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Könyvbemutató Borsán és Kolozsváron

Olimpiai álom a Radnai-havasokban
December 11-én, 12 órától mutatják be Bor -

sán, a polgármesteri hivatal 1. emeleté nek köz -
ponti halljában a Visul unei olimpiade de iarnă în
munţii Rodnei című kötetet, melynek szerzője
Killyéni  András-Péter sporttörténész. A mag yar vál -
tozat, az Olimpiai álom a Radnai-havasokban cí mű 
kötet Kolozsváron kerül bemutatásra, de cem ber 14-
 én, 18 ótától.

Mindkét eseményen jelen lesznek a kötetben sze -
replő Kovács testvérek, Gedeon és Barna.

„Csak tiszta forrásból” - immár IX. alkalommal
A Sylvester János Egyesület immár IX. alkalommal szervezte meg Szi -

nérváralján a „Csak tiszta forrásból” című megyeközi szavalóversenyt,
amelyen 14 tanintézményből (óvodából és iskolából) mintegy 90 ver seny -
ző és 45 felkészítő pedagógus (13 óvónő, 24 tanítónő, 8 mag yar nyelv és
irodalom szakos tanár) vett részt. A versmondó versenyt a Communitas
Alapítvány és dr. Bónis István parlamenti képviselő támogatta, a szak ha -
tóság részéről pedig Hit ter Annamária mag yar tagozatért felelő tanfel ü -
gye lő tisztelte meg jelenlétével a maratonira sikeredett megmérettetést -
tud tuk meg Tepfenhárdt Ágota programfelelőstől.

Helyszűke miatt ezen a héten az óvodás, jövő héten pe dig a 0-8. osz -
tályos díjazottak és felkészítő tanáraik névsorát tesszük közzé:

Óvoda
Kiscsoport

I. díj: Ujlaki Tamara, Alexiu Be rin -
de Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógusok: Tep fen -
hárdt Ágota, Pop Monica-Ioana

II. díj: Henter Dóra, 30-as Számú
Napköziotthonos Óvoda, Nagybánya,
felkészítő pedagógusok: Tunyogi Imo la,
Tönkő Anita

III. díj: Sike Klaudia, Alexiu Be rin -
de Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá ral -
ja, felkészítő pedagógus: Hiripi Erzsé bet

Dicséret: Körmendy Klára, Otilia Ca -
zimir Napköziotthonos Óvoda, felké -
szí tő pedagógusok: Munteanu Erika,
Almási Lilla

Középcsoport

I. díj: Bónis Orsolya, 30-as Számú
Hosszabbított Programú Óvoda, Nagy -
bánya, felkészítő pedagógus: Barcs Éva

II. díj: Domokos Alexia, Alexiu Be -

rinde Mezőgazdasági Líceum, Szinér vá -
ralja, felkészítő pedagógus: Hiripi Er zsébet

III. díj: Ladányi Erika, 30-as Szá -
mú Napköziotthonos Óvoda, Nagy bá -
nya, felkészítő pedagógusok: Tunyogi
Imola, Tönkő Anita

Dicséret: Tamási Rita, Alexiu Be rin -
de Mezőgazdasági Líceum, Szinérvá -
ralja, felkészítő pedagógusok: Tepfen -
hárdt Ágota, Pop Monica- Ioana

Jaklovszki Rebeka, Otilia Cazimir
Napköziotthonos Óvoda, Nagybánya, 
felkészítő pedagógusok: Munteanu Eri -
ka, Almási Lilla

Nagycsoport

I. díj: Balog Tamás Márton, Kós Ká -
roly Általános Iskola, Szamosardó, fel -
készítő pedagógusok: Ilyés Csilla Má -
ria, Nagy Timeea

II. díj: Keresztes Zsanett, Leőwey 
Klára Elméleti Líceum, Márama ros szi -
get, felkészítő pedagógus: Rozsnyai Ro -
mina

III. díj: Antal Ádám Róbert, 12-es
Számú Normál Programú Óvoda, Nagy -
bánya, felkészítő pedagógus: Ignát Etel ka

Dicséret: Körmendy Nikolett, Oti lia
Cazimir Napköziotthonos Óvoda, fel ké -
szítő pedagógusok: Munteanu Erika,
Almási Lilla

Banc Timea Dea, 12-es Számú Nor -
mál Programú Óvoda, Nagybánya, fel -
készítő pedagógus: Ignát Etelka

(ta)

Zongorahangverseny

Szereti Ön
Chopint?

Az RMDSz és a Szentháromság
Római Katolikus Plébánia szere tet -
tel hívja és várja Önt és kedves csa -
ládját de cem ber 4-én, azaz MA 18.30 
órától a nagybányai Szent háromság 
római ka tolikus templomba, ahol ré -
szesei le hetnek Thurzó Zoltán Mag yar
Kul tú ra-díjas zon go raművész hang -
ver senyének.

A belépés díjtalan.

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

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

Jelentkezz a 0362-417818-as te -
lefonszámon.

November 16-20. között egy csapatnyi középiskolással a magyarországi
kö z épiskolai élettel, a szekszárdi dombvidékkel, a Sárköz néprajzi nevezetes sé -
geivel és a helyi mesterségekkel ismerkedtünk az I. Béla Gimnáziummal közö -
sen nyert Határtalan pályázatunk keretén belül. A diákok között szövődő barát sá -
gok, a kol légákkal folytatott szakmai beszélgetések, s a rengeteg pro gram nemcsak
köze lebb hozta egymáshoz a két ország diákjait és pedagógusait, de olyan tapasz -
talat cse rének bizonyult, melyet mindenképp folytatni szeretnénk a tavaszi „vissza -
vá gón” - új barátainkkal együtt szeretnénk megünnepelni március 15-ét Nagy bá -
nyán és környékén. (Oravecz Csongor fotója)

Németh László Elméleti Líceum

Határtalan! Kirándulás Szekszárdra

Sajtóközlemény
A Megyei Képzőművészeti Mú ze u m

(Nagybánya, Május 1. utca, 8. szám) ál -
lan dó és időszakos kiállításainak eme -
le ti részei karbantartási, korszerűsítési
és felújítási munkálatok miatt korlá to -
zásokkal látogathatóak 2016. január 31-ig.

Emiatt a jegyárak is változnak: a tel -
jes jegy 3, míg a kedvezményes jegy
ára 1 lejbe kerül.

Dr. Tiberiu Alexa igazgató
Dr. Ioan An gel Negrean

pro gram és mar ket ing felelős

Képzőművészeti Galéria

Deák János
festőművész egyéni

kiállítása
A 2015. novem ber 23- án megnyílt

kiállítás de cem ber 6-ig látogatható a
Part ner Galé riában (V. Luca ciu - Fel -
ső bányai - utca, 13. szám).

Mindenkit szeretettel várunk!
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangélikus-Lu -

theránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap délelőtt  10 óra -
kor úrvacsoraosztással egybekötött ün -
nepi istentiszteletre vár mindenkit. U -
gyanitt egyházközségi közgyűlésre ke -
rül sor.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Varga József Lajos test -
vé rünket, akit 48 évesen szólított ma -
gához az Úr. 

* Ugyanitt Dali Csaba Zsolt, Szer -
dahelyi Barbara, Csáki Róbert és Fe -
cser Katalin tartotta keresztvíz alá Nagy
Béla Lórant és Dali Emese kisfiát, aki a 
keresztségben a Nagy Márton Le -
ven te  nevet kapta.

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.

Két gyerekhadsereg háborúja
1914-ben Felsőbányán 

Lőrincz János felsőbányai népi költő 28, rajzaival illusztrált füzetben je -
gyezte le verseit, visszaemlékezéseit.

A népi költő 1914-ben 14 éves volt. A háborús propagandától megté vesz -
tettek is tüntettek Szerbia el len. A frontra vezényelt férfiakat a felvirágzott vo -
natnál hozzátartozóik lelkendezve búcsúztatták. Sokan azt hitték, hogy „mire
a falevelek lehullnak”, győztesen térnek haza.

Harci kedvtől fűtött felsőbányai gyerekek egy játékot rendeztek, amelyben
az Antant és a központi hatalmak  hadserege harcolt egymással.

Lőrincz János 22. füzetében örökítette meg a gyerekhadseregek háborúját. 
Az alábbiakban stilizálva, némiképpen módosítva teszem közzé a népi költő
visszaemlékezéset. (Boczor József)

***
„Nagyon sok 10-14 éves fiút, sőt betegápoló lányokat is behívtunk. A két

hadsereg először a Pécsi-réten, majd a Szent János-pataknál gyakorlatozott.
A tisztikarban volt még Buges, Rusolán, Rusiczki. Orvos Jeremiás Feri volt, mert
ő harcolni nem akart... Aztán nagy hűhóval az erdő alatti patakhoz me ne tel -
tünk. Ott már várt az ellenség minket. Először nekünk kedvezett a szerencse...
Hanem egyszer csak fordult a kocka. A rétek végénél, a domboldalon beásta
magát az ellenség, és nem futamodott meg. Megagyaltuk, püföltük egymást.
Volt sírás, jajgatás. Néhányan zokogva hazaszaladtak.

Akkor aztán jöttek a mamák, mert a papák a fronton voltak. A hadimamák 
drága magzataik testi épségéért aggódtak. Szerencsére súlyos sebesülés, hősi
halott nem volt. A horzsolás annyira fájt, mint egy szúnyogcsípés... Az asszony -
sereg előtt meghátráltunk, békét kötöttünk. Bárcsak a nagyhatalmak is követ -
ték volna a példánkat!... Fegyvereinket, fakardokat, fapuskákat, a zászlókat
hazavittük. Sajnos, azok nem kerültek a Hadtörténeti Múzeumba, hanem egy
ideig a padláson a szút táplálták.

Nemsokára mi is bevonultunk, de már nem lelkendezve, felvirágzott vo nat -
tal... A fronton gyakran kétségbeesve azt gondoltuk, hogy kár volt meg szü let ni...”

Jogi fogalomtár (8.)

Vesztegetés (románul darea de mi -
tă) – ezen korrupciós bűncselekményt
a román Büntető Törvénykönyv  a 290. 
szakasz által  szabályoz 5 bekezdésen ke -
resztül.

Ilyen értelemben a törvényes meg -
határozás szerint akkor beszélünk vesz -
tegetésről, ha egy hivatalos személy nek
az elkövető közvetlenül vagy közvetett 
módon pénzt vagy más, őt nem meg il -
lető hasznot ígér, felajánl vagy átad, a
hatáskörébe tartozó vagy ezzel kap cso -
latban lévő szolgálati kötelesség telje -

sítése, nem teljesítése, ennek gyor sítá sa
vagy lassítása érdekében. Az ígéret, fel -
ajánlás vagy átadás történhet a szíves -
ség teljesítése előtt, közben vagy ez u -
tán. A bűncselekmény elkövetéséhez e -
légséges a pénz vagy más haszon ígé re -
te, felajánlása, nem szükséges ezt elfo -
gadni, vagy valamely ígéretet tenni ez -
zel kapcsolatban.

A bűncselekmény elkövetését a tör -
vény 2-től 7 évig terjedő szabad ság vesz -
téssel bünteti. Ezen kívül a 308. sza kasz 
szerint enyhített, ehhez hasonló bűntett -
nek számít, ha a vesztegetést bármely
közügyeket végző, de nem hivatalos sze -
mély el len követik el.

Például abban az esetben ha gyors -
hajtásért a közlekedési rendőrség egyik
ellenőre megállít s a jegyzőkönyv meg -
írása előtt a szabálysértő pénz nyújt át
neki azért, hogy nézze el neki ezen tettét.

A korrupciós tetteket súlyosságuk

szerint  nagy, közepes és kisebb bűn -
cse lekményekként lehet rendszerezni.
Mivel mindhárom kategóriába sorol ha -
tó vesztegetésnek súlyos követ kezmé -
nyei lehetnek, s társadalmunkban igen
elterjedt ez a jelenség, ezért megál la pít -
ható, hogy a korrupció elleni harc nap -
jaink egyik legnagyobb kihívását jelen -
ti az igazságügy számára.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

 „Nem úgy van most, mint volt régen.”
Moldvából, a Forrófalvi Hagyományőrző Ének és Tánccsoport látogatott el

hétfőn, no vem ber 30-án a koltói „Petőfi Sándor” Művelődési Házba. A „csán -
gó ul beszélő” társulat visszarepítette a jelenlevőket a múltba, a mennyegzői (la -
kodalmi), temetési szokások illusztrálásával, a régi népdalok és a hagyományos
néptáncok segítségével. Az úgynevezett „csángómozgásnak” köszönhetően be -
te kintést nyerhettünk a régi, archaikus mag yar nyelv szépségeibe, aminek meg -
értése nem kevés koncentrációt és odafigyelést igényel a itthoni, modernebb nyel -
vet használóknak. Nem utolsó sorban, a napjainkban fentmaradt moldvai ma g yar -
ságnak sikerült elindítania újra a helyi mag yar nyelvű oktatást. A színes, szebb -
nél szebb hímezésű népviselet, a harmónika és a dob által biztosított hangulat és
a mindig mosolygó társulat a nézőket is táncba hívta. A koltói Somfa Együttes tag -
jai a helyi szokásokkal, táncokkal fogadta a társulatot, ami sok esetben egyezett a 
csángó szokásokkal, bizonyítva, hogy a világ minden szegletében elő magyarok
körében rengeteg a hasonlóság és az egyező hagyomány. A társulat vezetője ki -
jelentette: „Nem vagyunk csodák, de érdekesek vagyunk.” (Tar Henrietta)

Mag yar nyelvtanfolyam 
kezdőknek

3. alkalommal
Megkezdődött az új tanulmányi

év, a mely 2015. október 1-től 2016.
június 30-ig tart. A tanfolyamvezető
Komlósi Lajos sze retettel vár min -
den érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei
Könyv tárba minden hét főn 17.30 óra -
kor.
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Az UNIVER PROD UCT KFT 
munkavállalót keres Nagybányán

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
FELELŐS
pozícióba.

