

* Az Úr nekem feladatot adott, mi -
kor erre a világra küldött. De úgy le va -
gyok maradva, hogy valószínuleg örök -
ké fogok élni.

* Megházasodott a munkamorál. El -
vette a munkakedvem.

* Ha véghezviszed a lehetetlent, a
főnököd felveszi a napi teendőid közé...

* A legbiztosabb jele annak, hogy
létezik intelligens élet a Földön kívül,
hogy még nem próbáltak kapcsolatba
lépni velünk.

* Mosakodjon az, aki lusta vaka róz ni!
* Egy tökéletes férfi hajlandó órá -

kon át várni, míg a barátnője két perc
alatt elkészül.

* A szamárfül az ori gami legegy -
szerűbb változata.

* A dzsungelben minden ehető. Te is.
* Akárhányszor az agy harcol a szív -

vel, mindig a máj issza meg a levét.
* Mikor megszülettem, annyira meg -

lepődtem, hogy több mint egy évig meg 
sem tudtam szólalni.

SZILVESZTERi Hu mor-zsák
Fiú az apjának, tévénézés

közben:
- Papa, meséld el megint,

milyen volt az, amikor gye rek -
korodban végig kellett menni
az egész szobán ahhoz, hogy
csatornát válts!

***
Egy tábornok és egy ezre -

des sétál az utcán. Vala hány szor
szembe jön velük egy köz le -
gény, a tábornok vissza tisz te -
leg, és így szól:

- Magának is.
- Miért mondod folyton ezt?

- kérdezi az ezredes.
- Én is voltam közlegény,

és tudom, mi jár a fejükben.
***

A skót felháborodva mond -
ja a patyolatban:

- Miért ilyen magas a szám -

la? Csak egy öltönyt adtam be.
- Igen, de a zsebébe bele volt

gyűrve két ing, egy pulóver és
három póló!

***
- Hallom, hegedülni taní tod

a lányaidat?
- Igen, fél éve.
- És jutottatok már vala mi re?
- Igen, mind a két szom -

szé dos házat sikerült áron alul
megvennem.

***
Ifjú házasok ismerkednek:
- Ha én kávét iszom, nem

tudok elaludni.
- Nálam meg pont fordítva

van!
- Hogyhogy?
- Ha alszom, nem tudok ká -

vét inni.
***

A városi tanács admi nisz trá -
tori állást hirdetett meg. A je -
lent kezőtől azt kérdezte az e -
gyik tanácstag:

- Mennyi kettő meg kettő?
A jelölt felugrott, kinyitotta 

az ajtót, kikémlelt a folyosóra.
Aztán lehúzta az ablakon a re -
dőnyt, visszament az asz tal hoz, 
és suttogva azt kérdezte:

- Mit akarnak, mennyi le -
gyen?

Azonnal felvették.

***
- Nézz utána, mi a fog lal ko -

zása ennek az új sportlövőnek - 
mondja az edző a másod ed ző nek.

- Miért?
- Mert minden lövés után e -

lőveszi a zsebkendőjét, és letör -
li a pisztolyáról az ujjle nyoma -
tokat.

***
Az asszony jókedvűen tér

ha za a pszichológustól.
- Amíg nem jártam keze -

lésre, mindig azt hittem, hogy
határozatlan em ber vagyok.

- És most?
- Most már nem vagyok eb -

ben olyan biztos.

***
Az autóvezetést oktatónak

szörnyen ideges tanítvány jut.
A hölgy rendre pánikba esik, va -
lahányszor autó közeledik fe lé -
jük az országúton. Egy nap, a -

mi kor ismét ugyanarra az út -
sza kaszra érnek, a hölgy ha tár -
talan nyugalommal viselke dik.

- Most remekül megy! - ki -
ált fel az oktató.

- Valóban?... Mert, ha kö ze -
led ő autót látok, azonnal lehu -
nyom a szemem.

***
Valaki meséli:
- Dédapám a szabadság re -

ményében jött az Egyesült Ál -
lamokba. Hiú reménynek bi zo -
nyult: dédanyám a következő
hajóval érkezett.

***
Egy hajótörött már évek óta 

él egy lakatlan szigeten. Egyik 
reggel arra ébred, hogy a záto -
nyokon túl egy nagy hajó vesz -
tegel, a mentőcsónakja pedig a 
sziget felé tart.

Kiköt a csónak, a benne ülő 
tiszt partra lép, és egy köteg új -
ságot nyom a meglepett hajó -
törött markába.

- A kapitány üdvözletét kül -
di, és üzeni, hogy olvassa át e -
zeket, aztán döntse el, hogy a -
kar-e velünk jönni.

Időmúlás, egy kis
humorral is...

Íme ismét egy év utolsó időszakát éljük meg ezekben a
napokban. Ilyenkor az idősebb emberek gondolatvilágát a -
karatlanul is az évek gyors elmúlásának a szellője járja át. 
Mi, az idősebb korosztály nosztalgiával tapasztaljuk iga -
zán az idő múlását, hiszen látjuk, hogy milyen hamar fel nőt -
tek körülöttünk gyermekeink, unokáink, szemben a fiata lok -
kal, akik, akár csak mi annak idején, nem is  veszik figye -
lembe az évek múlását.

Tehát az idő, amint egyszer valahol olvastam, az em be -
riség nagy ellenfele, mert könyörtelenül múlik fölötte. De
ugyanott írta tovább, hogy neki is van egy legyőzhetetlen
ellensége - az egyiptomi Kheopsz piramis, amit a maga 138
méter magasságával és a 2,5 tonna darabonkénti köveivel
4500 év sem tudott kikezdeni.

Nos, az idő múlását, az elmúlást nem minden em ber éli
meg, dolgozza fel magában egyformán. Van, aki képes az
elmúlás gondolatát is egy kis humorral köríteni, hiszen a
mulandóság az élet velejárója.

Pár évvel ezelőtt éppen Mindenszentek napján, egy ke -
rekasztal-beszélgetés kapcsán a mag yar TV-ben az elmú -
lásról tárgyalt egy színész, egy lelkipásztor, egy pszicho -
lógus és egy jogász. A színész mondta el, hogy szintén
színész barátjának még a halálos ágyán is volt ereje kis
hu morra. Arra kérte őt, hogy sírkövére ezt írják: ,,Míg él -
tem, többször is meghaltam, mint színész, de így még so ha.”

Különben az egyszerű emberek között is léteznek olya -
nok, akik az elmúláshoz kis humorral tudnak hozzáállni.

Szülővároskámban (egykor Mezőváros néven), Szilágy -
csehben egy öregedő szomszéd, Jóska bácsi mondta, mi kor
valaki idős em ber halt meg: ,,hát, fiaim, kell a hely”. Ami -
kor később, úgy kilencven körül ő is ágynak esett, még  volt
humora azt mondani: ,,most már fiam én is elmegyek, pe -
dig még volna hely”.

Nem tagadom, magam is igyekszem az el múlás gon do -
latát mindannyiszor valamelyest humorra váltani. Ilyen kor
jutnak eszembe egy régi székely kalendáriumban olvasott
viccek:

Két öreg székely boroskásan baktatott este hazafelé a
kocsmából. Útjuk a temetőn vezetett át. ,,Látod, komám, ha
élünk, egyszer mi is ide kerülünk” - mondta az egyik. ,,Ne

búsulj, komám, majd csak megleszünk valahogy itt is, csak 
egészség legyen” - felelt a másik.

***
Áron bácsi többször is eljárt a falusi orvoshoz, hogy a

felírt kenőcsök után is tovább fáj a jobb lába.
- Nincs mit tegyek, Áron bácsi, elteltek az évek. 
- Jó, jó doktor úr, de ejsze a bal lábam is annyi éves,

mint a jobb, és az nem fáj - érvelt Áron bácsi.
Amikor az orvos látta, hogy az öregnek van egy kis lo -

gikája, az ablakon át a temető felé mutatott:
- Látja, Áron bácsi, a dombon a temetőt?
- Persze, hogy látom - felelt Áron bácsi.
- Na látja, azok ott fent most is örvendenének, ha mind

a két lábuk is fájna.
Áron bácsi nem ment tovább panaszra.

*** 
Végül jó az, ha a mulandóság gondolatához egy kis hu -

mort társítunk, még akkor is, ha az morbidnak tűnik.
De higgyük el, hogy az elmúlás nem végleges, mert, ha

a test igen, de a lélek az arra méltók számára halhatatlan.
Ne hagyjuk el az új évben sem hitünket, humorunkat és

a sárcipőnket.
Varga Imre

Újévi fogadalom (2016. január 1. - 2016. január
04.), élt 3 napot. Nyugodjék békében!

1. lehetőség:
Lefogyni

2. lehetőség:
Venni egy
nagyobb
kosarat

Nézd a jó oldalát, anyukám! 
Elmentem újévi malacért, és egy

disznót kaptál!
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Nyílt levél

Kedves Terrorista Pista!*
Azért választottam az üzenésnek ezt a módját,

mert így minimális a lebukás veszélye. Az ,,olva sók”
már úgyis rutinból nem olvassák az újságot, az ál -
lam biztonságiak és a zsernyákok pedig amúgy sem
tudnak olvasni… Mármint magyarul… Legalábbis nem
vallják be, hogy tudnának, de mégis néha napra ké -
szebbek a lap tartalmát illetően, mint a profi, fő ál lá -
sú olvasók. Magad is tudod, kedves bombahordozó,
rakétakilövő, öngyilkos hajlammal megáldott bará -
tom, hogy a titkos internetes üzenetek korának már
befellegzett. Egyáltalán nem biztonságos így üzen -
getni, vagyis, ahogy mifelénk (azaz: ehelyt) mond ják, 
izengetni egymásnak. Valahogy azonban mégis tar -
ta nunk kell a kapcsolatot, hiszen amúgy is nagy a
szét húzás. Legalább mi, székely terroristák fogjunk
össze. Ha már a többi terrorista saját szakállára dol -
gozik… Lehet, hogy ők küldték ránk a titkosrend őr -
séget?

Szóval: a kábítószert, aminek az árából a fegy ve -
reket és a robbanószereket fogjuk megvásárolni, ma 
délután adom át a dealernek, Futrinka utcai laká so -
mon, pontban 18 órakor. Pontos legyen ám a pa cák,
különben úgy dühbe gurulok, hogy nemhogy a SRI,
de még a CIA sem állít le. Fél hétkor ugyanis rob ban -
tanom kell… A tőzsdén. Persze, ha addig senki nem
szerez tudomást a tervemről. De, mint mondottam,
Pistukám, ne izgulj, senki nem tudja meg, hogy me -
rényletet készítünk elő, s ezt a helyi lap segítségével
bonyolítjuk le. Ha mégis tudomásukra jut, legalább
röhögünk egy jót a terepszemlére kiküldött, laká som
előtt fel-alá járkáló, ,,civil” öltönyös ürgén. Akár -
csak a régi szép időkben… De ne izgulj, mondom, e -
zek nem tudnak olvasni… magyarul.

