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JÖN! …JÖN!!
…JÖN!!!

ÚJRA JÖN!!!!
Figyelem,

megváltozott a
kezdési időpont!

MI, a nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja -
nuár 23-án, AZAZ MA ES TE 5 Ó -
RAI KEZ DETTEL nagy szeretettel vá -
runk min den kedves színházrajongót
szo ká sos szil veszteri kaba rémű sorunk –
a mely nek címe:

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

 Jegy eket a 0745- 790 554-es te le -
fon számon (Szigeti Gyula) ren delhetnek, 
illetve az előadás előtt egy órával vásá -
rolhatnak. Egy be lé pő jegy ára: feln őt -
teknek 15 lej, diákoknak, nyug dí ja -
sok nak 10 lej.

Jó szórakozást! 

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Új Szót ezen túl a régi főtéri antikvá riumban is vásárolhatnak.

Imahét
A Krisztus-hívők

segítségéért
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” Jn 4,7

2015. január 18–25.
További imaheti istentiszteleti sorrend:

Január 23., péntek, 17.00 óra - Nagybányai Baptista imaház. Igét hirdet: Nt. 
Tasnádi András Zsolt református lelkipásztor.

Január 24., szombat, 17.00 óra - Nagybánya-újvárosi református templom.
Igét hirdet: Nt. Köncze-Geréb Árpád evangélikus esperes lel ki pásztor.

Január 25-én az imahét záró istentiszteleteket mindegyik felekezet saját
templomában tartja.

Újévi
hangverseny

Újévi koncertre hívjuk kedves kö -
zönségünket a Teleki Mag yar Házba!
A rendezvény szervezői és házigazdái
Marta ANDREI (Művészeti Kö zépis -
kola) és Sorina GHERMAN (Városi
Színház) – akik Scott Joplin jazz da ra -
bokat játszanak zongorán –, valamint
tanítványaik.

Meghívott előadó MARES Hanna
Blanka (Ádám Ernesztina tanítványa).
A rendezvényre 2015. január 28-án,
szerdán 18.00 órától kerül sor a Teleki 
Mag yar Házban. Az előadás idő tar ta -
ma kb. 70 perc. A belépés ingyenes!

Sze retettel várunk minden zeneba -
rá tot! (Teleki Mag yar Ház)

Simó Júlia
ruhakiállítása

Január 26-30. (hétfő-péntek) kö -
zött vásárlással egybekötött kiál lí -
tásra várja az érdeklődőket a Te -
leki Mag yar Házba Simó Júlia ru -
hatervező-ruhakészítő, a sepsi illye -
falvi Rustica Alkotóműhely vezetője!

Az erdélyi nemesi-, polgári- és népi
viselet stilizált jegyeit magukon hor do -
zó ruhakölteményei a jelzett idő szak -
ban folyamatosan látogathatóak lesz -
nek, s személyes találkozásokra, ren de -
lések egyeztetésére is lehetőség nyílik.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Először ünnepelték
Máramarosszigeten
a Mag yar Kúltura

Napját 
Teltházzal ünnepeltük az első Ma -

gyar Kultúra Napját a Hollósy Ház ban. 
A Hollósy Si mon Cserkészcsapat és a
hosszúmezői Bocskai István Cser kész -
csapat fiataljai közös pódiumelőadást
mutattak be.

Verseket szavaltak a diákok, illetve
zenés és hangszeres bemutatók voltak. 
A rendezvényt egy közös kétórás felol -
vasás koronázta meg, melyen a gyer -
mek és felnőtt résztvevők felolvasták
kedvenc verseiket, no vella-, illetve re -
gényrészleteiket. Az ünnepséget a Him -
nusz eléneklésével zártuk.

Zahoránszky Brigitta

A „Nagy csa lád”
FARSANGI BÁLT szervez feb -
ruár 15-én a SEL MONT ét te -
rem ben. Jelentkezz  a 0362-

 417818- as te le fon szá mon, most.

Tisztújítás volt a nagybányai
helyi RMDSz szervezetnél

A tisztújítás őrségváltást is jelentett a szervezet élén, Vida No é mit
választották elnöknek. Az eredmény részleteiről kérdeztük a le kö -
szönő elnököt, Ludescher Istvánt.

- A tisztújítás mindig fontos ese -
mény egy szervezetnél, a „hogyan to -
vább?” kérdés a legfontosabb. Miért 
volt szükség az őrségváltásra?

- A tisztújító közgyűlésen a tagsá -
got mindig az elmúlt időszak száma dá -
sával tájékoztatjuk, az elért ered mé nyek
és a meg nem valósított tervek mér le -
gének bemutatásával. Az elmúlt 3 éves 
mandátum idején sok volt a tennivaló,
sok minden történt, igaz hogy nem min -
dig úgy, ahogy szerettük volna, vagy a -
hogyan a nagybányai mag yar közös ség
elvárta volna. Munkánk volt bőven, de
nem a munka volumene a lényeges, ha -
nem az eredménye, a hatékonysága. Mi

úgy gondoljuk, hogy a városi RMDSz
szervezet akkor hatékony, ha azt érez -
zük, hogy Romániában, de mindene k -
e lőtt itt, Nagybányán ma jobb, köny -
nyebb magyarként élni, mint tegnap,
hogy érdemes vállalni nemzeti hova tar -
tozásunkat, mert itthon is lehet boldo -
gulni. Hogy mi magyarok megtaláljuk
a minket megillető helyünket ennek a
városnak a polgárai között, egyé nen ként
és közösségként egyaránt. Úgy gon dol -
juk, hogy a nagybányai magyarok köz -
ér zete ilyen értelemben jó és ez nem
csak 2-3 év eredménye, hanem a rend -
szerváltás utáni 25 év hozta magával,
25 év, amely az (folytatás a 3. oldalon)
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Egyházi hírek
* A nagybányai katolikus Szent -

háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Kreiter Gyula test vé rün -
ket, akit 59 évesen szólított magához az
Úr; Griga Sándor testvérünket, aki 76
évesen hunyt el; Fazekas született Ba -
czúr Aurélia asszonytestvérünket, aki
49 évesen hunyt el; valamint Kiléber szü -

letett Kerekes Mária asszony testvé rün -
ket, akit 76 évesen szólított magához
az Úr. Nyugodjanak békében!

* Február 1-én, elsővasárnap, dél -
u tán szentségimádás. A közös imaórát
az ifjúság vezeti. Gyertyaszentelő Bol -
dogasszony és Szent Balázs ünnepére
való tekintettel a szentmise elején gyer -
tyát szentelünk (mindenki magánál tart -
ja), a szentmise végén pedig balázs ál -
dásban részesítjük a jelenlévőket.

* Február 2-án, Gyertyaszentelő Bol -
dogasszony ünnepe. Liturgikus pro g -
ram: 7.00 – Laudes, rózsafűzér, 8.00 –
szentmise; délután 5 órától vesperás, ró -
zsafűzér, 6 órakor szentmise. Mindkét
szentmise elején gyertyát szentelünk.

* Február 3-án, Szent Balázs nap -
ján a reggel 8 és este 6 órai szentmisék
után balázsáldásban részesítjük a je len -
lévőket.

* A nagybányai katolikus Szent
József plébánián január 21. és március
19. között lesz a nagykilenced. Vá ro -
sunk nagyon szép hagyománya a Szent 
József nagykilenced. Mindenkit buz dí -
tunk, hogy családját Szent József imá -
inak és közbenjárásának ajánlja fel.  A
kilenced liturgikus programja: reggel 8 
óra – román nyelvű szentmise, este 5
órakor – imaóra, 6 órakor – szentmise.
Minden alkalommal más pap tart ho -
mí liát. 

* A Nagybánya-Újvárosi Refor -
mátus Egyházközség templomából he -
lyezték nyugalomra Cseke Francisc test -
vérünket, akit 78 évesen szólított ma -
gához az Úr.  

* Az ökumenikus imahét gyökerei
több mint két és fél évszázadra nyúl nak

vissza a múltba. Már a 18. századtól kez -
dődően, elsősorban protestáns hívők kö -
réből indultak el a helyi, közös kö nyör -
gések, a sok részre tagolódott egyház
egységéért.

Minden gyülekezetben a lithurgiai
szol gálatot Bak Enikő református lel -
kipásztor végzi. Mindenkit nagy szere -
tettel hívnak és várnak közösségünk e
különösen szép eseményére. „Az idei
i mahét hívás az élő víz forrásához, Jé -
zushoz. Jó ha mi is átadjuk hitünk örö -
mét a világnak, ahogyan a samáriai asz -
szony a Jézustól kapott vízzel ment a
városba”.

 A további imaheti istentiszteleti
rendet az első oldalon olvashatják.

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia által megrendezett Don Bosco
búcsú ünnepség keretén belül emlé kez -
nek meg Bosco Szent János szüle té sé -
nek 200. évfordulójára a Krisztus Király
templomban. Főcelebráns: Ft. Burányi
Roland keceli plébános (Magyar or szág). 
Az ünnepség január 31-én, szombaton
este 6 órakor lesz megtartva temp lo -
munkban, az esti szentmise elmarad.

A búcsút megelőzően, január 30- án
este 18 órától az „Álmok udvara” cí mű
Don Bosco mu si cal-lal ked vesked nek
plébániánk hittanosai és felnőtt e lőa dói. 
Mindenkit nagy szeretettel hív nak és
várnak! 

Bunda Csilla Annamária

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

A Háló
bogozóinak nagy
januári „dobása”

Farsangi batyu bált szervezett 
január 16-án, pénteken a Teleki
Ma gyar Házban a Nagy bányai Há -
ló Mozgalom. Finom fala tok kal és
vidám talpalávalóval kö szön töt -
ték  a  bogozók a 2015-ös  évet.

A  jelmezek, akárcsak az előző é vek -
ben fantáziadúsak voltak. A bűvésztől a 
cigánylányig, az indiántól a wes tern -
hős ig, tág skálán mozgott a jelmezek so -
kasága. Volt ebben a kavalkádban Teri
és Pista duó, kőember, télzavaró, öreg a -
nyó, fázós-táncos, szerencsét próbáló do -
bókocka-em ber. Mindenki kapott jutal -
mat, aminek persze mindenki örült is.  A
zsűri tagjai: „Alfa” (a világ egyik vé gé -
ből), „Béta” (a világ közepéről) és „O -
me ga” (a világ másik végéből) voltak.
És a hab a tortán: a tom bola.  Már a ki -
sebbik tom bola szimbólumértékű nye -
re ményei kapcsán is nagy volt az öröm,
azonban a két nagy főnyereményért, a
szamovárért és a falióráért még na gyobb
volt az izgalom. A szamovár nyertese
Longáver Adél lett, a falióra boldog tu -
lajdonosa pedig a cigánylány. A han gu -
latot a jó zene és a közös éneklés biz to -
sí totta. Mindenki nagyon jól szóra ko zott.

Nagy öröm számunkra, hogy a Háló
ismét oázist teremtett rohanó vilá gunk -
ban, a bogozók kitettek magukért sze -
retetteljes és önzetlen munkájukkal, a -
miért köszönetet mondunk  nekik és a
főszervezőnek, Uglár Sándornak és tár -
sainak. Szeretnénk, ha újabb „dobá sok -
kal” örvendeztetnének meg bennünket
ebben az  esztendőben.

Varga Gábor (Nagybánya)

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.

A Bo nus Pas tor Alapítvány rövid te -
rápiás programot szervez 2015. feb ru -
ár 9-20 között.

Jelentkezési határidő: február 2. Bő -
vebb információk a www.bonuspastor.ro
web oldalon. Az érdekeltek keressék szat -
márnémeti mun ka tár sunkat a követ ke -
ző telefonszámon: 0744-539213.

Partnerek:

Nem csupán szeretlek,
szeretem, ahogy te

szeretsz engem.
Ünnepeljen a szerelem estéjén v e l ünk.

Szeretettel meghívunk min denkit február
14-én a Rivulus Szál l oda vendéglõjében
megrendezendõ

Bálint-napi ünnepre.
Menü: 30 lej/személy.
Bõvebb tájé kozta tás/asz talfogl a lás: 
         0262-217290.

Olvassa 2015-ben is a
Bányavidéki Új Szót!
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Dr. KONYICSKA TIBOR
ÁLLATORVOSI MAGÁNRENDELŐ

szeretettel várja Önöket kisállatkedvenceikkel Nagybányán, a dr.
Vic tor Babeş 31/2. szám alatti most megnyitott rendelőjében.

Órarend:                          hétfőtől péntekig 9-13 és 14-18

                szombaton 9-13.

Időpont egyeztetés: 0726479602 telefonon lehetséges.

Betonlépcsők csempézve
A tömbházak átagyusztált földszinti lakásaiból létrehozott boltok, patikák

és irodák bejáratainál díszelgő, csempével, műkővel borított csúszós lépcsői,
a tél beálltával, még kéz- és lábtörőbb veszéllyel leselkednek a járókelőkre.

Lassan megtanultunk kapaszkodni a korlátba, ha van, és a tulajok is tesz -
nek a lépcsőkre szőnyeg- vagy rongydarabokat. Ez már nem olyan csinos, de
i deig-óráig csúszásgátló megoldás télen.