Versenyképes fizetési feltételek, jó csapatmunka, korszerű tehnológia.
Elvárások: felső- vagy középfokú kémiai, élelmiszeripari szakkép zett -
ség. A pozicíó betöltéséhez előnyt jelenthet a mag yar, angol nyelv tudása.

Pályázataikat a hirdetés megjelenésétől számolva 3 héten belül
várjuk az alábbi címen: BAIA MARE, str. MIHAI EMINESCU, Nr.

36A, TEL/FAX: 0262-211037, e-mail: zoltan.olah@univer.ro 

Elhunyt Soós Angéla színésznő
Életének 86. évében elhunyt Soós Angéla, a

Harag György Színtársulat egyik alapítója és ö -
rökös tagja.

Soós Angéla 1929. szeptember 20-án szüle -
tett Marosvásárhelyen, neves vásárhelyi család -
ban. Édesapja, Soós József hét éven át (1945- 1952)
a „székely főváros” polgármestere volt. Szak -
mai tanulmányait Kolozsváron, a Szentgyörgyi 
Ist ván Színművészeti Intézetben végezte, 1953-
 ban szerzett színész diplomát. Az 1953-ban
Nagy bá nyán indult, majd Szatmárnémetiben ál -
landó színtársulatot létrehozó együttes alapító
tagja. Nyugdíjazásáig Szatmárnémetiben szol -
gálta a mag yar színjátszás ügyét. Lírai és karak -
terszerepeket egyaránt játszott, legsikeresebbek a népi figurái voltak. Több i -
ro dalmi est összeállítása és rendezése fűződik a nevéhez.

Pályája során több mint száztíz szerepet játszott el, főként Nagybánya és
Szatmárnémeti színpadain. A rendszerváltást követően, az alapító nemzedék leg -
több tagjával együtt őt is nyugdíjba küldi a színházvezetés, ezt követően sze re p eket
sem kap. 1990 és 2010 között mindössze egyszer lépett színpadra, Ten nessee 
Wil liams Beszélj mint az eső, hadd hallgassalak című kétsze mé lyes drá má jában,
az alapító-társ, Vándor András partnereként (rendező: Bessenyei István).

Színészi pályája mellett jelentős előadóművészi tevékenysége is. Pálya -
kezdése óta a társulat legjobb versmondói közé tartozott, nevét, a társulatnak
írott leveleiben Tessitori Nóra (korábbi beszédtechnika-tanáruk) is kiemeli.
Számos jelentős irodalmi összeállítás és pódiumműsor fűződik a nevéhez, nyug -
díjazása óta szinte állandó zsűritagja Erdély, és a Partium különböző szavaló -
versenyeinek.

2000-ben Szatmárnémetiben ő volt az év embere, 2007-ben a városi és me -
gyei tanács kulturális díját vehette át. A Mag yar Játékszíni Társaság Hűség-
 díjjal, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata pedig örökös 
tagsággal ismerte el több évtizedes munkáját. (szatmar.ro)

Könyvbemutató Sárváron

A testvérvárosi kapcsolat jegyében hétfőn Sárváron is be mu tat -
ták a Szinérváralja - A héthegyű város című rendhagyó monográ fiát.

A sárvári vár lovag termében szép
szám ban összegyűlt közönséget elő ször
a Vörös Krisztina tanárnő vezette gyer -
mekkórus éneke üdvözölte, majd az ü -
dü lőváros polgármestere, Kondora Ist -
ván, illetve a helyi könyvtár vezetője,
Bődi Piroska intézett beszédet az egybe -
gyűltekhez. Szinérváraljai részről a kö -
tet egyik szerkesztője, Sike Mária Már -
ta - aki a hivatalos küldöttség veze tő je -
ként a testvérváros polgármestere, Gab -
riela Tulbure és a váraljai városvezetés 
üdvözletét is tolmácsolta -, lektora,
dr. Tar Nóra Gabriella egyetemi do cens, 
egyik szerzője, Székely Miklós városi
tanácsos és alulírott „tálalták” a kiad -
ványt az olvasók elé.

Másnap, azaz de cem ber elsején Sü -
tő Károly aljegyző kíséretével meglá -
to gattuk testvériskolánkat, a Gárdonyi
Géza Általános Iskolát, illetve a 70 e zer
kötetet birtokló városi könyvtárat, ahol 
Németh Ernő iskolaigazgató, illetve Bő -
di Piroska könyvtárvezető fogadta nagy-
 nagy szeretettel a váraljai küldöttséget.

Ezúton is köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a meghívásért és a szívélyes
vendéglátásért Sárvár Város Önkor -
mányzatának, név szerint is Kondora

István polgármesternek, dr. Szijártó Va -
léria jegyzőnek és Sütő Károly alje gy -
zőnek, a képviselőtestületnek, az érin -
tett intézmények vezetőinek és mind a -
zoknak, akik hozzájárultak a könyv be -
mutató sikeréhez. (Tamási At tila)

Amerikai életem (11.)
Bostonban időztünk néhány napig. Boston Mas sa chu setts 

állam fővárosa és az Egyesült Államok legrégibb városa.
Boston jelentős történelmi események színtere volt az A -

merikai Függetlenségi Háború idején. A város, az épületei 
valahogy nem hasonlítanak a többi amerikai épületek stí -
lusához. A régi, kétemeletes házak európai stílusban épül -
tek, és nagyon tetszettek, természetesen a magasba emel -
ke dő felhőkarcolók is jelen vannak.

Bostonban nagyon sok a látnivaló és az idő sosem elég. 
Boston mindig is az ész, a tudás és az intellektus fellegvára 
volt. Az irodalom, a zene, a kultúra világszínvonalú. Több
mint száz felsőoktatási intézménye van, általános egye te -
mek, orvosi, művészeti szakok, jogi és más karok várják a
tanulni vágyókat.

Meglátogattuk Boston Szépművészeti Múzeumát, ahol
az őskortól a mod ern korig láthattunk alkotásokat: Rem brandt,
Van Gogh, Re noir és más művészek egyes műveit, szobro kat, 
kerámiákat, az ókori Egyiptomból, Görögországból és a Ró -
mai Birodalomból. Aztán négy emeleten az Amerikai Egye -
sült Államok területén született alkotásokat csodálhattuk meg.

Nem hagyhattuk ki a Har vard Egyetemet sem, ha már ott
jártunk Cambridgeben. Har vard a legmagasabb szintű ok -
tatás színhelye, és jelenleg a leggazdagabb egyetem a világon.

Mivel barangolásom színhelyeit nagyjából leírtam, hadd
szóljak néhány szót az Egyesült Államokban töltött idő szak
kulturális vetületeiről is. Több színdarabot és zenés mű sort
is volt szerencsém megtekinteni, mint például a Nut cracker
(Diótörő), a Lit tle Match Girl (A kis gyufaárus lány), a
Mary Poppins, a Trans Si be rian Or ches tra, a The Rocketts
Show, az Andrea Bocelli koncert. Nagy élmény volt An dre
Rieu hol land hegedűművész koncertje is.

Ami az amerikai ünnepeket, hagyományokat illeti, elég 
eltérőek a mieinktől. Amerikában sokféle nemzetiségű és
vallású em ber el, akik nem ünneplik ugyanazokat az ün ne -
peket, így aztán a karácsony, a húsvét veszít a jelentő ségé -
ből, és nagyobb hangsúlyt kap mondjuk a Thanksgiving (Há -
laadás ünnepe), melyet mindenki megünnepel. Úgy é rez tem,
hogy az ünnepekben sok a felszínesség, nincs bennük mély -

ség. Az amerikaiak mindent olyan könnyen vesznek, lehet,
csak azért, mert nem kell megküzdeniük a mindennapi meg -
élhetési gondokkal, vagy lehet, csak én gondolom így.

Laikusként azt láttam, hogy az átlag amerikait nem ér -
dekli más ország történelme vagy kultúrája. Szeretik azt hin -
ni, hogy az ő országuk a legszebb, a legjobb, és ott van a
világ közepe. Nem sokat utaznak külföldre, így aztán nem
tudják, mi van más országokban, vagy hogyan élnek az em -
berek. Természetesen ott is vannak kivételek.

A fiatalok kivándorolnak a jobb élet, az új lehetőségek
reményében, és ez be is válik nekik, ha van egy bizonyos fel -
készültségük, munkahelyük. Ők még be tudnak illeszkedni, 
pláne, ha nyelvtudásuk megfelelő. A szociális rendezett ség,
a tisztaság, a tudat, hogy a fizetésből meg tudnak élni s meg -
engedhetik maguknak, hogy utazzanak, nyaraljanak, mind 
olyan tényezők, melyek ott tartják a fiatalokat. Az idősebb
korosztálynak már nehezebb, nem találnak társaságot, a
nyelvismeret hiánya nagy hátrány. Ahol nagy a mag yar kö -
zösség, az egyház összefogja a társaságot, vagy saját ma -
guk szervezkednek és összejöveteleket rendeznek.

Most, így karácsony előtt az üzletek díszfényben csil log -
nak, mindenhol karácsonyi énekek derítik ünnepi han gu lat -
ra a vásárlókat.

Karácsony előtt esténként mindig kocsiba ültünk és be -
jártunk sok utcát, megcsodálni a házak és a házak előtti
díszkivilágítást, ahol szebbnél szebb mesevilágok eleve ned -
nek meg, ez leírhatatlanul szép. Az állatkert egyik tavának
víztükrén ugyancsak mesefigurák elevenednek meg, zenei
kísérettel.

Végezetül: ott-tartózkodásom alatt sok mindent láttam, 
tanultam, és örvendek, hogy annyi mindennek részese le het -
tem, hogy betekinthettem egy kicsit más népek szokásaiba, 
életvitelébe, tanultam toleranciát, jobban tisztelni a más sá -
got.

Újra eltelt egy év, újra ad vent van. Európa forrong, sok 
az erőszak és a gyász.

Jóságos Isten, fordítsd valahogy jóra a világ sorsát,
az adventi fényedből szórj ránk legalább egy sugárnyit, és
osz lasd el ezt a sok szomorúságot, hiszen az örömünnepet
várjuk. (Vége)

Lázár A.

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd de cem ber 15-én, 15-16 óra kö zött tart ingyenes

jog ta nácsadást a nagy bányai RMDSz  szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1 sz., I.  e me let).
Fontos tudni, hogy szervezési o kok miatt a fo gadó ó rák sze -

mélyes vagy te le fo nos előjegyzés a lap ján tör ténnek, e zért megkér -
jük a jog ta nács adást i gény lő ket, hogy idő ben je lez zék szán dé  -
ku kat a 0262-217103 vagy a 0262- 216593 tele fon számon.

Vörös Krisztina és tanítványai

Kondora István polgármester
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (16.)
-  részlet -

Az 1900-as években a művészek kö -
zötti ideológiai és kenyérharc szen ve -
délye oly magasra csapott, a Hivatalos
Szalon zsűrije el len annyi panasz hang -
zott el, hogy Párizs város tanácsa a meg -
szervezett, független művészeknek a 
Szajna partján két óriási üveg csarno kot
bocsátott rendelkezésére kiállítás cél -
já ra. Zsűri nélkül! Bárki kiállíthatott, a -
ki tíz frankot lefizetett, s ezért négy négy -
zetméter falat kapott. Négy-ötezer kép, 
szobor fért itt el. A vezetőség csupán a
rendezés jogát tartotta fenn magának.
Állítottak ki itt igen jeles festők mellett 
a legtudatlanabb dilettánsok, forradal -
már, újítő festők mellett a legkon zer va -
tívabbak. Nem egy jelentős mod ern fes -
tőnek, például Matisse-nak, Marquet-
 nak az első sikerei innen datálódtak. A
francia közönségnek ez a kiállítás szó -
rakoztatásul is szolgált. A rendezés oly 
formában történt, hogy amint a ren ge -
teg kis benyílón, termeken át az em ber

befelé haladt, mind vadabb és vadabb
képek és szobrok ötlöttek szemébe.

