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Gólyabál a Németh 
Lászlóban!

A diákokok és az iskola kö zös sé -
ge szeretettel vár minden érdek lő -
dőt a Németh László Elméleti Lí ce -
um 2015-ös Gólyabáljára, amelyre
no vem ber 20-án, azaz MA 18.00 ó -
rakor ke rül sor a Városi Szín ház ban.

Az idei gólyabál témája: 80 nap
a föld körül. Az előadást követő bu -
li a Sym phony Pub-ban lesz, a Gold
Plázában. Belépőket az iskolában le -
het váltani.

Építészeti kiállítás
A nagybányaiak megszavazhatják

a legjobb építészeti munkákat
A Romániai Építészek Kamarája Nagy bányai Kirendeltsége (OAR 

NV) 2015. no vem ber 17-én nyitotta meg a Nagybányai Művészeti
Galériában (Bukarest Sugárút, 6. sz.) 2015-ös Építészeti Kiállí tá -
sát. A tárlat no vem ber 27-ig látogatható.

Ez az esemény a város lakosságát és 
intézményeit egyenlő mértékben hiva -
tott megszólítani, és mint ilyen, a szak -
emberek által javasolt építészeti és vá -
ros rendezési értékekre vonatkozó új
szem léletek kialakításában különleges
résztvételi lehetőséget jelent.

Az építészeti kiállítás, a helyi épí tész
kamara csúcseseménye, két részt fog -
lal magában: megvalósított és tervezett 
munkákat.

A bemutatott munkákat a helyi épí -
tész kamara tagjai készítették, és ezek a 
funkcionális témák változatos skáláját
foglalják magukban, úgy mint: lakás, ok -
tatási, hivatali, turisztikai, vallásügyi, szó -
rakozási, belső epíteszeti témák.

A korábbi rendezvényekhez hason -

lóan, az építészek mellett a résztve vők -
nek (látogatóknak) is lehetőségük nyí lik
arra, hogy a ki állított munkákról véle -
ményt nyilvánítsanak.

Az esemény megrendezésére a Épí -
tészek Kamarájának Nagybányai Kiren -
deltsége és a Képzőművészek Szövet sé -
gének Nagybányai Kirendeltsége együtt -
működésével kerül sor, melynek kere -
tében a társrendezők az építészet kie -
melkedő teljesítményei elismerésének 
célját tűzték ki maguk elé, a közvé le -
mény elé tárva a helyi építész közösség 
reprezentatív terveit.

Szeretettel várunk mindenkit! 

Romániai Építészek Kamarája –
Nagybányai Kirendeltség

Kovács Péter: a szórványt nem temetni kell!
A szórványt nem temetni kell, hanem fel kell mutatni és meg kell őrizni az

értékeit – hívta fel a figyelmet Kovács Péter, az RMDSz ügyvezető el nöke va -
sárnap Temesváron, a szövetség mag yar szórvány napi központi rendezvényén.

A Csiky Gergely Állami Mag yar Szín -
házban tartott rendezvényen az RMDSz
kiértékelte a szórvány cselekvési ter vé -
nek eredményeit, és új irányelvekkel bő -
vítette azt.

Kovács Péter beszédében rámuta tott:
a szórvány nem egy fakszni, nem egy
múzeumi tárgy, az itt élők hús-vér ma -
g yar emberek, közösségek, akik csak
számbelileg jelentenek kisebbséget, sem -

mivel nem kevesebbek, mint a tömb ma -
gyarságban élők. „A szórványnak nem
konferenciákra van szüksége, hanem
munkára és támogatásra. Fontos lehet
a tanulmány, a konferencia, de – az e -
gyik megyei elnök szavaival élve – at -
tól még valaki meg kell tankolja az is -
ko labuszt, az ebédet meg kell főzze va -
laki a szórványkollégiumban, és mind -
ezt valakinek ki kell fizetnie” – fo gal -
mazott a politikus.

- folytatás a 3. oldalon -

Felhívás

RMDSz - Városi
konzultáció

November 15-től
in dult és várhatóan de -
cember végéig tart a
nagybányai  RMDSz
által végzett városi
kon zultáció. Ön kén te -
sek végzik a munkát, 
akik felkeresik a ma -
g yar családokat, hogy megkérdezzék a
véleményüket a közösséget érintő dol -
gokról - a mag yar állampogárság i gény -
léséről, közéleti problémákról és a vá rost
érintő fejlesztesztési igényeikről. A kon -
zultációt városunkban 10 önkéntes vég -
zi, akik pecséttel ellátott kitűzőt vi sel -
nek. A cél, hogy 2000 háztartásba el jus -
sanak a 23 pontot tartalmazó kér dő ív -
vel. A kérdések összeállításában szem
előtt tartottuk, hogy minél rövidebb i -
dő alatt a lehető leghatékonyabban tud -
ják felmérni a mag yar em ber igényeit.
Fontos tudni azt is, hogy a kér dőí vek -
ben szereplő adatokat bizalmasan ke ze -
lik.

Igencsak lényeges a  nagybányaiak
véleménye, hogy reális képet lehessen
alkotni a közösség mindennapi gond ja -
iról, igényeiről, céljairól, valamint a szö -
vetséggel szembeni elvárásairól.

Vida Noémi RMDSz elnök

Egyszerűsített
honosítás

(mag yar állampolgárság)

Októbertől az EUROTRANS A LA -
PÍTVÁNY is foglalkozik a kettős ál -
lam polgársággal kapcsolatos ügyin té -
zéssel:

- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése 

Az Eurotrans Alapítvány által biz -
to sított szolgáltatások teljes mér ték ben
ingyenesek!

Honosítás mellett útlevél-igény lé sek,
magyar igazolványok, hadiárvák tá mo -
gatási kérelmeinek előkészítésében is se -
gítséget nyújtunk.

Érdeklődni a Vasile Lucaciu utca 1.
szám alatti székház irodájában (RMDSz
székház), illetve a következő telefon -
számokon: 0262 – 216593, 0262- 217103
hétfőtől – csütörtökig: 9.00 és 16.00 ó -
ra között, pénteken 9.00 és 14.00 óra
között lehet.

EUROTRANS ALAPÍTVÁNY:

www.eurotrans.ro

Zongorahangverseny

Szereti Ön Chopint?
Az RMDSz és a Szentháromság Római Katolikus

Plébánia szeretettel hívja és várja Önt és kedves csa -
ládját de cem ber 4-én, 18.30 órától a nagybányai Szent -
háromság római katolikus templomba, ahol részesei
lehetnek Thurzó Zoltán Mag yar Kultúra-díjas zon go -
raművész hangversenyének.

A belépés díjtalan.

Első bérletes előadás
A Szatmárnémeti Harag György Tár -

sulat első bérletes előadására no vem -
ber 24-én, kedden, 18.00 órától kerül
sor a Városi Színházban. Műsoron:

Ber nard Slade:
„Jövőre, veled, ugyanitt”

(romantikus vígjáték)
Részletek a 3. oldalon.
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Egyházi hírek
* Vasárnap, no vem ber 22-én, Krisz -

tus Király ünnepén, a 11.30-as szent -
misén a Medjugorjéből érkezett Me lin -
da Dumitrescu hegedűművész és tár -
sai zenei kíséretével mutat be ünnepi
szentmisét Ft. Hozdik Zsolt esperes úr
a Szentháromság templomban.

Szentmise után, 12.30-kor vendé ge -
ink tanúságtételét is meghallgathatják
a kedves jelenlevők.

A Krisztus Király (veresvízi) temp -
lom búcsújára való tekintettel, a Szent -
háromság templomban az esti 6 órai
szentmise elmarad.

A Cinteremben végzett ásatások és
térrendezés következtében felszínre ke -
rültek az Alexandriai Szent Katalin temp -
lom romjai, melynek búcsúját no vem -
ber 25-én ünnepelik a Szentháromság
templomban.

Ez alkalommal 3 napon keresztül (no -
vember 23-án, 24-én és 25-én) délután

4 órától Komlósi Lajos tanár úr veze -
tésével „A boldogság titka” címmel i ma -
órát tartanak a Szentháromság temp lom -
ban. Ezt követi a vesperás, szent ség i má -
dás, a rózsafűzér elimádkozása és az es -
ti szentmise.

A búcsús szentmisét no vem ber 25- én
este 6 órakor mutatja be Ft. Leabu Ma -
rius nagybányai származású újmisés pap,
mely egyben primíciás szentmise is lesz.

A Szent Katalin búcsús szentmise
végén megáldjuk a hívek által ké szí -
tett, a Szentháromság templomban és a 
Cinteremben levő adventi koszorúkat.

Kérjük a kedves híveket, hozzák el
az otthoni adventi koszorúkat, hogy meg -
áldhassuk őket.

* No vem ber 24-én, délután 4 órától, 
Melinda Dumitrescu és társai a borsa -
bányai római katolikus templomban
fog ják elimádkozni a rózsafűzért, me -
lyet két nyelvű tanúságtétel fog kö vet ni.

* Templombúcsú és a felújított temp -
lom megáldása a veresvízi Krisztus
Ki rály plébánián no vem ber 22-én 18
órától, Melinda Dumitrescu hegedű mű -
vésszel és a Jézus és Mária kiscsilla -
gai közösséggel.

Csütörtöktől három napos lelkigya -
korlat Ft. Fagea László atyával, 18 órától.

Péntek este a szentmise után szent -
ségimádás Melinda Dumitrescu hege -
dűművész  és társai zenei kíséretével.

Szombat este szentmise után tanú -
ságtétel és zenés imaóra.

Vasárnap este Nm. és Ft. Schön ber -
ger Jenő püspök megáldja a felújított
templomot. Szentbeszédet mond Ft. Hoz -
dik Zsolt soltvadkerti esperes-plé bá nos.
A szentmise alatt Melinda Dumitrescu 
és társai klasszikus zenéket szólal tat nak
meg.

Minden imádkozni vágyó testvért
sze retettel hívunk és várunk!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Zoványi Júlia asszony test -
vérünket, akit 77 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr.