Viszont egész évben gondot okoz a lépcsőfokok váltakozó magassága. A
szó rakozott vagy siető lépcsőmászó személy ösztönösen azt hiszi, a következő
lépcsőfok is olyan magas, mint az előző, ezért megbotlik, és néha hasra esik.

Engem valamikor úgy oktattak, hogy egy lépcső minden foka egyforma ma -
gas kell legyen. Az ideális magasság 15 cm, ettől el lehet térni néhány cen ti vel,
a 20 cm magasságig. Azon túl ipari lépcsőnek számít, és csak a munka vé del -
mi leg kioktatott személyzet használhatja.

Ezt a tervezők és engedélyezők is nagyon jól tudják, ám a legolcsóbbnak
kialkudott és legtrahányabb munkát végző vállalkozó nem törődik ezekkel, o -
lyan magas lépcsőfokokat csinál, amilyen széles deszkái éppen vannak a be ton -
öntéshez szükséges ácsoláshoz.

Példa erre százával akad. Csak egyet említek: aki a piacra jár, meg csodál -
hat ja a mészárosok tornya melletti bolt és patika bejáratát; az első lépcső 10
cm, a második olyan 14 cm, és így tovább. Ezen kívül van egy ott felejtett, el
nem bontott kb. 8 cm magas betonalap-maradvány az első lépcső előtt; azt el -
bonthatták volna, és olyan magas lenne az első, mint a második lépcsőfok.

Popovic Gergely

Ui. Aki igazítani akarna ezen, most minden targonca
elbontott betonhoz egy aktatáskányi engedélyt kell szerezzen!

Tisztújítás volt a nagybányai
helyi RMDSz szervezetnél

(folytatás az első oldalról) RMDSz ér -
dekvédelmi és közképviseleti szerep -
lé sének időszaka volt.

Tehát hogyan tovább? Úgy gon do -
lom, hogy a cselekvési prioritásaink a
jövőben nem változnak és ezek pedig a 
közösségépítés és fejlesztés, az iden -
titástudat erősítése. Eszközeink pedig
továbbra is az anyanyelvű oktatás és
ne velés, kultúra és hagyományőrzés, az
önkormányzati képviselet. A szervezet 
megújítása is cél kell legyen, mert vál -
tozik körülöttünk a világ és a változó
körülményekhez igazodnunk kell cél -
ja ink elérése érdekében.

Én 17 évig vezettem elnökként a nagy -
bányai RMDSz szervezetet. Az elért e -
redmények, de a meg nem valósított ter -
vek is az én nevemhez is fűződnek. A
tények ismeretében ki-ki eldöntheti, hogy
a mérleg hova billen. Nem politikai kar -
rier volt számomra ez a 17 év, ha kar ri -
ert akartam volna, már rég megpá lyáz -
hattam volna a parlamenti képviselői
mandátumot. Úgy gondolom, hogy az
RMDSz 25 éves történelmének alakítá -
sában nekem is volt egy szerény sze re -
pem. Mondhatom tiszta lelkiisme ret tel,
hogy legjobb tudásom szerint tettem a
dolgomat, úgy érzem, hogy jól sáfár kod -
tam azokkal a „talentumokkal” ame lye -
ket az Úristentől kaptam, a nagybányai 
magyarok bizalmával. Nem egyszerű rám
bízott feladatnak értettem ezt a bizal -
mat, hanem küldetésként fogtam fel, kül -
detésként, amely a mag yar közösség
szol gálatát jelentette. Nem jelöltettem
magamat újabb elnöki mandátumra, e -
zért a szolgálatot most a megválasztott
elnöknek, Vida Noéminek kell vállal nia.

- Mi a véleménye a megválasz tott
elnökről, és az új választmányról?

- Vida Noémit 2 éve választottuk meg
a nagybányai Területi RMDSz elnöké -
nek. Jó választás volt, jól végzi a dol -
gát területi elnökként. Most, hogy át ve -
szi a helyi szervezet vezetését is, vissza -
térünk a régebbi szervezési formára, u -
gyanis már ezelőtt is a területi és nagy -
bányai helyi RMDSz szervezetnek u gyan -
az a személy volt az elnöke. A tiszt újí -
tás után összeállt választmány régi és
új tagokból tevődik össze. Úgy vélem,
hogy jó csapat lesz, amellyel az elnök
hatékonyan fog dolgozni.

- Mi a helyzet az „új fejezet” cso -
porttal, jelentkeztek a tisztújításra?

- Ennek a csoportnak a részéről nem
volt jelölt sem az elnöki tisztségre, sem 
választmányi tagságra, meg sem je len -
tek a tisztújító közgyűlésen. Távol ma -
radásuk indoklására az újságban köz le -
mény jelent meg, amelyet nevével nem 
vállalt senki. Az indoklás lényegében a 
szokásos magyarázkodás, hogy, mint
mindig, most is más a hibás, neve ze te -
sen én, aki nem voltam hajlandó elő ze -

tes egyezséget kötni. Ez az általuk ja -
va solt egyezség lényegében a demok -
rácia megcsúfolása lett volna. A lé nye -
ge az egyezségnek az lett volna, hogy a 
választmányba csak az általuk elfo ga -
dott vagy javasolt személyek legyenek
jelöltek,  kizárva a jelölés jogát mások
számára.

Szerintem a távolmaradásuk igazi
o ka az, hogy még nem sikerült kihe ver -
niük a három évvel ezelőtti kudarcot és 
talán az akkori csoport már nem is lé -
tezik csak emlékük él. Bebi zonyoso dott,
hogy egy álomvilágban élő fiatalokról
volt szó, akik között voltak jóhiszemű,
tenni akaró egyének, de akik egy de ma -
góg szürke eminenciás által félre ve zet -
ve cselekedtek. Sajnálom őket, mert jobb
sorsot érdemeltek volna.

- Az RMDSz érdekvédelmi és ér -
dekérvényesítési eszköztárának fon -
tos eleme a parlamenti képviselet. Ho -
gyan segíti az RMDSz munkáját a
parlamenti képviselő, aki a nagy bá -
nyai és Máramaros megyei ma gya -
rok szavazataival kapott mandá tu mot?

- A képviselőnek sokrétű feladata
van. A parlamentben a törvényalkotás
bonyolult útvesztőiben egyéni meg nyil -
vá nulásaival kell szolgálnia a mag yar
közösség ügyét, összhangban az RMDSz
képviselőházi frakciójával.

A heti 3-4 napos parlamenti munka
után a többi napokon a helyi mag yar kö -
zösségek szolgálatában kell álljon, hoz -
zájárulva a közösség építéséhez és e rő -
sítéséhez, a mag yar identitástudat erő -
sítéséhez. 

Bónis István képviselő jelen volt a
közgyűlésen, lehetőséget kapott, hogy
választóinak beszámoljon az elmúlt két
év képviselői tevékenységéről. Sajnos
nem ez történt, mert hozzászólásában
nem sok szó esett arról, amit tett kép vi -
selőként. A választók várják, hogy egy 
kimerítő beszámolót tartson, amelyet kö -
zölhetne a nyilvánossággal az írott saj -
tóban.

Lejegyezte: Simori Sándor

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

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO69 OTPV 3500 0008 0625 RO01

A hét mottója:
,,A változás azt jelenti, hogy újra

választhatunk. Valami újjá
válhatunk.” (Ka ren Ma rie Moning)

Ludescher István
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Máramarosba irányítja a világot
a Na tional Geo graphic Trav eler
Bekerült Máramaros régió a világ legszebb 20 idei úticélja közé 

– a Best Trips 2015 elnevezésű listát a Na tional Geo graphic Trave -
ler magazin állította össze.

„Máramaros történelmi régiójában 
olyannyira élő a dombok közt megbújó
világ, hogy az ehhez hasonlóakat ré gen
elfelejtette már Európa” – írja a vidék
méltatója. Mint fogalmaz, a régió a fá -
ból készült alkotások birodalma: a ka -
puk, mezőgazdasági eszközök alap a nya -
ga régi motívumokkal díszített fa, akár -
csak a szerény porták bejáratáé vagy a
csúcsos tetejű épületeké.

A népszerű magazin kiemeli Mára -
maros gyönyörű, érintetlen természeti
környezetét, az UNESCO-i világörök -
ség részét képező, több száz éves fa -
templomokat és a szaploncai vidám te -
metőt is. „A falvakban és környékükön
sok helyen aszfaltozták ugyan az uta kat, 

de nemrég bicikliutakat is létesítettek,
hogy az arra járó a környék csendjéhez 
és békéjéhez illően járhassa be a cso -
dá latos vidéket” – hívja fel a figyelmet 
a világhírű magazin.

Megemlíti a nagybányai gesztenye- 
és a felsőszivágyi hagymafesztivált is,
mint lehetséges turisztikai célpontot. Má -
ramaros megye területének majdnem fe -
lét a Máramarosi-havasok, a Radnai- ha -
vasok, a Gutin-hegység és a Cibles fog -
lalja el, a maradék rész dombság, fenn -
sík és völgy. Legfontosabb folyója a Ti -
sza, melynek főbb helyi mellékfolyói
az Iza és a Visó, délen pedig a Szamos,
ami mellett Nagybánya is található.

A megye eredeti névadó folyója, mely -

nek újkori neve Mára, az Izába folyik.
A megye legmagasabb pontja a 2303
mé ter magas Nagy-Pietrosz a Rad nai-
 havasokban. A Na tional Geographic

Traveler 20 helyszínt felsorakoztató lis -
táján többek közt korzikai, kolumbiai,
japán, perui, jamaicai turisztikai cél pon -
tok szerepelnek. (Kiss Judit - Krónika)

Máramarosi
hegedűs 3000

méter magasban
A Guinness-rekordok köny -

vé be szeretne bekerülni Vasilică 
Godja máramarosi népzenész, a -
ki rendhagyó videoklipet készített.

A Back to Maramu című klipben a
zenész ejtőernyővel ugrott ki egy repü -
lőgépből, és a világon elsőként hege -
dült pár percen keresztül 3000 méteres
magasságban. A klipet 4 napon ke resz tül
forgatták egy Máramarossziget mel letti
falumúzeumban. A felvételeket el jut tat -
ták a Guiness-bizottsághoz. (kronika.ro)

 Régi farsangi bálok és
karneváltemetés

1881-ben a tél Nagybányára két héten át szakadó eső után tört be, de a der -
mesztő hideg sem tette fagyossá a farsangi bálok hangulatát.

Az első farsangi mulatságot január 15-én az Ifjúsági Kör a Nagyszálló ter -
mé ben rendezte, majd azt a Nőegylet, a Polgári Kör és a Korcsolyázó Egylet bál -
ja követte.

A rendezők aranyozott keretű táncrenddel, azaz a táncok sorrendjét tar tal -
mazó jegyzékkel kedveskedtek, a karzatokat hímzett terítőkkel, a zenekar e -
mel vényét színes vásznakkal díszítették, a fali tükrök csillárok ragyogó fényét
verték vissza, de a férfiak nem ezeket a kellékeket, hanem a budapesti ven dé -
gek által is körülrajongott nagybányai hölgyeket csodálták.

Zsiga, a prímás akkor húzott rá, amikor a terem nagyórájának a mutatója
kilencet jelzett.

A francia négyest és a füzértáncot 40-50 pár táncolta. A több táncból, kü -
lönböző lépésekből összetett csoportos tánc próbára tette a rendezőket, mert
úgy kellett irányítaniok a táncosokat, hogy mindenki azonos ideig táncoljon.
A leleményes rendezők egy vidám vetélkedőt is kitaláltak. Két táncos közül egy
hölgyet az vihetett egy táncfordulóra, aki hamarabb felfalt egy húszcen timé te -
res kétszersültet.

A Nagybánya és Vidéke a nőegylet báljáról közölt tudósítását a következő
báli adomával színesítette:

- Ha a sör elfogyott, hozzon legalább egy pohár friss vizet - mondta egy i dő -
sebb úr a pincérnek.

- Azzal szolgálhatok, éppen most hoztak be egy kancsó hideg vizet.
- Már az igaz, hogy jó hideg, tessék parancsolni, itt a kancsó, én is éppen

most húztam belőle egyet - szólt közbe Andris, Zsiga zenekarának a fuvolása.
- A kancsóból ittál? - kérdezte az úr.
- Hát persze.
- Köszönöm, én akkor már nem kérek belőle.
Azon a farsangon nemcsak Nagybányán, hanem Felsőbányán is gyakran 

é nekelték a bányászok és a bányahivatalnokok az alábbi selmeci dalt: „A bar -
na sörnek párja nincs,/ a barna leány csókja kincs.”

1907. február 12-én, húshagyó kedden temették el a farsangot Nagy bá nyán. 
A Polgári Kör által rendezett temetés utolsó részét a Nagybánya című hetilap 
így örökítette meg:

- Végül megindult a gyászos menet. A menet élén ott járt a halál, rémesen
zörögtek a csontjai... Rémesen csillogott a kaszája, amelyen fekete betűkkel sö -
tétlett a kivégzett neve, Karnevál, utána ment egy gyászruhás nagybőgő, bő gés
nélkül, mert oly nagy volt a fájdalom, hogy kiapadt húrjainak bőgő ereje...
Vé ge a temetésnek. Eltemették a jókedvű Karnevált. A gyászoló gyülekezet a
halotti torba fogott és hajnalig tartó táncos mulatságba.