A külső termekben kiállított művek
még csak gyenge arcfintort, mo soly gást 
váltottak ki az emberekből, de amint bel -
jebb került, mind hangosabb kacaj, majd
hisztérikus hahotázás vett erőt a kö zön -
ségen. A megnyitáson, melyen mind há -
rom évben részt vettem, járni sem le he -
tett. A tömeg magával sodort, két kö nyö -
köm tartott, lábaim nem érték a föl det.

Jelentős élmény volt, mikor Matisse-
 nak egy fogadónapján a mi nagy mes -
terünkkel, Szinyeivel találkoztam, akit
egy Körmendi-Frim Ervin nevű fiatal
festő kalauzolt. Szinte rosszul esett lát -
nom, hogy a mi korosabb Szinyeink mi -
ként hajlong Matisse előtt túlzott udva -
riassággal. Ez 1907 tavaszán történt, a -
mikor Szinyei kint járt megfigyelni azt
a művészeti forradalmat, melynek híre
oly nagy port vert fel otthon, s amely
nem volt kedvére. A Matisse-féle abszt -
rakt, transzponált, sommázott festé sze -

tet mások kezdeti munkáival hason lí tot -
ta össze, és nem tartotta kielégítőnek. Er -
ről a véleményről én csak később érte -
sültem, amikor Budapesten laktam, s
gyakran találkoztunk.

Párizsban eljártam koncertekre, részt
vettem minden jelentősebb színházi ese -
ményen. Így jelen voltam a Con cert Co -
lonne hangversenyén, melyen a száz -
húsz tagú zenekar élén George Enescu
debütált óriási sikerrel, s hallottam Strauss
Rich ard Saloméját. Még láthattam Sa -
rah Bernhardot, amint a hetvenéves mű  -
vésznő egy húszéves apáca szerepét ját -
szotta a Vierge d’Avila című darabban, 
csodálatosan.

Drága árat fizettem ezekért a rend kí -
vüli élvezetekért, hiszen a jegyek árát a 
gyomromtól kellett megvonnom. A Tra -
vailleur nevű népkonyhaszerű ven dég -
lőben étkeztünk, a Gare Montparnasse
háta mögött. Itt már ötven cen time-ért
ebédelhettünk, amely ebéd leg több ször
faggyúval elkészített burgonya főze lék -
ből állt. Ha vizet ittunk reá, megfagyott 
a gyomrunkban.

Ezekben az években életem Párizs és
Nagybánya között oszlott meg. Har -
madszori párizsi utazásom alkalmával

Bécsben, az állomás felé haladva, még
nem határoztam, Rómába menjek-e vagy
Párizsba. A sorsra bíztam magam, s vé -
gül is úgy döntöttem, arra a vonatra szál -
lok, amelyik előbb indul. Így érkeztem
harmadszor is Párizsba. (folytatjuk)

Itt a kukoricafosztás ideje*
Megérkezet az Ősz, mint egy jó é -

desanya, két keze tele ajándékkal a szor -
galmas, dolgos gyermekei számára. Meg -
kezdődött a betakarítás kertből, vete -
ményesből, mezőről. Itt az ideje a szü -
re telésnek, málészedésnek, pityóka be -
gyűjtésnek, mert hosszú a tél, szükség
van mindenre.

Mindezzel kapcsolatban gyermek ko -
rom felejthetetlen eseménye volt a ku -
koricafosztás, a hántás.

Kora reggel szekerekkel ment a csa -
lád munkabíró tagjaival, kalákás csapa -
tával a mezőre jól felpakolva ,,kost”- tal
embernek, állatnak. Legnagyobb bá na -
tomra engem nem vittek, de nagy ma -
mám megvígasztalt, hogy én leszek a
segítsége, mert a munkásokat terített

asztallal illik várni.
Estefele érkeztek a megrakott sze -

ke rek. Már kínálta magát az elma rad ha -
tatlan töltöttkáposzta, meg a ,,pánkó”.
Miután lerakodtak a tágas csűrben, mo -
sakodás, majd pohárköszöntő követ ke -
zett. Jóízűen elfogyasztott étel-ital köz -
ben tréfálkoztak, daloltak, majd szede -
lőzködni kezdtek, otthon is volt min -
denkinek teendője.

Másnap délután kezdődött az igazi
,,hántás”. Mikor együtt volt a fiatalság, 
a felhalmozott kukoricára ültek és ne ki -
fogtak a fosztásnak. Mi is ott ültünk kö -
zöttük, hallgathattuk a szép meséket, tör -
téneteket, tréfálkozást. Mindig akadt er -
re az alkalomra egy-egy ,,mesefa”. Nagy
volt az öröm, amikor piros csőre akad -

tak. Ha ,,kormos cső” került, a lá nyok -
nak ügyelni kellett, mert a legények ba -
juszt kentek az orruk alá. Nagy volt a
nevetés, vidáman, szaporán folyt a mun -
ka míg külön halomba került a meg -
tisztított cső és külön a lefejtett suska.
Munka végeztével nagymamám főtt ku -
koricaszemet kínált mézzel édesítve.

A ,,huncut” Piros Pista megneszelte 
az eseményt, oda somfordált a társaság 
közé, s ,,kontrásával” elkezdtek cin cog -
ni. Több se kellett a fiataloknak, táncra
perdültek, nótáztak éjfélig. Majd elkö -
szöntek. Minden gazdára rákerült a sor.

Ezzel kapcsolatban egy megrázó ese -
ményre is jól emlékszem. 1940-et í r tunk. 
A nagy ,,változás” közepette a hatóság
elfelejtette elrendelni a kötelező őszi ké -
ményseprést az illetékeseknek. Követ -
kezmény: sok kéményből kipattant szik -
ra okozott tüzet.

Julcsa néniéknél a szomszédban ép -
pen kukoricafosztás volt. Amikor a tár -
saság indult hazafele, észrevették, hogy
ég a házunk zsindellyel fedett teteje. A -
zonnal bezörgettek, szüleim első álom -
ból felriadva rohantak rémülten vizes
vedrekkel a padlásra.

Ekkor mutatkozott meg a jószom -
szédság segítőkészsége. A ,,tűz van!” 
kiáltásokra minden épkézláb em ber hord -
ta a kútról a vizet, fel a padlásra! Kö -
rül belül egy óra alatt sikerült eloltani.
Istennek hála nem lett nagyobb baj.

Közben mi az öcsémmel a szobában 
sírva imádkoztunk, miközben tartottuk 
a nagy Néró kutyát, mert mindenáron
ki akart menni, hogy ,,megvédje a há zat”!

Tanulság: eszembe tartom édesa pám
tanítását, s tovább adom utódaimnak:
,,Többet ér egy jó szomszéd, mint egy
távoli rokon!”

A háború és következményei sem
vál toztattak környezetünk jószomszéd -
ságán. Ha valahol baj volt, egyformán

siettünk egymás megsegítésére, legyen 
az Székely Péter, vagy Oniga Şofron.

Mi lett volna, ha éppen a kukori ca -
fosztásból jött szomszédok nem veszik 
észre a tüzet és nem segítenek? Még
gon dolni is szörnyű rá...

És még mondja valaki, hogy nap ja -
inkban nincsenek, nem voltak isteni cso -
dák?

Lejegyezte: özv. Csornainé Breuer
Erzsébet ny. tanítónő

Magyarláposról

* Az írás helyszűke miatt csak most
jelenhetett meg, de bízunk benne, hogy
a rossz időzítés ellenére témája folytán
most is időszerű.

Hollósy Si mon:  Tengerihántás

Forrás: Néprajzi lexikon

Mikola András: Párizs (Párizsi utca -
részlet), 1906 körül
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Találkozásom Dudás Gyulával
2015 őszén és az őszi időszak legszebb havában, októberben, mely hónap színes,

tarka-barka világát a festőművészek nagyon sze re tik, elvesztettünk egy barátot, egy
ízig-vérig barátot, aki mind a gye re kek kel, mind a festőművészet iránt érdeklődő fel -
nőttebbekkel közös hullámhosszra tudott hangolódni. Hogy hirtelen távozását kö rünk -
ből ne felejtsük el olyan hamar, pár perc idejéig olvassuk el Fóris Henrietta két évvel
ezelőtt készült interjúját. (V. Gy.)

- Életének melyik szakaszában
dön tötte el, hogy festőművész lesz?

- Nem dicsekedhetek azzal, hogy
cso dagyerek voltam, elég későn kezd -
tem el rajzolni. Úgy volt, hogy én hét
e lemit végeztem, és tekintettel arra, hogy
jó hangom volt, a tiszteletes úr meg -
győzte a szüleimet, hogy írassanak be a
nagyenyedi Bethlen Kollégium Taní tó -
képző Intézetébe, mert annak idején a
képző adott tanítói és kántori diplomát, 
tehát reformátusok lévén, lett volna ta -
nítói és kántori diplomám, úgy, hogy e -
zért 1943-1944-ben két osztályt jártam 
ott. Aztán jött a ,,dicső” felszabadulás
1945- ben, és felköltöztünk Kolozs vár -
ra, mivel édesapám, kőműves lévén, ott
kapott munkát. Akkor én átköltöztem
Ko lozsvárra, és így kevesebbe kerül tem,
mert hazulról jártam suliba. Tizedik osz -
tály közepe fele, tizenegyedikben egy
adott pillanatban azon morfon díroz tam,
hogy a fene egye meg, a kollégáim  o -
lyan szép rajzokat csinálnak és nekem
nem megy. Enyeden volt egy rajz ta ná -
rom - Isten nyugtassa! - Szász Árpád.
Szegény Árpi bácsi mindig azt mond -
ta: ,,na fiam, belőled sem lesz soha a
büdös életben rajzoló”. Sajnálom, hogy
mire végeztem az Andreescut Ko lozs -
váron, meghalt, mert felkerestem vol -
na, hogy megmondjam neki: igaza volt 
a tanár úrnak, nem lettem grafikus, ha -
nem festőművész. A lényeg az, hogy
annyira bosszantott ez az ügy, hogy ne -
kiálltam, és fél év alatt az osztály leg -
jobb rajzolója lettem. A jópofa ebből az,
hogy az osztály felének én készítettem
a kötelező rajzokat, házi feladatot, a ta -
nárnő ezekre a rajzokra adott 9-10-est,

nekem adott 8-ast, azzal a megjegy zés -
sel: látszik, hogy fejlődök, de még so -
kat kell dolgoznom, hogy utolérjem a 
többieket. Leérettségiztem 1949-ben, és
édesapám felajánlotta, hogy vállalja, bár -
milyen szakot is választok a Bolyain. Én
erre azt válaszoltam, hogy festő mű vész
akarok lenni. Ennek az lett a csatta nó -
ja, hogy kaptam két pofont. Ezek után ta -
nítói kinevezést kaptam egy Árpáston
nevű faluban. Itt találkoztam egy fes tő -
művésszel, aki bátorított a művészi haj -
lamaimban. Így 1951 szeptemberében
ott hagytam a szakmai továbbképzőt és 
hazamentem felvételizni az Andrees cu -
ra. A felkészítő után sikerült a felvételi, 
most már csak édesapámmal kellett kö -
zölnöm a hírt. Akkor este ő épp má mo -
ros hangulatban volt. Amikor odaad tam
a kezébe az értesítést, nem pofozott meg, 
hanem a következőt mondta: ,,Az ör -
dög vigye el a dolgodat, látom, hiába
csináltam akármit, mert te úgy is a te
fejed szerint mentél! Úgy tanulj, hogy
ösztöndíjad legyen, és a nyári vaká ció -
ban jössz hozzám dolgozni!” ,,Igen, é -
desapám, megyek.” - és én öt éven, öt
nyaran keresztül napszámoskodtam, tol -
tam a talicskát reggeltől estig. Amikor
végeztem az akadémiát, Nagybányára 
helyeztek ki tanárként 1958. augusztus 
25-én. Itt sok fáradozás után és segít -
séggel elindítottuk a művészeti iskolát, 
és igazgatójává is tettek. 32 évet húz -
tam le ott, 90-ben mentem nyugdíjba.

- Mikor kezdte el művészi pálya -
futását?

- Amikor Nagybányára kerültem,
összebarátkoztam Nagy Oszkár bácsi 
festőművésszel, és úgy gondoltam, én

az ő alkotásaihoz képest nem tudok ú jat
festeni Nagybányáról. És nem is fes -
tettem mindaddig, amíg nyugdíjba nem
mentem, csak egy-egy akvarellt, grafi kát, 
de olajba festeni nem mertem. A nyug -
dí jas éveim alatt kezdtem el festeni nagy -
bányai utcákat. Nekem is tetszett és a
barátaimnak is. Így lett egyedi Dudás kép.

- Hogyan készül el egy festmény?
- Előbb készül pár vázlat, hogy kö -

rülbelül, hogy fog kinézni, s mikor el -
kezdek festeni, akkor felrajzolom egy
okkersárgával általában előbb, aztán
vagy feketével vagy vörössel. Így egy
kicsit a képeim rajzosak, kontűrösök.