* Ugyanitt Flesch Helga és Sol du -
ban Andrei tartották keresztvíz alá Pa -
taki Anita Di ana kislányát, aki a ke reszt -
ségben a Pataki Andrea Paula nevet
kapta. Kovács József Tibor és Enikő ke -

resztelte Bartha Szabolcs At tila és Ho -
dász Andrea kisfiát, aki a keresztségben
a Bartha  Ar thur nevet kapta. Froruţa
Rudolf és felesége tartották keresztvíz
alá Pécsi Szilárd Tibor és Curcă Oana
Nicoleta kislányát, aki a keresztségben 
a Pécsi Sa rah Andrea 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.

Jogi fogalomtár (7.)

Szerződés (románul: con tract) - két,
esetleg több természetes vagy jogi sze -
mély megállapodása, ígérete, amely ből
kölcsönös jogok és kötelezettségek szár -
mazhatnak, s amely a felekre kötelező
erővel bír. A szerződés egy jogforrás a -
melynek általános szabályait a Polgári
Törvénykönyv 1166-1323.-ig terjedő
szakaszai tartalmazzák.

Egy szerződés érvényességéhez szük  -
séges, hogy ennek a megkötését ki -
vál tó ok erkölcsi szempontból elfo -
gad ha tó legyen, ennek tárgya meg -
ha tároz ható és megvalósítható le gyen,
a felek el fo gadják ennek kikötéseit,
továbbá szer ződéskötési képességgel
rendel kez ze nek. Például abban az e -
setben, ha ki derül, hogy egy eladott
juhnyáj állatai beteg ségben szen ved -
nek, s a vásárló a szer ződés meg kö -
tése pillanatába ezt nem vette ész re,
mivel az állatok gyógy sze res ke ze lés
alatt álltak, a szerződés fel bont ható,

mivel az eladó tévedésbe ej tette a vásárlót.
A jogalkotó a szerződéseket külön -

leges és nevesítetlen szerződésekre cso -
portosítja. A különleges szerződések cso -
portjába tartoznak azon megálla podá -
sok, amelyekre a törvény külön kitér,
mint például az adásvételi szerződés. Ne -
vesítetlen szerződésnek számít pedig a -
zon megegyezés, amelyet a felek a tör -
vény, a közrend és a jó modor határain
belül önmaguk állítanak össze. A pol -
gári jog ilyen értelemben szabadságot
biztosít a szerződés megkötése és en -
nek tartalmának leszögezéséhez.

Minden szerződés azzal a szán dék -
kal születik, hogy létrehozzon, mó do sít -
son vagy véget vessen valamely jogi ügy -
letnek. Társadalmaink gazdasági ügy le -
tek sokaságára épülnek, s a szerző dé -
sek fontos szerepet játszanak ennek biz -
tonságos megvalósításában.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

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

Képzőművészeti
Galéria

Deák János

festőművész

egyéni kiállítása
Tárlatmegnyitó 2015.

novem ber 23-án (hét főn)
18 órakor a Part ner Galé -
riában (V. Lucaciu - Fel -
ső bányai - utca, 13. szám).

Mindenkit
szeretettel várunk!

Csángó vendégek 
Nagybányán

A moldvai csángó magyarokról
tudjuk, hogy szórványban élnek és
gaz dag kultúrát őriznek. Csángó
Bogdán Tibor, a Petőfi Pro gram
nagybá nyai ösztöndíjasa szerve zé -
sében no vem ber végén városunk -
ba látogat a FOR RÓFALVI HA -
GYOMÁNYŐRZŐ ÉNEK- ÉS
TÁNCCSOPORT. Ittlétük előké -
szítés alatt áll, a jövő heti lap szám -
ban részletes tájékoz ta tást nyúj -
tunk. Addig is szeretettel ajánljuk
minden érdeklődő figyelmébe!
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Kovács Péter: a szórványt nem temetni kell!
- folytatás az első oldalról -

Kifejtette, amikor szórvány cselek vé -
si tervről, programokról van szó, a kulcs -
szó az összefogás kell legyen: a több sé -
giek és a kisebbségben élők között, szór -
ványmegyék, egyházak, civilek, réteg- 
és ifjúsági szervezetek között is, de a
szórványban élő közösségek és Bu da -
pest között is.

„Nem elég politikai nyilatkozatot ten -
ni a budapesti kormányzat szintjén, mi -
szerint nem támogatják a gyöngy ha lász-
 programot, meg is kell azt szüntetni. Ha
Szász Jenőnek horgászni van kedve, men -
jen a Duna-deltába, ne a szórvány me gyék -
be, hiszen ez ártalmas a szórványnak,
és az ott élő mag yar közösségeknek” –
jelentette ki Kovács Péter, a Nemzet stra -
tégiai Kutatóintézet szórványbeli gye re -
kek székelyföldi iskoláztatását támo ga -
tó projektjére utalva.

Az ügyvezető elnök a 2011-ben ki -
dol gozott szórványcselekvési terv meg -
valósításait sorolva elmondta, a leg na -
gyobb népszerűségnek örvendő pro gram
az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy
műemléket! vetélkedő volt, mint mond -
ta, mára hét megye 34 mag yar vonat -
kozású műemlékét karolták fel.

Külön kitért az Erdélyi Mag yar Köz -
művelődési Egyesület együttmű ködé sé -
vel lebonyolított mag yar házak átvi lá gí -
tására, a Kriza János Néprajzi Társaság
segítségével összeírt, tájházakat, emlék -
házakat, helytörténeti kiállításokat össze -
sítő adatbázisra, illetve az Összetar to -

zunk székely-szórvány partnerségi prog -
ram eredményeire. Az oktatásról be szél -
ve kifejtette: a szórványban élő gyer me -
kek anyanyelvű oktatása prioritás a szö -
vetség számára, amire a Minden mag yar
gyermek számít országos beiskolázási
kampány során is felhívták a figyel met.

Célkeresztben a
nagyvárosi szórvány

Az új szórványcselekvési tervről szól -
va Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök ki -
fejtette: konkrét, megvalósítható, szá mon
kérhető cselekvési tervet dolgoztak ki
a következő négy évre, amely egyben a 
szövetség „szórványra vonatkozó nem -
zet stratégiája” is. Rámutatott: az új cse -
lekvési tervet az „újratervezés” jegyé -
ben széles körű konzultációval dol goz -
ták ki, melyhez hozzájárultak az RMDSz
megyei szervezetei, pedagógusok, ci vil
és ifjúsági szervezetek, de számos e gyé -
ni hozzászólás, tanács is érkezett Bras -
sótól Budapestig.

Az ügyvezető alelnök az új terv két
különböző programtípusáról beszélt: a
sikeres közösségépítő rendezvényeket
továbbviszik, ugyanakkor az új prog ra -
mok között kiemelt helyet szánnak a mi -
nőségi mag yar oktatás kiterjeszté sé nek,
a magyar közösségi terek kiala kítá sá nak,
a tartalmas ifjúsági programoknak, a ma -
gyar házak hálózatba szervezésének.

„A szórványban nincsenek egyéni
sorsok, csak közösségi ügyek” – idézte
fel Hegedüs Csilla egy nagyenyedi be -
szélgetés konklúzióját. Hozzátette: a kö -

vetkező négy évben kiemelt figyelmet
fordítanak a nagyvárosi szórványra, mert
ott a legnagyobb az identitásvesztés, a
lemorzsolódás. „Vannak jó példák eb -
ben a környezetben is: Temesváron pél -
dául megoldották a gyermekek mag yar 
iskolába való szállítását, máshol a cser -
készeknek köszönhetően van közösségi
élet, és van, ahol a nőszervezet által szer -
vezett programok nyújtanak közösségi
élményt” – mondta. Kifejtette: kísér le ti
jelleggel Kolozsváron ültetik gyakor lat -
ba a nagyvárosra kidolgozott elkép ze lé -
seket, és a tapasztalatok alapján átfogó, 
pragmatikus programcsomagot dol goz -
nak ki.

Következnek a konkrét
tennivalók

Magyari Tivadar oktatásért felelős 
ügyvezető alelnök arra hívta fel a fi gyel -
met, hogy az oktatás minőségére min -
denütt oda kell figyelni, és biztosítani kell
az ehhez szükséges feltételeket. „Ki kell
mondanunk azt, hogy megyénként, te le -
pülésenként mik a bajok, melyek a vál -
ságos helyzetek, és ezekre a konkrét hely -
zetekre kell megoldásokat találnunk” – 
szögezte le az ügyvezető alelnök. El -
mondta, az RMDSz oktatási straté giá ját
véglegesítették, a naprakész, pontos te -
rep adatokkal pedig az érdekvédelem kü -
lönböző szintjein segítik a jó döntések
megszületését.

A következőkben elkezdik az okta -
tási stratégia helyi szintű gyakorlatba ül -
tetését, konkrét tennivalókra való le bon -
tását, tette hozzá az alelnök. Fontos te -
vé kenységként emelte ki a mag yar pe -
dagógusok kataszterének összeállí tá sát,
egyfajta „munkaerőmérlegének” elké -
szítését, amely a szükséges szakmai kép -
zések irányvonalát is megmutatja.

Ösztönző oktatási-nevelési 
támogatás

Burus Siklódi Botond, a Romániai
Ma gyar Pedagógusok Szövetségének el -
nöke a mag yar kormány oktatási-ne ve -
lési támogatásának szórvány közössé gek
megmaradásában betöltött szerepéről be -
szélt. Hangsúlyozta: az elmúlt évek ta -

pasztalatai azt mutatják, hogy a szór vány -
megyékben élő szülők sokkal inkább i -
génybe veszik a támogatást, érdeklő dé -
sük konstans a tömbmagyar vidékeken
élőkhöz képest. Legtöbb esetben ez a tá -
mogatás motiváló tényezőként hat a szór -
ványban élő gyermekek beiskolá zása kor, 
ezért fontos, hogy akár a pro gram mű -
ködtetésének újragondolásával ezeket a
megyéket differenciáltan kezeljék, fej -
tette ki az oktatási szakember.