Boczor  József

Hófehér tiszta
Mostanában, a téli évszakot csak 

akkor szeretem, amikor a frissen hul -
lott hó beborítja az egész szennyet,
rútságot és minden hófehér tiszta.

Arra gondoltam, milyen szép vol -
na, ha minden em ber lelke is ilyen
hófehér tiszta lenne.

Ha a fehér asztalterítőre mindig
az em ber kétkezi, becsületes mun ká -
ja által keresett kenyér kerülne.

Ha az úgymond „fehér galléros
tisztviselők” mindig emberségesen
bánnának ügyfeleikkel.

Ha az ivóvíz és a levegő mindig,
mindenhol tiszta és iható, illetve lé -
legezhető volna.

Ha minden orvos lelkiismerete o -
lyan tiszta lenne, mint a makulátlan
fehér köpenye.

Ha minden férjhezmenő leányzó
„tisztasága” olyan volna, mint a
menyasszony ruhája.

Ha minden idős em ber megő szült
fehér haja a becsületesség jelképe is 
volna.

Ha  mindenhol a Föld kerekén a
béke zászlaja lengedezne.

De ha mindez megvalósulna, ak -
kor itt már nem is a Föld, hanem ma -
ga  a mennyország volna. (Lázár A.)

Fizessen elő 2015-re is az Új

Szóra a posta hi va ta lokban, 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 leg -

biz tosabb módja annak, hogy hoz -

zá jus son lapunkhoz.
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (24.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanár em -

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

Szeptember 21., csütörtök:

Hajnali négy óra körül begyúj tot -
tunk a „kandallónkba”. Leváltás után egy
kissé melegedtem, majd lefeküdtem, hi -
szen amúgy is teljes sötétség van még
ilyenkor. Reggeli: kávé, 2 dekányi zsír, 
ugyanannyi lekvár.

Ezután gyeptégláztunk, majd pol co -
kat szereltünk a „lakosztályunkban”. A 
hozzávaló deszkát egy magányosan ál -
ló faalkotmányból hoztuk, ahol orosz 
gép pisztolytárat is találtunk, löve dék -
kel együtt. Ki tudja, ki tanyája volt ez
nem is olyan régen?! 

Az ebéd szardínia, egy doboz fejen -
ként (itt ilyesmi még nem volt!), Por -
tugál márka, nagyon ízlett, csak az a bök -
kenő, hogy nagyon sok kenyeret kíván, 
ami nekünk nemigen van. Príma volt, pi -
rított kenyérrel ettem meg. Egy halat ke -
véske olajjal még meghagytam, jó le -
het majd a holnapi ebédre, pótlásul. E -
zen kívül is van még egy originál do -
boz zal, megvettem Nemesitől a tegnap
déli szalonna-adagomért. A jó ebéd u -
tán a naplómat írtam a kellemesen tűző
napon. Később vízért mentem a közeli
forráshoz, és egyúttal jól meg is mosa -
kodtam.

Szeptember 22., péntek:

Ma tizennyolc hete, hogy Gyuláról
elindultunk göröngyös utunkra. Több
mint százhúsz napja annak, hogy bú -
csút vettem menyasszonyomtól és é des -
anyámtól a gyulai vasútállomáson. De
nagyon régen volt! Már korán reggel egy
prímának nemigen mondható hírt hal -
lottunk, azt ugyanis, hogy: „megyünk
e lőre!” Később riadót rendeltek el, fel -
szereltünk, és vártuk az indulási pa ran -
csot. Közben megtudtuk, hogy a járőrt
várják vissza, ettől függ az indulási pa -
rancs kiadása. Ugyanis nagyobb lét szá -
mú felderítő járőr ment vállalkozásra.
Húszasokból és harmincegyesekből lett
összeállítva. A húszasoktól Miskó szkv.
géppuskás raja is ott van és egy ak na -
vetőt is vitt magával a járőr. Vártunk e -
gészen estig, de mivel a járőr nem jött,

az előremenetel elmaradt. 

Szeptember 23., szombat:

Elég korán jött a reggeli, de ci ga ret -
tát nem kaptunk. 

Kissé később megdöbbentő hírt ho -
zott Susán bácsi, miközben egy cso ma -
got hozott Seres Imrének (Csicsely hoz -
ta hazulról). Susán bácsi azt a hírt hoz -
ta, hogy a nagy járőrünknek vége van!
Mindössze 16 em ber jött vissza egy had -
naggyal, a többiek fogságba estek. Az éj -
szaka folyamán több sebesült is vissza -
jött. Többen meghalhattak, mert, ahogy
előadta, az oroszok teljesen körül zár ták
őket, miután előbb utat engedtek nekik.
Az eset Zabie közelében történt. 

Hát nem vétek ilyen őrültséget csi -
nálni, annyi fiatalembert a biztos pusz -
tulásba vezetni? Abban re mény ked tünk, 
hogy téves információk alapján terjedt
el ez a lesújtó hír. A Miskó rajból állí -
tó lag egyedül Kotroczó János maradt
itt a szerelvényekre vigyázva. A többi -
ekről eddig semmi hír. Remecki Gabi,
Jass Bandi, Aradszky György (az én egy -
kori őrtársam), meg Bohus M. őrvezető 
ott maradtak, de hátha nem? Lehet, hogy
visszajönnek, hátha csak bújkálnak a
hegyekben?! A járőr többi része estig
sem jött vissza, legalábbis így érte sül -
tünk. 

Szeptember 24., vasárnap:

Kissé borús, de emellett aránylag eny -
he az idő. A figyelő kivételével a raj va -
lamennyi tagja alszik (vagy csak imi tál -
ja az alvást). A munkák be vannak szün -
tetve. Minden pillanatban várható az in -
dulási parancs. Vajon merre megyünk? 
Amint az újabb hír szerint értesültünk,
a szerencsétlenül járt járőrünkben nem
csak a Miskó raj volt ott a géppuskások
közül. Bővebbet nem sikerült megtud -
nunk. Teljes mértékben nemigen lehet
hinni a szállingózó híreszteléseknek, er -
re már nemegyszer rájöttem. Termé sze -
tesen az ellenőrizhetetlen, s csak hal -
lásból megtudott híreket is bejegyzem
a naplómba, de csak azokat a törté né -

seket ismerem el száz százalékosan, a -
melyeknek személyesen is részese va -
gyok. Amióta ezen a támponton va gyok, 
csak egy ízben voltam fent a zászló alj -
parancsnokságnál. 

Nem is kívánkozom el innen, jól ér -
zem itt magam. Persze ez nem azt je -
lenti, hogy örökre itt szeretnék marad ni.

Szeptember 25., hétfő:

Már kora reggel megtudtuk, hogy mi 
lett a sorsa a járőrnek, igaz csak úgy
nagyjából. Éjjeli szolgálatom alatt jött
fel Sás szkv., a golyószórós raj és egy -
ben ennek a támpontnak a parancs no -
ka. Tőle tudtuk meg, hogy Miskó szkv.
meghalt, de a raj többi része visszajött.
Szép napos, de kissé szeles volt az idő.
Magyarország felől fújdogált, mintha,
üzenetet hozna hazulról, az otthoniak sor -
sáról.

Kora délután egy összekötő járőr jött
a támpontunkon át. A járőr tagja volt
Aradszky bácsi is, aki a balszerencsés
járőrben is benne volt. Ő mondta, hogy 
kb. 2 km-nyire voltak Zabietől, amikor 
az oroszok megtámadták őket. Miskó
sza kaszvezetőt, nem sokkal azután, hogy
parancsot adott a visszavonulásra, meg -
lőtték az oroszok. Segítségért kiabált,
de nem tudtak segíteni neki, az oroszok 
tüze miatt nem tudtak hozzájutni. Re -
mecki, Jass és Aradszky egy bizton sá -
go sabb úton, de nagy kerülővel vissza
tudtak jönni. A géppuskát azonban ott -
hagyták, mert egészen onnan - az adott
körülmények következtében - lehe tet -
lenség lett volna vállon a hegyeken ke -
resztül visszahozni. Így most már az el -
ső szakaszunknak csak két géppuskája
van. Két raj csupán, a szétesett raj em -
berei el lettek osztva a fennmaradó két
rajba. Kotróczó János a mi rajunkba jött,
Remecki és Aradszky a Makszin tizedes 
rajába, Bohus M. őrv. a szakasztörzs be,
Jass Bandi a századtörzsbe került. 

Szeptember 26., kedd:

Éjféltájt eleredt az eső. Reggel is e -
sett, és úgy néz ki, hogy el sem áll. Ha
már egyszer nekiindul, akkor itt na pok -
ig ki sem fog derülni. Már benne va -
gyunk az őszben. És mi itt állunk a hi -
deg napok küszöbén rossz ruházatban,
gyenge élelemmel. Egész napon át sze -
merkélt az eső, s így a figyelőkön kívül 
a bunkerban voltunk kénytelenek tar -
tóz kodni, amely, szerencsénkre, eső men -
tes, mert jól ledöngettük-ledöngöltük a 
tetején lévő földet, úgyhogy nem ereszti
át a vizet.

Szeptember 27., szerda:

Ma is esős az idő, felhők között va -
gyunk. Csak időnként tisztul ki a le ve -
gő, de akkor is csupán néhány perc -
nyire. Ennek az időnek köszönhetjük,
hogy Dombóváry hdgy. lekapta a raj pa -
rancsnokunkat. Ugyanis ködös idő lé -
vén, a figyelőnk későn vette észre a „Kis
Bunker”-t (erre keresztelte el valaki Dom -
bóváry hadnagyot). A figyelőnk nem je -

lezhette a nem várt személy érkezését -
és hát a hadnagy alva talált bennünket,
aminek aztán rajparancsnokunk, Ne me -
si tizedes itta meg a levét. Büntetésül go -
lyószórós tüzelőállást és lövész kuta -
kat kell ásnunk. E nélkül meglettünk
volna! 

A délelőtt folyamán megtudtam, hogy
Kovács Pista ma délben megy haza.
Gyorsan egy levelet írtam Böncinek,
hogy majd Gyulán postára adhassa. Ne -
mesi tiz. is írt és Szűcs is. Lassan ment
nekik az írás, úgyhogy amikor fel men -
tem ebédért, azzal a szándékkal, hogy
a leveleket átadjam, Pista negyed órá -
val azelőtt elment. Végre már posta is
jött. Nagy volt az öröm. Egy levelet kap -
tam a szüleimtől, négy levelet és egy la -
pot Böncitől, egy fényképet is kaptam
tőle, olyat, amilyet én kívántam: szem -
be néz a gép lencséjével, és a képen úgy
tűnik, mintha egymás szemébe néz nénk. 
A 20-án írt lapon azt írja, hogy csak la -
pot lehet írni, levelet nem. Azt is írja,
hogy unokabátyám Szlávik Miska, Vi -
lágosnál megsebesült. Az otthoni hely -
zetről bővebben nem írnak, csupán azt, 
hogy rengeteg katonaság van az Alföld 
ama részén. De, ha már Világosnál van -
nak harcok, sejthetjük, hogy milyen ott 
a helyzet! Itt egyelőre csendesség van,
a járőrözés napirenden van, de már na -
pok óta egy lövést sem lehetett hallani,
még messziről sem. Repülőgépzúgást sem
lehet hallani már több napja.

Szeptember 28., csütörtök:

Még teljes volt a sötétség, amikor reg -
geliért mentem. Itt jegyzem meg, hogy
fél hatkor kezd virradni és este hétkor
már sötét van. Csak jóval később lett ké -
szen a feketekávénak csúfolt lötty, úgy -
hogy egészen kivilágosodott mire út nak
indulhattam rajunk felé. Egy pillanatra
eloszlottak a fellegek, és a Pop Iván i -
rányába egy közel olyan magas hegyen 
havat láttam. Tehát igaz az, amit a teg -
napi járőr állított, hogy havazott, ami -
kor a senki földjén jártak. 

Jelenleg esik az eső, de a figye lő he -
lyünk nem ázik, mert tetőt csináltunk a
közeli tanya ajtajából. Csak néhány nap
kérdése és ez a fa alkotmány el fog tűn -
ni a föld színéről, fel fogják tüzelni a kö -
zeli rajok. Sebaj, majd a volt tulaj do nos
épít magának újat, faanyagért e vidé -
ken nem kell sorba állni!

A konyhánál hallottam, hogy az o -
ro szok Makó és Nagyszalonta köze lé -
ben vannak. Ha tőlünk É-ra is elő re tör -
tek, akkor alaposan bent vagyunk a sla -
masztikában itt, a Kárpátok keleti lej -
tőjén! Délelőtt pár percre elállt az eső,
és ezt lövész kutak ásására használtuk
fel. Dombóváry hdgy. szerint két go lyó -
szórós raj fog jönni erre a támpontra.
Délután feljött a támpontunkra az alez -
redesünk, Tábori fhdgy. kíséretében. Le -
szedették velünk a figyelőhely te tő ze -
tét. Kissé rendbehoztuk a bunkerunk kör -
nyékét. Holnap állítólag az ezredesünk 
fog kijönni szemleútja során.   (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Minden változik
Nagyon régen tudom, hogy minden vál -

tozik. Mégis, számomra vannak olyan pil -
la natok amiket, ha tőlem függne, megő riz -
nék változatlanul. Ilyen az első barack vi rá -
gok tavasszal, a volt szomszédkislány an -
gyali mosolya, az első szerelem leír ha tat -
lan öröme, a rigó első tavaszi dala, a ka rá -
csonyi hóesés látványa, édesanyám őrkö -
dő szeme és intő szava, borotválkozáskor a 
tükörből rám pillantó komoly édesapám ar -
ca, gyermekkorom faluja fölött békésen vo -
nu ló fellegek stb. Ezeket mind-mind el rak -
tároznám, s ha nagyon kéne egy kis béke és csend „kint és idebent”, akkor e -
lő venném őket,  és megfüröszteném bennük testi és lelki mivoltomat.