Tehát, ha elsózom a kábszert, a pénzt jól át mo -
som egy fékezett habzású bankban, majd átutalom a 
bombagyáros számlájára. Na, itt lépsz te a képbe.
Meg kell keresned külföldön élő kománkat, földin ket, 
a druszámat, Kanóc Áront, aki majd tudatja veled,

hol veheted át az árut. Meglátod, kirobbanó sikered 
lesz nála, ugyanis ő az - neked elárulhatom -, aki kül -
földről támogatja a mi kis ügyünket, s mindig öröm -
mel veszi, ha egy-egy újonnan toborzott öngyil kos je -
lölttel bővül, ha ideig-óráig, ideiglenesen is, szim -
pa tizánsaink köre. Mit mondjak, nagyszerű em ber.
Minek ,,fényezzem”, ismered a mondást: Áront lát -
ni, oszt' meghalni!

Aztán ne merj a szemem elé kerülni, ha fel találsz 
robbanni időnap előtt! Ne húzd fel azt az átkozott vek -
kert, mint múltkor, s ne állítsd be rajta a pontos időt
sem. Értve vagyok? Csak azt csináld, amire kérlek,
semmi többet, ne szorgalmatoskodj. Úgy sem állít
senki szobrot neked. Legfeljebb a Házsongárdban,
de azt ugye te sem akarod.

Ha már kezedben lesz a bomba, azonnal helyezd
biztonságba, nehogy megtalálják nálad, mert akkor
nehezen fogod tudni kimagyarázni magad. A végén
még ki kell ejtened vagy három értelmes mondatot a 
szádon. Hát ellenséged vagyok én? Akarok én rosz -
szat neked, mondd?! Ha mégis megtalálnák nálad a 
robbanószert (ezt csak azért mondom, mert ismer lek),
ne sajnáld azt a 100 grammnyi TNT-t, gyújts alá az
akadékoskodóknak, a kérdezősködőknek! S csak ha
ez nem sikerülne, hangsúlyozom: csak ha ez nem si -
kerülne, tehát nem tudnád civilizáltan kezelni az ü -
gyet, akkor, és csakis akkor próbáld meg szép szó val
elintézni a dolgot. Tudom, nem könnyű, mert ott van 
ugye az a fránya alany, meg az a makacs állítmány,
amiből állítólag összeáll a tőmondat… De lehet e zek -
nél a használati utasításoknál tudni?... Mire az út -
mutatások szerint kínkeservesen összeállítod azt a
mondatot, még atomtöltet lesz belőle. Hát komám,
előre mondom, nem irigyellek… Szóval, ha ezt elin -
tézted, jelentkezel kábelbarát kebelbarátomnál, Me -
lyiket vágjamel Gedeonnál, aki majd ráderősíti a bom -
bát. Meglátod, úgy fogsz kinézni, mint egy kert vá ro -
si karácsonyfa de cem ber 24-én. De ne izgulj, Me lyi -
ketvágjamel nagyon érti a dolgát. Úgy megbütyköli
rajtad azt a ketyerét, hogy a villáskulcs fülei ket té áll -
nak. Miután az én drága Melyiketvágjamel Gedeon
barátom bekábelezett, felkeresed a láthatatlan em -
bert a Gárdonyi Géza utcában. Ő a mi maszk mes te -
rünk, aki olyan külsőt szab neked, hogy még az a nyád
is csak DNS-vizsgálattal ismer majd fel. Tudod, kell
az az ing... ingkognító... inkognító, vagy mi a rosszseb,

a mi szakmánkban ez elengedhetetlen. Hogyan talá -
lod meg a láthatatlan embert? Mi sem egyszerűbb.
Ha nem látod az embert, azt jelenti, megtaláltad. Meg
vagyok értve, na? Szóval ő majd emberi külsőt köl -
csönöz neked, azt is mondhatnám, nála megem be -
re led magad. Azért csodákat ő sem tud ám művelni,
de annyit bizonyára elér, hogy a sintérek ne lőjenek
agyon, ha kilépsz a lakásodból.

Ha ezen is túl vagy, kimész a már megbeszélt i dő -
ben a reptérre, feladod magad egy kézi poggyász ban, 
s kivárod a megfelelő pillanatot, amikor aztán meg -
nyomod a piros gombot. Egy kicsit kellemetlenül fo -
god majd érezni magad, de az ügyért ezt vállalnod
kell. Ha ezzel is megvagy, semmi egyéb dolgod nem
marad. Felőlem azt csinálsz, amit csak akarsz.

Ha mégis érdekelnek a terv további részletei, el -
mondhatom: amíg ezek a hülyék a te azonosí tásod dal
lesznek elfoglalva, mi majd apránként feladogatjuk
postán Székelyföld és Erdély földjét, így röpke száz -
millió év alatt visszacsatoljuk ezeket a területeket az 
anyaországhoz. Ott majd a szakemberek a porból
összerakják a Békási-szorost, a Kárpátokat, meg a
többi tartozékot, s így elérjük hőn áhított célunkat. 

Szóval, sok sikert, komám! A halas bicska és a
(tér)erő legyen veled!

Megelőlegezett őszinte részvéttel üdvöl a te cim -
bo rád:

Áron, a székely

(Tamási At tila)

SZILVESZTERi Hu mor-zsák

- Hallottad, hogy a tudó sok
keresztezték a pos tagalambot 
a harkállyal.

- És mi lett az eredmény?
- A madár elviszi a kül de -

ményt, és bekopog a cím zett hez.

***
A skót párocska egy park ban

üldögél, és ábrándosan bámul a
semmibe. Megszólal a leány zó.

- Egy pennyt adnék, ha meg -
tudhatnám, mire gondolsz.

- Arra gondoltam, milyen jó
lenne, ha kaphatnék tőled egy
icipici csókot - válaszol a fiú.

A lány elpirul, és meg csó kol -
ja a legényt. Kis idő múlva új -
ra megszólal:

- Még egy penny azért, ami -
re most gondolsz!

- Ez most sokkal komo lyabb.
- És mi lenne az? - piheg a

leányzó.
- Arra gondoltam, hogy mi -

kor adod ide az előző pennyt.

***
Az éjjeliőr szolgálat köz ben

elalszik. Megy a művezető el -
len őrizni, felrázza:

- Kovács, Kovács, maga el -
a ludt.

- Igaz, művezető úr, de ment -
ségemre szolgáljon az a tény,
hogy könnyen alszik az, aki -
nek nyugodt a lelkiismerete.

***

A községi pap megbete ge -
dett, és a szomszéd község vé -
ge érhetetlen prédikációiról hí -
res papja jött el vasárnap, hogy 
celebrálja a misét. Mikor fellé -
pett a szószékre, bosszan kod va 
látta, hogy legfeljebb ha tízen 
vannak a templomban - bele -
szá mítva a kórus tagjait is.

Elpanaszolta ezt a mise u -
tán a kollégájának.

- Hát nem mondtátok el a
híveknek, hogy én fogok ma
prédikálni? - kérdezte.

- Nem, dehogy! De úgy lát -
szik, valahogy kitudódott.

***
Egy nő elmegy az orvosi ren -

delőbe, és egy új, fiatal dok tor -
hoz kerül. Alig négy percet tölt
nála, máris kiáltozva rohan ki
a folyosóra. Megállítja egy idő -
sebb orvos, és megkérdezi, mi a
baj. A nő elmondja, mi történt. 
Az orvos lecsillapítja a nőt, és
bemegy a fiatal kollé gá hoz.

- Mi ütött beléd?  - kérdezi. 
- Mrs. Tompkins 72 éves, négy
felnőtt gyereke, hét unokája van,
te pedig azt mondtad neki, hogy
állapotos?

Az új doktor tovább írogat -
ja a feljegyzéseit, föl sem pil lant
a kollégáira, úgy felel:

- És még mindig csuklik?
***

- Hogyan készül a gyerek?
- Leül az asztalhoz, maga

elé teszi a tankönyvet, és el mé -
lyed benne.

***
- Milyen voltam? - kérdezi 

a vendégelőadó a beszéde be -
fe jezése után. Az elnök elgon -
dolkodik, majd azt mondja:

- Mint egy Rolls-Royce.
A vendégelőadónak dagad a

keble, de az elnök felesége ké -
sőbb megkérdezi a férjétől:

- Hogy mondhattál ilyet?
Még nem hallottunk ennél po -
csékabb beszédet.

- Nem hazudtam. Olajo zott 

volt, alig hallható, és időtlen i -
dők ig tartott.

***
Sanyi elmegy gyónni:
- Atyám, nagy az én vét kem.

Lefeküdtem két nővel egy szer re.
- Akkor most fogj két kiló

citromot, facsard ki, majd idd
meg a levüket.

- És ez feloldoz?
- Nem, de eltünteti azt az

e légedett vigyort a képedről.
***

- Miért alszik a hajléktalan 
a híd alatt?

- Mert a hídon elütnék az
autók.

* Az írás évekkel ezelőtt már megjelent egyszer
az Új Szóban, az elmúlt időszak ese mé nyeinek a
tük rében azonban ismét aktuálissá vált.

Megígértem az asszonynak, hogy
ebben az évben nem nézek a piára!
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Évvégi mérlegelés turuliánus módra*
Világszemle egy óvodatámogatás margójára

Már jóval több, mint egy esztendő múlt
el azóta, hogy a Turul-Sas Hagyo mány -
őrző Egyesület emléktáblát leplezett le
városunk kiváló történésze, Schönherr
Gyula tiszteletére. Azóta viszonylag ke -
vés hírt közöltünk magunkról, mert min -
ket is elárasztott az a hírözön, ami meg -
határozta a 2015-ös évet: globális há bo -
rús veszély és tömeges népvándorlás.
Egyesületünk, ami huszonegy éve te szi
le voksát a hagyományos európai és ma -
gyar értékek mellett, többízben is vé le -
ményét akarta nyilvánítani az Euró pá -
ban, azon belül pedig, a mag yar hatá -
rok mentén lezajló eseményekről, de o -
lyan gyorsan forgott a történelem ke re -
ke, hogy ocsúdásra sem volt idő. Mind -
eközben, mi folytattuk jól begyakorolt
munkánkat, a diákmissziót, a fiatalok 
szemlélettágítását, hogy az alternatíva 
valóban sokoldalú választási lehetőség 
legyen, nem pedig a végtelenségig le -
egy szerűsített lelkiismereti szabadság 
egysíkú és zártkörű döntéshozatala.