- Mennyi időt vesz igénybe egy
kép elkészítése?

- Attól függ. Van olyan, amikor az
ember egy óra alatt befejezi, ha itt a fej -
ben meg van érve, akkor könnyű, ha
nincs, akkor sajnos több időbe kerül.

- Ön nem csak tájképfestészettel
foglalkozik?

- Nem, épületeket, személyeket is
festek.

- Általában színesek a képei?
- Igen, eléggé színes vagyok, ha

észrevették, kevés a sötét képem.
- Életének eseményei visszatük -

röződnek a képein?
- A sötétebb tónusú képek való szí -

nűleg azt rejtik. Optimista vagyok, de
azért néha el tudok keseredni is, olyan -
kor eszembe jutnak ezek a dolgok és va -
lószínűleg akkor születnek ezek a sötét
tónusú képek.

- Van-e kedvenc képe, amit a leg -
jobban szeret?

- Nem vagyok mostoha, mind egyi -
ket szeretem, tényleg mindegyikhez ra -
gaszkodom.

- Van olyan képe, amelyikről azt
gondolja, hogy nem tökéletes?

- Igen, de nagyjából a régi meste rek
szerint egy kép akkor van kész, amikor 
a művész aláírta. Tehát akkor késznek
lehet tekinteni. De van olyan eset, hogy
évek múlva rájövök, hogy azért itt-ott
még festhettem volna.

- A kommunizmus ideje alatt vol -
tak korlátok?

- Annak idején pártunk és kor má -
nyunk diktálta, hogy mit fessünk és mit 
nem. Hát ezért kaptam is pár fegyelmit. 
Havonta egyszer vagy a párttól vagy a
kultúrháztól meglátogatott egy elvtárs 
a következő szöveggel: ,,Ha az elv tár -
sak nem úgy dolgoznak, ahogy mi kö ve -
teljük, vegyék tudomásul, hogy innen ki 
lesznek rakva, repülnek, mint a pinty, ne
felejtsük el, ezt a pártunk és kor má -
nyunk adta maguknak.” Egy darabig
tűrtem, aztán annyira idegesített, kibo -
rított, volt olyan eset, hogy elmentem a 
kapuig és annyi erőm nem volt, hogy
bemenjek a műterembe. És mit adott
Isten, ekkor jutottam hozzá Németh Lász -
ló örökségéhez, és felépítettem saját, mo -
dern műtermemet.

- Mi az alkotótábor, mi a lé nye -
ge?

- Van egy szponzor. Lehet egy vál -
lalat vagy egy kultúrintézet, összegyűjt 
több városból vagy országból művé sze -
ket, és itt a helyi jelleget próbáljuk meg 

képben visszaadni. Azon kívül minden 
tábor kiállítással zárul és az az érdekes, 
hogy annyi ország képviselteti magát,
mindenki hoz valamit magával hazul -
ról, és az em ber látja, hogy annyi kép
között körülbelül, hogy hol áll, hol a he -
lye, így le tudja mérni a saját pozí ci ó -
ját. Tapasztalatgyűjtés is egyben.

- Tárlatai közül melyik volt a leg -
sikeresebb az ön szemében?

- A veszprémi, mert anyagilag is jó
volt. De volt nekem Németországban is
kiállításom, a Rotari-klub - a felső tíz -
ezernek a klubja - hívott meg, aztán ki -
sült, hogy a helység, ahol voltam, ott la -
kott két egykori növendékem. A lé nyeg
az, hogy miutántól ez kiderült, náluk
laktam. Vagy hat hetet töltöttem ott, ott 
festettem meg a munkákat. Érdekes volt
a megnyitó, mert az összes képemet meg -
vásárolták.

- Ha visszapörgethetné az időt,
választana másik szakmát?

- Nem választanék, de vissza men -
nék, és ugyancsak ezt a pályát válasz -
ta nám.

- Ezek szerint elmondhatja, hogy 
elégedett az életével?

- Igen, ha festek, mintha nem volna 
semmi körülöttem, olyankor mindig re -
generálódom.

- Ön szerint elengedhetetlen a te -
hetség ahhoz, hogy valakiből művész 
legyen?

- Kell tehetség, de óriási szorga lom 
is szükségeltetik. Ezek szerint igaz az,
amit művészettörténelem tanárom min -
dig mondott: ,,A tehetség nem minden,
a tehetségnek párosulnia kell akarat -
tal és szorgalommal.” Nagyon sokat
kell dolgozni azért, hogy az em ber oda
jus son, hogy tényleg értékes dolgot csi -
nál jon.

- Milyen pályaválasztási taná csot
adna a VIII. osztályos tanulóknak?

- Válasszátok, amit szerettek, min -
denki lehetőleg, és tartsatok ki a vá lasz -
tásotok mellett. Az is fontos, hogy sze -
retni kell az adott szakmát, mert ha va -
la mit szeret az em ber, akkor azt könnyen
csinálja.

Nagybánya 2013. február 17.

Kérdezett: Fóris Henrietta

Péter Károly jegyzete:

Borbála
Eddig két Borbálát ismertem: édesanyám húgát és 

Szent Borbálát.
Boriska édesanyám kisebbik testvére volt. Lány ko -

rától ismertem. Lakodalmában is ott voltam. Már
nincs köztünk. Fekete vasedényben rotyogtatott
krump li slaskájának illata és íze néha még most is
emlékezetembe hozza jellegzetes barna arcát…

A másik Borbála a legenda szerint a 3. században
élt Kis-Ázsiában, és keresztény hitéért szenvedett vér -
tanúságot. Róla csak azután hallottam, miután Nagy -
bányára költöztünk. Megtudtam, hogy Ő a veszélyes
szakmát űzők védőszentje. Városunknak volt akkor
egy sajátossága: Szent Borbála tudta nélkül, a veszé -
lyes szakmát űzőkhöz itt nem csak az igazi bányászok
tartoztak, hanem a labdarugók, kézilabdázók, kosa -
ra zók és tornászok bányát sosem látott hatalmas
serege is. Emlékszem, a párt állandóan biztatta a bá -
nyászokat, hogy vállaljanak nagyobb termelési fel -
ada tokat. Egy ilyen felhívásra válaszolhatta a spor to -
ló bányászok brigádja: „Elvtársak, a mi brigádunk egy csillével többet rak
meg, mint amennyit tud,” Ők azok, akik még ma is áldják oltalmazójukat a jó
nyugdíj ellenében; az igazi volt bányászok már nem olyan lelkesek… 

Valamikor eltérő időpontban rendezték a bányásznapot. Ma már Szent
Bor bála napjához köthető ez az ünnep, ennél fogva de cem ber 4-én ünne pel -
hetjük a bányászokat. Sajnos, számuk nagyot csökkent: himnuszukat már csak 
a templomokban lehet hallani, és a „Jó szerencsét!” is csak ritkán hangzik el.
De mit tehetünk? „ Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász(at) élete.”

Ui. A legfontosabb kimaradt: Borbálák, boldog névnapot!

Dudás Gyula
(Deák László felvétele)

A hét mottója

A jelent élvezd, a jövőt ne firtasd,
ami bánat sújt, mosolyogva tűrd

el.
E világon még sose volt halandó
boldog egészen. 

(Quintus Horatius Flaccus: Ódák)
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Hu mor-zsák

Kétségbeesett kiáltás hal lat -
szik az egyik vonatfülkéből :

- Segítség! Van itt orvos?
- Orvos vagyok - feleli a szom -

széd fülkéből kisiető férfi. - Ki 
kért segítséget?

- Én - feleli az egyik utas vi -
dáman. - Meg tudná mondani,
mi az a torokbetegség, aminek
a neve hat betűből áll?

***
Vizsgáztató a hebegő-ha bo -

gó diákhoz:
- Jöjjön közelebb!
Az bátortalanul tesz egy lé -

pést.
- Jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb

lép, mire a professzor:
- Jöjjön legközelebb!

***
Főnök az egyik beosztott já -

nak:
- Megüresedett egy állás. 

Szól jon az ikertestvérének, hogy
jelentkezzen.

- Az ikertestvéremnek?
- Igen, annak, akit tegnap fut -

ballmeccsen láttam, míg maga
a nagybátyja temetésére ment.

***
Hirtelen fejtetőre áll a repü -

lőgép, és így halad tovább. Az
utaskísérő megnyugtatja a ré -
mült utasokat:

- Semmi ok az aggoda lom -
ra, azonnal visszafordulunk, a -
mint a pilóta végez a szem c sep -
pentéssel.

***

 Tükröt akaszt a hentes a pult 
fölé a boltjában.

- Ez mire való? - kérdezik
a meglepett vevők.

- Láttak már olyan nőt, aki
a mérleget figyeli, ha tükörben 
nézheti magát?

***
Kovács bácsinak telefo nál -

nak:
- Uram, ön azonnal meg nyer -

heti a fődíjunkat, az egymillió
forintot, ha nemmel válaszol az
első kérdésre, amit felteszek.
Készen áll?

- Igen.
***

A férj tortát rendel a cuk -
rászdában a felesége születés -
napjára.

- Hány gyertyával tetszik?
- kérdezi a kiszolgáló.

- Úgy, ahogy szoktuk: har -
minchárommal.

***
Az orvos azt tanácsolja Tren -

ka bátyónak, hogy háromszáz
napon át napi nyolc kilométert
fusson, mert akkor minden ká -
rosodás nélkül harminc kilót
fogyhat le.

Háromszáz nap után Tren -
ka bátyó felhívja az orvost, és
jelenti, hogy valóban lefogyott 
harminc kilót, csak hát baj van.

- Mi a probléma? - kérdezi
a doki.

- Az, hogy 2 400 kilo mé ter -
re vagyok az otthonomtól!

***

Az osztályvezető főorvos be -
hívatja az elmebeteg ápoltat a
szobájába.

- Nos, Kovács úr, ön tel je -
sen meggyógyult, elhagyhatja
az intézetet. Na mi az, nem is
örül?

- Most minek örüljek? Hogy
tavaly még én voltam Napó le on, 
most meg csak Kovács Jenő le -
szek?

***
Józsi bácsi panaszkodik az

orvosának:
- Baj van, doktor úr, már nem

kívánom az asszonyt, sőt, a leg -
szebb fiatal menyecskék is hi -
degen hagynak. Bezzeg a só -
gorom, aki három évvel idő -
sebb nálam, azt mondja, hogy ő
hetente legalább kétszer...

- Nincs semmi baj, Józsi bá -
csi, mondja maga is!

***
Londoni élményeit meséli

a skót dudás a barátainak:
- Ezek az angolok mind ő -

rültek. Képzeljétek, hajnali há -
romkor beront egy angol a szál -
lodai szobámba, üvöltözik, és 
csapkod a papucsával.

- Szörnyű! És te mit szóltál?
- Semmit. Fújtam tovább a 

dudát.

***
A partin egy férfi odalép

egy nőhöz:
- Magát nagyon megszé pí -

ti a bor, hölgyem.
- Köszönöm, de az az igaz -

ság, hogy egy kortyot sem ittam.
- Lehet, hogy maga nem -

mondja a férfi-, de én igen.

***
Gyermekorvosi vizsgálat van:
- Pistike, mutasd a nyel ved!

- szól az orvos.
- Nem mutatom!
- De hát miért nem?
- Mert tegnap a tanítóné ni -

nek már megmutattam, és meg -
vert érte.

***
A frissen alakult káefté tu -

lajdonosa kioktatja a munkába 
álló alkalmazottakat:

- A mi cégünk nem szereti, 
ha a dolgozók sokat beszél -
nek.

- Nyugodjon meg, főnök -
válaszol az új munkavállaló -,
belőlem egy árva szót sem fog -
nak kiszedni a bíróságon!

***

- Képzeld, tegnap négyle -
velű  lóherét találtam.

- És szerencsét hozott?
- De mennyire! Ma is ta lál -

tam egyet.
***

- Mekkora sebességgel ha -
lad a fény? - kérdezi a tanár.

- Nem tudom, tanár úr - vá -
laszol a diák -, de az biztos, hogy
minden reggel túl korán ér ide.

***

- A foghúzás száz lejbe ke -
rül - köz li a fogorvos a páci ens -
sel.

- Ilyen sokat számol fel egy
pillanatnyi munkáért?

- Hát, ha akarja, húzhatom
akár fél óráig is.

***

Egy pap éppen egy ösvé nyen
halad, mikor meglátja, hogy egy
fiatal farmer nagy üggyel-baj -
jal próbálja visszahányni a sze -
kérre az onnan ledőlt szénát.

- Látom, megizzadtál, fiam
- szólítja meg. - Szusszanj e gyet, 
aztán majd segítek.

- Nem, köszönöm - feleli a
fiú. - Apám nem örülne neki.

- Ne légy ostoba! - erős kö -
dik a pap. - Mindenkinek joga
van pihenni. Gyere és igyál leg -
alább egy korty vizet!