De mivel életünk a szüntelen változás jegyében telik, ezeket elővenni már
nem tudom, csak felmelegített emlékükben fürdőzöm meg néha-néha. A lo csi -
zás így is használ: amibe ma belehalok, holnap már nem fáj.

Lehetetlen megőrizni és elővenni ezeket a pillanatokat, de ez nem jelenti,
hogy megsemmisültek, mert még ma is hatást gyakorolnak rám: folyton gaz -
da godva a jelennel, állandóan hatnak jövőmre. 
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- Ebben a cellában tar tóz kodik a büszkeségünk -
mond ja a börtönigazgató a látoga tók nak. - Először fegy -
veres rablás miatt került ide, akkor még a nal fabéta volt.
Mi tanítottuk meg írni-olvasni. Most köz okirat- ha mi sí -
tásért ül. Mi ez, ha nem fej lődés?

***
- Én csak azt tudom aján la ni az embereknek, hogy 

min dig nyitott ablak mellett alud ja nak...
- Mi maga? Orvos?
- Nem. Betörő.

***
- Hány éves? - kérdezi a tanúként megidézett él -

tesebb hölgyet a bíró.
A tanú úgy tesz, mintha nem hallaná.
- Ha nem válaszol - mondja a bíró fenyegetően -

megbecsültetem a hallgatósággal.

***

- Télen az élőlények közül sok eltűnik a világ sze -
me elől, úgynevezett téli álmot alszik - magyarázza a 
tanítónéni. - Ki tudna olyan élőlényt mondani, ame -
lyet csak tavasszal látunk újra? 

Annuska nagyon jelentkezik:
- A fagylaltos!

***
- Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hó em -

bert?
- Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót!

***
- Apu, ismerek egy téli zöldséget!
- Na ne mondd! És melyik az?
- A síparadicsom!

***
A csúnyácska milliomosnő az Alpokba megy sí el -

ni, ahol lavina temeti be, de megmentik. A mi kor ma -
gá hoz tér, azt mondja a felette virrasztó kocs márosnak:

- Feleségül megyek ahhoz, aki megmentett. 
Mire a kocsmáros: 
- Csak tessék! A bernáthegyim volt.

***

Arisztokraták kutyabőr-vetélkedője:
- Mi egészen a honfoglaló Árpádig vissza tudjuk

vezetni a családfánkat. És maguk?
- Sajnos a mi irataink elvesztek az özönvíz ide jén.

***
- Karcsi, hol töltötted a téli szünetet?
- Két napot a hegyekben, sítáborban.
- És a többit?
- Gipszben.

***
Az amerikai a tél közepén felhívja orosz barátját:
- Helló, Oleg! Mondd, tényleg mínusz negyven

fok van nálatok?
- Á, dehogyis! Jó, ha mínusz tíz fok van.
- Ne viccelj! Most mutatja a tévé a lefagyott uta -

kat, a hatalmas hófúvást.
- Ja, hogy kint. Kint van annyi...

***
Utazási irodában: 
- A feleségem a hegyekbe akar utazni, síelni. Van

valami rendes helyük? 
- Természetesen. Elsősorban Svájcot ajánlha tom. 
- Lavina van?

***
Két nő beszélget a téli Alpok egyik szállodájának

a teraszán. 
- Nézd, ott síel a férjem, a hegy tetején! - mutatja

az egyik. 
- Azzal a hosszú, piros sállal? 
- Ugyan már! Az nem sál, az a nyelve!

***
Pistike meglátja az utcán barátját, Mórickát, aki

síléceket cipel. 
- Hát te? Síelni készülsz? 
- Igen, a hegyekbe. 
- És miért ilyen rövidek ezek a sílécek? 
- Mert csak egy napra megyek.

***
A sebészeten beszélget két orvos: 
- Főorvos úr, valóban előnyös sportnak tartja a

síelést? 
- Hát persze, nagyon is! Tavaly például két tucat

kéz- és láb tö ré ses beteget kényszerített a rendelőmbe.

***
- Tanfolyamunk három részből áll - mondja a sí -

oktató a kezdő csoportnak. - Először megtanuljuk a
sílécek felcsatolását, a felszerelés használatát. Má sod -
szor megtanuljuk a lesiklás technikáját. Végül meg -
tanuljuk, hogyan kell mankóval járni.

***
- Milyen az abszolút hideg tél?
- ???
- Amikor az em ber a családfáját is elégeti.

***
János bácsi felesége megszólal:
- Drágám! Hadat üzenek a kilóknak.
- Nagyon jól haladsz! Máris sok foglyot ejtettél!

***
Főnök a beosztotthoz:
- Maga már húsz éve nálunk dolgozik. Rend sze -

resen túlórázik, még soha nem léptettük elő, nem szo -
kott prémiumot kapni, és a fizetését sem emeltük i -
dőt len idők óta. Mondja, maga milyen zsiványságon
töri a fejét?

- Már megint bálna? Nem vagy
tekintettel a koleszterinemre?

Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Tavaly az addig jól bevált PA -

SI 5.0 alkalmazást FÉRJ 1.0-ra
újítottam. Azóta jelentős romlás kö -
vetkezett be a teljes rendszer tel je -
sít ményében, ami legszem beöt lőb -
ben a VIRÁG és az ÉKSZER ap pli -
ká ciók működésén volt észreve he -
tő, pedig ezek gond nélkül futot -
tak a PASI 5.0 alatt.

Ami még rosszabb, a FÉRJ 1.0
azonnal törölt néhány értékes prog -
ramot a rendszerből, mint pél dá -
ul a ROMANTIKA 9.5-öt és az O -
DAFIGYELÉS 6.5-öt, miközben o -
lyan nemkívánt alkalmazások lép -
tek működésbe, mint a HÍRADÓ 5.0, 
a PÉNZ 3.0 és a FOCI 4.1.

A BESZÉLGETÉS 8 pro gram
azóta szintén nem fut, és a TA KA -
RÍTÁS 2.6 elindításakor teljesen le -
fagy a rendszer.

Megpróbáltam lefuttatni a NYA -
FOGÁS 5.3-at, hátha megjavul a
helyzet, de semmi változást nem ta -
pasztaltam. Önök mit javasol nak?

Előre is köszönöm a segít sé -
gü ket:

Júlia
Con trol ling Osztály

Tisztelt Hölgyem!
Kérem, szíveskedjen szem előtt

tartani az alábbi különbséget: a
PASI 5.0 szórakoztató csomag, a
FÉRJ 1.0 pedig egy rutin fela da -
tokat ellátó operációs rendszer.

Kérem, adja meg a következő
parancskódot: pedigazthit temsze -
retsz.HTML, majd töltse le a
KÖNNYEK 6.2-t. Ezt követően ne 
felejtse installálni a BŰNTUDAT 
3.0 frissített verzióját. Ha ezek az
alkalmazások megfelelően mű köd -
nek, a FÉRJ 1.0-ában auto ma ti -
kusan újraindul az ÉKSZER 2.0
és a VIRÁG 3.5.

De kérem, ügyeljen rá, hogy ha
a fenti alkalmazásokat túlsá go san
gyakran futtatja, a FÉRJ 1.0 visz -
szaállhat a HALLGATÁS 2.5 ü -
zemmódra vagy elindul rajta a SÖR
6.1. A SÖR 6.1 nagyon kártékony
program, mert a lefuttatás után el -
indítja a HANGOS HORKOLÁS
Bétát.

Kérem, semmiféleképpen ne pró -
bálkozzon az ANYÓS 1.0 instal lá -
lásával, ez ugyanis olyan vírust
tölt le a háttérben, amely rövid idő 
alatt megfertőzi a teljes rend szert.

Ezen felül, a PASI 5.0 pro g -
ram újrainstallálását sem javas -
lom. A FÉRJ 1.0 annyira nem tá -
mogatja ezt az alkalmazást, hogy
azonnal összeomlik.

Összefoglalva, a FÉRJ 1.0 ki -
váló pro gram, de meglehetősen
korlátozott a memóriája, és ne -
hezen tanul meg új alkal ma zá so -
kat. Érdemes mindazonáltal meg -
fontolnia, hogy beszerzi a tel je -
sítmény számottevő fokozására
a jánlott szoftvert, a FŐZÉS 3.0-át.

Sok sikert!

Adminisztrátor

A Román Államvasútak
kellemes karácsonyi

ünnepeket kíván Önnek
és kedves Családjának!

Elnézést kérünk
a késésért!
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Visszatérni a
hagyományos, önellátó

paraszti kultúrához
Hazatalálás – ezzel a címmel indult előadássorozat novem ber ben

Nagybányán, amelynek eddigi vendégei és előadói Géczy Gá bor – az
önfenntartó települések egyik mintájaként emlegetett Mag falva
alapítója – és Vukics Ferenc – a barantamozgalom (mag yar
harcművészeti stílus) egyik megalapozója – voltak. Az előadá sok nak
a Teleki Mag yar Ház nyújtott otthont. Az alábbiakban egy Géczy
Gáborral 2009-ben készült interjúból idézünk. 

„…megpróbáltak eltemetni
bennünket,
nem tudták, hogy magok
vagyunk…” (mexikói
mondás)

– Honnan indult s hogyan jutott el
Magfalva alapításának gondo latá ig?

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé -
ből származom, Csengeren születtem.
Diplomámat a Kossuth Lajos Tudo -
mányegyetem matematika–fizika sza -
kán szereztem 1989-ben. 1990-ben A -
kadémiai Doktori Ösztöndíjat nyertem 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természetföldrajz Tanszékére. Itt a ter -
mészetben előforduló önhasonló alak za -
tokat (fraktálok) vizsgáltam. Ez ve ze -
tett arra, hogy felfigyeljek bizonyos – a 
természet minden szintjén felbukkanó
– alapformákra. 

Megdöbbentett, hogy ezek az uni -
ver zális formák alapmotívumként sze -
re pelnek a természeti népek ábrázoló
művészetében és a mag yar népmű vé -
szetben is. Az ezeket ismerő népek be -
lesimultak a tájba, melyben éltek, hi he -
tetlen tárgyi és szellemi tudást birto -
koltak, ellentétben a ma „magasci vili -
zá ciók”-nak tartott kultúrákkal. Kuta tó -
útjaimon sorra vizsgáltam Egyiptomot, 

Mezopotámiát, Görögországot stb., és
mindenütt azt tapasztaltam, hogy a táj
és a tájban élő em ber harmonikus kap -
csolatának megbomlása miatt sivata go -
sodtak el ezek a területek. A mi vilá gunk
is e felé halad, ezért hoztuk létre a MAG-
 ot és kezdtünk bele Magfalva építé sé be.

– Mit jelent a MAG rövidítés?
– A MAG szó a Mintaként Alkal -

ma zott Gondviselés elnevezést rövi dí -
ti, de benne van a névben az a stratégia, 
amit a természet használ a túléléshez.
Ha közelít a sötétség, jön a tél, a te rem -
tés összegyűjti az élet továbbviteléhez
szükséges legfontosabb anyagokat, tu -
dást, energiát és magokat alkot. Ezek a

magok hosszú ideig – néha évezre de -
ken keresztül – őrzik az élet mintáját,
majd ha újra kedvezővé válnak a kö -
rül mények, kicsíráznak és újjáteremtik 
az életet. A mag yar nép nevében (azaz
feladatában) is benne van a mag. 

A MAG-ot tudóstársaimmal, bará ta -
immal hoztuk létre 1997-ben. Ekkorra
már világosan látszott, hogy az a fajta fo -
gyasztói civilizáció, amelyben élünk, még
a mi életünkben összedől. Elsődleges
célunk az volt, hogy a katasztrófa előtt
minél több em ber függetleníthesse ma -
gát a nagy ellátó rendszerektől (gáz-,
víz-, villany-hálózatok, nagyüzemi me -
zőgazdaság és élelmiszeripar, egész ség -
ügy stb.), esélyt adva magának és a csa -
ládjának a túlélésre. 

Erre a legkézenfekvőbb megoldást
a hagyományos, önellátó paraszti gaz -
dálkodás nyújtja, amely évezredeken
keresztül bizonyított, amelyben még
nagyszüleink is éltek. Ez az életmód
nemcsak egészséges, tiszta élelmiszert, 
kényelmes, otthont adó házat és em ber -
hez méltó életet jelentett, hanem – mi -
vel a házépítéstől a mezőgazdasági mun -
kákig mindent kalákában végeztek – kö -
zösséget is. Ez a közösségi lét, és az ál -
tala nyújtott védelem és biztonság hi -
ányzik ma mindnyájunknak. Ezt pró bál -
ja a MAG visszaadni az embereknek. 