A Facebook, ez az embermilliókat 
összekötő neurális hálózat, ami figye li -
a dagolja-teszteli-ellenőrzi a rend szer hez
csatlakozókat, 2015-ben legalább há rom
olyan tömeghisztériát váltott ki, ami úgy
csapott át az emberek feje fölött, hogy
azok gondolatmentesen estek csap dá ba,
váltak - általuk - bologató kelj-fel- jan -
csikká. 2015. január 7-én a Char lie Heb -
do újságírói el len elkövetett merénylet
után milliók tűzték ki szlogenként a „Je
suis Char lie!” hitvallást, vagyis nem -
csak az együttérzést tanúsító részvétet,
hanem az újsággal is azonosuló „Char -
lie vagyok!” jelmondatot. Kivel is azo -
nosult akkor a tömeg? A merényletben
meghaltak iránt érzett részvétet nyil vá -
nítókkal? Nem! A szabadgondolkodás
újságíróival? Nem! „Én is Char lie va -
gyok!” – kiáltották milliók a Facebook -
on. Elhitették velünk, hogy a szabad új -
ságírás el len követték el a merényletet.
Mit jelent a demokrácia szabadsajtója? 
E sorok íróját 2012-ben egy évig tartó,
két törvényszéken is lefolytatott, perbe 
sodorta egy újságban közölt kiáltvány
aláírása. Pedig az akkor aláírtak messze

nem voltak olyan sértőek, mint a Char -
lie Hebdo által gyakorlatba vett véle -
mény nyilvánítás. 2014. decemberében 
„vita indult arról a francia közéletben,
hogy összefér-e a francia laicizmussal, 
ha betlehemi jászolokat emelnek köz te -
reken. Baloldali és jobboldali repub li -
ká nusok csoportjai szerint ilyen vallási 
jelképnek nincs semmi keresnivalója a
nyilvánosságban. Mivel a francia köz -
tér szó (lieux publics) egyben nyil vá nos
WC-t is jelent, a Char lie Hebdo de cem -
beri címlapján gunyorosan betlehemi
jászolokat követelt nyilvános WC-kbe.
A képen egy WC-papír és WC-kefe kö zé,
egy lefolyóba helyezett kis Jézus volt
látható.” (forrás: vs.hu) Én is Charlie
vagyok? Valóban tudunk-e azonosulni 
a merényletben elhunytakkal akkor is,
ha tudjuk, kik el len irányult a me rény -
let? Szomorú, hogy Párizs szívében i -
lyen mértékű gyilkosság lezajlik. Szo -
morú, hogy emberek meghalnak fegy -
veres támadásokban egy európai világ -
városban. De én akkor sem vagyok Char -
lie! És szerintem, az a sokmillió sem,
aki félrevezettetve a neurális hálózat in -
gerei által, kitette mottóként ezt a mon -
datot. Európa még nem lehet ennyire al -
jas.

2015. június 26-án az Amerikai E -
gyesült Államokban a törvényalkotás
és az egyenlőség tudata mérföldkőhöz
érkezett, az abnormalitás mér föld kö vé -
hez. „Nemzetünk azon a sziklaszilárd
alapelven nyugszik, hogy minden em ber
egyenlőnek teremtetett. Az már az egy -
mást követő generációk feladata, hogy
ezeket a szavakat a változó idők való sá -
gával összekössék. Nem mindig könnyű
ezt megvalósítani. Néha egy lépést lé -
pünk előre, aztán kettőt hátra, de az el -
kötelezett polgárok erőfeszítése fenn tart -
ja a haladást. És néha vannak olyan
napok, mint ez a mai is, amikor egy vil -
lámcsapás hirtelenségével érik be a ki -
tartó erőfeszítések gyümölcse” – val lot -
ta Barack Obama televíziós beszé dé ben, 
már-már könnyekig hatódva, utalva ar -
ra, hogy az Egyesült Államok mind e -
gyik tagállamában elismertté vált a me -
legek házassága. A bejelentést köve tő -
en a Fehér Ház hivatalos Twit ter-ol da -
lát szivárvány színűre festették. És ezt

követte a tömegörület. Embermilliók ér -
tettek egyet a döntéssel a demokrácia, a
szabadság és egyenlőség nevében. Má -
morosan vagy felelőtlenül, de megint
milliós arányokban osztottunk egy o lyan
elvet, amin talán gondolkodni is kel le -
ne. Ne csupán az egyén sza badság jo ga -
ival hadonászni és ezzel kiszúrni egy fél -
retájékoztatott, félrenevelt társadalom 
sze mét. Mert mit is feltételez ez a tör -
vény? „Az Egyesült Államok a 21. or -
szág a világon, ahol legalizálták a me -
legházasságot. A egynemű házaspá rok -
nak ezután egész Amerikában járni fog -
nak azok a kedvezmények és támo ga tá -
sok, amelyek a heteroszexuális házas -
pá roknak is, és a házasságkötés ténye
megjelenik majd a születési anya köny vi
kivonatukban és a halotti bizonyít vá nyuk -
ban is.” (forrás: in dex.hu) Nem kell so -
kat találgatni, hogy a másik 20 ország
hol található. Nem Ázsiában vagy Af -
ri kában, ez bizonyos. Ez a fehér em ber
angolszász kultúrájának felvilágosult ter -
méke.

Párizs, 2015. no vem ber 13. Meg jegy -
zem: péntek 13. A legvéresebb vér für -
dő. Vagy mégsem. Csak ez Párizsban
tör tént. Európa szíve, ahol minden fáj,
amit a szabad világnak titulált Demok -
rácia elszenved. Az itteni áldozatok száz -
szorta értékesebbek, fontosabbak, gyá -
szol hatóbbak, mint a világ más pont ja -
in kínhalált szenvedők. Mert ezek az ál -
dozatok szabad emberekként estek áldo -
zatul a gonosznak. Mert ők a mi kul tú -
ránk áldozatai. A „Je suis Char lie!” és a
szivárvány-twitteres Fehér Ház kultú -
rá ja újra hamut szór fejére. „Szeretlek,
Párizs!” – kiáltják a facebookon mil li -
ók, akikkel most ezt kiáltatja az erő szak -
kal Demokráciát (Szklavokráciát?) Af -
rikába és Közel-Keletre építő-te lepí tő-
 beoltó Nyugat. És már szabadon in dul -
hatnak a bombázó repülők az iszlám ter -
roristái el len. Ady Gare de l’Est-je me -
nekültekkel telítve. Egy idegen kultúra 
menekülői/menekültetjei kérnek, kö ve -
telnek megélhetést ott, ahol jóformán
ne künk, európaiaknak sem adatott meg. 
És sztrájkolnak a keresztek el len, és ez
a sztrájk kapóra jön a liberális befo ga -
dó, de keresztényellenes Nyugat politi -
kájának. Itt az ideje lerombolni böl cső -
jében a kereszténységet, és a terro riz -
mus el len vívott háború ürügyén, itt az
ideje lerombolni az iszlámot is. Múlt -
jától, gyökereitől, hitétől fosztott tö meg -
masszát kell teremteni, amelyet a lel ki -
ismereti szabadságra nevelve, alter na -
tív döntések elé állítanak: Mit válasz -
tasz: vallást vagy vallástalanságot? Va -
lamit vagy valaminélküliséget? A Va la -
mi gerincre épített szabály, elvárás, szo -
kás, korlát, határ. A Valaminélküliség
légkönnyű, pihe-puha szabadság. A fél -
revezetett milliók döntenek, mert a de -
mokrácia kegyes hozzájuk: Je suis Char -
lie!, szivárványos facebook, I love Pa ris!

És mindeközben a lenácizott Ma g yar -
ország kerítést emel: a szélsőjobb dik -
ta túra jelképét építi. És mérlegel: mit nyer, 

mit veszít a migránsokon. És be fo ga dá -
suk el len dönt. Hurrog a balliberális Eu -
rópa. Fütyül, toporzékol. És csendben
kerítést emel Ausztria és Németország, 
és határőröket küld Csehország, Szlo -
vákia, Lengyelország, és végül határ -
zá rt rendel el Franciaország, és kijárási 
tilalmat vezet be Brüsszel. Brüsszel,
vagy is Európa fővárosa. Talán a sza bad -
ságelv tévedett volna? És a megtévedt
Európa bűnbakot keres, ujjal mutogat.
És megint Magyarország felé. Bün tet -
ni akar: mert a mag yar állam nem fi -
gyelt kellőképpen a migránsok jogaira.

Ákosnak még van mersze énekelni,
és szót szólni a nő nőisége mellett és fér -
fiassága el len. Telefontársaság és ál lam
megnyilvánul az ügyben. Jog- és rend -
védők állnak egymással szemben... pe -
dig csak egyszerűen a világ ter mésze -
tes rendjéről esett szó. Ákos a NŐ mel -
lett állt ki.

Az alternatívák adva vannak. Színt
kell vallanunk. A langyos középút a gon -
dolatlanság talajára vezet csupán. Áll -
junk meg egysíkra terelt, futásra kény -
szerített világunk mezsgyéjén és ke res -
sük meg a horizontokon túli világokat,
az elfelejtett/elfeledtetett lehetősé ge ket, 
és éljünk velük.

A Turul-Sas Hagyományőrző Egye -
sület idén szemlélődésre ítéltetett, mi -
nekutána csak egyetlen nyertes pályá -
zatot kivitelezhetett. Az „Egy mag yar
tagozatos óvodacsoportért” pályá za tunk
a Bethlen Gábor Alap által lett tá mo gat -
va 150 000 fo rint értékben. Ezt a teljes
összeget a nagybányai Otilia Cazimir
Óvoda bútorzati felszerelésének kibő -
vítésére szántuk, ami 2 100 lejes tá mo -
ga tási összeget jelentett a helyi Ka ti ca -
bogár-csoport mag yar gyerekei szá má -
ra. Ebbe az összegbe két katicabo gár-
 munkaasztal, nyolc szék és hat pótágy
fért bele. Azon túl, hogy feladatunknak 
tekintjük a mag yar nyelvű oktatásban
részt vállaló gyerekek, diákok támo ga -
tását, nevelését, akár szórakoztatását is,
célunk megértetni a felnőtt korosz tály -
lyal is, hogy gyerekeink nem csak a je -
le nünket, de jövőnket is jelentik. Tet te -
ink önzetlenségében ott rejlik a nagy -
fo kú önzőség: a szülőben a gyerek ne -
velés partnerét keressük, hogy mostani 
óvodásaink józanul mérlegelő, értel mes
felnőttek legyenek, hogy döntéseiket ne
a múló divat, hanem a mélyből gyö ke -
rező hagyomány szerint hozhassák meg.

Újra és újra hitet teszünk európai ma -
gyarságunk értékei mellett, amelyek így, 
Karácsonykor, kiemelten fontossá vál -
nak: a bennünk is megszülető Krisztus
nem filantrópiája (emberszeretete) mi -
att jön közénk (bár ez a nagyszerű is te -
ni gesztus), de sokkal fontosabb, hogy
a Megváltó arcunkat a Teremtője felé
fordítja, így mindannyiunkat theofil- ér -
tékűvé tesz, vagyis Isten barátjává. Ál -
dott Karácsonyt és boldog új évet kí -
vánunk mindannyiunknak!