A fiatalember újfent sza bad -
kozik, hogy apja nagyon rossz
néven venné a dolgot. Mire a
pap türelmét vesztve felcsat tan:

- Szép kis rabszolgahaj csár
lehet az apád! Mondd csak, hol
találom, majd megmondom ne -
ki a magamét!

- Hát, ami azt illeti - feleli
a fiú-, itt van a kupac alatt.

***
Két kezdő vadász egy őzet

vonszol a dzsipjéhez. Épp arra
jön egy harmadik, és meg szó -
lítja őket:

- Szerintem könnyebb vol -
na a másik végénél fogva húz -
ni az őzet, mert akkor az agancs
nem akadna bele a földbe.

Miután a harmadik vadász
továbbmegy, a másik kettő úgy
dönt, kipróbálja a módszert. Egy 
idő után azt mondja az egyik a
másiknak:

- Annak a fickónak tökél e -
te sen igaza volt. Így sokkal, de 
sokkal könnyebb.

- Aha - feleli a másik -, csak
az a baj, hogy egyre távo lo dunk
a dzsiptől.

Állítólag összeomlott a Mikulás számítógépes
cím- és adatállománya. Így most mindenki

csupa marhaságot kapott...
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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: Treit li 
Ka talin, Bu dapest – 20 euró (ezüst tég -
lajegy), Ré nyi Fe renc, Budapest – 20
euró (ezüst tég lajegy), Treitli Fe renc, 
Budapest – 10 euró (bronz tég la jegy),
Asztalos Gá bor, Nagybánya – 100 lej 
(ezüst tég la jegy), Ludmann Ildikó,
Nagybá nya – 300 lej (arany tégla jegy),
Fecz Ildikó, Nagybánya – 10 lej (egy -
sze rű), Fecz András, Nagy bánya – 10 
lej (egyszerű), Fecz Ró bert, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű téglajegy), Bar -
csi Mária, Nagybánya – 100 lej (e -
züst tég lajegy), Bunda Ágnes, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst téglajegy),
Szop ri Sza bolcs, Nagy bá nya – 100 lej
(ezüst tég lajegy), Romok József és
Márta, Misz tótfalu – 100 lej (e züst),
Virágh Ildi kó, Felsőbánya – 100 lej
(ezüst), Vi rágh István, Felsőbánya –
100 lej (ezüst), Vi rágh Imola, Nagy -
bánya – 50 lej (bronz), Barcsi Zoltán, 
Nagybánya - 100 lej (ezüst), Szűcs
Zoltán, Nagybánya - 10 lej (egyszerű).

Rövidesen egy időre leállunk a
mun kálatokkal, már csak az utcai kő -
fal tetőzete kell megújuljon és meg -
kopott kiskapunk kap egy friss fes -
ték réteget. Jövőre folytatjuk! - ha to -
vább ra is mellettünk állnak, ebben
biz to sak vagyunk.

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.

Addig is kö szön jük Blaskó Ist ván
vállalkozónak, Mol do ván Ig nác nak,
Paskucz István nak és csapa tá nak, a
Beth len Gá bor Alapnak – min den ki -
nek aki a terve zés- kivitelezés fo lya ma -
tában közre mű kö dött – az eddigi és ez -
utáni segítséget!

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

Csávossy György:

Pohárköszöntő
éjfél után

Komám,
fogjuk-e még inni a jó öreg „plé bá -

nost”,
a szent ihletű vén méregkeverő ál -

dott borát,
fogjuk-e még a csombordi ősz
aranyszálas sátra alatt cuppogtatni
a mustok mézes fűszerét?
Lesz-e még tő, mely nekünk terem
és bőven adja a föld titkos és éltető

ízeit?
Lesz-e még erdélyi karikásról csün -

gő,
szűz szőlőemlők víg szürete,
lesz-e még barátság borát termő

Er dély?
Táncolunk-e még a hunyó nap
részeg vörös kacsintása közben
a borház fölé omló diófa
hatalmas pendelye alatt
az estcsillag nótáját pityegtetve,
hetykén vagy búsan, könnyesen ri -

koltva?
Lesz-e még kedvünk,
kedvünkhöz prímás,
prímáshoz húr és szabad lélegzet?
Nem savas eső, gyümölcsöt taroló

„tűzhalál”,
dioxinos birkapörkölt, olajfoltos er -

dei forrás,
bűneink hetedíziglen nyakazó bárd -

ja.
Ne nézd, hogy ürül a pohár.
Tölthető az újra.

Fölöttünk tik-takol az Úristen ujja.
Ő még jókedvében teremtett vilá got,
pedig, hogy a pincék jó bora is meg -

vész
tudta –
minden törött kancsót
előre meglátott.
Ránk néz az Úristen.
Tik-takol az ujja. Méri időnket.
Kínáljuk meg borral! Igaz, tiszta csep -

pel,
mely Megváltónk vére lehetne majd

reggel.
Tán irgalmat nyerünk.
Őmaga szeretet:
glóriát vonhat poharaink felett.
S talán lesz még Erdély
termő borvidékek szép, vidám ha -

zája,
plébános hordóknak lesz még

ászokfája,
s lesz még diadalmas, hujjázó az é -

nek,
melytől felocsúdnak a gyökkentő

vének,
s mocorog a holt is lent a cin te rem -

ben,
mert még éltében sem danolhattak

szebben.
S ha ily pipacsos ég köszönt be itt

nálunk,
a föld őrlőjébe mi is később szál -

lunk,
mert előbb koccintunk,
mert előbb újrázunk,
bölcsködünk, pipázunk,
koccintunk, újrázunk
és mikor menni kell,
elmondjuk jókedvvel
utolsó fohászunk.

Elhunyt Csávossy György,
Erdély legnevesebb borásza

Elhunyt Csávossy György. A neves borászként is ismert erdélyi
költőt, színműírót és mezőgazdasági szakírót 90 évesen érte a halál.

A temesvári születésű szakíró, tu dós
és közéleti személyiség, aki elsősorban 
borásznak vallotta magát, 1931-ben Csá -
voson kezdte diákéveit, majd 1936 és
1937 között a Temesvári Piarista Gim -
náziumba járt. Felsőfokú tanulmányait 
a temesvári Műszaki Egyetem Mező -
gazdasági karán, illetve a kolozsvári Me -
zőgazdasági Intézetben végezte, majd
mezőgazdasági mérnöki szakké pesí tést
szerzett 1949-ben.

Akkortól oktatott borászatot a bi -
hardiószegi Szőlészeti Szakiskolában,
1953-tól pedig a Csombordi Kertészeti 
Középiskolában. 1986-ban történt nyug -
díjba vonulásáig a Kolozsvári Mező -
gaz dasági Egyetem kertészeti tago za -
tának előadótanára, a borászati tanszék 
vezetője volt.

Nyugdíjazását követően sem vált
meg a tanári pályától: 1989 után rövid
ideig betanított a Nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium kertészeti szak osz tá -
lyán, 1995 és 2006 között konzulens ta -

nára volt a Budapesti Kertészeti és É lel -
miszeripari Egyetemnek, majd a Cor -
vinus Egyetem nyárádszeredai kihe lye -
zett tagozatának oktatója, illetve a me -
zőgazdasági népfőiskola igazgatója és
szaktanára volt 2003-ig.

Gazdag tudományos, kutatói mun ká -
ját 1957-ben Csombordon kezdte, az tán
Kolozsváron, illetve a balázsfalvi Sző -
lészeti és Borászati Kutatóállomás tu do -
mányos munkatársaként folytatta, majd
1993-ban a jászvásári Mező gaz da sági
Egyetemen doktori címet szer zett.

1955-től közölt verseket, első kö te -
te 1962-ben jelent meg a Forrás- so ro -
zatban. Gyermekverseket, továbbá szín -
műveket és vígjátékokat is írt.

Nagykároly díszpolgára volt, a Ma -
gyar Köztársaság érdemrendjének Lo -
vagkeresztjét is megkapta, s mun kás sá -
gáért elnyerte a Magyar Bora ka dé mia és
a Magyar Kulturális Szövetség dí ját, va -
lamint a Magyar Újságírók Or szágos
Szövetségének Aranytollát. (maszol.ro)

fotó: Dávid L.



Könnyebb lesz szakítani
a Facebookon is

Már teszteli a Facebook azt az új
funkcióját, ami megkönnyíti a sza kítá -
sunkat. Az élményjavítás a szakítás vé -
gén nevű szolgáltatást az után ajánlja
fel az oldal, hogy a családi állapotodat
“Kapcsolatban”-ról “Egyedülálló”-ra
vál toztatod. Persze mindez csak akkor
érvényes, hogyha be volt valaki jelölve 
partnerként. A szolgáltatás egyelőre
még csak Amerikában elérhető. Auto -

matikusan három lehetőséget aján la -
nak fel a legnagyobb közösségi olda -
lon: Az első lehetőség arra ad alkalmat, 
hogy kevesebbet lássál az exedből
anél kül, hogy blokkolnád vagy tö röl -
néd a kapcsolatotokat. Ilyenkor a rend -
szer nem fogja mutatni a posztjait a
faladon, nem ajánlja a nevét auto mati -
kus kiegészítésekkor, amikor bejelölsz 
valakit a képen vagy üzenetet írsz, il -
letve a chatlistád elejéről is kikerül az
exed. A második opció arra ad lehe tő -
séget, hogy kevesebbet mutass meg
ma gadból az exednek. Beállíthatod,
hogy ne lássa a posztjaidat, képeidet,
videóidat. A harmadik opcióval pedig
azt korlátozhatod, hogy a közös dol -
gai tokat - képek, videók, posztok - má -
sok lássák. Beállíthatod, hogy az olyan 
képek és posztok, amin együtt szere -
peltetek, többet ne lássák az isme rő -

seid, sőt, akkor a bejelöléseket is
visszavonhatod. (bbc.co.uk/444.hu)

Épül a világ legnagyobb
klóngyára Kínában

A világ legnagyobb, haszon- és há -
ziállatok ipari klónozására szolgáló
gyá rát építik Kínában. A 200 millió
jüanba (9,1 milliárd forintba) kerülő
lé tesítményben klónlaboratórium és
gén bank is lesz – közölte a Hszinhua
kínai hírügynökség a Boyalife kínai
cég internetes oldalán meg jelent köz -
leményre hivatkozva. Az észak-kínai
ki kötővárosban, Tiencsinben épülő
gyár jövőre kutyákat, versenylovakat
és szarvasmarhákat klónoz. A cél,
hogy százezer klónmarhát „állítsanak
elő”. Hszü Hsziao-csun, a Boyalife ve -
zetője szerint a termelést egymillióra
kell majd növelni, a kínai tenyésztők
ugyanis jelenleg nehezen szolgálják ki
a piaci igényeket. A klóngyár épí tésé -
ben a Boyalife mellett a Sooam Bio -
tech dél-koreai vállalkozás is érdekelt.
Alapítóját, Hvang Vu Szukot tíz éve
emberi embriók klónozásával vádol -
ták, ráadásul kiderült, hogy kutatásai
során csalt és etikailag megkérdője lez -
hetően járt el. A közösségi oldalakon
sokan fejezték ki aggodalmukat és
nem tetszésüket a klóngyár miatt, töb -
beket a klónozott hús piacra kerülése
aggaszt. A kutyák klónozásának tervét
is bírálják, a tervek szerint ugyanis a
négylábúakból egyrészt háziállatok,
más részt rendőrségi munkatársak vál -
ná nak. A bírálók szerint Kínában már
most is túl sok olyan kutyát ölnek meg, 
amelyekről senki sem gondoskodott. A 
gyár ráadásul annak a tiencsini vegyi
üzemnek a közelében lesz, amely au -
gusztusban felrobbant, 165 em ber éle -
tét kioltva. (mti)

Több száz millió éves
erdőt találtak

380 millió éves, megkövült erdőt
fedeztek fel a Spitzbergákon brit ku ta -
tók. A föld egyik legősibb erdejéről le -
het szó. Az erdő a kutatók szerint hoz -
zájárult a légkör szén-dioxid-szint jé -
nek drasztikus zuhanásához is – szá -
molt be róla a Live Sci ence. A bolygó
első magasabb fái a devon korban