A MAG önszerveződő, önvezérelt ön -
ellátó közösségek hierarchikus rend sze -

re. Egyetlen cél tart össze bennünket:
ma az emberek többsége a másikból él, 
mások rovására sikeres, mások mun ká -
jából gazdagszik meg. Mi igyekszünk
má sokért élni. Jelenleg kb. 50 MAG- kö -
zösség van határainkon innen és túl.

– Honnan jött az ötlet, hogy egy
falut építsenek?

– Ez a XXI. század nagy kísérlete:
képesek vagyunk-e újra emberi kö zös -
sé geket alkotni, melyet a félelem (pénz,
politika, hatalom…) helyett a szeretet é -
pít fel és tart egyben? Évezredekig i lyen
közösségek alkották az emberi tár sa dal -
makat, ezt próbáljuk meg újra felé pí te -
ni. (befejezés a 9. oldalon)

Könyvismertető

Ge nius loci - A hely szelleme
Ez a még nyomdaszagúan friss kö -

tet, melyet most kézbe vehetnek az ér -
deklődők, nem kíván részletesen bele -
mélyedni a nagybányai művésztelep
történetébe. Bevezetőjében éppen csak 
fölvetíti a festőkolónia életének ese -
mé nyeit és fél évszázados működését,
abból a meggondolásból, hogy azok is
eligazodjanak benne, akik kevesebbet
tudnak róla, és egyben tudatosodjék ben -
nük, hogy ez a Kárpátok karéjában meg -
húzódó bányaváros Közép- és Kelet- -
Európa legjelentősebb művészte lepé -
nek adott otthont.

A könyv tényleges célja egészen más.
Az tudniillik, hogy topografikusan föl -
térképezze azokat a helyszíneket, ahol
a nagybányai művészet legjelentősebb
alkotásai születtek. Teszi ezt három nyel -
ven, románul, magyarul és angolul, hogy
az olvasók minden rétegéhez eljusson
és a Nagybányára látogató idegenek szá -
mára is eligazításul szolgáljon. Feltér -
ké pezi tehét a könyv az egykori város
– a kolónia 1896-os megalakulásakor
mindössze tízezer lakosú település ut -
cáit, tereit, főterének és belvárosának ne -
vezetesebb házait, malmait, páratlanul
szép parkját és nem különben környé -
ké nek természeti szépségeit, a Kereszt -
hegy, a Virághegy, a Klastromrét és a
távolabbi hegyvidék festői motívu ma -
it. Mindezt pedig – a szerzők szándéka
szerint – a lehető leggazdagabban, mint -
egy 250 kép illusztrálja.

Szöveg és kép szinkronban áll egy -
mással. Az illető urbánus részletet vagy
tájegységet a nagybányai festők fon -
tosabb művei illusztrálják és melléjük
dokumentum-felvételek társulnak, egy -
kori fényképek, rajzok, képeslapok. E -
zeket a dokumentum-képeket Szűcs
György kitartó és fáradságos munkával 
szerezte be romániai, magyarországi és
ausztriai gyűjtők tulajdonából, kö zü -
lük a fényképészetben is otthonos Vé ső 
Ágoston gyűjteményéből. Itt kell meg -
je gyeznem, hogy e felvételek jelentős
része most kerül első ízben nyomtatott

formában napvilágra.
Mi indokolja egy ilyen kötet meg je -

lenését?
Kétségtelenül az a folyamatos vál -

to zás, amely a város életében végbe ment
és végbe megy. Hiszen ez a város a ko -
lóniaalapítástól eltelt száz év alatt ép -
pen a tizenötszörösére növekedett. S még
szerencse, hogy a szocialista város rom -
bolás megkímélte Nagybánya történeti 
városmagját, de maga a városkép így
sem maradt egészen változatlan.

A külvárosokban már alig követ he -
tők, alig azonosíthatók azok a helyszí -
nek, ahol a nagybányai festészet fontos 
művei készültek.

Hadd mondjak csak egy példát. E lő -
kerültek fényképek az egykori cigány
negyedről, a Hatvanról, ahol Mikola And -
rás, Nagy Oszkár és mások képei ké -
szültek. A felvételeken még szinte pusz -
ta térség, legfennebb néhány kunyhó lát -
ható. Ma pedig a koltói út felé tömbház 
negyed takarja az egész területet.

Ez a könyv, melyet kézbe véve, mint -
egy útikalauzzal járhatjuk be a nagy bá -
nyai művészet helyszíneit, nem jöhe tett
volna létre egy nagylelkű támogató, a
nagybányai Blaskó István anyagi és er -
kölcsi hozzáállása nélkül.

Köszönetet mondunk neki és u gyan -
úgy a gyűjtőknek, intézményeknek is, a -
kik támogatói voltak e könyv meg szü -
le tésének.

Murádin Jenő

GE NIUS LOCI
Festői témák és

mo tívumok Nagybányán

Szerkesztette Murádin Jenő mű -
vészettörténész és Szücs György.

Kiadó: ElectroSistem kft. 
Ára 65 lej, megvásárolható a Te -

leki Mag yar Házban!
Megvásárlásával a Teleki Ma -

g yar Házat is támogatja!



Románia keveset autózik
- cserébe még kevesebbet

biciklizik
Az Európai Unióban Magyaror szá -

gon használnak a legkevesebben autót
napi közlekedésre - derül ki egy friss
Eurobarométer-felmérésből. A mag yar
válaszadók 33 százaléka mondta azt,

hogy naponta ül autóba, őket a lettek
követik 38 százalékkal, Románia pe -
dig a harmadik legkevesebbet autózó,
40 százalékkal. A legtöbben Ciprus -
ban, Írországban és Szlovéniában hasz -
nálják az autót napi szinten. Ehhez ké -
pest Románia a lengyelekkel közösen
a második helyen áll a közszállítási
eszközök választásának tekintetében
(29%), és szintén a második helyen a
portugálokkal együtt a gyalogjárásban
(23%). Magyarországon elég nagy
arányban (22%) választják napi szin -
ten a biciklit, ezzel EU-szinten a har -
madik helyen állva, míg Romániában a 
lakosságnak csupán 7%-a kerekezik. A 
biciklizésben a hollandok az elsők
(36%), ők viszont a gyaloglásban utol -
sók (4%). EU-szinten összesen a vá -
laszadók 54%-a mondta azt, hogy na -
ponta autóba ül, 19%-a, hogy a köz -
szál lítást veszi igénybe, 14% gyalogol, 
8% pedig biciklizik. Románia az utol -
sók között áll a hosszú utazások terén
is: a válaszadók 44 százaléka mondta

azt, hogy az elmúlt 12 hónapban leg -
alább egyszer megtett egy legalább
300 kilométeres utat. Ennél keveseb -
bet már csak a máltaiak, a portugálok
és a magyarok utaznak. A lista élén a
svédek, a luxemburgiak és a finnek
állnak, akik közül több mint 80% val -
lotta azt, hogy megtett legalább ekkora
utat az elmúlt évben. Amennyiben
még is elindulnak egy hosszabb uta zás -
ra, a romániaiak közül senki (!) nem
mondta azt, hogy hajóval utazna. Az
ilyenkor leginkább előnyben része sí -
tett jármű az autó (66%, ami megfelel
az EU-s átlagnak is), amit az autóbusz,
a repülő és a vonat követ. (hotnews)

Ben e dict Cumberbatch
III. Richárd

unokatestvére
Ben e dict Cumberbatch és III. Ri -

chárd angol király távoli rokonok, a
brit színész harmad unokatestvéri vi -
szonyban áll a néhai uralkodóval - ál -
lapították meg a Leicesteri Egyetem
genealógusai. Ben e dict Cumberbatch
játssza III. Richárd szerepét a BBC
2015-ben képernyőre kerülő, The Hol -
low Crown - King Rich ard III című
történelmi drámasorozatában - olvas -
ható a The Daily Tele graph brit napi -
lap honlapján. Kevin Shurer, a Lei ces -
teri Egyetem professzora fedte fel a
szí nész és az uralkodó közötti rokoni
szálat, amely szerint Cumberbatch III.
Richárd tizenhatodíziglen leszárma -
zott harmad-unokatestvére. III. Ri chárd
csontjait 2012-ben találták meg egy

parkoló építése közben Leicesterben.
Shurer azonban úgy véli, hogy Cum -
berbatch sokkal közelebbi rokona III.
Richárdnak, mint sokan mások. A pro -
fesszor szerint II. Erzsébet brit ki rály -
nő is harmad-unokatestvéri viszony -
ban áll a 1485-ben csatában elesett

ural kodóval. A kutató a vérvonalat III.
Eduárd királytól - III. Richárd ükap já -
tól - vezette le egészen a Sherlock te le -
víziós sorozat sztárjáig. A Cumber -
batch család saját genealógusa, Bob
Cumberbatch a felfedezést mese szerű -
nek nevezte. Egy kollégája becslésére
hivatkozva elmondta, 99 százaléknál is 
nagyobb az esélye annak, hogy egy
mo d ern angol személy rokonsági kap -
csolatban álljon III. Richárddal, azon -
ban hozzátette azt is, hogy bizonyí ték -
kal dokumentálni a rokoni kapcsolatot
egészen más történet. “Mir iam Silver -
man, a családkutató An ces try inter ne -
tes portál kutatója nemrég rokoni kap -
csolatot fedezett fel Ben e dict és Alan

Tu ring között, most pedig a leicesteri
csapat megtoldotta ezt azzal, hogy fel -
fedte a kapcsolatot közte és III. Ri -
chárd között” - mondta Bob Cumber -
batch, utalva arra, hogy Silverman sze -
rint a színész rokoni kapcsolatban áll a
The Im i ta tion Game című filmben ál -
tala megformált Alan Turinggal, a má -
sodik világháborús német kódrend -
szer, az Enigma megfejtőjével. A Lei -
cesteri Egyetem kutatócsapata múlt év
de cem ber elején jelentette be, hogy a
városban 2012-ben feltárt sírban szinte 
minden kétséget kizárólag III. Richárd
csontváza feküdt. Az uralkodó marad -
ványait márciusban temetik újra a lei -
cesteri katedrálisban. (mti)

Kockáztatva jó!
VÍZSZINTES: 1. Éppen csak. 5.

“Akik nem mernek kockázatot vál -
lalni, nem méltók arra, hogy sze res -
senek, ...” (Rey). 14. Egyhangú, unal -
mas. 15. Ritka férfinév. 16. Szita szö -
vet. 17. Pénzzé tesz. 18. Vadászrejtek.
19. Talál. 20. Deciliter (röv.). 21.
Orosz autómárka. 23. Páros gyök! 25.
Nagy erővel ontó. 28. Sátorlapok! 29.
Keresni kezd! 30. Tagadószó. 32. Jelt
adó kuktafazék. 34. Fertőtlenítőszer.
36. Útra kel. 38. Határozórag, a -ről
párja. 39. Római hatos. 41. ... Stignani; 
olasz op era-énekesnő. 42. Masírozik.
44. Zárral bebiztosít. 46. Japán, svéd és 
norvég gkj. 47. Indíték. 48. ... feledni
vágytam (Petőfi). 49. Amerikai ciga -
ret tamárka. 50. Esőben áll. 52. Sport -
mezt viselő. 55. Kacat. 56. Telér!! 57.
Mákszemek! 59. Rohan. 61. Üres a ler!
63. Tartozása van. 65. Kertben dolgo -
zik. 66. A kályha sütője. 68. Oxigén,
szén és deutérium. 70. Mag yar szí nész -
nő (Marianna). 72. Hokizók kergetik.

74. Művészegyüttes. 76. Orvosi szék -
fű.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Lengyel légitár sa -
ság. 3. Futva menekül. 4. Spanyol épí -
tőművész (Alvaro). 5. Kifejezésmód.
6. ... ami; barátom (fr.). 7. Izomkötő
szalag. 8. Római 549. 9. Izraeli légi tár -
saság. 10. Tóparti növényzet. 11. Por -
szemek! 12. ... ákác; Szép Ernő szín -
mű ve. 13. Jemeni, ománi és spanyol
gkj. 17. Arrébb taszít. 20. Két egyenlő
nagyságú, de ellentétes előjelű mágne -
ses pólusból álló rendszer. 22. Balkáni
nép volt. 24. Gabonarakás. 26. Köz -
vet len. 27. Bodrilak. 29. Csatangol. 31. 
... vagy meghalni (Rejtő Jenő). 33.
Váltót igazoltat. 35. Fedd, megró. 37.
Ám. 40. Kissé likas! 43. Állóvíz. 44.
Folytonossági hiánya van (nép.). 45.
Két ram! 48. Versenyzéstől eltilt. 51.
Fürdőalkalmatosság. 53. Az erszénybe 
kerültek! 54. Rich ard Strauss operája.
58. Kényelem (rég.). 60. Világossá,
ért hetővé tesz. 62. Lear király egyik
lánya. 63. Illetéket fizet. 64. Rövid,
nyári nadrág. 67. Rock and ...; tánc. 69. 
Balra, tinó! 71. Attól fogva. 72. Ka -
zahsztán NOB-jele. 73. Hol land és spa -
nyol gkj. 75. Paks része! 76. Az ud -
varra.          Szerkesztette: Csatlós János
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Amerikában is
Év Autója lett a Golf

Nem volt még olyan Volks -
wagen, amely ennyi elismerést
kapott volna, mint a hetedik
ge nerációs Golf. 2013-ban Eu -
ró pában már megnyerte az Év
Autója díjat, sőt, első európai
modellként Japánban is meg -

sze rezte ugyanezt a címet. Most pedig Észak-Amerikában is a Golf és a Golf
GTI nyert. A hazai ipar az Év Teherkocsija díjjal vígasztalódhatott, amelyet a
Ford F-150 nyert meg. 