Nagy-Jenei Zoltán

Péter Károly jegyzete:

Dobjuk el a naptárt
Az év fordultával mindig az időt emlegetjük, mégpedig a múló, véges és

nap tárral mérhető időt, a nagy zsarnokot. Az idő végtelen volta nem érdekel
ben nünket, nem vonzó számunkra, még csak megemlíteni sem akarjuk.

Bizonyos kor után a múló idő elkeserít bennünket, féltséget gerjeszt ben nünk.
Sötét gondolatainktól csak nehezen tudunk megszabadulni. Pedig létezik leg -
a lább két hatékony orvosság erre a betegségre: dobjuk csak el a naptárt, és
mind járt végtelenek leszünk mi is egy picit; egy tizedmásodperc alatt szalad -
junk csak vissza a gyermekkorba egy fénysugárért, és máris mosolyogni fo gunk. 

Bátorság is kell ahhoz, hogy szembenézhessünk az idővel, az „időkkel”.
Tompa László erről így ír:

Kibírtam én már sok telet,
Míg jöttek a jégtörő szelek,

S gallyaimon, mint húrokon,
Új fuvalmak zenéltek!

Így múlnak, újulnak évek…
Én az időkkel bátran szembenézek!

Annak ellenére, hogy legtöbbször a múló időt emlegetjük, az em ber tudja,
hogy saját maga múlik, s azt is tudja, hogy ez el len nincs mit tenni, mint ahogy 
arról sem tehet, hogy megszületett, és meg fog halni. Ami a kettő között van, ar -
ról viszont igen, tehet.

Most, év végén dobjuk hát el a naptárt, érezzük jól magunkat, hívjuk ta lál -
kára, ha másképpen nem, akkor legalább gondolatban, életünk legbecsesebb
fénysugarait, és kívánjunk egymásnak egészséget, bort, búzát, békességet az
új esztendőben.

* Ez az anyag helyszűke miatt maradt
ki előző lapszámunkból.
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A Nagybánya környéki
régészeti leletekről

(egy várostörténeti tanulmány bevezetője)

Az Avas, Gutin és Cibles vulkánikus hegyláncok délnyugati lábá -
nál a XIII. század második felétől kialakult bányatelepülések a föld
fel színe alatt húzódó érctelepek meglétének köszönhették létüket. Az
eb ben a térségben megtelepedett emberi közösségek kialakulásáról,
munkájáról és életfeltételeiről szóló első írásos emlékek csupán a XIV.
század harmadik évtizedétől kezdve maradtak fenn. Ezért még a XIX.
század első felének történészei is biztos és hiteles adatokkal csupán
ettől az időtől kezdődően rendelkeztek és a korábban megtörténtekről 
csupán a szájhagyományokból vagy az elvont számítgatásokból, talál -
gatásokból összetákolt fejtegetésekkel éltek.

Változást ezen a téren a régészet ho -
zott. Az 1904-ben megnyílt első nagy -
bá nyai múzeum is még csupán az alka -
lomszerűen talált eszközök és pénzle -
le tek összegyűjtésével és kiállításával
törődött. Gyakorlatilag még több, mint 
egy félévszázadnak kellett eltelnie, amíg
az 1950-60-as évek tartományi, majd
1968 utáni helyi megyei múzeum szer -
vezésével és irányításával, a tudo má -
nyos alapokra helyezett ásatások, a ré -
gi korokra visszamenően is gazdag le -
let anyagot tárjanak fel és ezeket közle -
ményeikben is közismertté tegyék. Ezek
számbavétele nyomán ma már isme re -
tes, hogy Nagybányán, illetve ennek kö -

zelében, a kőkorszak idejétől kezdődő -
en, a réz, bronz és vaskorszak embere
bizonyítottan megfordult, helyenként
huzamosan is élt és maga után gazdag
nyomokat hagyott.

A pattintott kőkorszak idején, a Nagy -
bányától tíz kilométerre nyugatra fek -
vő BUSÁGI DOMBON – ahonnan a tá -
volabb elterülő Zazar-, Lápos- és Sza -
mos menti térségre nyílt kilátás – a fel -
ső kőkorszak kezdeti és végső szaka szá -
ban itt megfordult ősemberek 70-80 cm
vastagságot is elérő rétegekben hagy -
ták ittlétük tanubizonyságát azokban a
kőeszközökben és az eszközök pattin -
tása közben keletkezett kőszilán kok -
ban, amelyek száma korszakonként 2026
illetve 2554 darab. Tipológiailag az a -
nyag két különböző korszakhoz: az el -
ső a felső paleolitikum kezdeti, a má so -
dik pedig a paleolitikum utolsó szaka -
szához tartozik. Az ásatásokat 1970 és
1971-ben irányító Maria Bitiri és Ma -
rin Cârciumaru, az itteni leleteket egy, 
az Avas medencében talált régészeti a -
nyaggal tekinti legközelebbi rokon ság -
ban lenni.

A Nagybánya és Felsőtótfalu között,
az első világháború idején talált lyu -
kasztott kőbaltáról, az ILOBÁN talált
csiszoltkőkorszakból származó kőbal -

ták ról, a XX. század eleji múzeumi lel -
tá rak már bizonytalan körülmények közt
talált leletekről számolnak be. Ugyan -
csak bizonytalan az eredete annak a réz -
baltának is, amelyet 1877-ben Nagybá -
nya környékén találtak. Ez utóbbit a
szakember a Székely-Nádudvari tipus -
sal azonosítja.

A fennebb jelzett csiszoltkőkori, majd
rézkori, Nagybánya környékén talált le -
letekhez képest a bronzkori anyag szá -
ma sokkal gazdagabb. Az ILOBA RÉ -
GI FALU elnevezést viselő határban,
1864-ben feltárt bronz raktárral már a
régebbi mag yar nyelvű szakirodalom is
foglalkozott. Nagybánya északnyugati 

dombvonulata alatt, az 1966-ban épült
TBC-kórház néven ismert épület alatt
és előtt Kacsó Károly 20 cm vastag sá -
gú, egyetlen sávban húzódó, a felső sző -
csi kultúrához tartozó bronzkori cse rép -
maradványokat tárt fel. SZA KÁLAS -
DOMBON (Dumbrăvita) később 4 Ta -
ria tipusú későbronzkori fülbevalót talál -
tak. A várostól délkeletre fekvő TŐKÉS
(Grosi) határában, az „Între pâraie” (Pa -
takok között) nevű határban 2001-ben
egy, a felsőszőcsi kultúrához tartozó
bronzkori település lehetséges nyoma -
ira bukkantak.

Ezeknél azonban sokkal nagyobb a -
zoknak a leleteknek a gyakorisága és
történelmi értéke, amelyeket HAGY -
MÁSLÁPOS (Lăpusel), KISBO ZON -
TA (Bozânta Mică) és ZAZARFALU
(Săsar) határában végzett ásatások, é -
pítkezések vagy egyszerű terepkutatás
nyomán a már fennebb említett Kacsó
Károly, valamint Ioan Stanciu vezetésé -
vel tártak fel és amelyek közül egyesek 
a bronzkortól kezdődően, római és nép -
vándorlás kori leletek „szom széd sá gá -
ból” vagy ezek alól lettek feltárva. A fél -
reértések elkerülése miatt eleve hang -
súlyozandó, hogy az alább jelzendő
helyeken mindenütt csupán ideiglenes, 
időszakos megtelepedésekről lehet szó.

Ilyen jellegű leleteket tárt fel Stan -
ciu KISBOZONTA északnyugati szé -
lén, a „Grind”-nek nevezett helyen. Er -
re a rétegre telepedett később, a már i -
dőszámításunk utáni III.-IV. századból 
eredő cserépedény maradványokat ha -
gyó közösség, amely helyen utóbb VII-
 VIII. századból eredő, sokkal primi tí -
vebb készítésű, szláv jellegű anyagot
leltek a régészek. Ennek a lelőhelynek
a közelében, a helyiek által ma „Un -
chiul Popii” (Pap nagybácsi) néven is -
mert helyen ismét későbronzkori cse -
répmaradványokat tártak fel, amelyek
a III-IV., valamint valószínűleg a VII-
 VIII. századból való edénymarad vá nyok -
kal keveredtek. A jelenlegi HAGY -
MÁS LÁPOSI (Lăpusel) vasútál lo más -
tól északkeletre, a „Ciurgău” (Csorgó) 
nevű határrészen felszíni kutatások és
ásatások szintén bronzkori és ezek fe -
lett, időszámításunk szerinti első évez -
redben ideiglenesen megtelepedett, más
közösségek lakás és kemence marad vá -
nyait, valamint halászati hálók merü lé -
sét elősegítő, égetett agyagtömböket tár -
tak fel. Ezen belül a kora középkori a -
nyag is két külön korszakra tagozódik:
a kutatók az elsőt a VII. század kö ze pé -
re, a másodikat pedig a VII. század vé -
gére és a VIII. század első felére he lye -
zik. Ezeket a korai szlávok, illetve az a -
varok maradványaiként tartják számon.

A térképen Nagybányához még kö -
zelebb található ZAZAR falu vasút ál lo -
másához közel, a Lápos folyó észak ke -
leti teraszán, a helyiek által Dâmbul Mo -
rii (Malomdombnak) nevezett helyen
1989 tavaszán, a már említett I. Stan ciu
felszíni kutatásokat végzett, ahol egy
csiszoltkőkorszakból származó balta
mel lett gazdag bronz és a kö zép-Hal -
statti kultúrához köthető edénymarad -
ványokra, valamint koraközépkori cse -
répleletekre bukkant. Ásatásokat itt még
nem végeztek.