(358–416 millió évvel ezelőtt) emel -
ked tek, a légkör szén-dioxid-szintje
pe dig szintén ekkoriban zuhant drasz -
tikus mértékben. Ezeknek a fáknak a
növekedése járulhatott hozzá a levegő
megtisztításához, elővezetve ezzel a
de von végén lezajló globális lehűlési
folyamatot is. (Tegyük hozzá: az ak ko -
ri körülményekhez szokott élővilág
szá mára ez a folyamat inkább hatott
környezetszennyezésként, mint tisztu -
lásként – a szerk.). „Sokat foglalkoz -
tam már a devonból itt maradt, meg -
kövült fákkal: töredékes fosszíliákat
vizsgáltam, próbálván őket egybevetni 
a korábban létezett növényekkel” –
nyilatkozta a felfedezésről a Car diff
Egyetem munkatársa, Chris Berry, aki
szerint ugyanakkor megtalálni terepen
a fosszilizálódott törzseket jóval jelen -
tőségteljesebbnek mondható, és ez
töb bet is elárul a korai ökológiáról. Az
erdő korát akként számolta ki Berry
kollégája, John Mar shall (Southamp -
ton Egyetem), hogy kinyerte a spórá -
kat a sziklákból, és összevetette őket a
területen talált más spórákkal. Ezek
után derült ki, hogy a megkövült erdő
húszmillió évvel korábbra datálható,
mint azt korábban sejteni lehetett. Arra 
gyanakodtak, hogy a fák egy egy kilo -
méter széles, öt kilométer hosszú terü -
leten helyezkedtek el egy medencében, 
bár már csak néhány négyzetméternyi
megkövült maradvány található a
hely színen. A kutatók feltártak három

kisebb területet Svalbardban, a sark vi -
déki Norvégiában, ahol a fosszilizá ló -
dott maradványok még látható módon
fennmaradtak. A közelben lévő szik -
lák ban pedig még többet fedeztek fel.
„A sziklákban többrétegnyi megkövült 
fát találni egymás fölött. Látni sem le -
het a többit a tetején lévőtől” – ma -
gyarázta a Live Sci ence-nek Berry. A
ma az európai kontinenstől északra,
körülbelül félúton Norvégia és az
Észa ki-sarkpont között fekvő Spitz -
ber gák szigetcsoport ekkor még az
Egyenlítőn feküdt. A szigetcsoporton
feltárt erdőket főleg pikkelyfák alkot -
ták, amelyek rendkívül sűrűn nőttek –
nagyjából 20 centiméteres távolságra
egymástól –, és hozzávetőlegesen négy -
méteresek voltak. Nem Svalbard erde -
je az egyetlen ősi maradvány, Berry
korábban vizsgált egy régebbit is a
New York-i Gilboában, de az az erdő
másként állt össze. Hatalmas, pál ma -
szerű fák jellemezték, korpafüvek ugyan -
akkor kevésbé voltak megtalálhatóak,
szemben a Spitzbergákkal. (mno)

Hatalmas robbanás volt a 
világegyetemben: pár

hónap múlva látni fogjuk
Pár hónap múlva egy hatalmas szu -

pernóva-robbanás fényei jelennek majd
meg az égen – jelentették be a Hub ble
űrteleszkóppal dolgozó csillagászok.
Normális esetben nem lehetne előre
tudni, hogy majd egy felrobbanó csil -
lag pusztulásában gyönyörködhetünk,
de ez a mostani egy különleges eset
lesz. A kérdéses szupernóva-robbanást 
ugyanis már tavaly látni lehetett, de
nemsokára újra fel fog ragyogni az
égen – írta a Gizmodo és a iflscience.
A Refsdal szupernóva fényei most a
gravitációs lencsehatásnak köszön he -
tően lesznek újra láthatóak a Földről.
A kilencmilliárd fényévnyi távolságra
történt robbanás fényeit ugyanis egy, a
szupernóva és a Föld között elhe lyez -
kedő galaxishalmaz hatalmas, a teret
és időt is meghajlító gravitációja elté -
rítette, és azok hosszabb úton érik el
bolygónkat. Hasonlóan ahhoz, ahogy
egy lencse eltéríti a fény útját. Ennek
köszönhetően most újra látni lehet a
kilencmilliárd éve történt hatalmas
rob banás fényeit.

A zene varázsa
VÍZSZINTES: 1. Ferdinand Hil -

ler gondolatának első része. 12. Hi -
bát helyrehoz. 13. A légió alegysége.
14. Malasztjelző lehet. 15. Egyszerre!
17. Rosario folyója. 18. Derűre jön.
19. Elképzelés. 21. Némán akad! 22.
Me sebeli! 23. Görög betű. 24. Kuko ri -
ca (táj.). 26. Belga, thaiföldi és zambiai 
gkj. 27. Kettő beront! 28. A vívó for -
gatja. 29. Göreb. 31. Illetve (röv.). 33.
Termőrész! 34. Pápa közeli település.
35. Kacsafarok! 36. A gondolat má so -
dik része. 41. Észak-európai nép. 42.
Taszít. 43. Betalál! 44. ... kezekkel!
(Glad stone). 45. Fekete színű szattyán -
bőr. 48. ... Fitz ger ald; amerikai
dzsessz énekesnő. 49. Két belső! 50.
To kió régi neve. 51. Her bert Küster
operettje. 53. Koszinusz (röv.). 54.
Kis sé helyrejön! 55. Mutáns! 56. ...
tüze; fényjelenség. 57. Mely helyre?
58. A Naprendszer egyik bolygója. 61. 
Azonban. 62. Brazil légitársaság. 63.
Vörös levelű, kerti dísznövény. 65.

Elszórtan található ismeretanyagot
összeszed.

FÜGGŐLEGES: 1. Ógörög piac -
tér. 2. Mon gol kán volt. 3. Sem ..., sem
azt; egyiket sem. 4. Pipázik (nép.). 5. A 
felszolgálandó ennivalók sora. 6. Tel -
jes. 7. Szelén és foszfor vj. 8. Színé szi -
leg megjelenít. 9. Rideg, mogorva. 10.
... Hoffmann; romantikus, német író.
11. Kilenc hangszerre írt zenemű. 12.
Jegyzeteket készítünk vele. 14. De bus -
sy háromtételes zenekari műve. 16.
Arab dünetenger. 19. Nagyra nőtt. 20.
Ütlegelés. 24. A Garonne jobb oldali
mellékfolyója. 25. Lázadás, régiesen.
26. II. Rudolf udvari csillagásza (Ty -
cho). 30. Oxigén és antimon vj. 32.
Színesen elmondó. 34. Kórházi osz -
tály. 37. Filmesztéta volt (Lajos). 38.
... Cinto; Korzika legmagasabb pontja.
39. Gyapotgöngyöleg. 40. Tó, tenger.
45. A gondolat befejező része. 46.
Villamos címíró gép. 47. Költő, író
(La jos). 48. ... Zacconi; olasz színész
volt. 52. Kereket ...; elinal. 53. Francia
festő, grafikus (Jean-Baptiste Camil -
le). 55. Letenye folyója. 57. Állj!
(ném.). 59. Nátrium és hidrogén vj. 60. 
Páratlanul zengő! 62. Vatikáni, lu xem -
burgi és spanyol gkj. 64. Párt! 66. Au -
tonóm Terület (röv.).

    Szerkesztette: Csatlós János
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Mit érdemes tudni
ad vent ünnepéről?

Vasárnap, no vem ber 29-én volt ad vent első vasárnapja, ez a víz kereszt
utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év
kezdete. A Szent András ünnepéhez (no vem ber 30.) legközelebbi eső
vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig, de cem ber 25-ig tartó ad -
vent a keresztény kultúrkörben az előkészület ideje a karácsonyra.

A liturgiában az ad vent színe a lila,
kivéve ad vent harmadik vasárnapját,
amikor szabad rózsaszínt használni. A
szó a latin adventus Do mini, az Úr el -
jövetele kifejezésből származik, még pe -
dig kettős értelemben: Jézus Krisztus
megszületése Betlehemben és második 
eljövetele az idők végezetével. Kez det -
ben csak egy adventi vasárnapot ün ne -
pel tek, a VII. században Nagy Szent Ger -
gely pápa állapította meg négyben szá -
mukat, és 1570-ben V. Pius pápa tette
kötelezővé az adventi időszakot a ka to -
likus egyházban. Régen ad vent kez de -
tét éjféli harangzúgás jelezte, szigorú
böjtöt tartottak, hajnali misére (roráte)
jártak.

Ad vent jelképe az adventi koszorú,
amelyet rendszerint fenyőgallyakból fon -
nak, a ráhelyezett négy gyertya közül

minden vasárnap eggyel többet gyúj ta -
nak meg. A szokás a 19. században jött
divatba, de gyökerei még a pogány kor -
ba nyúlnak vissza. Az első, kocsikerék
nagyságú adventi koszorún még 24 gyer -
tya állt, és minden hétköznap egy fe hé -
ret, minden vasárnap egy pirosat gyúj -
tot tak meg. A négy gyertya a vilá gos sá -
got jelképezi, amely Jézus születése ré -
vén szétárad a Földön, egyben a hitet, a 
reményt, a szeretetet és az örömöt szim -
bolizálja. Az adventi koszorúkat a temp -
lomokban áldják meg ad vent első va sár -
napján vagy az előző szombat esti szent -
misén.

Adventhez több népi hagyomány
kapcsolódik. Az eladósorban lévő lány 
a hajnali misére való első haran go zás -
kor a harang köteléből három darabot
tépett, amelyet aztán a hajában hordott, 

hogy farsangkor sok kísérője legyen.
Erdélyben a hajnali mise idején zárva
tartották az ajtót és ablakokat, hogy az
i lyenkor állati alakot öltő boszorká nyok
ne ronthassanak a házakba, ólakba. Az
Alföldön a lányok a hajnali misére ha -
rangozáskor mézet vagy cukrot ettek,
hogy édes legyen nyelvük, így férjet „é -
desgessenek” maguknak.

Borbála napján, de cem ber 4-én Bor -
bála-ágat vágtak, majd az ágat vízbe
állították, és ha kizöldült, a következő
évben megkérték a lány kezét. De cem ber
13-án, Luca napján (a naptár re form e -
lőtt az év legrövidebb napján) a lányok 
13 papírdarabra fiúneveket írtak, és
minden nap tűzbe dobtak egyet: ka rá -
csonykor a megmaradt papír meg mond -
ta, ki lesz férjük. Ekkor kezdték a Luca
székét is készíteni, amelyre a kará cso -

nyi misén felállva meg lehetett látni a
boszorkányokat. Disznóölő Szent And -
rás napjától kezdődtek a disznótorok,
de sohasem szerdán, pénteken vagy szom -
baton, mert ilyenkor böjtöltek az em -
berek.

Az adventi naptár eredeti jelen tősé -
ge, hogy elvezesse a felnőtteket és a
gyermekeket a karácsonyhoz. (Az első 
nyomtatott adventi naptár 1908-ban ké -
szült Münchenben.) Az „igazi” naptár
minden egyes ablaka mögött a ka rá -
csonyi ünnepkörre utaló gondolattal
találkozhatunk. Ez a vallási tartalom
napjainkban mindinkább elhalványul,
az ipar és a kereskedelem egyszerűen
decemberi naptárt csinált belőle, a mely -
nek minden egyes napját, lapját cso ko -
ládé vagy marcipán édesíti meg.

(mult-kor.hu)

Mit ünnepel Amerika
a hálaadás napján?

Az Egyesült Államokban no vem ber 28-án tartották a hálaadás nap -
ját (Thanksgiving Day), amely a karácsony mellett a legnagyobb a -
me rikai családi ünnep. A hagyomány egészen az 1620-ban a May -
floweren érkező puritán kivándorlókig vezethető vissza. 

Majdnem minden kultúra, nemzet
történetében fellelhető olyan ünnep, a -
mikor az emberek kinyilvánítják a bő -
séges termés felett érzett örömüket,
hálájukat. Az Egyesült Államokban i -
lyen a hálaadás napja, amelyet min den
év novemberének negyedik csütör tö -
kén tartanak, és amelynek eredete a
17. századra nyúlik vissza. 1620. szep -
tember 16-án indult az angliai Plym o -
uth kikötőjéből az Újvilágba a May -
flower nevű hajó, fedélzetén az első
angol puritán kivándorlókkal. A May -
flower de cem ber 21-én kötött ki a mai
Mas sa chu setts állam területén, a „za -
rándok atyáknak” nevezett első tele pe -
sek kolóniájukat kiinduló állomásuk
után Plym outh-nak nevezték el.

A telepesek igen nehéz körülmé -
nyek között kezdték el új életüket:
rend kívül hideg tél sanyargatta őket,
kevés volt az élelmük, legyengültek és
sokan meghaltak, a tavaszt csak a 102 
bevándorlónak mintegy a fele érte meg.
A következő évben a wampanoag in -
diánok megtanították őket a növény -
termesztés és a vadászat helyi for té -
lya ira, így ősszel már bőséges ter mést
takaríthattak be. Örömük és hálájuk ki -
fejezésére a telepesek ünnepséget ren -
deztek, amelyre Wil liam Brad ford, Ply -
m outh kormányzója a környékbeli in -
diánokat is meghívta.

A hagyomány ezt az eseményt te -
kinti a hálaadási ünnep megszü le té sé -
nek, bár a történészek korábbi hála a -
dá sokról is tudnak. A következő évek -
ben-évtizedekben rendszeressé vál tak,
és egyre jobban elterjedtek az új- ang -
liai telepesek hálaadó aratási ünne pei.