A temesvári konferencia második ré -
szében a sikeres szórványbeli közös ség -
építő rendezvényeket, tapasztalatokat is -
merhették meg a jelenlévők. „Mind any -
nyi an ismerjük a demográfiai adatok ne -
gatív következményeit, tevékenységünk 
nehézségeit, azonban a bennük rejlő a -
karat, hit, reménység, összefogás bizo -
nyítottan előbbre viheti szórvány kö zös -
ségeink jövőjét. Kívánom, hogy a ma be -
mutatott pozitív példák minél tovább
fej lődjenek” – értékelte a konferenciát
Winkler Gyula EP-képviselő. A ren dez -
vény részeként a színházban A helység
Kalapácsa című előadást tekintheti meg
a közönség a Bánsági Vándorszínház e -
lőadásában, az est folyamán pedig Bar -
tók Béla-kiállítást nyitottak meg.

Támogatást ígérnek a
szórványsajtónak

Az RMDSz intézményes keretet és
anyagi forrást biztosít arra, hogy a szór -
ványlapok megmaradjanak, és tartal mi -
lag is megerősödjenek – jelentette ki
Kelemen Hunor RMDSz-elnök szom ba -
ton A mag yar sajtó jelene és jövője a
szórványban című vajdahunyadi kon fe -
rencián. „A sajtónak fontos szerepe van
az aszszimiláció és a nyelvvesztés meg -
fékezésében, ezért az RMDSz partnere
lesz minden olyan kezdeményezésnek,
amelynek célja a szórványközösségek
médiatermékeinek fennmaradása és tá -
mogatása” – hangsúlyozta a szövet sé -
gi elnök a Mag yar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) által szervezett kon -
ferencián. Rámutatott: a nyelvvesztés és
az asszimiláció a szórványban az anya -
nyelvű oktatás és sajtó térvesztésével
kezdődik. (krónika.ro)

Az UNIVER PROD UCT KFT 
munkavállalót keres Nagybányán
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***
Do ris, aki boldog házasságban élő asszony

a kaliforniai Oaklandből és George, aki nős
könyvelő New Jerseyből véletlenül összefut
egy kaliforniai tengerparti fogadóban. Do ris
egy vallási közösség miatt, George pedig egy
üzleti partnerével való találkozás okán ér ke -
zik a városba. Másnap reggel arra ébrednek,
hogy egymás karjaiban töltötték az éjt, és ket -
tejük között különös szerelmi kapcsolat veszi kezdetét, amely minden évben egy 
közösen eltöltött hétvégében ismétlődik meg. De vajon meddig tarthat ez a titkos
románc?

Színe és fonákja:

Ismerős forgatókönyv
Jönnek, jönnek, özönlenek a bevándorlók. Azt mondják, az életüket men -

tik, bár legtöbbjük a megélhetés miatt ragad vándorbotot. Ezt világosan bizo -
nyítja az is, hogy nem állnak meg az első biztonságosnak mondott országban,
hanem - ha lúd, legyen kövér alapon - a legtöbb jóval kecsegtető területek felé 
veszik az irányt.

Aztán sokuknak sikerül letelepedniük, majd helyi közösségeket alkotniuk,
mecseteket, iskolákat építeniük. Sőt, ez utóbbiakban a befogadók is segítenek
nekik, hiszen valamilyen szinten a testvériség jegyében ez el is várható tőlük,
ha már a munkaerejükre igényt tartanak.

Telik az idő, nem is olyan sok idő, mint hinnénk, s a keresztes, csillagos, ka -
kasos, Lu ther-rózsás, vagy hagymakupolás templomokat fokozatosan me cse -
tek váltják fel. A befogadók megtűrt, majd üldözött személyekké válnak.

... És a történet ezzel véget ér.
Ugye, milyen ismerős ez a forgatókönyv számunkra, erdélyi magyarok szá -

mára? Vajon honnan? (Tamási At tila)

Gyűjtik a bevándorlási kvóták elleni
aláírásokat az EMNT irodáiban

Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács erdélyi irodahálózatához – a Demokrá cia
Köz pontokba – várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni ahhoz a petíci -
ó hoz, melyben a kezdeményezők elfogadhatatlannak tartják és visszautasítják az 
illegális bevándorlók kvótarendszer szerinti európai szintű szétosztását.

Mint ismeretes, az Európai Unió belügyminisztereinek szeptemberi ülésén mi -
nősített többségi szavazattal 120 ezer menekült kvóták szerinti elosztásáról dön -
töt tek a tagállamok között. Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia ak -
kor ellenszavazatával tiltakozott az európai érdekeket súlyosan sértő döntés el len.
Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács – az Erdélyi Mag yar Néppárttal partner ség -
ben – már korábban, nyilatkozatban is kijelentették: helyeslik a megnevezett tag -
államok határozott kiállását jól felfogott nemzeti érdekük mellett, s minden le -
het séges eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az ille -
gális bevándorlók áradatának romániai megjelenését.

Ennek megfelelően, az EMNT irodáiban bárki csatlakozhat ahhoz a petíció hoz,
melyben – a magyarországi Fidesz mintájára – határozottan elutasítjuk a kvóta rend -
szer tagállamokra való ráerőltetését, s ezzel a nemzeti szuverenitás súlyos megsértését.

A nagybányai érdeklődők kézjegyeiket leadhatják
a Teleki Mag yar Házban működő Demokrácia Központban.
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Amerikai
hadifogságban

is sikeres
felsőbányai
„Figaro”

- Régen sok fiatalt rendszeresen 
borotváltam és nyírtam, mert akkor
a lányoknak a frissen borotvált, á -
polt hajú legények tetszettek. Sajnos 
jelenleg garázda fiatalok az üzletem 
sem kímélik. Például egy júliusi éj -
szakán összemocskolták, betörték az
üveges ajtót, és megrongálták az új
cégtáblámat - panaszolta nekem 11
évvel ezelőtt a 86 éves, magyarul is
kitűnően beszélő Nechita Nicolae.

Úgy vélte, hogy ő a legidősebb ak -
tív romániai fodrász.

Hosszú életéből először csak a
szépre emlékezett, azokat az éveket
idézte fel, amelyekben hat felső bá nyai
fodrász sárgaréz cégérét lengette a
szél városunkban.

Az idősebb felsőbányaiak még nem
felejtették el Dóra bácsit, Ma jor La -
jost, Kupás Antalt, Kovács Oszkárt
és Dorogi Zoltánt, aki túlélte a szov -
jet fogolytáborok poklát.

Nechita Nicolae utolsó találko zá -
sunkkor is őrizte régi szerszámait, a
kézi nyírógépet, az ollókat és a  fe nő -
szíjat.

Kápolnokmonostoron született.
Földműves szüleitől örökölte a szí -
vósságot, a munkaszeretetet. A múlt 
század harmincas éveiben, az inas -
évek után a szigorú nagybányai és
szatmári vizsgaztató bizottságtól ki -
tűnő minősítéssel kapott mester le ve -
let. Felsőbányán kívül Fernezelyen, 
Szebenben, valamint hosszú ideig
Kap nikon dolgozott.

A második világháborúban neki
is fegyverrel kellett felcserélni mes -
tersége békés szerszámait. 1941- 1945
között a mag yar hadsereg honvéd je -
ként harcolt. Őrangyala a Don-ka -
nyarban sem hagyta el. Nem szökött 
át a szovjetekhez, mert a vörös ör dö -
göktől jobban félt, mint a halál tól.

A háború utolsó hónapjaiban a -
merikai fogságba esett. Először egy
München melletti fogolytáborban u -
tat javított, majd a tábor fodrász mű -
helyében az amerikaiaknak is bebi -
zonyította, hogy Figaróként bárhol
helyt áll. A férfifodrászt egy francia
vígjáték főszereplőjéről nevezik tré -
fásan Figarónak, aki a francia for ra -
dalom előtt a kiváltságokat élvező
nemességet bírálta.

A múlt század hetvenes éveiben
azért bírálta az illetékeseket, mert há -
borús veteránként nagyon csekély
pénzbeli kárpótlást kapott.

A háború után örömmel osztotta
meg tudását inasaival. Tizenöten ne -
ki köszönhették, hogy mesterlevelet
szereztek.

- A kevés vendég, az egyre drá -
gább villanyáram, kölni, borotva szap -
pan miatt kevés a nyereségem, de a
szívemhez nőtt üzletet nem zárom be 
- vallotta be nekem az idős fodrász.

Jelenleg csak egy fodrászműhely 
működik, amely a Spriana Kisipari
Termelőszövetkezet tulajdona. Puia 
Elisabeta, a műhely fodrásznője u -
gyanolyan szeretettel, hozzáértéssel 
szolgálja ki klienseit, mint több mint 
tíz éve Nechita Nicolae.

Boczor József

„Elenyésző” fények nyomán...
A B.Ú.Sz. 2015. okt. 23-i számában olvastam Kádár Gyula írását, mely -

ben megemlíti Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyt. Érdemes feli déz -
nünk a nagyasszony alakját, akit a mélységes szeretet, állhatatosság, a
szerencsében alázatosság, a dicsőségben szerénység jellemzett.

Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) nem
csak hűséges, odaadó hitvese volt 32 é -
ven át I. Rákóczi Györgynek (1630- 1648
között fejedelem), de kormányzótársa
és tanácsosa is. Amíg az ura a vallás és
a haza szabadságának védelmére fo gott
fegyvert a császári hadak el len, addig
Lorántffy Zsuzsa Gyulafehérváron kel -
lett helyettesítse őt. A XVII. század ki -
magasló nőalakja, akinek fiai között II. 
Rákóczi Györgyöt, unokáját II. Rá kó czi
Ferencet találjuk. Korának egyik leg mű -
veltebb asszonya volt, aki Erdély szel -
lemi életében irányító szerepet játszott. 

Udvarában mindenkor szívesen látott
vendégek voltak költők, írók, tudósok,
akiknek vitáiban személyesen is részt
vett. Bőkezű támogatójuk volt mun ká -
jukban és műveik kiadásában. Sáros pa -
takról Gyulafehérvárra költözése után
is állandó levelezésben volt a pataki tu -
dósokkal, számos levele őrzi urával tar -
tott szoros kapcsolatát, beszámolóit az
uradalom vezetéséről, ottani foglala tos -
ságairól. Gondoskodott az erdélyi is ko -
lákról, prédikátorokról. Vallási elfo gult -
ság nélküli magatartása abban a segít -
ségnyújtásban is látszik, amelyet a mun -

kácsi görögkeleti egyháznak, a kolozs -
vári kálvinista egyháznak (Apáczai Cse -
re János), a szombatosoknak is nyúj tott.
Végrendeletében pedig jelentős ado má -
nyokat hagyott az iskola és egyház fenn -
tartására. Gyulafehérváron külön isko -
lát szervezett gyermekei és a nemes if -
jak számára. 1657-ben elrendelte a Fo -
garas-földi román tannyelvű iskola fel -
ál lítását a mag yar iskola mellé a célból, 
hogy az ifjak megismerhessék egy mást, 
kapcsolatok alakuljanak ki.