Ezen összefoglaló befejezéseként egy,
a Georgeta Maria Juga és S. Iosipescu
által 1987 és 1988-ban, az 1954 óta a

vá roshoz tartozó BORPATAKON, (a
XIX. század végi térképeken VÁR -
HEGY né ven szereplő helyen) feltárt
vármaradványról kell szólnom. A ku -
ta tók a Zsófia és a Borpatak völgyek ál -
tal határolt, a tengerszinthez viszo nyí -
tott 441 méter magas, három oldalról
meredek és nehezen megközelíthető
hegy tetején, egy négy bástyával és há -
rom árokkal határolt területen telepü -
lés nyomaira bukkantak, melynek ko -
rát a XIII-XV. századokra datálták. Az
ásatás nyomán fémeszközöket (sze ge -
ket, fémkapcsokat, késeket, csáklyá kat),
üveg és cserépmaradványokat, egy IV.
Béla mag yar király idejében vert ezüst
pénzt, csontokat és megmunkált kő da -
rabokat találtak. A XX. század első év -
ti zedében a nagybányai Kereszthegyi
bánya egyik vezetője, Ketney Mihály a
borpataki bányászatról írott munkája
kapcsán már járt a helyszínen és a vár
területén két bányaakna nyomait vélte
felfedezni, ahol vésővel és kalapáccsal
dolgoztak. Az erődítményt ő avarko ri -
nak tekintette és az itt talált bányászati
tevékenységgel kötötte össze. A Vár hegy
mélyében, még 1956 körül is, a kör -
nyék lakossága rég elrejtett kincsekről
beszélt és ennek megtalálása érde ké ben,
engedély nélküli, szakszerűtlen kutatá -
sokat is végeztek. A helyi lakosok kö -
zül egyesek a Várhegy elnevezés mel -
lett ezt LISZIBONA HEGYE néven
is ismerték. Ez a név pedig a XVI. szá -
zad végi, XVII. század első felének, a
nagybányai és felsőbányai bányászatát 
bérlő és irányító családjához röpít ben -
nünket. De az sem kizárt, hogy a Ket -
ney által sokkal korábbi századokra ér -
telmezett borpataki bányászati tevé keny -
ség a családalapító Gerardus Lisibo na -
hoz vagy leszármazottjaihoz kalauzol
bennünket. Az itt felmerült kérdések
megválaszolásához a jövő kutatásai ad -
ják meg a feleletet!

Balogh Béla
ny. levéltáros



Nem bírják
a sós vízi krokodilok

a melegedő vizet
Az ausztráliai sós vízi krokodilok

olybá tűnik, a globális melegedés miatt 
túl meleg vízben tanyáznak, ami a
Queenslandi Egyetem kutatóinak vizs -
gálata szerint rövidebb idejű merülé -
sekhez, és túlélési esélyeik csökkené -
sé hez vezet. A szerzők szerint a hosszú 
ideig magasabb vízhőmérsékletnek ki -
tett hüllők kevesebb időt töltenek a víz
alatt, ha annak hőmérséklete megha -
lad ja a 31,5 Cel sius-fokot. A kutatók a
vízhőmérséklet emelkedését a globális
éghajlatváltozáshoz kötik. Kifejtették,
eddig úgy hitték, hogy sok más állat -
hoz hasonlóan a krokodilok is alkal maz -
kodnak a változásokhoz, ezért meg le -
petten észlelték, mennyire kicsi kapa -
citásuk van ezek ellensúlyozására. Na -
gyon úgy tűnik, a hüllők genetikailag
úgy vannak kódolva, hogy csak bizo -
nyos hőmérsékleteken érezzék jól ma -
gukat. Egyelőre nem tudják, mindez
mit von magával, de valószínű, hogy
ha a vízhőmérséklet túl magas, a hül -
lők hűvösebb területekre költözhetnek, 
vagy a mély, hideg vizű régiókban ke -
reshetnek menedéket. Essie Rodgers, a 
kutatás vezetője szerint a sós vízi - más 
néven bordás - krokodilok naponta át -
lagosan 11 órát töltenek a víz alatt. Me -
rülési képességük fontos a ragadozók
elkerüléséhez, a táplálékszerzéshez, az 
alváshoz és regenerálódáshoz, vala -
mint a szociális kapcsolatokhoz, hi -
szen ezek mind a víz alatt történnek. A
krokodilok ektoterm állatok, vagyis a
környező hőmérséklet igen erősen be -
folyásolja testhőmérsékletüket. A vizs gá -
lat során a hüllőket háromféle hő mér -
sékleti értéknek tették ki, ezek mind -
egyi ke a különféle klímaváltozási for -

gatókönyveket tükrözte, úgymint a je -
lenlegi 28 fokos nyarakat, a mérsékelt
melegedést 31,5 fokra, illetve az erő -
teljesebb melegedést egészen 35 fokig. 
Kifejtette, az akut vízhőmérséklet- emel -
kedés jelentősen csökkentette merülési 
idejüket, ami minden 3,5 fokos emel -
kedésnél szinte megfeleződött. A kuta -
tó úgy véli, hogy a hüllőkre nézve ha -
lálos felső határ a 30-as skála végére és 

a 40-es skála elejére tehető. A léghő -
mér séklet könnyen meghaladhatja eze -
ket az értékeket, ami a vizet kritikus
me nedékké teszi a krokodiloknak, hogy
lehűthessék magukat és elkerüljék a
ki száradást. Frank lin szerint ahhoz,
hogy teljesen megismerjék a magasabb 
vízhőmérsékletek állatokra gyakorolt
hatásait, további kutatás szükségeltetik 
az egyéb olyan jellegzetességekre fó -
kuszálva, amelyek befolyásolhatják
túl élésüket a jövőbeli klímaváltozás
égisze alatt, A vizsgálatról a Con ser va -
tion Phys i ol ogy folyóirat számolt be.
(hirado)

Hátvitorlás dinoszaurusz
kövületére leltek

Spanyolországban
A mai Spanyolország északkeleti

részének valamikori buja folyódeltá já -
ban egy dinoszauruszcsorda a mai
ciprusokhoz hasonló páfrányokkal és
tűlevelűekkel táplálkozott mintegy 125
millió éve. Az állatok kitűntek kréta -
ko ri kortársaik közül a hátukon végig -
vonuló, szokatlan, vitorlaszerű struk -
tú rájuk folytán, aminek rendeltetéséről 
a szakembereknek csak elképzeléseik
vannak. Egy kutatócsapat a napokban
je len tette be a közepes méretű dino -
szaurusz megkövesedett maradványai -
nak feltárását a spanyolországi Mor el -
la városának közelében. A Morelladon
nevet kapott négylábú növényevő hat

méter hosszú volt. Hátából egy sor
cson tos tüske meredt ki vitorlaszerű
struktúrát alkotva és 60 centiméteres
magasságba nyúlva. A kutatók szerint
a vitorla elősegíthette a hőcserét, a
többlet testhőt a környezetbe vezet het -
te, mint ahogy teszi ezt például a mo-
 dern elefántok füle. De az is elképzel -
hető, hogy zsírtározóként funkcionált a 
táplálékszegény időszakokban. Mind -
emellett a potenciális párok vonzására
szolgáló szerepet is betölthetett. A szer -
zők megjegyezték, hogy az ilyen vi tor -
laszerű struktúrák időről időre meg je -
lentek a gerincesek evolúciós történe -
té ben, gyakran egymással nem szoros
rokoni kapcsolatban álló állatcsopor -
tokban. Egy másik növényevő, az
Oura nosaurus a Morelladonéhoz ha -
son ló tulajdonságokat hordozott, és
kö rülbelül vele egyidejűleg élt Afriká -
ban. A legnagyobb hátvitorlás élőlény
a Spinosaurus volt, amely 95 millió
éve félig vízi életmódot folytatott Afri -
ka területén. 15 méteres testhosszával
és héttonnás tömegével a valaha do ku -
mentált leghatalmasabb ragadozó di -
no szaurusz, termete a Tyrannosaurus
rexét is meghaladta. Több millió évvel
a dinoszauruszok megjelenése előtt
más hátvitorlás élőlények is tapodták a
földet, többek között az Arizonasaurus
ragadozó hüllő, a kétéltű Platyhystrix,
és a távoli emlősrokonnak tartott Di -
metrodon és Edaphosaurus. A Morel -
la dont részleges csontváza alapján ír -
ták le, ami felöleli a tüskéket, csi go lyá -
kat, medencecsontokat, egy combcson -
tot és fogakat. Spanyolország észak ke -
leti területe a Morelladon korában ned -
ves és száraz időszakokon esett át igen
nagy hőingadozásokkal, amelyek tar -

to mánya a 4 Cel sius-foktól egészen a
40 fokig nyúlt. A régió legfőbb ra ga -
do zója ekkoriban a Spinosaurus roko -
naként ismert Baryonyx, emellett más
növényevő dinoszauruszok, illetve kro -
kodilok és pterosaurusok is jelen vol -
tak. A vizsgálatról a PLoS One folyó -
irat számolt be.

Hajléktalan volt,
bestselleríró lett

Az évtizedek óta hajléktalan francia 
férfi könyvet írt az életéről. Éppen ez
nyitotta meg számára a kiutat a hajlék -
ta lanságból. A most 47 éves Jean-Ma -
rie Rougholt az édesanyja még gyerek -
ként elhagyta, alkoholista apja nevelte
fel, majd húszas évei elején az utcára
került, és több mint két évtizeden át
hajléktalanként élt. A férfi két évvel
ez előtt kezdte el papírra vetni az élete
történetét, iskolai füzetekbe, kézírás -
sal. Jean-Louis Debré francia politi -
kus, akivel Roughol évekkel ezelőtt is -
merkedett meg, és barátkozott össze,
végig biztatta a férfit a könyv megírá -
sára, és ő volt az is, aki a kézírásos ol -
dalakat begépelte, majd pedig szerkesz -
tette is a művet. A könyv Életem kol -
dusként: élet az utcákon címmel né hány
hónappal ezelőtt jelent meg, és ha tal -
mas siker lett. Mostanáig közel 50 000
példányt adtak el belőle. Roughol in -
ter júkat ad, tévéműsorokban szerepel,
egyre többen lájkolják a Facebookon,
és már az utcán is felismerik, ám tető
egyelőre még nincs a feje felett. Né -
hány hónapon belül azonban megkapja 
a sikerkönyv bevételeiből őt megillető
összegeket, és végre ki tud majd bé -
relni egy lakást. Szeretne vásárolni egy 
számítógépet is, amin újabb könyveket 
akar írni. Álma pedig az, hogy nyisson
egy saját palacsintázót. A legnagyobb
ajándéknak azonban mégis azt tartja,
hogy a testvére, akivel évtizedek óta
nem találkozott, a médianyilvá nosság -
nak köszönhetően rátalált, és az uno ka -
öccsei, unokahúgai is meg szeretnék
is merni személyesen. Roughol abban
bízik, hogy a könyve megváltoztatja az 
emberek véleményét a hajlékta lanok -
ról. (nlcafe)

Szerelem, szerelem
VÍZSZINTES: 1. “Első szerelem - 

utolsó szerelem ...” (Musset). 13.
Kis kabát. 14. Feszület. 15. Befagy! 16. 
Telekrész! 17. Tornaeszköz. 19. Minő -
ség-ellenőrző osztály (röv.). 20. Ehhez 
hasonló (irod.). 21. Kubai festő (Wil -
fre do). 23. Beterel! 24. Angolna
(ang.). 25. ... berek, nádak, erek!; Uccu 
neki! 26. Teljesen kifejlődött. 28. Al -
géria NOB-jele. 29. Égéstermék. 30.
Japán őslakó. 31. Vonatkozó névmás.
32. A muzsika részlete! 33. Előtag:
fül-. 34. Zalaegerszegi focicsapat
(röv.). 35. Makacs, önfejű. 38. A nagy
varázsló. 39. Nyáron kiszáradó sós tó
Ázsiában. 41. A disznó kicsinye. 43.
Elem! 45. Katonai vezényszó. 47. Se -
gélykérő jelzés. 49. Só (lat.). 51. Be -
inal! 52. Állami illeték. 53. A Pál utcai
fiúk vezére (János). 55. Teázási idő -
pont. 57. Japán, olasz és osztrák gkj.
58. Rádiólokátor. 59. Zokogó. 60. Óra -
hang. 61. Nászinduló! 62. Meny asz -
szony. 63. ...-... Gabor; színésznő. 64.