Hagyományosan a De troit Mo tor Show-n hirdetik ki az Észak-Amerikai
Év Autója díjazottjait, amelyeket két kategóriában választanak, három-három 
autó közül. Az idén a VW Golf nyert a személyautók közt, megelőzve a Ford
Mustangot és a Hyundai Genesist, a szabadidő-autók és pick-upok közt pedig
a legújabb Ford F-150 nyomta le a Chev ro let Coloradót és a Lin coln MKC-t.
A Ford győzelmén nincs mit csodálkozni: évtizedek óta ez az Egyesült Álla -
mok kedvenc járműve, ami azt jelzi, hogy a Ford nagyon pontosan tudja, mi
kell az ottani vásárlók többségének. A Volks wagen győzelme viszont külö -
nös, annak fényében, hogy a német gyártó évek óta nehézkesen boldogul az
amerikai piacon. Ám úgy néz ki, a VII-es Golf odaát is meggyőzte az autós
újságírókból álló zsűrit, ahogy a
többi kontinensen is.

Az Év Autója cím persze
Észak-Amerikában is inkább jó
reklámlehetőséget jelent, mint
biztos sikert – azt a következő
négy-öt év dönti el, hogy az új
Golf sikeresebb lesz-e Észak-
 Amerikában, mint a korábbi ge -
nerációk. (totalcar.hu)
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Visszatérni a
hagyományos, önellátó

paraszti kultúrához
folytatás a 7. oldalról

Három éve megvettünk egy 50 hek -
tá ros területet Monor és Gomba között, 
itt próbáljuk megvetni a lábunk. Az ál -
ta lunk elképzelt falu kb. 10 házból fog
ál lni, melyekhez 5 ha földterület tar to -
zik. A telek (kb. 1 ha) minden lakónak
sa ját tulajdona, a szántó (1 ha), a legelő 
(2 ha) és az erdő (1 ha) osztatlan közös
tulajdonban marad. Ez az erdő- és le ge -
lőbirtokosság segíti a közös gazdál ko -
dást (csorda, ménes, épületfa, tü ze lő...).

A falu lakói a faluépítő közösség
soraiból kerülnek majd ki. Ha elkészül
a falu, eleinte csak pár család fog ki köl -
tözni, a többiek pedig fedezik majd költ -
ségeiket (üzemanyag, telefon stb.), cse -
rébe az ottlakók egészséges élelmi sze -
re ket adnak, rendben tartják a többiek
portáit is. A falut olyan mintának szán -
juk, amely – reményeink szerint – segí ti 
a helyi MAG-okat a saját falujuk fel é -
pí tésében. És ezek a falvak egyszer majd 
összeérnek… 

A mintaadást tartjuk legfon tosabb -
nak. Azt hogy kijön ide valaki, meg ta -
nul földházat építeni, vermet ásni, ön -
állóan gazdálkodni, és ez a tudás nem
a vul el soha, és az övé marad. Alap el -
vünk, hogy a falu önellátó, önvezérelt,
a természettel együttműködő egység
le gyen, kizárólag természetes, helyi é -
pítő anyagokból épülhet fel (30 km-es
körzeten belülről próbáljuk beszerezni
az építőanyagot), a gazdálkodásban ha -
gyományos fajtákat és eljárásokat hasz -
nálunk. Mangalicát, hucul lovat, ko pasz
nyakú tyúkot tartunk, saját búzából sa -
ját magunk sütjük a saját kemen cénk -
ben kenyerünket. Régen a falun élők
mindent meg tudtak termelni, csak a
petróleumot és a sót hozták kívülről. E -
zeknek az ismereteknek újra köz kinccsé
kell válnia, anyanyelvi szintű tu dás sá. 

Elhitették a parasztokkal, hogy az ő
tudásuk már elavult, csak az a jó, ami
városról jön, és a parasztok sajnos el -
hit ték. Nem vették észre, hogy a tele ví -
ziótól a banán ízű tamponig csupa fe -
lesleges bóvlit kapnak az értékeik he -
lyett. Nem vették észre, hogy lassan min -
denki beteggé és boldogtalanná válik
körülöttük a „szép új világ” halálos ö -
lelésében. Vissza kell adni a parasztság 
tartását, meg kell mutatni, hogy a tu dá -
suk valódi érték, nem avul el, és nem vá -
lik szemétté, mint a jogi, számí tás tech -
nikai, orvosi stb. ismeretek több sé ge. Mi -
nél egyszerűbb valami, annál ma ra dan -
dóbb, és ami a legegyszerűbb: az örök!

– Mostanában egyre többet hal la -
ni a bárkáról, mi az?

– A bárka pro gram egy nagy sza -
bású túlélő pro gram, legutóbb egy Noé 
nevű úriember vezette… Ha közelít a
tél, egyre sötétebb és hidegebb lesz, az
élet burkot – bárkát épít magának, hogy
túlélje a számára kedvezőtlen idő sza -
kot. A Biblia szerint az emberiség telét
is egy bárkában vészeltük át, amikor az 
Isten letörölte a Földről a tévútra té vedt
emberiséget. Kísértetiesen hasonlít a
mostani helyzet az akkorihoz, számos
természeti és társadalmi folyamat arra
utal, hogy tévedéseinkért nemsokára fi -
zetnünk kell. 

A jelen kor embere egyre kiszol gál -
tatottabb, egyre függőbb a civilizáció ál -
tal létrehozott ellátó rendszerektől. Mi -
nél bonyolultabb egy rendszer, annál in -

kább hajlamos az instabilitásra, a kao -
ti kus viselkedésre, az összeomlásra. Há -
zainkat régen a faluszéli erdőből hozott 
tüzelővel fűtöttük, ma több ezer kilo -
mé terről kapjuk a földgázt, a villanyt... 
Régen a konyhakertben megtermett min -
den, ma a világ szemetét esszük a kül -
föl di áruházláncokból…

A folyamatosan bonyolódó, idegen
érdekeket kiszolgáló pókháló lassan már
emberi létünket is veszélyezteti. Régen 
az emberek teremtettek, és élvezték te -
remtésük gyümölcsét: a termést, ma min -
denki csavar egy – az egész embe ri sé -
get elpusztító – gépezetben. A pók ki -
szolgálására csapdába esett, körbe nyá -
la zott áldozatok kellenek: a gépezet a
hitelek, és számlák csapdájában vergő -
dő emberek életerejét szívja.

A pókhálóból önerőből nehéz ki sza -
badulni, mert a pók már belénk fröcs -
költe mérgét, eltunyultunk, elpuhul tunk
elődeinkhez képest mind testben, mind 
lélekben. Magunktól képtelenek len nénk
változtatni szokásainkon, mindenki rab -
ja az angol vécének és a falból folyó
me leg víznek. Ezért segít minket a Te -
remtő a pókháló elpusztításával. Az egy -
re szélsőségesebbé váló időjárás, az egy -
re több konfliktussal járó emberi kap -
cso latok hatását nem tudja követni a
pókháló. Az egyre nagyobb árvizek el -
mossák a gátakat, az egyre nagyobb
forróságok felisszák a vízkészleteket, az
egyre több helyen fellángoló háborúk
megeszik a globalizációt. Valamit bíz -
zunk a Jóistenre is! 

De fel vagyunk készülve az Ö zön -
víz re? Melyikünk tudna ma villany, gáz,
gyógyszerek nélkül élni? Hányan tud -
nánk egy kályhát megépíteni, szappant 
főzni, vagy egy tehenet megfejni? Há -
nyan ismerik a gyógynövényeket, az e -
hető vadnövényeket? Hány embernek van
ma valós, a természetben használható
tudása? Ki tud ma bárkát építeni?

A bárka pro gram célja, hogy minél
több lehetőséget adjunk egy családnak
vagy nagyobb közösségnek az önellá -
tásra. Ha valaki csak annyit megtesz,
hogy kályhát épít, és kutat ásat, már so -
kat tett a kiszolgáltatottsága el len. Ha egy
közösségben valaki megtanul hagyo má -
nyos módon gyógyítani (gyógy nö vé -
nyek, csontkovácsolás...), már csak sú -
lyosabb esetekben kell külső se gítség. 

Ha egy közösség képes arra, hogy egy -
mást segítse, a bankoktól a „szociális
hálóig” minden bilincs lehull róla. És
ha tár a csillagos ég! 

A hagyományos paraszti kultú rá ban
minden em ber elsősorban paraszt volt:
értett a növényekhez, állatokhoz, ház é -
pítéshez, de ezen felül mindenki va la -
mi többletet adott a közösségnek: bírás -
kodott, kovácsolt, gyógyított, vagy a lel -
keket terelgette. Mindenki a helyén volt,
mindenki a dolgát végezte, mindenki ré sze
volt az egésznek, ezért egészséges volt.

Nem kell újra feltalálnunk a meleg
vizet, a hagyományok felelevenítése min -
denben segítséget nyújt. A népi gyó -
gyí tástól az évköri ünnepekig, a piacok 
szervezésétől a közbirtokosság (erdő -
bir tokosság, legelőtársulat stb.) működ -
tetéséig minden tudás megtalálható nép -
rajzi gyűjteményekben, vagy a köz tünk
élő öregek emlékezetében. 

– Hogyan képzelik el a megva ló sí -
tását?

– Egyetlen olyan rendszert isme rünk,

amely évezredek alatt sem élte fel kör -
nyezetét, bizonyíthatóan gazdagította
az élő tájat, és emberi életet biztosított
tagjai számára: ez a hagyományos, ön -
el látó paraszti kultúra. Az önellátó pa -
raszti kultúrákat mindenütt ugyanaz a
betegség sorvasztotta el, megjelent a
rákos daganat a tájban: a nagyvárosi lét.
A daganat minden életerőt elszívott a táj -
ból (embert, táplálékot, nyersanyagot)
és méreganyagaival (árutermelő gazdál -
kodás) a maradék egészséges tájat is
tönkretette. A nagyvárosok kiszol gálá -
sá ra jött létre a pókháló.

A betegség létrejöttét megismerve a 
gyógyítás viszonylag egyszerű:

– el kell sorvasztani a daganatokat
(ki kell költözni a nagyvárosokból)

– nem kell több mérget beengedni
(ki kell lépni az árutermelésből)

Mindkét feltétel teljesül, a hagyo má -
nyos módon, földből élő, önellátó és
önvezérelt vidéki falvaknál. Nyilván min -
denkiben felmerül, hogy akkor miért me -
nekülnek faluról az emberek? A falusi
emberek többsége ma nem a földből él, 
hanem éhbérért városba ingázik, falu -
ját csak alvóhelyként használja. Az egy -
re kevesebb földből élő vidéki em ber
az árutermelés rabja: búzáját 30 fo rin -
tért veszik meg, majd visszavásárolja a 
300 forintos kenyeret (kb. fél kiló bú zát
tartalmaz). A traktoráért 1000000 (az az
egymillió) kiló búzát (100 va gon nyi)
ad. A kegyelemdöfést a né pé től elsza kadt
hatalom adja meg, aki el ve szi a falutól
a postát, iskolát, köz i gaz gatást, persze a
„fejlődés” nevében. De „az élet él és él -
ni akar”, ezért egyre több falu próbál ön -
ellátóvá válni. Csak rá kell erősíteni a
magától beinduló ön védelmi folya ma -
tok ra: ez a Bárka Pro g ram.

– Mik az akadályok?
– A legfőbb akadály saját lusta sá -

gunk és a belénk csepegtetett kishitű -
ség (kicsik vagyunk, nem engedik, tu rá -
ni átok stb.) de a természet – sze ren csé -
re – hamarosan nyakon csap ben nün -
ket. A második akadály a belénk nevelt 
mítoszok, a technikai fejlődésbe vetett
hit, a munkahely szükségessége, a nyug -
díj, a „tanulj, hogy érvényesülhess” hi -
bás mintái. Az akadályok harmadik cso -
portja külső: pl. az EU állítólagos elő í -
rásai, melyek ma lehetetlenné teszik egy
falu normális működését, de még az e -
gészséges táplálkozást is. Ők a pók há -
ló alkotóelemei. Legegyszerűbb meg ol -
dás: nem beléjük gabalyodni. Ezt a há -
lót nem önellátó gazdaságokra tervez -
ték, ha nincs elszívható pénz a rend szer -
ben, nem tudnak mit kezdeni a kö zös -
sé gekkel.

– Mik a legfontosabb feladatok?
– A legfontosabb a bárkát építők

összegyűjtése, és közösséggé ková cso -
lása. Erre a természet az esőcseppeket
mutatja mintául. Az esőcseppek a ten -
gerből emelkednek fel, és útjuk végén
oda térnek vissza. A földre hulló eső -
cseppnek önmagában nincs esélye ar ra,
hogy a sok ezer kilométeres utat meg -
tegye, ezért összefog a többiekkel. Az
e sőcseppek erekké, patakokká duzzad -
nak, a patakok folyóvá terebé lye sed -
nek, így együtt végül elérik a tengert. 