Sárospataki tevékenysége naggyá tet -
te az itteni oktatást. A főiskolára a kor
leghíresebb tanárait gyűjtötte össze, e -
gyebek között az üldözött cseh egyház
püspökét Comenius Amost, az európai hí -
rű pedagógust. A tudós megreformálta
az oktatást, magas színvonalra emelte,
amely az egész országból és külföldről
is vonzotta a tanulni vágyó ifjakat. Sá -
rospatakon nyomdát is állíttatott föl. Itt 
jelent meg a tudós-pedagógus Ivana c.
művének képes változata Orbis Pictus.

Férjével együtt készítették elő az is -
kola szabályzatát, amely kimondja: „... 
minden nemes és nem nemes ifjú fel vé -
tessék, aki az igazgatónál jelentkezik”.
A Rákóczi jövedelemnek jórésze lel ké -
szek és tanítók fizetésére, iskolák és temp -
lomok építésére, a jelesebb tanulók kül -
földi taníttatására fordítódott. Sokszor
segített az éhezőkön, az elhagyottakon, 
betegeken.

Jártas volt a hittudományokban, hi -
szen sokszor részt vett a hittudósok vi -
táiban, ő maga is írt és kiadta könyvét
„Moses és az Prophetak”. Családi könyv -
táruk alapozta meg a sárospataki könyv -
tár hírnevét.

Mindemellett jó háziasszony (hím zett
kézimunkái maradtak fenn), jó család -
anya, gyermekeinek gondos nevelője,
vallásos, hazaszerető fejede lem asszony. 
A pompát, a fényt kerülte.

I. Rákóczi György, férje halála (1648.
X. 11) utáni özvegységében még szi go -
rúbb egyszerűségben, de annál kifogy -
hatatlanabb jótékonyságban élt Sá ros -
pa tak ősi várában. S bár az utána kö vet -
kező idők mostohán bántak még nyug -
vóhelyével is, a pataki főiskola 300 é ves
fennállását ünneplő hálás utódok már -
vány szobrával tisztelegtek a nagy asz -
szony emlékének. Itt elmondott ver sé ben
Tompa Mihály így adózott emlé ké nek:

„Fejedelmi nő, az volt bizonnyal,
Világ szerént, lélek szerént!

Több díszt nem nyert bársony- s bíborral,
De ő hintett ezekre fényt!
Korát előzte, mint az égen
A tündérhajnal a napot,

Hogy akkor is ragyogjon, éljen,
Midőn a nap lenyugodott.”

Vánk Sándor

Amerikai életem (9.)
Cheryllel ma is tartom a kapcsolatot, nem is olyan régen kérdezte:
- Jól értettem én annak idején azt, hogy jön a Mikulás és kirakjátok a csiz -

mát, cipőt az ajtóhoz?
- Hát persze, hogy jól értetted, de ez inkább a gyerekekről szól. Karácsony 

előtt ti is kiaggatjátok a textíliából készült csizmákat a kandalló ajtajánál - ez
is ugyanaz.

Tavaly egy szép elektronikus fényképalbumot küldött nekem, megörökítve
minden együttlétünket, főzés-sütés közben, meg azt is, ahogy megyek az uno -
kám mal az iskolába, nem is tudtam, mikor csinálta, hátból vett le.

Helen Kazahsztánból érkezett férjével és kisfiával, aki egy osztályba járt az
unokámmal. Helen tanítónő volt a hazájában. Megkérdeztem, milyen nyelven
beszél? Oroszul, csak oroszul. Hát olyan fiatal vagy, nem tanultál más nyel vet?
Nem, jött a határozott válasz. Összeszedtem minden orosztudásomat, nekem
még kötelező volt az orosz nyelv, és Bacsó tanárnő jól belénk szuggerálta az
ige ragozását. Elmondtam neki, hogy városom közel van Kárpátaljához. Azt is
meg tudtam kérdezni tőle, milyen utcában lakik és elragoztam neki az „írni”,
„olvasni” igéket. Ezen nagyon csodálkozott, magam is meglepődtem, hiszen
nem gondoltam, hogy még emlékszem ezekre.

Már említettem, milyen fontos a nyelvtudás, legyen az bár orosz nyelv is, egy
eséllyel több, hogy megértesd magad, de csak akkor értékeled igazán, amikor
egy helyzetben vagy, és meg kellene szólalj, bár csak egy szót is tudnál!

Egy kedves emlékem jutott eszembe, a nyelvtanulással kapcsolatban. A Smoky
Mountains-ba utaztunk néhány napra. Amikor meghallottam, hogy Tennessee
államban van, azonnal eszembe jutott a három egyetemista lány, akik Ten nes see
államból jöttek, hogy angol nyelvet tanítsanak a gyerekeknek, a Coşbuc utcai
baptista templomban. Ha jól emlékszem, 2000-2001-ben volt. A gyerekek mel -
lett felnőtteket is fogadtak. Én is beiratkoztam, pedig akkor még nem tudtam,
hogy valaha is az Egyesült Államokba megyek, de hogy Ten nes see államot is meg -
látom, ez már a mesével határos. Így kezdődött nálam az angol nyelvtanulás.
Bár tudásom nagyon is hiányos, annak ellenére, hogy közben még csiszoltam, 
nagyon sokszor hasznát vettem.

A Smoky Moun tains Nemzeti Park és Rezervátum, amely 1934-ben léte sült.
Magyarul füstölgő hegyeknek lehet nevezni, mert szinte állandóan termé sze tes
köd borítja. Lenyűgöző szépségű, ősi, festői, Amerika legrégebbi, leghíresebb 
és leglátogatottabb hegyei. A parknak csodálatos a sokszínűsége, többszáz ős -
honos növény- és állatfaj otthona. Permetező vízesések, rohanó hegyi pa ta kok,
lépcsőzetes folyók szelik át a parkot. Évente 9 millió látogatót vonz. A világ ö -
rökség része.

Ennek csak egy részét is bebarangolni, saját szemünkkel látni, igazi álom -
utazás. Ebben volt nekem is részem.

Az erdő kellős-közepén rönkházak és melléképületek, pajták, ólak, me lye -
ket megmentettek az enyészettől, vagy felújítottak.

A patak partján működő gabonamalom, ahol kukoricalisztet vásároltunk.
Ugyancsak az erdőben két templomot is meglátogattunk. Az egyikben még
orgona is volt, melyet a kisunokám megszólaltatott a turisták örömére, akik
megtapsolták.

Az épületek, templomok az 1800-as években épültek, amikor az őslakos in -
diánokat a fehér telepesek kiűzték otthonaikból, szülőföldjükről, és lelkiis me -
ret furdalás nélkül foglalták el földjeiket. A hadsereg által elkövetett kegyet -
lenkedések elől a magas hegyekbe menekültek, új otthont teremtve maguknak.

A parkot a turisták részére nyitják meg, idényben. A templomkertben 200
éves sírok domborulnak, és a nálunk is ismert japánbirs ki tudja, hány éve nyi -
togatja minden húsvét előtt szerény kis rozsaszín virágait. (folytatjuk)

Lázár A.

A hét mottója:
,,Azok viszik előre a történelmet,
akik adott pillanatban fel tudnak
lázadni ellene.” (Al bert Camus)
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (14.)
-  részlet -

Gottesmann Alfréd festőtársam, volt
közös hadseregbeli huszárszázados, 
ka tonai karrierjét hagyta félbe a fes -
tésért. Még Nagybányán, a festőis ko -
lában ismerkedtem meg vele. Amíg ta -
nári irányításban nem részesült, ad dig
rendkívüli ügyes portrékat festett. Az
iskolai tanulás azonban megbénította 
bátorságát. Olyanformán járt, mint az
egyszeri kovács, aki szemhályogot o -
perált, s amikor megmagyarázták, hogy

milyen veszélyes műtétet hajt végre, el -
ment a bátorsága. Nagybányán azért
nagy szorgalommal dolgozott, s Pá -
rizsban újból találkoztunk, kö zelem -
ben is lakott. Puritán egyéniség volt,
katonai nevelését sohasem tudta le vet -
kőzni. Megtörtént, hogy szerény ha vi
nyugdíja késve érkezett. Napokra be -
zárkózott műtermébe, s nem evett, a -
míg a várt pénzt a posta ki nem kéz -
besítette. Mikor túlesett rajta, ne vet ve 
mesélte el. Persze, összeszidtam, mert
a szegénységben is lett volna mód,

hogy kisegítsem. Művészi fejlődése
később rendkívüli szorgalma elle né -
re is megtorpant. Aztán újból Bá nyán
kerültünk össze, ahol műtermet is bé -
relt. Egy délután a városon kívül fes -
tettünk, egymástól nem nagy tá vol ság -
ra. Megeredt az eső, előbb csen de sen, 
később szaporábban. Én abba hagy tam
a munkát, felszerelésemmel együtt egy
közeli pajta eresze alá húzódtam, s on -
nan figyeltem, hogy Gottesmann sze -
mére húzza kalapját, és nem hagyja
abba a munkát, amíg előirányzott ide -
je le nem járt. Katonai pontossággal
dolgozott!