Helyez. 65. Ázsiai vadló. 67. Ligata -
gok! 68. Mesebeli! 69. Ismeretek gyűj -
tése. 71. Mesebeli lény. 73. Nagyon
be teg.

FÜGGŐLEGES: 1. Annak az or -
rához. 2. Szobában rendet teremt. 3.
Sze mélyes névmás. 4. Ökör (lat.). 5.
Testvérpár jelzője lehet. 6. Bátorko -
dik. 7. Ellenérték. 8. Retteg. 9. Fortély.
10. A mondat része. 11. Autonóm Te -
rület (röv.). 12. Hosszasan faggató. 18. 
Német betű. 20. Gyorsan párolgó. 22.
A csavar része. 24. Tévesen jegyez.
25. Bentről kiad! 27. Állóvíz. 28. Ke -
serű anyagok (orv.). 29. Beszélő. 30. A 
gondolat befejező része. 31. ... Kuro -
sza va; japán filmrendező. 32. Marco
Polo is ez volt. 35. Ászokhordó nyí lá -
sa. 36. Arra a másik helyre. 37. Kacsa -
farok! 40. Vasdarab! 42. Mirákulum.
44. Francia festő (Henri). 46. Török
eve zős csónak. 48. Csőrös agyagfu vo -
la. 50. Huszárparancs. 53. Kissé barna!
54. A bázeli harangok című regény
írója (Louis). 56. Vés. 57. Szibériai
nép. 58. Csillagkép. 60. Látta az ese -
ményeket. 61. Ovidius gúnyneve. 64.
Számítógép-memória. 65. Esetleg. 66.
Fohász. 69. Magad. 70. Éneklő szócs -
ka. 72. Havi részlet!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Harc helyett közös éneklés
Karácsonyi tűzszünet a lövészárkokban

1914 karácsonyán a nyugati fronton a háborúk történetének egyik
legszürreálisabb jelenetsora játszódott le. A katonák, akik néhány ó -
rá val korábban még azon törték a fejüket, hogyan lehetne saját életük 
veszélyeztetése nélkül kiiktatni a szemben álló fél hadseregének ka to -
náit, 1914. de cem ber 25-én egy rövid időre felhagytak az ellen sé ges -
ke déssel, és barátkozni kezdtek egymással. 

Bár XV. Benedek pápa de cem ber 7-
 én felhívást intézett a harcoló felekhez
annak érdekében, hogy legalább kará -
csonyra szüntessék be a harcokat, a ka -
tonai vezetők görcsösen ragaszkodtak
volna a fegyelem fenntartáshoz, de kará -
csony napján számos helyen mégsem
tudták megakadályozni a spontán tűz -
szünetet.

A katonák visszaemlékezése szerint 
elsőként a németek másztak ki a lö vész -
árkokból a senki földjére, hogy ellen sé -
geikkel kezet rázzanak, de volt, ahol a
britek léptek fel kezdeményezőként. A
katonák eleinte gyanakodva figyelték
az ellenséges bakák barátkozásra hívó
szavait, de hamar meggyőződtek róla,
hogy fegyver helyett ezúttal valóban ve -
szélytelenebb tárgyakkal vannak fel sze -
relkezve. 

Fotókat mutogattak egymásnak, cso -
koládéval, dohánnyal és alkoholos ita -

lokkal kínálták meg ellenségüket. Vol -
tak, akik arra használták fel az alkal mat,
hogy megkeressék és eltemessék a sen -
ki földjén elesett társaikat, de a többség 
inkább a barátkozásra figyelt. A kato nák
együtt énekeltek (javarészt karácsonyi
dalokat, de volt, ahol a Mar seil laise is
felcsendült), és egyes helyeken még ka -
rácsonyfát is állítottak.

A frontkarácsonnyal kapcsolatban el -
terjedt egyik legismertebb anekdo tá val,
a háborús felek között zajló foci mecs -
csel kapcsolatban még a szakirodalom
is megosztott. Az ötlet bizonyosan fel -
me rült, de hogy valóban sor került vol -
na ilyesfajta összecsapásra, abban nincs
egyetértés. Az mindenesetre tény, hogy
a különös tűzszünetnek a tisztek ve tet -
tek véget, akik az esetek többségében
nem nézték jó szemmel a fraternizálást, 
és tettek róla, hogy hasonló ne ismét lőd -
hessen meg még egyszer. (mult-kor.hu)

Neten követhető a várakozási
idő a határátkelőkön

Ettől csökkenni még nem fog, de legalább
ellenőrizhető, hol érdemes az átlépéssel próbálkozni

Több intézkedéssel is megpró bál -
ja a román határrendészet elejét ven -
ni annak, hogy a Nyugat-Európában
dolgozó, az ünnepek után visszau ta -
zó romániai vendégmunkások árada -
ta teljesen eldugaszolja a határátke lő -
ket.

Egyrészt közleményben hívják fel 
az utazók figyelmét, hogy legyenek szí -
vesek ne csupán a nagyobb határát ke -
lőket célba venni, nyugodtan hasz nál -

ják a kisebbeket is. A forgalom gyorsí -
tása érdekében a határrendészet nö -
vel te az átléptetésben közreműködő
ellenőrző személyzet létszámát.

Másrészt kidolgoztak egy olyan in -
ternetes applikációt (poli tia defron tie -
ra.ro/ traficonline), amelyen figye lem -
mel követhető az egyes határát kelő -
kön való átjutáshoz szükséges átla -
gos várakozási idő.

(foter.ro)

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: Sógor 
András, Nagybánya - 10 lej (egy sze -
rű), Sógor Rita, Nagy bá nya - 10 lej
(egy szerű), Dombi Erzsébet és Ist ván,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), id. O -
szó cz ki 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 -
cze ni Mihály, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Debreczeni Mihály, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű/póló rá a dás),
Pa lencsár Lőrinc, Nagybá nya – 20 lej 
(2 db. egyszerű/póló ráadás), Les Gá -
bor, Nagybánya/Bodony – 10 lej (egy -
szerű/póló ráadás), Romok Ágo ta,
Misztótfalu – 10 lej (egysze rű/ pó ló
ráadás), Diószegi Ivett, Nagy bá nya –
100 lej (ezüst), Tóth Zsejke, Szat már -
németi – 10 lej (egyszerű/póló rá a -
dás), Kovács András, Nagybánya – 10
lej (egyszerű/póló ráadás), Ko vács And -
rás, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Zagy -
va Piroska, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Metz Enikő, Nagybánya – 100 lej (e -
züst), Dinu Gabriella, Nagybá nya – 100
lej (ezüst), Név nélkül, Nagy bánya –
100 lej (ezüst), Tóth-Béres Jú lia, Bu -
da pest – 10 lej (póló bó nusz), Mada -
ra ssy Zsolt, Nagybánya – 50 lej (bronz
téglajegy).

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

Tiszteletből, mag yar barátaim iránt
Lehet, hogy ez nem egy hosszú cikk, vagy egyáltalán nem is cikk. Az egyszerű

dol gokat néhány szóban is el lehet mondani. Egyszerű, szívből jövő, igaz ér -
zelmek kifejezéséhez nincs szükség dagályosságra, szóvirágokra.

Egyik ismerősömet, aki az AEÁ-ban született amerikai állampolgár, de ro mán
állampolgárral házasodott össze, és aki itt, Erdélyben él, gyakran láttam szo mo -
rúnak, mert elmondása szerint nem tudja megérteni, hogy a politikusok és még
egyes egyszerű emberek is miért keltenek ekkora gyűlöletet a két etnikum, a mag yar
és a román között.

Nem tudja megérteni, miért akarnak egyesek minden áron gyűlölködni.
Néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy magyarul tanul. Miért, cso dál -

koz tam rá, hiszen tudom, hogy olyan városban él, ahol nem túl nagy számú a ma -
g yar közösség.

A férjem miatt tanultam meg románul, és mert Romániában élek, mondta mo -
so lyogva. Most magyarul tanulok. Nem könnyű, számomra nehéz nyelv, de már
tudok néhány szót, még számolni is. Nem adom fel, magyarul is meg fogok ta nul -
ni. Miért? Egyszerű, a mag yar barátaim iránti tiszteletből.

Igazi lecke tiszteletből és jóérzésből. És íme, tekintettel arra, hogy egy ideje
amúgy is azon gondolkodtam, hogy én is megtanulok magyarul, ez megadta a
szük séges kezdőlökést ehhez. Gyűlölködni, prekoncepciókat követni könnyű. Egy 
etnikum részletesebb megismeréséhez a közösség nyelvének megtanulása az első 
lépés. Nem ismerheted meg mélyebben azt a közösséget, ha nincs legalább né -
hány alapfogalmad a nyelvéről.

Ezzel nem valamilyen mag yar nyelvtanfolyamot akarok reklámozni. Ez csak
egy első lépés a normalitás, a mentalitás megváltozása felé, egy egyetlen nyelv -
be, kultúrába és hagyományba, a szomszédok nyelvének és kultúrájának el nem
fogadásába és elutasításába betokosodott felől egy olyan felé, mely nyitott mind -
a zok irányába, akikkel nap, mint nap együtt élünk.

(Răzvan Lupescu: Din re spect pentru prietenii mei maghiari / corbiialbi.ro /
a foter.ro fordítása)
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Receptek

Fehérboros ponty
Hozzávalók / 2 adag:
A ponty pácolásához:
2 kg ponty (egészben)
3 gerezd fokhagyma (kilónként)
2 csokor petrezselyem
2 db babérlevél (őrölt)
1 tk kakukkfű
1 tk kapor (őrölt)
1.5 dl olívaolaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 ek mustár
2 dl fehérbor (száraz)
A szószhoz:
3 db paradicsom
1 közepes db piros kaliforniai pa prika
2 közepes fej vöröshagyma
1.5 dl főzőtejszín

Elkészítés:
A halat letisztítjuk, belső szerveitől megszabadítjuk, kopoltyúját kiszedjük,

0,5 cm-ként beirdaljuk. Sózzuk-borsozzuk.
A páchoz a hozzávalókat alaposan összekeverjük, majd az előkészített nyers

halat bekenjük a páclével és alufóliába tekerve egy napot pácoljuk.
Sütéskor olajozott tepsibe fektetjük a bepácolt halat, és mellétesszük a szósz -

hoz való zöldségeket, majd ráöntjük a fehérbort. Alufóliával lefedve fél óra alatt
összepároljuk. Fél óra elteltével a halat átrakjuk egy kiolajozott tepsibe és így
süt jük tovább, hogy a bőre kicsit ropogós legyen. A zöldségeket a haltól külön,
de ugyanabban a sütőben még kb. fél óráig fólia nélkül tovább sütjük.