Az Egyesült Államok függet lensé gé nek
1776-os kinyilvánítása után a Kong -
resszus javaslatot tett egy évente tar -
tandó, az egész nemzetre érvényes há -
laadási ünnepnapra, amelyet az első
elnök, George Wash ing ton 1789-ben 
deklarált is. 1863-ban Abra ham Lin coln
elnök – keresve a polgárháború bor -
zalmai közt a nemzet egyesítésének
módozatait – hálaadási proklamációt
a dott ki, amelyben no vem ber negye -
dik (általában utolsó) csütörtökét a há -
laadás napjává nyilvánította. A hagyo -
mányt 1941. de cem ber 26-án foglal ták
törvénybe, a Frank lin D. Roo se velt
elnök által aláírt jogszabály no vem -
ber negyedik csütörtökét hivatalosan
is az ünnep napjává, egyben nemzeti
ünneppé nyilvánította.

Az Egyesült Államokban a hála a -
dás a karácsony mellett a második leg -
nagyobb családi ünnep, amelyet az em -
berek munkaszünettel, a rokonok és a 
hagyományos pulykasült „társasá gá -
ban” töltenek el. Elmaradhatatlanul
szerepelnek még az ünnepi asztalon
olyan fogások, mint a pulykához fel -
szolgált töltelék, az áfonyaszósz, a
krumplipüré, a zöldbab és a sütő tök -
torta. Az ünnepre szánt pulykák kö -
zül egy (vagy néha két) szerencsés ki -
választott madár elnöki kegyelmet kap,
és megmenekül a kés alól. A pulykák
többsége azonban nem ilyen sze ren -
csés. Az Egyesült Államokban 2014-
 ben 236,6 millió pulykát dolgoztak
fel, közülük 37 millió hálaadásnapi
sült ként végezte, több mint kará csony -
kor és húsvétkor együttvéve.

(a mult-kor.hu nyomán)

A Szovjetunióba hurcolt
magyarok élete maga volt a pokol

A második világháború alatti és utáni Magyarország területéről
mintegy 800 ezer embert hurcolhattak a Szovjetunióba, ahonnan csak
átlagosan 28 hónapos kényszermunka után térhettek haza, ha túlélték 
a megpróbáltatásokat az embertelen körülmények között. A Magyar
Országgyűlés 2012. május 21-én úgy határozott, hogy no vem ber 25.
legyen a Szovjetunióba hurcolt mag yar politikai rabok és kényszer -
munkások emléknapja, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai
elítélt térhetett haza a Szovjetunióból. 

A Gulág létrehozása, ártatlan em be -
rek millióinak munkatáborokba kény -
sze rítése a huszadik század egyik legsú -
lyosabb tragédiája. Amikor 1917. no vem -
ber 7-én a bolsevikok hatalomra jutot -
tak Oroszországban, igyekeztek ellen őr -
zés alatt tartani mindazokat, akiket szár -
mazásuk, politikai meggyőződésük, val -
lásos hitük, az átlagosnál jobb anyagi
helyzetük, képzettségük miatt vagy más
oknál fogva „a nép ellenségének” mi nő -
sítettek. Ennek két legfontosabb eleme
az „elszigetelés” és a kényszermunka
volt. Az 1917. de cem ber 7-én létre ho -
zott VCSK, közismert nevén a Cseka és
utódszervezetei (OGPU, NKVD), il let -
ve az Igazságügyi Népbiztosság fela -
da ta volt, hogy nagy tömegben olcsó
„emberanyagot” biztosítsanak a nagy -
szabású építkezésekhez, a természeti
kincsek kiaknázásához. 1930 és 1956
között ezeket a munkatáborokat a bel -
ü gyi szerveknek alárendelt Lágerek Fő -
parancsnoksága fogta össze, ennek o -
rosz nevéből - Glavnoje Upravlenyije
Lagerej - származik a Gulág kifejezés.

Már 1944 előtt is került néhány száz 
mag yar - csaknem kivétel nélkül emig -
ráns kommunisták - ezekbe a tábo rok -
ba. A második világháború alatti és u -
táni Magyarország területéről mintegy
800 ezer embert hurcolhattak a Szov -
jetunióba, ahonnan csak átlagosan 28 hó -

napos kényszermunka után térhettek
haza, ha túlélték a megpróbáltatásokat az
embertelen körülmények között. Egy
1949. évi szovjet összesítés a mag yar
foglyok számát 534 539 főben adta meg,
egyharmaduk civil volt. Ez a szám a zon -
ban nem tartalmazza azokat, akik még
a gyűjtő- és tranzittáborokban, vala mint
a kiszállítás közben haltak meg, s nincs 
benne a Don mentén 1943 januárjában
fogságba esett és meghalt több tízezer
mag yar katona sem. A foglyok száma
e gyes becslések szerint 600-700 ezer
lehetett, más becslések szerint számuk
elérhette akár a 900 ezret is.

A túlélők legnagyobb része 1949-re 
térhetett haza, több ezren már nem is
Magyarország területére, mert ottho nuk
a szomszédos országok vala melyi ké hez
került. A kivégzettek, az éhezésben, be -
tegségekben meghaltak száma becslé -
sek szerint mintegy 200 ezerre tehető.
A kényszermunkások között különö sen
nehéz sors jutott a politikai elítéltek nek,
az ő helyzetük 1949-től vált különösen
súlyossá, ekkor hozták létre ugyanis a
Gulágon belül a politikai elítéltek kon -
centrációs táborait. Az ezekben rabos -
ko dó mintegy 85 ezer mag yar elítélt ből
csak öt-hat ezer élte meg a szabadulást, ők
zömmel 53-ban kerültek haza, de itt hon
is politikai ellenségként kezelték őket.

(a mult-kor.hu nyomán)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

tet életébe! Adjon célt a jövőnek!
Mind ehhez nem kell több, mint az
Erdélyi Kárpát- Egye sület 2016-os fali -
naptárának beszerzése. A kiadvánnyal
ugyan is otthonába költöznek Erdély
legszebb hegyei. Ha kedve kere kedik,
a Rozsda-szakadékban ta lálhatja ma -
gát, de kiruccanhat a Bucsecsbe, a Re -
tyezát-hegy ség be is. Rákacsinthat Isten -
székére, láthat kéményeket és foga -
kat..., de ki ne hagyja a Hagymás-
 hegy séget, el ne felejtse megcsodálni a Csukást! Mindehhez csupán a naptárt
kell végigforgatnia. Visszaemlékezhet a túrákra, és ha van olyan hely, ahol
még nem járt, a közeljövőben beter vez heti. Látja, ilyen egyszerű, hogy
színes, lendületes célja legyen életünknek. De cél lehet az is, hogy másokat
meg örvendeztessünk. És immár erre is megvan az eszközünk.

Keresse a falinaptárt az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó
szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrácia Központban!

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Savanyú káposzta és kovászos uborka:
 a legegészségesebb ételek?

Miért együnk fermentált ételeket?
Egyre-másra jelennek meg a tanulmányok a fermentált ételek előnyei -

ről, kedvező egészségügyi hatásaikról. Ezek hátterében ugyanaz áll: a fer -
men tált ételek ugyanis tele vannak hasznos baktériumokkal.

A baktériumokkal erjesztett,
vagyis fermentált ételekben az
erjesztés során megindul a bom -
lás, amelynek következtében
olyan jótékony baktériumok jön -
nek létre, amelyek segítik az
emésztőrendszer működését, va -
la mint megóvnak a kóroko zók -
tól. Ráadásul a fermentált étele -
ket könnyebb megemészteni is,
hiszen a baktériumok felbontják

a bennük lévő szénhidrátokat. A fermentált ételek természetes probiotikumként
működnek, így hozzájárulnak a szervezetünk megfelelő működéséhez.

“Az immunrendszerünk működéséért felelős sejtek nagy része a beleinkben
található” - mondja Alison Clark, a Brit ish Di etetic As so ci a tion szakértője. “A
fermentált ételek ezeket a sejteket, illetve a bélflórában élő segítő baktériumokat
stimulálják. Ha tehát valaki gyakran betegeskedik, könnyen megfázik, rendet -
len kedik a gyomra vagy akár hatással van rá a téli szürkeség, mindenképpen
érdemes több fermentált ételt fogyasztania.” 

Több kutatás is bizonyította a fermentált ételek hasznát - a legutóbbi tanul -
mányból az derült ki, hogy a joghurtrajongók körében alacsonyabb a diabé te sze -
sek száma. De a probiotikumoknak, illetve az erjesztett ételeknek jó hatása van a
változókori hőhullámokra, a gyomorfekélyre, az agyműködésre és a hangulatra,
sőt még a testsúlyunkra is. 

A szakemberek szerint a legjobb, ha minél több erjesztett ételt fogyasztunk:
érlelt sajtokat, savanyúságokat, joghurtot és kefirt. Az egyik nagy előnynek rá -
adásul azt tartják, hogy a jótékony baktériumokat nem lehet “túladagolni”.
Azon ban arra érdemes figyelni, hogy a fermentált élelmiszerekben található
bak tériumok jóval komplexebbek, mint hisszük, ezért lehet, hogy az érzéke -
nyebb gyomrúaknál az ellenőrzött probiotikum-tabletták jobban beválnak. 

                            (hazipatika)

Szuper téli gyümölcsök, melyekről többet 
kellene tudnod!

A megszokott téli gyümölcsválaszték mellett egyre több helyen képezi a kí -
ná lat részét néhány olyan gyümölcs is, ami eddig akár ki is maradhatott az éle -
tünkből. Íme, egy kis útmutató, hogy melyik finomságot hogyan érdemes fo -
gyasz tani, s mi minden beltartalommal járul hozzá az egészségünk megőr zé -
séhez.

Datolyaszilva
A tél másik kedvelt utóérő gyü -

mölcse a khaki, más néven datolya -
szilva. A vásárláskor még kemény sze -
meket érdemes kint hagyni a kony ha -
pulton, s megvárni, amíg puhává vál -
nak. Az érett datolyaszilva édes húsá -
hoz legkönnyebben úgy jutunk hozzá, 
ha félbe vágjuk, s a gyümölcshúst ka -
nállal kiemeljük a héjából. A szilva
nem csak finom, hanem egészséges is, 
hiszen kalcium, folsav, vas, nátrium és C-vi ta min is található benne.

A datolyaszilvából nagyon finom lekvár készíthető, vagy fűszeres, húsok
mellé kínálható chut ney alapjai is lehet, de süteményekhez, különféle gyümölcs -
salátákhoz vagy gyümölcsturmixokhoz is célszerű hozzáadni.

Gránátalma
A hatalmas, piros gránátalma 

szemet gyönyörködtető gyü -
mölcs, mégis sokan ódzkodnak
tőle. Igen, a benne pihenő ma -
gokhoz való hozzájutás nem a
legegyszerűbb és legveszély te -
le nebb művelet, de ha kellő
mennyiségű oktatóvideót lát tunk,
s kötényben, fehér konyhafaltól
távol állunk neki a pucolásának, 
akkor biztos a siker.

Az antioxidánsokban, káliumban, kalciumban és C-vitaminban gazdag al -
mamagokat sokféleképp felhasználhatjuk. Legjobb helye a különböző saláták -
ban van. A gránátalmát nem csak gyümölcssalátákba komponálhatjuk bele,
hanem bármilyen zöldséges salátában megállja a helyét. Érdemes kipróbálni a
gránátalmával gazdagított Cézár- vagy Wal dorf salátát is.

                 Wessely Márta (mindmegette.hu)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy sze -
rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az
nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi -

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

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

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ   SZÓ  -   AZ   ÖN   LAPJA!
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APRÓHIRDETÉSEK

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

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

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

• Újrazománcozunk FÜRDŐ KÁ -
DA KAT, kétéves garanciával. 0740-
 864611.

• TÁRSKERESŐ – Egy 52 éves nőt len 
férfi élettársat ke res egy komoly, ő szinte, 
becsületes nő sze mélyében, 30- 50 éves
korig. Tel: 0744- 837389.

• Idős hölgy mellé bejárónőt kere sek
heti egyszer 5 - 6 órára. Telefon: 0764 –
601 994

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
testvéremtől

VARGA JÓZSEFTŐL

Emese és családja.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejez zük ki 
a gyászoló családnak a szeretett

VARGA JÓZSEF

elvesztése miatt érzett fájdal má -
ban. Nyugodjon békében.

Emléke szívünkben örökké élni fog.
Unokatestvéred Angica és nagy -

nénéd Gizi.

Részvétünket fejezzük ki a Varga
és Ravai-Nagy Sándor családoknak a
szeretett

VARGA JÓZSEF

elvesztése miatt.
Öcsi és Ida

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszö ne -
tet mindazoknak az őszintén együtt -
érző rokonoknak, szomszédoknak, is -
merősöknek, akik a szeretett anya, a -
nyós, nagymama, a katalini

BALÁZS ILONKA
temetésén részt vettek és fájdal -

munkat enyhíteni igyekeztek.
Nyugalma legyen csendes.
Fia Sanyi, menye Enikő és uno ká -

ja Dénes.

Hálás szívvel mondunk köszö ne -
tet mindazoknak, akik drága szeret -
tünket

VARGA JÓZSEFET

utolsó útjára elkísérték, sírjára ko -
szorút, virágot helyeztek, mély gyá -
szunkon enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család. 