Egy másik barátunk - szintén jobb -
nak nevezhető műkedvelő festő - szé -
pen tárogatózott. Gottesmannak na gyon
megtetszett ez a hangszer, elhatározta,
ő is megtanul játszani rajta. Az elha tá -
rozás és tett számára egyet jelentett.
Meg rendelte a tárogatót, a szükséges
hangjegyeket, iskolát. Reggel öttől nyolc -
ig minden nap tárogatózott. Az ő táro -
gatója a festőtelepen annyit jelentett,
mint máshol a hangszóró vagy gyár ban
a sziréna. Az órát lehetett utána iga zí -
tani, vagy a napi programot meg kez de -
ni. Az akaratnak és kötelességérzetnek
ez a magas foka mégsem hozta meg a
kívánt sikert, mert zenei hallása nem
volt... Pestet nem szerette. Ha oda ér ke -
zett, konflisba ült, akkoriban még zárt
egyfogatúak közlekedtek, és a füg gönyt
lehúzta. Szerette a görög szigetvilágot,
Krétát, a Földközi-tenger tiszta leve gő -
jében vakító fénnyel világító sziklákat. 
Ez felelt meg lelki és festői alkatának.
Egyik görögországi útjáról hazafelé jö -
vet a Lloyd gőzösön megismerkedett egy
indus herceggel, aki megkérte, kalau zol -
ja őt Budapesten. Gottesmann szívesen 
tett eleget a kérésnek. Az első napi kör -
séta után a herceg megkérte, vezesse el

őt egy vendéglőbe, s ebédre legyen a
vendége. Gottesmann elvitte őt egy ve -
getáriánus vendéglőbe, ahol egy koro -
náért lehetett ebédelni, hogy ne kerül -
jön sokba a vendéglátás. Fizetés után a
herceg megkérte, hogy most már ő ve -
zethesse el egy másik vendéglőbe, ahol 
aztán jóllaktak.

Nem mindennapi egyéniség volt az
én dr. Fontain barátom és jóakaróm sem. 
A Delécluse Akadémián ismertem meg. 
Orvosnak készült, de hajlamát követve 
a festéssel cserélte fel az orvosi pályát.
Ismeretségünk idején negyven év kö -
rül lehetett, de szorgalmasan bejárt az
iskolába, és szép stúdiumrajzokat ké -
szí tett. A Lou vre-ban csak három festő 
- Rembrandt, Courbet és Carriere - mun -
káit nézte meg. Mások nem érdekelték. 
Szépen zongorázott, de csak Beetho vent,
Bachot és Chopint játszott, Tolsz toj nak
volt nagy tisztelője és híve, a nagy író -
val levelezést is folytatott, sőt Jasznaja
Poljánában meg is látogatta. Tolsztoj ta -
nításai a szegénységről, egysze rűség ről
annyira befolyásolták, hogy amikor édes -
anyja halála után megkapta örökségét - 
nem csekély százhúszezer frankot -, eb -
ből negyvenezer frank életjáradékot fe -
le sége nevére bankba helyezett, nyolc -
vanezer frankot pedig kiosztott a sze gé -
nyek között. Felesége varrónőként dol -
gozott, szoba-konyhás lakásban lak tak,
s a legegyszerűbb emberek boldog éle -
tét élték. (folytatjuk)

Találkozás Szilágyi Domokossal
A magyarláposi mag yar tannyelvű

is kola közelmúltjáról röviden írtam. Most
a régmúltjáról is szeretnék megem lé -
kezni. Büszkeséggel vallhatom, hogy volt
mivel dicsekednünk. Sajnos, jelenleg ez
a múlté.

Érdekes, de valós adatokra buk kan -
tam a Mărioara Rozica Bott nevű ta nár -
nő által írt könyv (Vacanţă în Ţara Lă -
puşului) 68. oldalán:

„Az első láposi iskola a helység köz -
pontjában jött létre. 1622-ben nyílt meg
a Református Hitközség által. 1657- ben
(Timbuş Zamfira, 2007) a tatár betörés 
áldozata lett. 1772-ben újra megnyílt, mint 
római katolikus felekezeti iskola. A ta -
ní tás mag yar nyelven folyt. 1821-től itt,
Magyarláposon három iskola műkö dött:
egyik román tannyelvű és kettő mag yar:
református és r. kat. felekezeti. 1858- ban
megnyílt egy német nyelvű iskola is. 1848
után a román anyanyelvű intelligencia
elhatározta, hogy megnyit egy görög ka -
tolikus elemi iskolát. Ennek alapját 1857.
júl. 25-én tették le. Ez az iskola 1890-ig 
működött, majd a tanulók a mag yar fe -
lekezeti iskolában tanultak tovább...”

1921-ben jött létre az első román
nyelvű felsőoktatás, 1931-ig. 1925-ben
nevezték el Petru Rareş Állami Gim ná -
ziumnak. A II. világháború zűrza va rá -

ról hosszú lenne beszámolni. A lényeg
az, hogy mint „tagozat” is eredményes
munkát végeztünk. Az egyszerű fizikai 
és szellemi dolgozók gyermekei éppen
olyan szorgalmasan tanultak, mint kol -
légáik román nyelven.

Sok jeles em ber is kikerült isko lánk -
ból, mint például Valovics László Ko -
lozsváron élő 70 éves szobrászművész, 
vagy Szilágyi Domokos költő. Az utób -
bi, bár Nagy somkúton született, 3 hó -
na pos korától Magyarláposon nevel ke -
dett, és ezt tartotta fogadott szülő vá ro -
sának. (Domokos falut meg druszájá -
nak.) Értelmes tanuló volt, ez kitűnt to -
vábbi életéből. Édesapja, Szilágyi Ká roly
református lelkész és édesanyja, Judit
asszony példás nevelése jó hatással volt
a „nagy családra”. A részletekkel már
sokan, sokat foglalkoztak.

Azt szeretném csak kiemelni, hogy
mindig hűséges maradt Magyar lá pos hoz. 
Ezt bizonyítja, hogy amikor csak tehet te, 
felkereste a települést, például az 1973 -
as osztálytalálkozón is jelen volt. A mel -
lékelt fotó igazolja. Balról jobbra lát ha -
tó: Fischer József sporttanár, Melen csuk
Rozália h. tanítónő, Jónás Mária mag yar
nyelv és irodalom szakos tanárnő, Szé -
kely Éva h. tanárnő, Csornai Erzsébet ta -
nítónő, Smodszer Mária történe lem- föld -

rajz szakos tanárnő, Dancs Mária ro -
mán-francia szakos tanárnő, Tulics Ilo -
na biológia szakos tanárnő és osztály -
főnök, meg az ünnepelt, Szilágyi Do mo -
kos költő.

Iskolával kezdtem, fejezzem be Szi -
lágyi Do mo kos egyik kedves iskolás ver -
sével:

Iskolába indul Péter
Elől megyen anyuka, 

utána megy Péter,
szoknyájába kapaszkodik

az egyik kezével, 
a másikkal szilajul
Mackó Mukit fogja,

Mackó Muki kezében
Kati babarongya,

s ki fogja a babarongyot?
Katóka az, lámcsak!

Épp most értek kapujához
a vén iskolának.

Belép elől anyuka,
lába nyomán Péter,

huzigálja Mackó Mukit
az egyik kezével!

Büszkén lépdel Mackó Muki,
Kata jön utána:

Anyu, Kata s Mackó viszi
Pétert iskolába.

Végezetül még annyit: egy RMDSz-
 összejövetelen java soltam, hogy Szilá -
gyi Domokos megérdemelné, hogy váro -
sunkban nevezzenek el róla egy utcát.
Például azt, amelyikben a református pa -
pilak áll. Jelenleg ezt az utcát str. Flo ri -
lornak hívják, holott sehol egyetlen vi -
rág sem látható, annál több ki sebb- na -
gyobb autó parkol még a járdán is. Itt van
ugyanis az úgynevezett „Autó szer víz”.

Azóta sem változott semmi!

Tisztelettel:
özv. Csornainé Breuer Erzsébet

Magyarláposról

Péter Károly jegyzete:

Őszutói félelmek
No vem ber közepére a természet el -

hagyta októberi színpompáját, le ve -
tet te szép ruháit, és bámulatba ejtő,
szí nes levelekből szőtt szőnyeget terí -
tett Tél tábornok lába elé. A kellemes,
simogató napfényt, fagyos hajnalok és
ködös reggelek váltották fel. Nincs már
messze a tél!

Jómagam is kész vagyok a hó do lat -
ra, generális uram: ha kell, gyengén 
termő, öreg álmaimat terítem sző nyeg -
ként lábad elé, csak ígérd meg, hogy szépen bánsz velünk a következő télen.
Ha lehet, ne csinálj belőlünk korgógyomrú, fagyos lábú, nadrágja-sincs hó em bert,
fejünkre kucsma helyett ne tégy horpadt edényből cilindert, ne zúdíts ránk ne -
héz havat és hideg, sötét zimankót! Pénztárcáinkba ne kotorássz, intézd úgy, hogy
mindig legyen benne némi bankó, ne rókapénz, akarom mondani ne ap ró ka pénz.

No vem ber minden szépségével és tárt karokkal vonulunk fogadásodra ge -
nerális uram, ha elintézed, hogy ezen a télen meleg fényű reményláng fűtse
tes tünket-lelkünket, s ne az egymást gyűlölő harag, a felháborodás, és az elé -
gedetlenség keltette düh forrósága.

„Szinérváralja - A héthegyű város”
A 220 fekete-fehér és 20 színes ol dalt tar talmazó, gazdagon

illusztrált rendhagyó monográfia Szinérváralján a mag yar is -
kolában, illetve a református pa rókián, Nagybányán pedig a

Teleki Mag yar Ház ban,  illetve a Bányavidéki Új Szó szer -
kesztőségében vásárolható meg, 25 lejes áron.

Felsőbányai olvasóink
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót mostantól az
Andrea virág üz letben (Guti nului ut -
ca, 15. szám) is vásá rol hat nak, hétfő -
től szombatig naponta 8 és 17 óra között.
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Hu mor-zsák

A mérkőzés után az edző
így szól a csatárhoz:

- Öregem, téged csak két do -
log akadályoz abban, hogy jó
futballista légy!

- Micsoda?
- A két lábad.

***
Kubai látogatása során a pá -

pa Fi del Castroval sétál a ten -
gerparton, és a szél bele so dor -
ja az óceánba őszentsége ka lap -
ját. Cas tro vízen járva vissza -
hozza neki.

Másnap a kubai lapok fő -
cím ben jelentik: ,,A pápa sze -
rint Cas tro Jézus utóda”, a Va -
tikán közleményben tudatja: ,,A
pápa Istentől eredő hatalmával 
szerezte vissza kalapját”, a Mia -
miban megjelenő újságok pe dig
hírül adják: ,,Fi del még úszni
sem tud”.