Amikor a zöldségek megpuhultak edénybe tesszük a levével együtt, majd
összeturmixoljuk, és a tejszínnel felöntve összeforraljuk.

A halat a sütőben néha óvatosan megforgatva ropogósra sütjük, és az el ké -
szült szósszal tálaljuk.

Böllér káposzta
Hozzávalók / 4 adag:
20 dkg sütnivaló kolbász (1 szál)
20 dkg véres hurka (1 szál)
20 dkg májas hurka (1 szál)
40 dkg savanyú káposzta (össze -

vágva)
5 közepes db burgonya
1 nagy db vöröshagyma
4 dl tejföl
3 ek napraforgó olaj

fekete bors ízlés szerint (őrölt)
1 ek zsemlemorzsa
só ízlés szerint (amennyiben szükséges)

Elkészítés:
A kétféle hurkát, kolbászt hústűvel megszurkáljuk, és megsütjük. Hűlni hagy -

juk. A burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk, és langyosra kihűtjük. Ami -
kor szeletelhető állapotban vannak, felkarikázzuk a burgonyát, a kolbászt és a
hur kákat. A hagymát félbevágjuk, majd vékonyan felszeleteljük. 2 evőkanál
ola jon üvegesre fonnyasztjuk.

Egy kisebb zománcos tepsit 1 evőkanálnyi olajjal megkenünk és megszórjuk
zsemlemorzsával. Ezután a tepsit kirakjuk a burgonya karikákkal. Nem baj, ha
dupla sorba fér bele. Tetejüket megszórjuk őrölt borssal.

A burgonyakarikákra elterítjük a hagymát. A káposztát apró darabokra vág -
juk, és a hagymakarikákra szórjuk. Ha van kolbászzsiradék, azt is elosztjuk a sa -
vanyú káposztán. A tejfölbe teszünk őrölt borsot, és itt-ott megpettyegetjük vele
a káposztát.

A tejfölös káposzta tetejét kirakjuk vegyesen a hurka és kolbászkarikákkal.
Erre locsoljuk a megmaradt tejfölt.

Előmelegített sütőbe tesszük, és jól átsütjük (kb. 30perc). Langyosra hűtjük,
és négyzetekre vágva kínáljuk.

Bolognai lencse
Hozzávalók / 4 adag:
40 dkg lencse (beáztatott)
1 db babérlevél
1 közepes fej vöröshagyma
10 dkg füstölt szalonna
60 dkg darált sertéshús
18 dkg sűrített paradicsom
2 ek ketchup
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (őrölt)
kakukkfű ízlés szerint
rozmaring ízlés szerint

2 ek napraforgó olaj
1.5 dl vörösbor
8 dkg sajt (reszelt)
1 teáskanál petrezselyem (szárított)

Elkészítés:
A beáztatott lencsét sós vízben a babérlevéllel együtt megfőzzük.
A felkockázott szalonnát kissé megpirítjuk az olajon, majd a felaprított hagy -

mát megfuttatjuk rajta.
Hozzáadjuk a darált húst, és kifehéredésig pirítjuk, kb. 10 perc. Sózzuk, bor -

sozzuk.
Belekanalazzuk a paradicsompürét és a ketchupot, majd felöntjük kb. 2 dl

víz zel, hogy sűrű mártást kapjunk.
Kakukkfűvel és rozmaringgal ízlés szerint fűszerezzük.
Lassanként hozzáadjuk a vörösbort, és 10-12 percig pároljuk.
Ha elkészült, beleforgatjuk a leszűrt lencsét, majd tálalás előtt megszórjuk

reszelt sajttal és egy kis petrezselyemmel. 
                            (nosalty.hu)

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -  AZ  ÖN  LAPJA!

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

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!
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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 TE -
LŐ KET, bri gá dokat keresünk angliai
mun kára januári kezdéssel. Telefonszám:
0756- 295 736; e-mail: angliaiszigetelo 
@gmail.com.

GYÁSZJELENTÉS

Január 1-én lesz 5 éve annak a
szo morú napnak, amikor a szeretett

KOVÁCS PIROSKA
örökre megpihent. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes.
A bánatos család.

2016 január 1-én fájdalmas 5
éve, hogy szeretett férjem

SZÁSZI IMRE
beteges, elfáradt lelkét magához

szó lította az Úr.
Az idő múlik, feledni nem lehet, /

csak ima közben letörölni hulló
köny nye im.

Nyugodjon békében jóságos, sze -
re tetre, tiszteletre méltó lelked.

Bánatos feleséged Nusika

De cem ber 29-én volt 6 éve, ami kor
NAGY ZOLTÁN

(a Halász)
örökre itt hagyta szeretteit.
Drága emlékét szeretettel őrzi

fe le sége Judit, leánya Márta,
unokája Lóránd.

Szomorú szívvel és szeretettel
em lékezünk január 2-án a drága

SZŐKE JÓZSEFRE
halálának 20. évfordulóján.

Nyu galma legyen csendes, emléke
áldott. Húga és családja.

Mély fájdalommal emléke zünk
2015. január 1-re, amikor a szeretett

APJOK GÁBOR
szíve örökre megszűnt dobogni.
Em léke legyen áldott, nyugalma
csen des. A gyászoló család.

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé günk
részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

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.

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

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 várunk mindenkit!

* 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!

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. január 7.

0747017580 – Csoma Bea

A Teleki Mag yar
Ház és kurátorai,

munkatársai nevében

Békés, boldog
új esztendőt

kívánunk 
minden bá nya vidéki magyarnak!

Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra.

Tanári különnyugdíj,
nő a minimálbér

A pedagógusoknak is speciális 
nyugdíjat biztosítana egy törvény -
kezdeményezés, májustól 1250 lej -
re nő a bruttó minimálbér.

A pedagógusoknak is speciális nyug -
díjat biztosítana az a kezdeményezés,
amelyet többségben PSD-sek nyújtot -
tak be a parlamentbe. A többlet jöve de -
lem azoknak a pedagógusoknak járna,
akik legkevesebb 30 évet dolgoztak a
tanügyben, az összeg pedig a nyug díj -
ba vonulást megelőző 12 hónap bruttó
átlagának a 80 százaléka lenne. A tör -
vénytervezet indoklása szerint ily mó -
don a pedagógusok is megkapnák azt
az elismerést, amit a többi, speciális nyug -
díjra jogosult kategória. (erdély fm)

***
Májustól 1250 lejre nő a jelenlegi

1050 lejről az országos bruttó mini mál -
bér – ebben egyeztek meg kedden, hosz -
szas tárgyalások után a HotNews érte -
sü lései szerint a kormány, a szakszer ve -
zetek és a munkaadói szövetségek kép -
viselői. A hírt megerősítette a Media fax -
nak Bogdan Hossu, az Alfa Kartell Szak -
szervezeti Szövetség vezetője is.

Abban is megállapodtak a felek, hogy
közösen készítenek hatástanulmányt a
minimálbér-emelés gazdasági követ -
kez ményeiről. Az intézkedést formá li -
san a kormány, a szakszervezetek és a
munkaadói szövetségek képviselőiből
álló Gazdasági és Társadalmi Tanács -
nak is jóvá kell hagynia.

A HotNews úgy tudja, hogy a kor -
mány csak júliustól kívánta emelni a
minimálbért, mert előbb látni akarta a
január elsejétől életbe lépő új adó tör -
vénykönyv gazdaságra gyakorolt hatá -
sát. A szakszervezetek ragaszkodtak a
május elsejei dátumhoz, és tünte tése ket
helyeztek kilátásba, ha kérésük nem tel -
jesül. A minimálbér 2016-os emelését
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a
szak szervezetek követelték, a Ponta-
 kor mány ígéretei közt is szerepelt. A
munkaadói szövetségek arra figyel mez -
tettek: külö nösen a gyengén fejlett ré -
giókban áll fent az a veszély, hogy ha -
tására a cégek feketén kezdik fizetni al -
kalmazottaikat. (maszol.ro)

Karácsonyi témájú
hirdetés karácsonykor?

Hallatlan!
Egy keresztény szervezet reklám i dőt

vásárolt volna a brit mozikban. Ké ré sü -
ket elutasították, arra hivatkozva, hogy 
a hirdetés „túl vallásos”.

Az, hogy egy karácsonyi tartalmú hir -
detés „túl vallásos”, talán nem annyira
meglepő, az már inkább, hogy mitől le -
het sértő a szóban forgó videó – leg a -
lábbis nem Bruneiben, Szomáliában és 
Tadzsikisztánban, ahol idén betiltották 
a karácsony megünneplését, hanem Ang -
liában. Mindenesetre a Dig i tal Cin ema
Me dia csoport, amelytől a reklám felü -
letet vásárolta volna a non profit ke resz -
tény szervezet, arra hivatkozott, hogy a 
cég politikájának része a vallási vagy
politikai tartalmú hirdetések mellő zé se.

A videó egyébként ennél ártat la nabb
már nem is lehetne: egy mai család ké -
pétől – egy montázs-szekvenciában – a 
Kisjézus jászoláig eljutva arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a karácsony eredeti ér -
telme Jézus születése (A karácsony
Krisz tussal kezdődik, ez a címe is). A
videónak azonban par a dox módon szin -
te jót tett a mozikból való kitiltás: a
YouTube-on eddig több mint 264 ez -
ren nézték meg.

Nagy-Britanniában idén nem ez az
első ilyen eset: novemberben az ang li -
kán egyház egyik hirdetése nem kapott 
engedélyt a londoni mozikban való 
mellesleg szintén karácsony előtti hét -
re időzített – levetítésre. Annak a hir -
de tésnek is rendkívül offenzív volt a
tartalma: a videón látható, politikailag
amúgy nagyon korrekt módon össze vá -
logatott emberek a Miatyánkat mond -
ták el soronként.

(foter.ro)
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Így rúgták ki José
Mourinhót a Chelsea-től
Az NBC Sports értesülése szerint a két kiváló középpályás, a spa -

nyol Cesc Fabregas és a belga Eden Haz ard vitte a főszerepet José
Mo urinho megbuktatásában. Mourinhót csütörtökön menesztette a
vezetőedzői posztról az angol focibajnokságban címvédő Chelsea.
Közben az is kiderült, mi történt az utóbbi napokban a Chelsea-nél,
és mitől lett paranoiás a portugál szakember.