Ehhez olyan közösségi helyekre
(mag- házakra) van szükség, amely a kö -
zösségi ünnepektől a kályhaépítő tan -
folyamig, a helyi piacoktól a gazda kö -
rökig mindenkinek otthont nyújt, min -
denki magáénak érzi. Ezeknek a há zak -
nak a közösség erejéből, a közösség a -
dományaiból és munkájából kell felé -
pülniük, mert a közösséget a közös cél
és a közös ritmus (a rítusok) szervezi
eggyé. A pályázatokkal, „támoga tá sok -
kal” ez az erő vész el. (agrarunio.hu)

FELOLVASÓMARATON
2015. február 20., péntek este 7 óra

és február 21., szombat este 8 óra között
n Ajánlott egy erdélyi író tollából származó, vagy Erdélyhez kapcsolódó

szépirodalmi alkotás választása, de bárki behozhatja kedvenc regény-, vagy
versrészletét.
n A résztvevők 15-20 perces részleteket olvasnak fel a kiválasztott mű -

ből: különálló részleteket, vagy folytonosan egyetlen novellát, regényt, stb.
n Minden résztvevők személyre szóló könyvjelzőt kap ajándékba. Min -

den kinek, aki valamely Nagybányán, vagy a környéken született író, költő
művével, vagy a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi alkotással vesz rész a 
programban, vagy az éjszakai órákban vállal felolvasást, 25 százalékos ked -
vez ménnyel kínáljuk január végén megjelenő „Nagybánya és környéke” cí -
mű helytörténeti kiadványunkat!
n A rendezvény meghívottja a kolozsvári Idea-Könyvtér, egész napos szom -

bati könyvvásárral, gazdag erdélyi könyvválasztékkal.
n Szombat délután 18.00 órától Bertóti Jonanna kapcsolódik be a ren -

dez vénybe, aki megzenésítettett versekkel várja a közönséget!

Az eseményre nem csak felolvasóként, hanem hallgatóként is sze re -
tettel várunk mindenkit! Jelentkezni a Teleki Mag yar Házban lehet sze -
mé lyesen, vagy telefonon. A mag yar irodalom mindannyiunk drága kin -
cse, olvassuk, népszerűsítsük ilymódon is!
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Kapható az EKE
2015-ös

falinaptára
Még megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -
mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

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

 Házi csodaszerek megfázásra - 
 ha kutyául vagy

Az enyhe időjárás télen sajnos nem feltétlenül jelent jót, leg alábbis
ami az influenzát vagy a megfázást illeti... A vírusok és bak tériumok ter -
jedéséhez ideális ez a hőmérséklet. Nem csoda, hogy a környező orszá -
gokban már influenzajárvány van, s itthon is mindenki a védőoltásokról
beszél. Ám, van, hogy csak alul öl tö zünk, és a csalóka időjárás miatt
meghűlünk egy kicsit. Erre az esetre jó, ha van egy-két házi praktika a
tarsolyunkban.

Só+víz
Öblítsd át az orrodat enyhén

sós vízzel, hogy nedvesen tartsd a 
nyálkahártyádat. Langyos sós víz -
zel a torkodat is öblögetheted, ez
segíthet megakadályozni a bacik
szaporodását.

Méz, méz, méz
A méznek antibakteriális ha tá -

sa van, és már a szájban és a garatban felveszi a harcot a baktériumokkal. A
mézről itt írtunk részletesen.

Vegyél egy mély lélegzetet
Sós vízzel nem csak öblíteni, hanem inhalálni is tudsz. Ha ez nem jön be,

neked tetsző aromaolajat is csepegtethetsz az inhalálásra szánt vízbe. Örök
klasszikus a kamillás inhalálás is, csak arra vigyázz, hogy ne legyen túl forró a
gőz, mert végig égetheti a nyálkahártyádat.

Randi előtt ne alkalmazd
Ugyan nem épp egy ismerkedős ital, köhögés el len nincs jobb egy kis hagy -

maszirupnál.
Így készítheted el: kockázz fel egy vöröshagymát és szórd meg cukorral.

Hagyd állni egy órát, majd az így keletkezett hagymás-cukros szirupot idd meg.

Kamillatea - másként alkalmazva
Öblögesd a torkodat kamillateával. A kamillatea fertőtleníti a torkot és segíti

a gyulladt területek gyógyulását. 

+ egy immunerősítő ital
Lefekvés előtt, szobahőmérsékletűre hűlve kortyolgasd! Mellé jöhet a szük -

séges „napi cink” pár nap múlva pedig a kérdés: mi is az a megfázás?
Ezeket keverd össze: 1 dl sárgarépalé; 1 dl frissen facsart narancslé; Fél teás -

kanál frissen reszelt gyömbér; 1 evőkanál homoktövislé.

+ egy házi csemege - Mézes fokhagyma
A két összetevő külön-külön is megállja a helyét, mint immunerősítő csoda -

szer, így felesleges ragozni, együtt mire képesek. Sőt, ami a legjobb, hogy ebben
a csemegében tovatűnik a fokhagyma erős íze, illata, csak jótékony hatásai ma -
radnak meg.

Így készítsd:
Egy tetszőleges nagyságú dunsztos üveget tömj tele fokhagymával, önts rá

mézet és hagyd pihenni a kamrában/tárolóban néhány hétig. Ha letelt az idő,
furcsa jelenséget tapasztalsz majd: a fokhagyma megsötétedik, megszínezi és
folyóssá teszi a mézet.

A fokhagyma ebben a formában minden aggodalom nélkül fogyasztható,
nem lesz tőle kellemetlen a leheletünk.

Betegség megelőzésére napi 1 javasolt, annyi mézzel, amennyi egy kis ka nál -
ra ráfér. De sütéshez, főzéshez is használhatjuk a különlegességet.

                       (proaktivdirekt.com)

Otthon is elkészítheti és csodákat tesz a bőrével
Készítsen testradírt a konyhában, nagyon egyszerű. A téli hidegben egyál ta -

lán nem mindegy, mivel hidratáljuk és tisztítjuk bőrünket. Az alábbiakban aján -
lunk önnek egy otthon is könnyen elkészíthető testradírt, ami biztosan csodákat
tesz majd ebben a szürke januári időben. Ezt az alapreceptet kedvünk szerint
illatosíthatjuk az általunk választott illóolajjal.

Egyszerű testradír
Hozzávalók: 2 csésze Ep som-só/keserűsó vagy organikus nád esetleg barna

cukor; 1 csésze alapolaj - lehet szőlőmag-, olíva-, mandula- vagy szezámolaj;
8-10 csepp a kedvenc illóolajunkból

Elkészítés: Helyezzük egy tálba a sót vagy a cukrot és lassan kezdjük hozzá -
ke verni az olajat, míg a massza csomómentes nem lesz - ehhez lehet, hogy nem
is lesz szükségünk az egész csésze olajra. Végezetül adjuk hozzá az általunk vá -
lasztott illóolajat és egyenletesen oszlassuk el a keverékben. (Ha még nincs ta -
pasztalata az illóolajakkal, akkor ebből a cikkből megtudhatja, melyik milyen
hatással bír.) Most már csak annyi a dolgunk, hogy belekanalazzuk a testradírt
egy megfelelő tárolóedénybe és kedvünkre alkalmazzuk.

Apró trükkök és tippek:
• Az olívaolaj erőteljes illata egyeseket zavarhat egy testradírnál. Ebben az

esetben használjunk szőlőmag, mandula vagy szezámolajat.
• Finomabb szemcséjű testradírhoz cukrot, durvábbhoz Ep som-sót érdemes

választani.
• Ha szépen feldíszítjük a tárolóedényt, akár még ajándékba is adhatjuk a

házi készítésű testradírt. (Termálfürdő.net)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

• Eladó sürgősen központi fekvésű, 
három szobás, 3. emeleti termopán ab la -
kos, saját hőközponttal rendelkező tömb -
házlakás. Telefonszám: 0758302908

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Mielőtt innen végképp elme gyek,
Szeretnék elköszönni, emberek. (...)
Talán nem is kell még búcsúzni se?
Hisz észre sem vett engem senkise.
Csak egy könny voltam, aki porba hull,
Csak egy sóhaj, ki égbe szaba dul.”

(Juhász Gyula)
Köszönjük mindazoknak, akik 

GRIGA SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték.
Nyugalma legyen csendes!
A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Minden halállal elvész valami,
a mi értékes és helyettesíthetetlen.”

 (Ham il ton)
Megrendülten értesültünk, együtt -

érzéssel és részvéttel vettünk tu -
do mást szeretett és mélyen tisztelt 

dr. KŐTŐ JÓZSEF
elhunytáról. Szeretteinek

vigasz ta lódást kívánunk. A
felsővisói Re ményik Sándor
Kulturális Egyesület vezetősége és
tagsága nevében

Horzsa Zsófia

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk 2014.
de cem ber 26-ára, mikor Ilonka
testvé rünk férjét

GÁL LAJOST
életének 79. évében Sepsi szent -
györ gyön utolsó útjára elkísértük.

Babi, Böske és Gyula

Kegyelettel emlékezünk január 25-
 én 1 éve annak a szomorú napnak,
amikor

MIKE GYULA
a drága jó férj, édesapa,

nagyapa, dédapa és após visszaadta
lelkét te remtőjének. Emléke legyen
áldott, nyu galma csendes. Soha el
nem múló szeretettel, családja

Fájó szívvel emlékezünk

Darolczán Sándor

halálának 4-ik évfordulójára.
Fele sége Piri, lánya Gyöngyi, fia
Peti, me nye Ivona, veje Robi,
unokái Viki, Eszti, Katika, Petike,
huga Cuni, só gor női Judit, Magdus,
Mari és u no kaöcs cse Kornél

„Ott pihensz ahol már nem fáj
semmi s nyugodalmadat nem zavar -
ja senki. Életed elszállt mint a
virág illat, de emléked ragyog mint
a fé nyes csillag.”

Ivona

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ Február 5-én!
0747-017580 (Csoma Bea).

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

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den, a szo kott rend szerint 16.30 
és 17.45 órá tól!

* ADJ KIRÁLY, KATONÁT!
Vetélkedő - információk a Házban!

Kézmíves Szombat
Január 31-én, szombaton 11-14 ó -

ra között a Teleki Mag yar Házban
Részletek a jövő héten!

APRÓHIRDETÉSEK
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Kismama Klub
Január 29-én, csütörtökön 17.00 

ó rai kezdettel a Ház ban. Vendé günk
Kirsch Emese, a má ramaros szi ge -
ti baba-mama klub vezetője!

Búcsú Kötő Józseftől
(1939-2015)

Az EMKE Maros megyei szer -
vezetének búcsúszavaival emlé ke -
zünk Kötő József, az Erdélyi Mag yar
Közművelődési Egyesület egykori
elnöke váratlan elhunytáról.

Életpályáját a közösségért való
önfeláldozó és példamutató munka
jellemezte. 1991-ben az Erdélyi Ma -
g yar Közművelődési Egyesület ala -
pítója, főjegyzője, 1998-2008 kö zött
országos elnöke, majd főtanácsosa.
A közművelődésben szerzett érde -
mei vitathatatlanok. Nemzete sor sá -
ért aggódó értelmiségiként és cse -
lek vő tisztségviselőként felelős sé get
érzett a köz ügyeiért, életét a köz
szolgálatába állította, amint azt az
EMKE jelmondata is hirdeti: „Ki a
köznek él, annak élni érdemes.”

Ő maga vallotta: „Évszázadok
szín háztörténetének búvárlójaként,
több évtizedes múltra tekintő kul tu -
rális közalkalmazotti minőségem ben,
számomra egyértelműen igazoló -
dott, hogy kisebbségi helyzetben min -
dig a hagyomány és korszerűség szin -
tézise menthette meg a kultúrát. Meg -
győződésem, hogy a hagyomány
nem csak közéleti szerepkört betöltő 
keret, hanem minőségteremtő szel -
le mi műhely is.”

Emléke legyen áldott!
A nagybányai Teleki Mag yar Ház

Kuratóriuma, munkatársai

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
Nyitva KEDDEN ÉS

CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

Bojkott a Székelyföldet tagadó
Heineken termékei el len!

Egyre többen csatlakoznak a Facebbok közösségi oldalon a Hei -
neken Románia termékei el len indított bojkottkezdeményezéshez, a -
mely a Krónika január 19-i lapszámában megjelent, „Sajtóprés
alatt” a Heineken? című cikk nyomán indult el.

„A Heineken multinacionális cég sze -
rint Székelyföld nem létezik, boj kot tál -
juk a termékeiket!” – olvasható a Fa -
cebook-csoport felhívásában. Az oldal
névjegyében szereplő leírás szerint a
tiltakozó akciót a sepsiszentgyörgyi Hat -
vannégy Vármegye Ifjúsági Moz ga lom
tagjai hirdették meg a hol land cég el len.

A nemzetközi söripari vállalat ta valy
pert indított a csíkszentsimoni Igazi Csí -
ki Sör Manufaktúra el len. A bírósági ke -
reset sajtóvisszhangja és a csíkszeredai 
sörgyár tulajdonosának hírneve, az őt ö -
vező szimpátia miatt a per áthelyezését 
kezdeményezte a Heineken Románia.