***
Az orvos felveszi a tele font,

és a vonalban egy kollégája
hangját hallja:

- Hiányzik a negyedik a pó -
kerpartihoz.

- Máris megyek - feleli az
orvos.

Épp a kabátját veszi föl, a -
mikor a felesége megkérdezi:

- Komoly a dolog?
- Igen, az - feleli az orvos

gondterhelten-, már három or -
vos van ott.

***
- Meg kell adnia nekem a

fizetésemelést - mondja Gazsi
a főnökének. - Három másik
cég érdeklődik utánam.

- Valóban? - kérdezi az i gaz -
gató kissé csodálkozva. - Mely 
cégek?

- Az áramszolgáltató, a gáz -
szolgáltató, és a telefontár sa ság.

***
- Ízlett az ebéd, szívem? -

kérdezi izgatottan a fiatal asz -
szony a férjét.

- A só remek volt…, kár,
hogy kevés levest tettél rá.

***
A bankrablás helyszínén a

rendőr odarohan a fel ügye lő höz:
- Uram, a tolvaj elmene kült!
A felügyelő tombol dühé ben.
- Nem megmondtam, hogy 

minden kijáratnál legyen ott egy
em ber! - ordítja. - Hogy tudott
mégis meglógni?

- A bejáraton át ment ki.

***
A diák késve érkezik a pro -

fesszor órájára, aki megkér de -
zi, miért késett.

- A professzor úr könyvét
kerestem a könyvesboltokban.

Mire a professzor a többi -
ekhez fordul:

- Maguk miért nem késtek?

***

Három tábornok találkozik, 
és a katonáikkal dicsekszenek
egymásnak. Az első tábornok
kiadja a parancsot az egyik köz -
legénynek:

- Másszon fel az árbócra! -
A közlegény végrehajtja a pa -

rancsot, a tábornok büszkén azt
mondja:

- No, ezt nevezem én bátor -
ságnak.

A második tábornok azt a
parancsot adja az egyik köz le -
génynek, hogy:

- Másszon fel az árbócra tel -
jes menetfelszerelésben!

A közlegény engedelmes ke -
dik, a tábornok elégedett:

- No, ezt nevezem én bátor -
ságnak.

A harmadik tábornok is pa -
rancsot ad az egyik köz le gény -
nek:

- Másszon fel az árbócra tel -
jes menetfelszerelésben, és köz -
ben tisztelegjen!

- Magának elment az esze? 
- kérdezi a közlegény, a tá bor -
nok pedig azt mondja a másik
kettőnek:

- No, látják, ezt nevezem én
bátorságnak.

***

Kohn egy színésznőről ol vas
az újságban, aki egy közis mer -
ten buta és műveletlen spor to -
lóhoz ment feleségül. Ránéz a
feleségére, Rózira, és azt kér -
dezi tőle:

- Vajon mi az oka annak,
hogy mindig a legostobább fic -
kók fogják ki a legvonzóbb nő -
ket?

Rózi megcirógatja Kohn ke -
zét, s azt mondja:

- Ó, drágám, köszönöm!

***
A férj hazaér, s látja, hogy a 

szőke felesége nagyon gon dol -
kozik.

- Min gondolkozol, Mó ni -
ka - kérdezi a férj

- Hát persze - csap a hom -
lokára a nő -, Mónika.

***
Egy tihanyi vendéglőben a

vendég felháborodottan mondja:
- Pincér, én csak egy gu lyást

rendeltem!
- A fenébe ezzel a vissz -

hanggal.

***
- Mi lesz, ha a majmot ke -

resz tezzük az elefánttal?
- Kidőlnek a fák.

***
- Doktor úr, megrúgott a te ve.
- Hol? - kérdezi az orvos.
- Hol, hol? Hát a siva tag ban!

***
Az egyetemen folynak a szi -

gorlatok. A professzor így szól 
az egyik gyengén felkészült if -
júhoz.

- Látja, kérem, Nagy Sán dor
ennyi idős korában már meg -
hódította a világot.

- Igen, csakhogy neki Arisz -
totelész volt a tanára.

***
Egy munkás húsz méte ren -

ként lyukakat ás, a má sik meg
betömi.

- Uraim - szólítja meg őket 
egy járókelő -, önök szerint
rendben van ez így?

- Egyáltalán nem, de a kol -
légánk, akinek a facsemetéket
kellene ültetnie, szabadságon van.

***
Pistike rossz fát tesz a tűz -

re, a papája alaposan elnás pá n -
golja.

Kis idő múlva megkérdezi
tőle:

- Kisfiam, tudod, miért kap -
tál ki?

- Ilyenek vagytok ti, szülők
- szipogja Pistike. -, meg ve ri tek
az embert, és a végén azt sem
tudjátok, miért.

***
Az idős gróf késő este ér ke -

zik haza. A komornyik ezek -
kel a halk szavakkal fogadja:

- Na, mi van, te vén pi szok?
Már megint a kocsmában vol -
tál, és whiskyt vedeltél?

- Nem, Johann, ezúttal a vá -
rosban voltam, és vettem ma -
gamnak egy hallókészüléket.

***
Barátnők beszéde:
- Milliomossá tettem a fér -

jemet.
- És azelőtt mi volt? - kérde -

zi a másik.
- Milliárdos.

***
Az apa belép a lánya szo bá -

jába, és az ágyon meglát egy
vibrátort:

 - Mi ez, lányom?
 - Apa, már 43 éves vagyok, 

nincs barátom. Kell valami ö -
röm az életemben!

Másnap a lány a konyhá ban
találja az apját, egyik kezében
egy pohár bor, másik kezében
a vibrátor.

- Te mit csinálsz, apa? - kér -
dezi meglepődve a lány.

Az apa bús tekintettel néz
fel a lányára:

 - Borozgatok a vejemmel...

b

Megtudhatnám,
miért szakadtok meg mindig 

a röhögéstől, ha benézek
hozzátok?

Dezső, ide készítettem a pisztolyt,
ha váratlanul megjönne a

férjem, akkor tudod mit kell
tenned. Légy férfi a talpadon!

Szívem, most már úgy
beparáztattál, hogy a talpamon
férfi vagyok, de sehol máshol...!

- Elnézést, atyám..., utolsó kenetért jöttünk, mert hát
nem tudni ezekben a zavaros időkben...
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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: Asz ta -
los Szilvia, Nagybánya – 100 lej (e -
züst téglajegy), Harangi Gyöngyi, Ka -
na da, Mon treal – 40 lej (4 db. egy -
szerű tég lajegy/póló ráadás), P.T.,
Nagybánya – 100 lej (ezüst tégla -
jegy), Vári Il di kó, Nagybánya – 20
lej (2 db. egy sze rű téglajegy), Treitli
Katalin, Bu da pest – 20 euró (ezüst
téglajegy), Rényi Fe renc, Bu da pest –
20 euró (ezüst tég lajegy), Treitli Fe -
renc, Bu da pest – 10 euró (bronz tég -
la jegy), Asztalos Gá bor, Nagybánya
– 100 lej (ezüst tég la jegy), Ludmann
Ildikó, Nagybánya – 300 lej (arany
téglajegy), Fecz Ildikó, Nagybánya –
10 lej (egyszerű), Fecz András, Nagy -
bánya – 10 lej (egyszerű), Fecz Ró -
bert, Nagybánya – 10 lej (egyszerű
téglajegy), Barcsi Mária, Nagybánya
– 100 lej (ezüst téglajegy), Bunda
Ágnes, Nagybánya – 100 lej (ezüst
téglajegy), Szopri Szabolcs, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst téglajegy).

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 -
reász, 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

A Tanügyminisztérium díjazta 
a nemzetközi olimpikonokat
Hétfőn, no vem ber  16-án, a Román

Kor mány épületében ünnepélyes kere -
tek között nyújtotta át Sorin Cîm pe a -

nu, ideiglenes miniszterelnök a Román 
Állam pénzbeli jutalmait azoknak a di -
ákoknak, akik nemzetközi tantárgy ver -
senyekről díjakat vagy dícséreteket hoz -
tak haza a múlt tanév folyamán.

Megyénkből négy diákot díjaz tak.
Drăghiş Paul és Suciu Tu dor a Va -

sile Lucaciu Kollégiumot képviselve a
Nemzetközi Asztronómia Olimpiá szon
bronz érmeket nyertek. 

GYARMATHY TÍMEA  és GOTT -
HA GÜN TTER a Nemzetközi Mag yar 
Matematika O limpiászon, Szabadkán,
májusban elért helyezéseikért (dícsé -
ret) egyenként 2550 lej jutalmat vehet -
tek át. Felkészítő tanáruk, Longáver La -
jos munkáját ugyancsak 2550 lejjel ju -
talmazták, míg iskolájuk, a Németh Lász -
ló Líceum 5100 lejt kap két volt diák -
já nak köszönhetően, amelyet tanesz kö -
zök vásárlására fordíthat.

Köszönetet mondunk ezúttal is Lon -
gáver Lajos felkészítő tanárnak és Mas -
tan Eliza katedrafőnök tanárnőnek!

Gyarmathy Gyöngyi

Szórványnapi rendezvények
a Történelmi Máramarosban
Máramarosszigeten nagy szervezési összefogás övezte a Mag yar

Nyelv Napjának és a Mag yar Szórvány Napjának a megün nep lé sét.
A no vem ber 13-i pro gram helyszíne a Kultúrpalota volt.

A teltházas előadáson Ákosi Zsolt tör -
ténelem tanár beszélt a Mag yar Szór -
vány Napjának jelentőségéről és törté ne -
téről. Herea Aurelia tanárnő a mag yar
nyelvről szólt az érdeklődő kö zön ség -
nek. Az esten hallhattunk verset, prózát,
éneket és láthattunk néptáncos produk -
ciókat is. Vers et mondott Keresztes An -
namária – egyben az est főszervezője
és bemondója –, Cziple Hanna-Gerda
és Szőllőssy Márta. Wass Al bert írá sa -
iból Csongovai Helga, Pauliuc Me lis sa
és Alb Andrea tolmácsolásában hall ha -
tott prózai részleteket a nagy ér de mű.

A műsort a Leöwey Klára Líceum
gyermekkórusa, a Sziget Táncegyüt -
tes, a Hosszúmezői Csőszök és a Som -
fa csoport színesítette, amely a Hollósy 
és Bocskai cserkészcsapatok tagjaiból
áll.