Azok után, hogy ebben a bajnoki sze -
zonban hihetetlen mélyrepülést muta -
tott be a csapata, José Mourinhót az sem
mentette meg, hogy ő a Chelsea tör té -
ne tének legeredményesebb edzője. Az
eddigi 16 fordulóban kilenc vereséget
szenvedett, és egyetlen ponttal előzi meg
a már kiesést jelentő, 18. helyen álló
Norwich Cityt a tabellán.

Az NBC saját forrásaira hivatkozva 
azt közölte, hogy Fabregas és Haz ard
házon belül rendre bírálta Mourinho ed -
zésmódszereit, munkastílusát. Állító lag
Haz ard kilátásba helyezte, hogy ha Mo -
urinho marad, akkor ő az idény végén
távozik, méghozzá a Real Madridhoz.
Most már azt is tudjuk, miért.

A Tele graph nevük elhallgatását ké -
rő játékosokra és klubalkalmazottakra
hivatkozva nagyobb elemzést közölt az
52 éves portugál edzőzse ni távo zásá -
ról, amiből az is kiderül, hogyan zajlott 
pontosan Mourinho kirúgása. A csapat 
karácsonyi közös ebédje érthetően rossz
hangulatban zajlott, délután kettőkor már
csak néhányan lézengtek a cobhami ed -
zőközpontban, amikor az egyik játékos 
kiszúrt a folyosón néhány klubvezetőt.

A játékos azonnal írt néhány csapat -
társának, majd a csetelésbe becsat la ko -
zott egy klubalkalmazott, és elárulta,
Bruce Buck elnök és Eu gene Tenen ba -
um klubigazgató tíz percre bementek
egy tárgyalóba Mourinhóval. Kicsit ké -
sőbb érkezett a megerősítés: Mourin -
hót kirúgták.

A lap azt írja, Mourinho árulózó ki -
rohanása nem az első hasonló meg nyil -
vánulása volt, csak a korábbiak nem vol -
tak nyilvánosak. Az elmúlt hetekben
többször is figyelmeztette a játékosait,
hogy legyenek óvatosabbak azzal, ki nek
mit mondanak, mert a csapatra üthet
vissza a szivárogtatás.

A Tele graph úgy tudja, Mourinho a -
zon rágott be, hogy a Porto elleni, a to -
vábbjutásról döntő Bajnokok Ligája- -
mér kőzés előtt egy portói újságíró barát -
ja közölte vele, a portugál klubnál min -
denki tudja, hogy ki fogja hagyni a csa -
patából Cesc Fabregast. A kulcs fon tos -
ságú információ kiszivárgása nagyon

felbosszantotta Mourinhót, ekkor szólt 
először a játékosainak.

Egy klubalkalmazott szerint Mo urin -
ho annyira paranoiás lett, hogy már az
edzéseken is úgy osztotta szét az egy -
más közti játékra a csapatokat, hogy a
játékosok se tudják, ki lesz kezdő, és ki 
nem. Kezdőcsapatot rendszerint csak köz -
vetlenül a meccsek előtt hirdetett.

Braniszlav Ivanovicsról régen mond -
ják, hogy igazából azért van a Chel sea-
 nél, mert ő Mourinho téglája az öltö ző -
ben, az ő segítségével igyekszik követ -
ni, miről mit gondolnak a futballisták.
Erre az előző idényben azzal cáfolt rá a 
szerb védő, hogy végig óriási for má ban
futballozott, de ettől még lehetséges,
hogy tényleg jelentett a főnöknek. Mo -
urinho mindenesetre nem csinált titkot
belőle, hogy sejti, ki szivárog tat: első -
sorban Fabregast és Haz ard-t vádolta.

A Tele graph kiemeli, nem lehet vé -
let len, hogy egy meggyőző teljesít mény -
nyel bajnoki címet szerző csapatból nyá -
ron 10 játékos akart távozni, és nem csak
perememberek, hanem olyan játéko sok
is, mint Diego Costa, Os car és Willian. 
A játékosoknak elegük lett az edzőjük
állandó konfliktusos nyilatkozataiból, és
már az Eva Carneiro-ügy előtt is rossz
hangulatú volt az öltöző.

Mourinho egyre feszültebbé vált, a
bírókra tett megjegyzései előbb pénz be,
aztán eltiltásokba kerültek, míg végül a 
játékosok maguk kérték meg, hogy ma -
radjon csendben, és fókuszáljon in kább
a saját csapatára. Pedig ekkor már nem
volt felhőtlen a viszonya a kulcs játé ko -
saival, Diego Costát a súlya miatt veg -
zálta, Haz ard-t pedig nem akarta a ked -
venc helyén, a 10-es poszton játszatni
(azóta már játszatta ott, de nem sokat
javult a belga formája). Fabregas pedig 
egyszerűen úgy játszott, mintha a pá -
lyán sem lenne.

A katalán irányító egyébként meg -
kapja a magáét a szurkolóktól. Miután
tegnap könnyek között búcsúzott Mo u -
rinhótól, a szurkolók nekiestek Twit te -
ren, hogy inkább futballozott volna, és
jobban tenné, ha inkább elhúzna a csa -
pattól.(origo.hu)

Nyolc évre tiltották el Blattert és Platinit 
A Nemzetközi Labdarú gó- szö vet -

ség (FIFA) etikai bizottsága nyolc évre 
eltiltotta minden, futballal kapcsolatos
tevékenységtől a korrupciós botrány -
ban érintett Sepp Blattert (79), a szer -
vezet volt elnökét, illetve az európai szö -
vetség (UEFA) első emberét, Michel
Pla tinit (60).

Véget ért a hónapok óta tartó bot -
rány az etikai bizottság bizonyítottnak
látta, hogy Blatter és Platini több pon -
ton is megszegte a FIFA etikai sza bály -
zatát (a megvesztegetésről és korrupció -
ról szóló 21.1 paragrafust – érdek el len -
tét, ajándékok felajánlása, a szerve zet -
hez méltatlan magatartás).

A legfőbb indok az volt, Platini jo -
gosulatlanul kapott 2 millió svájci fran -
kot (581 millió Ft-ot) a FIFA-tól. Így
hiába magyarázkodtak mindketten, e -
gyi kük érvét sem fogadta el a testület.
Az összes kifizetést illegálisnak érté k -
elte. Az egyaránt nyolcéves eltiltás mel -
lett mindketten pénzbírságot is kaptak,
Blatter 50 ezer (14,5 millió Ft), Platini
pedig 80 ezer svájci frankot (23,2 mil -

lió Ft-ot).
– Jo seph Blatter a FIFA elnökeként

jóváhagyott egy olyan kifizetést Pla ti -
ni úrnak, amely a mindkettejük által a -
láírt, 1999. augusztus 25-én keltezett e -
gyezség alapján jogosulatlan volt. Blat -
ter úr írásos nyilatkozatában és szemé -
lyes meghallgatása alkalmával sem tud -
ta bizonyítani, hogy a kifizetésnek volt 
jogalapja. Szóbeli egyezségről tett meg -
állapítását a bizottság nem találta meg -
a lapozottnak és elfogadhatónak” – tu -
dat ta a független etikai testület.

Mindkét futballvezér korábban je -
lez te, fellebbez, ha az etikai bizottság
szankciókat léptet életbe vele szem ben.
Blatter és Platini nyolcéves eltiltása a -
zonnal hatályba lépett. (Blikk)

Nagy László már nem csak a
pályán segíti a Veszprémet

Új vezetéssel, megújult szervezeti keretek között, de változatlan
célokkal vág neki a 2016-os évnek a Veszprém Kézilabda Egyesület.

A megüresedett elnöki posztot - amint
arról a klub közleményben tájékoztatta 
az MTI-t - Szabó János, a Mag yar Te -
lekom pénzügyi vezérigaz gató-helyette -
se tölti be. A szombati rendkívüli köz -
gyű lés döntése nyomán bekerült az el -
nökségbe Nagy László, az MVM Veszp -
rém csapatkapitánya.

Társelnökként továbbra is Ká lomis -
ta Gábor tevékenykedik majd, míg az
új főtitkár Fazekas Zsolt lett. Az el nök -
ség tagjai még Eppel János, Erdei Ta -
más, Csermely Péter, Hajnal Csaba és
Csoknyai István.

A klub tulajdonában lévő és a csa -
patot működtető Veszprémi Kézilabda
Zrt-ben is történtek változások. A fel -
ügyelőbizottságba beválasztották az új 

elnököt, Szabó Jánost, továbbá Tala bér
Mártát és a veszprémi önkormányzat
részéről Porga Gyula polgármestert.

Mivel Veszprém önkormányzata a
gaz dasági társaság 10 százalékos tulaj -
donosává válik, a közgyűlés létrehozta
a részvénytársaság igazgatóságát is. Az
ötfős igazgatóság tagja: Óvádi Péter, Ká -
lomista Gábor vezérigazgató, Mihalo -
vits Péter, Lakatos Antal és Várhegyi
At tila.

A legeredményesebb mag yar kézi -
labdaklub célja változatlan: megnyerni 
a mag yar bajnokságot és kupát, vala -
mint a SEHA Ligát, továbbá bejutni a
BL Fi nal Fourba, azaz a négyes kölni
döntőbe.

(Origo)

Kommandósok vigyáznak
az angol focistákra az Eb-n 

Mintha csak a brit miniszterelnök
vagy a királynő lenne, úgy vigyáznak 
majd az angol labdarúgó válogatottra 
a 2016-os Európa-bajnokságon. A Mir -
ror című napilap információi szerint u -
gyanis a SAS (Spe cial Air Ser vice),
vagyis a Különleges Légi Szolgálat, a 
brit haderő legfontosabb és legna gyobb
harcértékű speciális alakulata ügyel
Wayne Rooney (29) és társai bizton -
sá gára. A francia védelmi miniszter, Je -
an- Yves Le Drian ugyanis segítségért
fordult az Európai Unióhoz, hogy a no -
vemberi párizsi terrorcselekmények
miatt megerősítsék a biztonsági ké -
szült séget. A britek „házon belül” ol dot -
ták meg a problémát, hiszen a már em -

lített SAS vigyáz majd a nemzeti csa -
patra, s valószínűsíthetően az Egye -
sült Királysághoz tartozó walesiekre
és az északírekre is.

Szakértők szerint az angolok nyi -
tó meccse Oroszország el len, ame lyet
június 11-én rendeznek Mar seille- ben
kiemelt kockázatú, ugyanis mindkét
ország részt vett Szíria bombá zá sá ban.

„Franciaország segítséget kért, s
er re a jogszabályok lehetőséget is ad -
nak, annak ellenére, hogy korábban i -
lyesmire még nem került sor” – je -
gyez te meg Federica Mogherini, az EU
külügyi és biztonságpolitikai főkép -
vi selője.

(blikk.hu)
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