A hol land multinacionális vállalat a
múlt héten folyamodott a bukaresti leg -
felsőbb bírósághoz a fellebviteli tár gya -
lás áthelyezése érdekében. A bíró ság hoz
január 12-én beterjesztett, a Krónika bir -
tokába került kérésében a multina cio -
ná lis cég mellékelte a témában az er dé -
lyi mag yar sajtóban nap világot látott több
tucat cikk román for dítását, sőt az ezek -
hez posztolt olvasói kommenteket is.

A felperes az „úgynevezett Székely -
földön” („aşa numitul »ţinut secu iesc«”)

tevékenykedő helyi termelőként mu -
tat ja be a kifogásolt terméket előállító
gyárat működtető Lixid Pro ject Kft.-t
és annak tulajdonosát, Lénárd Andrást.
A multinacionális vállalat szerint ke re -
sete nyomán a székelyföldi üzletember 
szándékosan gerjesztett nyomásgya kor -
lást a helyi médián keresztül, magát a
székely termékeket védelmező és nép -
szerűsítő „élharcosként” tüntette fel.

A Facebook közösségi portálon in -
dí tott, „Vegyetek búcsút az állí tó lagos
Székelyföldön élő, állítólagos székely 
vásárlóktól!” mottójú tiltakozó akció
– amelyhez immár több mint 3300-an
csatlakoztak – arra buzdítja a fo gyasz -
tó kat, hogy ne vásárolják a Heineken Ro -
mánia termékeit (a Ciuc, a Bucegi, a
Silva, a Golden Brau és a Neumarkt
sö röket). A Heineken által Magya ror szá -
gon forgalmazott sörök vásárlását is boj -
kottálják az akció népszerűsítői, így a
Soproni, a Gösser, a Zlatý bažant, a
Kai ser, az Edel weiss, a Steffl és a Buck -
ler, valamint a Strongbow Gold alma -
bor is szerepel a „tiltólistán”.

(a Krónka nyomán)

Segítse TÉGLAJEGY
vásárlásával a Teleki

Mag yar Ház felújítását

A Teleki Mag yar Ház felújítása, és az
azt segítő adománygyűjtő kezdemé nye -
zés I. szakaszát esztendő végével le zár -
tuk – de ünnep múltával máris hoz zá -
fogtunk az idei feladatok tervez geté sé -
hez. Az elmúlt időszakban az alábbi tég -
lajegyes támogatások érkeztek a Tele ki
Mag yar Ház folytatódó felújítására: Csi -
ha Tamás és családja – 100 lej (ezüst),
Moldován Ignác – 300 lej (arany), Treit -
li Katalin és családja, Bu da pest – 100
euró (gyémánt), név nélkül – 100 lej (e -
züst), Enyedi Gyula – 100 lej (ezüst),
Nagybányai Háló Mozgalom – 50 lej
(bronz), Popovic Gergely – 10 lej (egy -
szerű), Székely-Hargita Alapítvány, Bu -
da pest – 36 000 fo rint (gyémánt), 14 000 
fo rint (2 db. ezüst), Orădan Etelka, Fel -
sőbánya – 20 lej (2 db. egyszerű). Kö -
szönjük mindannyiuk segítségét!
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Magyarok és románok
nélkül rajtolt a kézi-vb

Románia és Magyarország válogatottjai nélkül, a házigazda Ka tar
Brazília elleni mérkőzésével rajtolt el csütörtökön a férfi kézi lab -
da-világbajnokság. Az aranyérmes kijut a 2016-os riói olimpiára.

A tornán címvédő spanyolok, az o lim -
piai és Európa-bajnok franciák, a vb- és
Eb-második dánok, továbbá az olim pi -
ai és vb-bronzérmes horvátok számí ta -
nak nagy esélyesnek, ugyanakkor az öt -
karikás ezüstérmes svédek, valamint a
lengyelek, a szlovénok és az oroszok is 
beleszólhatnak a dobogós helyek el -
osz tásába.

A 24 csapat négy hatos csoportban
kezd, minden csoportból az első négy
jut a nyolcaddöntőbe, innen pedig kie -
sé ses rendszerben folytatódik a torna.
A döntőt február 1-jén rendezik. A mér -
kőzéseket Luszailban és Dohában ját sz -
szák.

Az 1960-as években még kézi lab -
da-nagyhatalomnak számító Románia
– amelynek férfiválogatottja 1961 és
1974 között négy vb-címet szerzett –
az elmúlt selejtezősorozatban sem tud ta
megtörni az utóbbi évek ered mény te -
len ségét, 2013 után ismét lemaradt a tor -
náról, miután tavaly alulmaradt a min -
denkori éremtáblázat élén álló své dek -
kel szemben.

Az akkor még Mocsai Lajos irá nyí -
totta Magyarország sem járt több si ker -
rel a szlovénok el len, de bár elbukta a

párharcot, később reményt adott szá má -
ra, hogy politikai okok miatt Bahrein és
az Egyesült Arab Emírségek jelezte, nem
indít csapatot Katarban. A magyarok
azonban hiába jelezték részvételi szán -
dé kukat, a nemzetközi szövetség Izland -
nak és Szaúd-Arábiának adott zöld jel -
zést.

Ezt megelőzően az IHF elvette az
ausztrálok vb-indulási jogát, és oda ad -
ta a sportágba rengeteg pénzt pumpáló
németeknek, akiknek férfiválogatottja
lemaradt a 2012-es londoni olimpiáról
és a tavalyi dániai kontinensviadalról,
u gyanakkor ötödik lett a legutóbbi spa -
nyolországi vb-n.

A katari vb csoportbeosztása: 
A CSOPORT: Spanyolország, Szlo -

vé nia, Katar, Fehéroroszország, Bra zí -
lia, Chile.

B CSOPORT: Horvátország, Bosz -
nia-Hercegovina, Macedónia, Auszt ria,
Tunézia, Irán.

C CSOPORT: Franciaország, Svéd -
ország, Algéria, Csehország, Egyip tom,
Izland.

D CSOPORT: Dánia, Lengyel or szág,
Oroszország, Argentína, Szaúd-Ará bia,
Németország. (Krónika)

Visszatér februártól
a Digi Sportra a Liga 1

A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF), illetve az élvonal és a Li ga -
kupa mérkőzéseinek közvetítési jogát birtokló Inter Sky Broad cast
cég megegyezett az RCS&RDS telekommunikációs vállalattal, így
februártól kezdődően egészen 2019-ig a Digi Sport tévécsatornáin is
nézhetőek lesznek élőben a két sorozat mérkőzései.

A hírt múlt pénteken jelentette be az 
RCS&RDS: jövő hónap 20-ától a Digi
Sport ismét közvetíti a Liga 1 fordu -
lón kénti kilenc mérkőzését, illetve a
Ligakupa küzdelmeit. A kábelszol gál -
ta tó előfizetői pluszköltségek nélkül kö -
vethetik figyelemmel a találkozókat, a
havi alapbérleten kívül nem kell külön
fizetni.

A Liga 1 őszi szezonját és a Liga ku -
pa mérkőzéseit a Look TV, a Look Plus
és a Dolce Sport közvetítette.

Az Inter Sky Broad cast hétvégi köz -
leményéből kiderül, érvényben marad
a Look Tv és a Look Plus tévé csa tor -
ná val kötött szerződésük is, azaz to -
vább ra is élőben sugározzák majd az él -

vonal összecsapásait.
A két csatorna a szolgáltatók közül

a UPC, a TeleKom és az Or ange Tv kí -
nálatában szerepel, de az előfizetőknek 
külön kellett fizetni a Liga 1-es mecs -
cseket sugárzó adókért.

Egyes információk szerint az RCS&
RDS tizenkét millió eurót fizetett a kö -
vetkező négy és fél évre a Liga 1.
mérkőzéseinek közvetítési jogáért. Az
élvonalban szereplő klubok vezetői nagy
lelkesedéssel fogadták a hírt, ugyanis
túlnyomó többségük pénzügyi problé -
mákkal küszködik, és nagy szükségük
van a tévéközvetítésekből származó ösz -
szegekre.

(Krónika)

NŐI KÉZILABDA NEMZETI LIGA

Jó kis edzőmeccs volt!
Vasárnap este került sor a Kézilabda Nemzeti Liga 15. for du ló -

jának a zárómérkőzésére a Ploiesti-i CSM otthonában. A mér kő zé sen 
látottak alapján elmondhatjuk, hogy egy percig sem volt vi tás, „ki az
úr a háznál”!

Amint a felvezetőnkből is sejthet -
ték, a hazai lányok a mérkőzés egész
lefolyása alatt még pillanatokra sem ve -
zettek, csak futottak az eredmény után, 
olyannyira, hogy a kezdő perceket le szá -
mítva 5és 10 gól között váltakozott a kü -

lönbség a mieink javára. Jó volt látni,
hogy lányaink élvezték a játékot, az új
edző, Tone Tiselj okosan keverte a kár -
tyákat: amikor a pályán lévők játék ked -
ve kissé lankadt, mindig volt bevethető 
cserejátékos, ahhoz, hogy a mérkőzés
végkimenetele ne váljon kérdésessé.
Egy szó, mint száz, minden csapat rész -
ben megfelelőt nyújtottak lányaink, mint -
ha az orosz légiósok is kezdenek szót

érteni az edzőkkel (akik angolul is be -
szélnek!), de főleg a társakkal, ami jó
előjel a közelgő nemzetközi megmé -
rettetések előtt!

Ploiesti-i CSM – Nagybányai
HCM 22 – 31 (10 – 15)

Vezette: Marius Brebu és Bogdan
Ciobea (mindkettő Pitesti). Hétmé te re -
sek: 8 – 5 (6 – 4, kihagyta: Sheiko és
Vlaskalic, illetve: Do Nascimento). Ki -
állítások: 4 – 10 perc.

CSM: Serban (3), Ifrim (9+1) – She -
iko 5 (2 büntetőből), Chiricuta 4 (3),
Tóth 3, Ionescu 2, Gherman 2, Preda
2, Shutska 1, Ro man 1, Stefan 1, Vla -
skalic 1 (1), Dincu, Balaban, Curtean.
Edző: Goran Kurtes

HCM: Ungureanu (8+1), Arenhart 
(9+1), Cetăteanu – Abbingh 6, Bu ces -
chi 5, Herrem 5, Ardean Elisei 4, Do
Nascimento 3 (3), Lobach 3, Davy den -

ko 2, Tiron 1 (1), Makeeva 1, Gj eor g ji -
ev ska 1, Pîrvut, Szűcs, Tatár. Edzők:
Tone Tiselj és Grega Karpan.

További eredmények:  Konstanca
– Marosvásárhely 27 – 24, Déva –
Brassó 27 – 27, Craiova – Ro man 20 –
26, Kolozsvár – Rm Valcea 29 – 27,
Slobozia – Bukaresti CSM 24 – 29, Zi -
lah – Braila 34 – 31.

A tabellán: 1. Nagybányai HCM
42 p., 2. Bukaresti CSM 38 p, 3. Bras -
sói Co rona 36 p. 4. Craiova 33 p, 5.
Ro man 29 p., 6. Braila 24 p., 7. Zilah
19 p., 8. Ploiesti 18 p.

A következő forduló (vasárnap, ja -
nuár 25.) párosítása: Marosvásárhely – 
Zilah, Braila – Slobozia, Bukaresti CSM 
– Kolozsvár, Rm. Valcea – Craiova,
Ro man – Ploiesti, Nagybányai HCM –
Déva, Brassó – Konstanca.

(simsán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Dzsudzsák nem megy sehova
Sztaniszlav Csercseszov, az o -

rosz élvonalbeli labdarú gó-baj -
nok ságban szereplő Dinamo
Moszk va vezetőedzője elmond ta,
Dzsu d zsák Balázs aligha távo -
zik a klubtól.

Guram Adzsojev, a Dinamo Moszk -
va sportigazgatója elis mer te, a Lazio fel -
vette vele a kapcsolatot Dzsudzsák le -
igazolása ügyé ben. A vezetőedző a zon -
ban nem tart tő le, hogy elveszítené e -
gyik kulcsem be rét. „Fel sem merül,
hogy Dzsudzsák elhagyja a klubot – je -
lentette ki Szta niszlav Csercseszov.
– Be szél tem vele, és nem említett sem -
miféle átigazolást. Arról beszéltünk,
hogy merre tartunk a közös munkával.
Nagyon bízom benne, hogy a jövőben
Balázs még hasznosabb lesz a csapat
számára.”(Sport365)

Világrekordot döntött az Ázsia-kupa

Világrekord született az Ausztráliában zajló labdarúgó Ázsia Ku -
pán: a jelentős futballtornák történetében ugyanis még egyszer sem
fordult elő, hogy 20 mérkőzés közül egy se végződjön döntetlenre.

A világ- és Európa-bajnokságokat,
va lamint az Afrika Kupákat és a Copa
Americákat tekintve a korábbi csúcsot
az 1930-as uruguayi vb tartotta, ott so ro -
zatban 18 találkozón nem született dön -
tetlen - közölte hétfőn az ázsiai szö vet -
ség (AFC).

A rekordot a Koreai Köztársaság
Ausztrália elleni, valamint  Omán Ku va -
it elleni szombati sikerével állították be 
az Ázsia Kupán, s mivel vasárnap Üz -
be gisztán Szaúd-Arábiát, Kína pedig a
Koreai NDK-t verte meg, új csúcs is
született. (MTI)