A színpadra alulírottat, a Petőfi Sán -
dor Pro gram ösztöndíjasát is felkérték,
hogy mutassa be pár szóval a szór vány -
programot.

Az előadók és a pro gram sikeréhez
hozzájárulók emléklapot kaptak.

Búzavirágos körút
a szórványban

A hosszúmezei Búzavirág Dal cso -
port tizenegy tagja körutat szervezett a
Magyar Szórvány Napja alkalmából Ak -
na sugatagra, Borsabányára és Felső vi -
só ra. A no vem ber 15-i, vasárnapi alka -
lomra verssel és egy csokor mag yar dal -
lal készültek, amelyeket Aknasu ga ta gon
és Borsa bá nyán a katolikus templom -
ban ad tak elő.  Utóbbi helyszínen a kis
refor mátus gyülekezet várta a cso por -
tot, akárcsak Felsővisón, ahol a gyü le -
ke zeti ház ban, az istentiszteletet köve -
tően került sor az előadásra.

A hosszúmezőiek ezúttal is fel hív -
ták a figyelmet arra, hogy még a szór -
ványon belül is figyelnünk kell egy más -
ra, a még nálunk kisebb testvéreinkre,
s hogy mennyire fontos a kap cso latok
á polása és a közösségek meglá toga tá -
sa, hogy megmaradjanak a bennünket 
összetartó kötelékek.

Szöveg és fotó:
Csángó Bogdán Tibor

A Búzavirág a borsabányai
római katolikus templomban



Gangnam Style-szobor
lesz Szöulban

Szobrot állítanak Dél-Ko rea fővá -
ro sában a minden idők legnézettebb
YouTube-videójának. A szobor a jel -
leg zetes lovagló kézmozdulatot ábrá -
zol ja majd, és ha valaki elmegy mel let -
te, zenélni is kezdi a Psy-dalt.  A szob -
rot azon szöuli bevásárlóközpont mel -
lett emelik, ahol a klipet is forgatták. A
Gangnam Style-t eddig 2,4 milliárdan
nézték meg a YouTube-on, és ez az el -
ső videó, amely meghaladta a milliár -
dos nézettséget. (bbc)

Mi a jobb szexuális élet
titka? Hát az egyenlően
megosztott házimunka!

Gyakrabban szeretkeznek és kielé -
gí tőbb a szexuális élete azoknak a pá -
roknak, akik egyenlő mértékben osz -
toz nak a házimunkán - állítják friss ta -
nulmányukban Uni ver sity of Al berta
tu dósai, akik öt év alatt összesen 1338
német pár szexuális szokásait kutatták. 
A Matt John son családökológus által
ve zetett kutatásban arra jutottak, hogy
nincs összefüggés a férfiak által vállalt
házimunka mennyisége és a párok
szexuális aktivitása között, tehát nem
kell amiatt aggódni, hogy elmegy a
fér fiak kedve a szextől. Állítása szerint 
a Skip the Dishes? Not so Fast! Sex
and House work Re vis ited című közölt
tanulmányuk ellentmond a 2012-ben
megjelent Egal i tar i an ism, House work, 
and Sex ual Fre quency in Mar riage
cím mel közölt tanulmánynak, ami azt
állította, hogy a párok kevesebbet
szexelnek, hogyha a férfiak tekintélyes 
mennyiségű hagyományosan női mun -
kának számító házimunkát végeznek,
mint pl. mosás, főzés és sütés. A kutató 
szerint, ha ezt az eltérést a kulturális
különbségekkel magyarázzák, akkor

erő sebb negatív hatást kellett volna ta -
pasztaljanak, mert a német konzerva tí -
vabb társadalom - de nem ez történt.
(in de pend ent.co.uk)

Hivatalos: parajdi a világ 
leghosszabb töltött

káposztája
Elismerte a Guinness-rekordok kép -

viselete, hogy Parajdon készítették el a
világ leghosszabb töltött káposztáját -
jelentette be Facebook oldalán a Só -
vidék-Hegyalja Turisztikai Egyesü le -
te, amelynek a csapata elkészítette a
fogást. A 20. parajdi Töltöttkáposzta
Fesztiválon októberben elkészített töl -
telék 19,5492 méter hosszú volt. A ko -
rábbi rekord nagyságú töltött káposztát 
egy torinói csapat készített el még
2009-ben, az közel 15 méter hosszú
volt. A hivatalos elismerő oklevelet a
jövő hét folyamán kapja meg a Só vi -
dék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete.
Különben ez már a második töltött ká -
posztával kapcsolatos rekord, ami Szé -
kelyföldhöz kapcsolódik. Tavaly Szé -
kelyudvarhelyen döntötték meg a leg -
na gyobb mennyiségű töltött káposzta

Guinness-világrekordját. A Kaufland
ál tal tavaly novemberben szervezett
eseményen 2960 kilogrammos fogás
ké szült.

Szenegálban is jobb
kisebbséginek lenni,
mint Romániában

Románia tíz helyet javított a Le ga -
tum Pros per ity In dex 2015-ös összesí -
tett rangsorában, de toleranciában van

még hova fejlődni. A Legatum Prospe -
rity In dex nyolc területet vizsgálva rang -
sorolta idén is az országokat. A gaz da -
ság, a vállakozói szellem, kor mány zás, 
egészség, biztonság, személyes sza -
bad ság és a társadalmi tőke együttes
figyelembevételével Norvégia a legsi -
keresebb ország, míg a Közép-Afrikai
Köztársaság lett az utolsó a rang sor -
ban. Románia az 50. helyen, Magyar -
ország pedig a 45. helyen szerepel az
összesített táblázatban. Románia ezzel
az eredményével tavalyhoz képest tíz
helyet javított, Magyarország viszont
hat helyet rontott: 2014-ben még a 39.
legjobb hely volt a világon. Romániá -
nak a személyes szabadság területén
lett a legjobb az eredménye, itt a 37.
helyen áll az ország, míg a társadalmi
tőke szempontjából csak a 109. helyen. 
Míg Norvégia összességében a legjobb 
hely a világon, a rangsor szerint Kana -
da lett a legszabadabb ország. A legto -
leránsabb ország a bevándorlókkal szem -
ben szintén Kanada, ahol a lakosok 92
százaléka gondolja úgy, hogy az or szá -
guk jó hely a bevándorlók számára.
Kanadát Norvégia, Új-Zéland, Izland
és Írország követi a sorban. Románia

0,725-ös indexével a középmezőnyben 
helyezkedik el, a szomszédjai közül
csak Szerbia toleránsabb a bevándor -
lókkal szemben a maga 0,7857-es mu -
tatójával. Magyarországon ezzel szem -
ben a lakosok 60 százaléka gondolja
úgy, hogy az ország jó hely a beván -
dor lóknak, Bulgáriában pedig csak a
la kosság fele. A rangsor másik végén
van Kambodzsa, Malajzia, Indonézia
és Jemen. Ezeknek az országoknak a
lakosai úgy gondolják, hogy náluk nem
jó bevándorolónak lenni. A rangsor
sze rint az etnikai kisebbségekkel Szin -
gapúrban a legtoleránsabbak az embe -
rek, őt követi Üzbegisztán, Új-Zéland
és Szenegál. Ezzel szemben Egyip -
tom ban, Jemenben, Jordániában és Al -
gériában szeretik a legkevésbé a ki -
sebb ségeket. Kelet-Közép-Európa nem
jár az élmezőnyben, ami az etnikai ki -
sebbségekkel szembeni toleranciát il -
le ti. Romániában 75 százalék értékeli
úgy, hogy az ország toleráns a ki sebb -
sé gekkel szemben. Magyarországon
65 százalék, Szlovákiában 66 százalék, 
Lengyelországban 67 százalék gondol -
ja úgy, hogy jó náluk kisebbségiként
élni.

A nagy kihívás
VÍZSZINTES: 1. Romain Rol -

land gondolatának első része. 14.
Célzást felfogó. 15. Strázsák gyüle ke -
zőhelye. 16. Izomban rejlik. 17. Álló -
víz. 19. Vulkanikus kőzet. 20. Tüzel.
21. ... Obrazcova; orosz operaéne kes -
nő. 24. Numero (röv.). 25. Állóvíz. 26.
Egyes hangok értékváltozásainak tana
(zene). 28. Kétes sor! 29. Áltat, bo lon -
dít. 32. Tolna megyei helység. 33. ...
hatalmas harmadik; Gárdonyi Géza re -
génye. 34. Királyi széken ül. 36. Arany 
(sp.). 37. Eme párja. 38. Traven regé -
nye. 41. ... Appia; órómai út. 42. Év -
szak. 44. Gyengén termő búzafajta. 45. 
Szignó. 46. Ar nold Schwarzenegger
film szerepe. 48. Kukoricapálinka. 49.
Havas részlet! 50. Gépiesen ismételtet
valamit. 52. A szélein takar! 53. Szi ge -
tek (röv.). 54. Oroszlánszáj. 56. Né -
mán előz! 57. Nehezen megközelíthető 
(vidék). 60. Numero (röv.). 61. Pro tak -

tínium és oxigén vj. 62. Francia író
(André). 64. Névtelen.

FÜGGŐLEGES: 2. Kútból vizet
ve vő. 3. Széken pihenő. 4. Kezd vé -
nülni! 5. ... a csíziót; feltalálja magát.
6. Széles, női vállkendő. 7. Vesszővég!
8. A végén rezgő! 9. Dolgozik a szabó.
10. Mag yar atléta (András). 11. Ritka
női név. 12. Előtagként valaminek a
teljes voltát jelöli. 13. Becézett Ibolya.
16. A gondolat második része. 18.
Lemezt kezelő. 21. ... Cassidy; ameri -
kai színésznő. 22. Én (lat.). 23. Ógörög 
piactér. 25. Tri nitro-toluol. 27. Bor so -
di község. 28. Használja az orrát. 30.
Angol író, költő (Rob ert). 31. ... et moi
(Géraldy). 33. ... én kislány voltam
(Sa gan). 35. Fontolgat. 37. Tőle len -
tebb. 39. Épületszárny. 40. Toscanai
olasz város. 43. Otthonunk, ahol élünk.
46. Édesített. 47. Angol tagadás. 49. A
gondolat befejező része. 50. Az indiai 
nők viselete. 51. Svéd természettudós
(Carl von). 53. Késsel sebet ejt rajta.
55. Veterán hol land labdarúgó (Ruud).
56. Angol író (Charles). 58. Luxem -
bur gi, osztrák és spanyol gkj. 59. Alap -
számunk. 61. Levarrt hajtás a ruhán.
63. Téli sport. 64. Szamárfülek! 65.
Nyu gat (röv.).