 MEGEMLÉKEZÉS

Ezen a napon minden más / Újra
mélyen érint meg a gyász / Nincs már
velünk együtt/Kit nagyon szerettünk /
Ma lélekben újra együtt lehetünk.

Kegyelettel emlékezünk a drága
szü leinkre

MÓRA MIHÁLYRA,
aki 21 éve és

MÓRA ERZSÉBETRE,
aki 16 éve itthagytak bennünket.
Bánatos gyermekeik és családjuk.

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

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

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

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

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

Email: dludovicus@gmail.com.

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyûjteményben

FALINAPTÁR
2016-RA

HAMAROSAN!

Ha kedvelték az „Egyszervolt
Nagybánya” sorozatban megjelent
fali naptárainkat, örömmel jelent jük,
hogy már nyomdába került és leg -
később december közepén meg je -
lenik legújabb, 2016. évi kiad vá -
nyunk!

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

Az egyelőre 300 számozott pél -
dányban megjelenő falinaptár kia -
dói ára 30 lej lesz. Érdeklődni lehet
a jövő hét közepétől a Teleki Ma gyar
Ház iro dá jában és elérhető ségein!

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

A VIRÁGTREND KFT

virágnagykereskedés

nagybányai
telephelyére

MUNKATÁRSAT 
KERES.

ELVÁRÁSOK:

felsőfokú végzettség,
számítógép

kezelési ismeretek.

Tapasztalattal
rendelkezők előnyben!

Az önéletrajzokat a
gyorgy.bazula@vta.hu
e-mail címre várjuk.

VÁSÁROSNAMÉNY
december 17-én 0747017580

(Csoma Bea)

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK:

0262-215863;
0362-409464;
0745-337534;
0753-464805

Gyertek
táncházba, a

Teleki Házba!
December 7-én, hétfőn dél u tán

is szeretettel várunk Ben ne teket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (nép -

tánctáborosaink elsősorban!)
- 7,30-órától nagyok tánca

OKTATÓINK:

Kása Zsolt
és Kása Melinda

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól!

* OLVASS NEKEM! – Min -
den szerdán 16 órakor a Házban!

* TERSÁNSZKY könyv tár -
kedden, csütörtökön 16-20 óra között.

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától!
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Nagyot nőtt Bu da pest
esélye az olimpiára

Ham burg és Kiel lakossága a vasárnapi ügydöntő népszavazáson
úgy határozott, nem támogatja a város pályázatát a 2024-es nyári o -
lim pia megrendezésére, így Budapestnek csak három riválisa maradt.

A vasárnap 21 órakor nyilvá nos ság -
ra hozott adatok szerint körülbelül 650
ezren éltek szavazati jogukkal, ez nagy -
jából 50 százalékos részvételi arányt je -
lent. A voksok 92,6 százalékának fel -
dolgozása után 51,7 százalék volt a ren -
dezést ellenzők és 48,3 százalék a tá -
mogatók aránya. A helyi szakértők sze -
rint jelentős változás már nem várható.
A hivatalos végeredményt csak de cem -
ber 15-én jelentik be.

Nem sokkal később Olaf Scholz pol -
gármester (SPD) hivatalosan is elis mer -
te, hogy többen szavaztak a rendezés
el len, mint mellette. A városvezető nagy
csalódásként értékelte a vége red ményt,
a kommentárok pedig az egész német
sport vereségének nevezték a népsza -
va zást, egyben emlékeztettek arra, hogy
Németország két év alatt már a má so -
dik „olimpiai vereségét” szenvedte el,
hiszen 2013-ban a müncheni lakosok
u tasították el a város kandidálását a
2022-es téli ötkarikás játékokra.

Tavasszal még a hamburgiak 64
százaléka pártolta a rendezést, nagy -
részt ezért határozott úgy a Német O -
limpiai Bizottság, hogy Berlin helyett
a kikötőváros jelentkezzen. A közel múlt -
beli korrupciós ügy, a 2006-os német -

országi labdarúgó-világbajnokság hely -
szín kijelölése körüli botrány, a párizsi
terrortámadások és a terrorfenyegetés
miatt elmaradt hannoveri Német ország-
 Hollandia barátságos meccs után vi -
szont - egy közelmúltbeli felmérés sze -
rint - már csak 56 százalékos volt az
olimpiarendezés támogatottsága.

Az ellenzők azt hangoztatták, hogy
túl sokba kerülne az esemény lebonyo -
lítása. Ham burg 11,2 milliárd euróból
(3500 milliárd fo rint) rendezte volna
meg a 2024-es játékokat, ehhez az ösz -
szeghez az adófizetők 7,4 milliárddal
járultak volna hozzá, a fennmaradó 3,8 
milliárdot pedig egyéb forrásokból kel -
lett volna előteremteni. A pályázó vá -
rosok közül Ham burg büdzséje lett vol -
na a legnagyobb.

A hamburgi szavazást követően már
csak Bu da pest, Los An geles, Párizs és
Róma versenyez a rendezésért. A bu -
da pesti pályázatról elkészített júniusi
megvalósíthatósági tanulmány 774 mil -
liárd forintra becsülte a szükséges be -
fektetés összegét.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
2017 szeptemberében, limai kongresszu -
sán választja ki a rendezőt.

(Origo)

A britek 79 év után nyertek Da vis Kupát
A britek nyerték a tenisz Da vis Kupa genti döntőjét: a vasárnapi el -

ső egyesben Andy Murray legyőzte Da vid Goffint, így a vendégek be -
hozhatatlan, 3-1-es előnyre tettek szert a házigazda belgákkal szem -
ben. A végeredmény is ez lett, mert az utolsó egyest nem játszották le.

A világranglista második helyén ál -
ló Murray a világcsoport 1981-es lét -
rehozása óta az amerikai John McEn -
roe és a svéd Mats Wilander után a har -
madik, aki tökéletes, 8-0-ás mérleggel
zárja egyesben a DK-szezont.

A skót teniszező ezúttal három játsz -
mában diadalmaskodott az ATP-rang -
sorban 16. Goffin felett. A kiírt utolsó
egyest Ruben Bemelmans és Kyle Ed -
mund között már nem játszották le.

A britek legutóbb 79 éve, 1936-ban
tudták megnyerni a Da vis Kupát és a
mostani a tizedik sikerük (1903, 1904,
1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935,
1936, 2015).

Da vis-kupa, döntő, végeredmény:
Bel gium-Nagy-Bri tan nia 1-3

Goffin-A. Murray 3:6, 5:7, 3:6
Darcis, Goffin-A. Murray, J. Mur -

ray 4:6, 6:4, 3:6, 2:6
Bemelmans-A. Murray 3:6, 2:6, 5:7
Goffin-Edmund 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:0

Az elmúlt tíz év győztesei:
2006: Oroszország
2007: Egyesült Államok
2008: Spanyolország
2009: Spanyolország
2010: Szerbia
2011: Spanyolország
2012: Csehország
2013: Csehország
2014: Svájc
2015: Nagy-Bri tan nia
(maszol)

Klicsko 9 és fél év után elvesztette
nehézsúlyú világbajnoki címeit

Vlagyimir Klicsko vereséget szenvedett ökölvívó világbajnoki cím -
mérkőzésén Tyson Fury angol bokszolótól és egyhangú pontozással
el vesztette a Boksz Világszövetség (WBA), Nemzetközi Bokszfö de rá -
ció (IBF), s a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki öveit.

A 198 centis, 39 éves címvédő Klics -
ko a németországi Düsseldorfban ví vott
meg szombat este a 206 centis, nála 12
évvel fiatalabb angol kihívójával 45 e -
zer néző előtt az Es prit Arenában. A 12 
menet után Klicsko a pontozásnál (112:
115, 112:115, 111:116) egyértelműen
alulmaradt.

– Tyson olyan gyors volt. Nem hit -

tem volna, hogy sikerül neki. Nem ta -
láltam meg hozzá a megfelelő kulcsot - 
mondta Klicsko csalódottan. Közölte,
hogy visszavágót akar Tyson Furyval.
– Egy álom vált valóra. Hat hónapig ké -
szültem erre. Alig akarom elhinni –
mond ta Fury, aki még a ringben elé ne -
kelt egy szerenádszerű dalt felesé gé nek.

(MTI)

Rosberg nyerte a
szezonzárót Abu Dhabiban
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte vasárnap a

szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjat

A 30 éves versenyzőnek ez az idei
hatodik - sorrendben harmadik -, pá -
lyafutása során pedig 14. sikere. A vb 
második helyén záró Rosberg mögött 
a már biztosan vb-győztes, három szo -
ros világbajnok csapattársa, a brit Le -
wis Ham il ton ért célba másodikként,
míg a harmadik helyen Kimi Räik kö -
nen, a Ferrari finn pilótája végzett.

A Mercedes autói az idényben 12.
alkalommal végeztek az első- máso -
dik helyen, ez új csúcs.

A nagy kérdések már a futam előtt 
eldőltek: a pilóták között Ham il ton,
Ros berg, Sebastian Vettel, míg a csa -
patoknál Mercedes, Ferrari, Wil liams 
volt a végső sorrend, így aztán kü lö -
nösebb tét nélkül folyt a verseny.

A rajtnál az első négy helyen nem
volt változás az időmérőhöz képest:
Rosberg, Ham il ton, Räikkönen és Pe -
rez volt a sorrend az első kanyart kö -
vetően, azonban Nico Hülkenberg a he -
tedikről feljött az ötödik helyre.

Az előző két futamot nyerő Ros -

berg megpróbált elszakadni a többi ek -
től, és megvárta, míg a riválisok elvég -
zik az első kerékcseréjüket. Rövid idő -
re Sebastian Vettel a második helyen
autózott, de hibáját kihasználva Ha -
m il ton megelőzte.

Mivel a verseny helyi idő szerint
délután 5-kor rajtolt, elkezdett söté ted -
ni, így a hőmérsékleti viszonyok is vál -
toztak, és ehhez nem mindenki tudott
megfelelően alkalmazkodni. Izgal ma -
kat okozott, hogy Valtteri Bottas csa -
pa tának, a Williamsnek a hibájából a
boxutcában ütközött Jenson Button -
nal (Mc Laren Honda).

Amikor Rosberg kijött új gumi -
kért, akkor Ham il ton állt az élre, és re -
mek köröket ment, így fokozatosan el -
húzott, ám amikor a világbajnok is ki -
ment cserére, ismét Rosberg állt az él -
re, és a befutóig már nem változott a
sorrend. Az első három helyen a szom -
bati időmérő legjobb három pilótája
végzett. A verseny utolsó része vil lany -
fényben zajlott. (SamsungSport)

Álomfizetéssel csábítja Neymart a Real Ma drid

Spanyol lapértesülések szerint a Re -
al Ma drid álomfizetéssel csábítaná ma -
gá hoz a Bar ce lona brazil sztárját, Ney -
mart.

Neymart annak idején megpróbálta
Madridba csábítani Florentino Pérez el -
nök, de a brazil játékos a Barcelonát
vá lasztotta, és nem is döntött rosszul: je -
len pillanatban talán a világ legerősebb 
csatársorát alkotják Lionel Messivel és
Luis Suárezzel. A brazil játékos idén 17
mérkőzésen már 16 gólnál jár.

Az AS úgy tudja, a Real Ma drid nem
adja fel, és megpróbálja Madridba édes -
getni a brazilt, akinek egészen elké pesz -
tő, évi 15 millió eurós fizetést adna. Eh -
hez hasonló összeggel próbálkozott ko -

rábban a Man ches ter United is, de a he ti 
200 ezer fontos fizetésből az angol adó -
zási törvények miatt kevesebb marad -
na Neymar zsebében, mint Madridban.

Az AS hozzáteszi, a 23 éves játé -
kossal szeptember óta a Bar ce lona is
tárgyal a fizetése megemeléséről.

(Origo)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Liga 1: a listavezető legyőzte a címvédőt
Tíz pontra növelte előnyét a lista ve -

ze tő Astra Giurgiu a címvédő FCSB- -
vel szemben a labdarúgó Liga 1 tizen ki -
lencedik fordulójában lejátszott és meg -
nyert mérkőzés után. A Duna-partiak ez -
zel komolyan „bejelentkeztek” a bajno -
ki címért, egyelőre csak a Viitorul és a
Pandurii tűnik képesnek arra, hogy tart -
sa a lépést Marius Sumudică csapa tá -
val.  A Pitesti-en lejátszott összecsapás u -

tán bejelentette lemondását Mirel Ră doi,
a FCSB vezetőedzője. 

Liga 1, a 19. forduló eredményei
Pandurii–Con cordia 2-0
Petrolul–Kolozsvári CFR 1-0
Temesvári ACS Poli–Ma rosvásár -

helyi ASA 2-0
Viitorul-CS U Craiova 4-0
CSMS Iaşi-FC Botoşani 1-0
FCSB–Astra 0-1 (maszol)