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei ötödik lapszáma
Tartalmából:
• Beszámoló a XXIV. EKE Vándor -

táborról
• Születőben Erdély nagy túra köny ve
• Forrásmentés Erdély-szerte
• Háromszéki Teljesítménytúra
• Baj-ország bajadérjai, avagy a

„leg bajosabb körút”
• A torjai Büdös-barlang
• Érts a felhők nyelvén
• Építészeti örökség Kibédtől Kele -

mentelkéig
• Siegmeth Károly, a Gutin-vidék

haj dani jelese
• 75 éve született Kristó András
• A tinóruk híres nemzetsége
Az EKE kéthavonta megjelenő, természetjárás, honismeret és környe zet -

védelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gutin Osztályánál,
a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrá -
cia Központban!
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Klebelsberg Kunó,
a „legnagyobb álmú

mag yar kultúrpolitikus”
Száznegyven éve, 1875. no vem ber 13-án született az Arad me gyei

Magyarpécskán (ma Pecica, Románia) Klebelsberg Kunó gróf, a két
világháború közötti időszak legnevesebb kultúrpolitikusa. Kle -
belsberg a Trianon után csonkán maradt ország megma ra dá sá nak
egyetlen lehetőségét a művelődés fejlesztésében látta. 

Apja osztrák katonatiszt, anyja du -
nán túli köznemesek sarja volt. Tisza Ist -
ván második kormánya idején, 1914 ja -
nuárja és 1917 márciusa között a Val -
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium ál -
lamtitkára, majd 1917. márciustól júni -
u sig a miniszterelnökség politikai állam -
titkára lett. A Tanácsköztársaság ide jén
a letartóztatás elől bujkálni kényszerült 
vidéken. 1921-22-ben a Bethlen-kor -
mány belügyminisztere, 1922 júniu sá -
tól vallás- és közoktatásügyi miniszte -
re volt. 1930-ban az elsők között kap ta
meg a Horthy Miklós kormányzó által
alapított Corvin-láncot.

Klebelsberg a Trianon után cson -
kán maradt ország megmaradásának és 
nag gyá tételének egyetlen lehetősé -
gét a mű velődés fejlesztésében látta,
egy erős, e urópai szintű, művelt pol gá -
ri kö zép osztály megteremtése és hata -
lomra jut tatása volt a célja. Úgy vélte,
hogy a te hetséges vezetők megtalá lá -
sában és ki vá lasztásában a középis -
koláknak van meghatározó szere -
pük. A vezető- és posztgraduális kép -
zés céljából hozta lét re Nyugat- Eu ró -
pában a Collegium Hun garicumok há -
ló zatát: 1924-ben Bécs ben és Berlin -
ben, 1927-ben Rómában, Párizsban és
Zürichben nyílt ilyen in tézmény.

Magyarországon először ő dol go zott
ki tudománypolitikai koncepciót. A ku -
tatások összehangolt fejlesztésére 1930-
 ban létrehozta az Országos Ter mészet -
tudományi Tanácsot, az anyagi tá mo -

gatás biztosítására az Országos Ter mé -
szettudományi Alapot. A Széchenyi
Tudományos Társaság 1927-es mega -
la pításával az üzleti világ befolyásos
embereit hozta kapcsolatba a tudó sok -
kal. Nagy súlyt helyezett a Pozsonyról
Pécsre költözött Erzsébet Tudomány -
egyetem, a Kolozsvárról Szegedre te -
le pített Ferenc József Tudomány egye -
tem, valamint a debreceni Tisza István
Tudományegyetem fejlesztésére. 

Kultúrpolitikájának másik pillére a
tudományok terjesztése, a népok ta -
tás és népművelés volt. Kultuszmi nisz -
tersége idején zajlott le a mag yar köz -
oktatás egyik legnagyobb és legsike re -
sebb reformja. Óriási népiskola-építési 
programot indított el az Alföldön, há -
rom év alatt 5784 tantermet és 2278
ta nítói lakást építtetett. Az iskolán
kívüli népművelés fejlesztésére 1555
népkönyvtárat, 1500 iskolakönyvtárat
és 500 óvodát is felállíttatott. Ezzel
pár huzamosan került sor a polgári is ko -
lák és a középiskolák reformjára, a kö -
zép iskolák tananyagának korszerűsí té -
sé re, a tankötelezettséget 16 éves korra 
emelte. Törvénnyel szabályozta a te -
het séges falusi gyermekek felkuta tá -
sát. Nagy hangsúlyt helyezett a nép e -
gészségügyre, az egészségügy legsür ge -
tőbb feladatának a gyermekhalandóság 
csökkentését és a gyermekbetegségek
elleni harcot tartotta. Megépíttette a mar -
gitszigeti Nemzeti Sportuszodát.

Klebelsberg 1931 augusztusában, a

Bethlen-kormány lemondásakor tíz év
után megvált miniszteri posztjától. Nem
sokkal később, 1932. október 11-én szív -
elégtelenség miatt Budapesten meg halt.
A Nemzeti Múzeumban ravatalozták fel,
majd innen Szegedre vitték, az ottani Fo -
gadalmi templomban helyezték örök
nyugalomra.

A halála után három évvel kiadott

Gróf Klebersberg Kunó politikai hit -
val lása című munka előszavában a „leg -
nagyobb álmú mag yar kultúrpoli tikus -
ként” hivatkoztak rá. A második világ -
háborút követően részben elítélték, rész -
ben elhallgatták tevékenységét, szelle -
mi rehabilitációja csak a rendszer vál -
tás után valósulhatott meg.

(a mult-kor.hu nyomán)

Miért félünk a péntek 13-tól?
Kevés babona vált annyira részévé a mod ern nyugati em ber

hétköznapjainak, mint a péntek 13-ával kapcsolatos elképzelések.
Ezen kivételes nap története rávilágít arra, hogy a régi, elfeledett
hiedelmek miképpen alakulnak át új és elterjedt tévhitekké. 

Péntek 13. sokak számára rettegett
dá tum a nyugati világban. A balsze ren -
csésnek tartott nap az észak-karolinai
Stress Man age ment Cen ter and Pho bia 
In sti tute felmérései szerint csak az E -
gyesült Államokban 17-21 millió em -
bert érintve okozhat 800-900 milliós
dol láros veszteséget. Rich ard Wise man,
a Hert ford shire-i Egyetem kutatója
2003-ban készített felmérésében a részt -
vevők egynegyede vallotta be, hogy ret -
teg ezen baljós naptól.

Ennek hagyományai messzire nyúl -
nak: mind a tizenhármas szám, mind a
péntek a saját jogukon is balsze ren csés -
nek számítottak már a korai időktől kezd -
ve, de csak a huszadik században ala -
kult ki és erősödött meg a „péntek 13”
jelensége. A péntek már az Újszö vet -
ségben is baljós napként tűnt fel, hi -
szen ezen a napon feszítették keresztre
Krisztust. Geoffrey Chau cer 14. szá za -
di Can ter bury meséiben szerencsétlen
napként említi a hét ezen napját, a mely
az újkor folyamán a népi babonában is
egyre negatívabb színezetet kapott.

A tizenhármat megelőző tizenkettes 

szám az európai hagyomány fontos ré -
sze, és már a görög mitológiában is fel -
tűnt (Héraklész tizenkét munkája). Iga -
zi jelentőségét viszont a keresz tény ség -
ben nyerte el, az evangéliumok szerint
Krisztusnak is tizenkét tanítványa volt, 
így a tizenkettes szám a középkori ke -
resztény művészet kedvelt számjegye
lett. A tökéletes számot azonban a bal -
jóslatú tizenhármas követi, amely a ke -
resztény hagyományban szerencsét len -
nek számít, mert az utolsó vacsorán is
tizenhárman vettek részt. A tizenhár mas
a skandináv mitológiában is vissza kö -
szön: Loki, a bajkeverő isten hívatlan
tizenharmadikként vett részt egy olyan 
vacsorán a Valhallában, amely egy má -
sik vendég tragikus halálával végző dött.

A negatív értelmezés mára állan dó -
sult az európai kultúrában, számos é -
pü let kerüli a tizenhármast, például a
BMW grandiózus müncheni székházá -
ban sincsen ilyen emelet. A jelenség
Magyarországon is megfigyelhető, így 
a Mercure Bu da pest Korona szállodá ban
sincsen hasonló számú szoba. Számos
jeles személyiség életét keserítette meg

triszkaidekafóbia, azaz a tizenhár mas -
tól való páni félelem: ilyen kiemelkedő 
alkotó volt például Ar nold Schönberg
osztrák zeneszerző is.

Persze voltak, akik besokalltak: 1881-
 ben befolyásos New York-iak megala -
pították a Tizenhármas Klubot, azzal a
céllal, hogy felszámolják a nyugati vi -
lá got átszövő oktalan babonákat. Első
találkozójukat 1883. január 13-án pén -
teken este 6 óra 13 perckor tartották.
Tizenhárman ültek le vacsorázni a ti -
zenhármas szobában, a vacsora szín he -
lyére egy létra alatt mentek be. Mind a
tizenhárman túlélték. A következő har -
minc évben az egész Egyesült Álla mok
területén elterjedtek a tizenhármas klu -
bok, ezek mintegy négyszáz tagot szám -
láltak, köztük öt amerikai elnökkel (Ches -
ter Ar thur, Grover Cleve land, Benja min
Har ri son, Wil liam Mc Kin ley, The o do -

re Roo se velt).
Minden igyekezetük ellenére pén tek

13-a kultusza tovább nőtt, mindaddig, a -
míg a nyugati világ egyik legis mer tebb 
babonájává nem vált. Terjedésében fon -
tos szerepet játszhatott, hogy a sajtó és
a szórakoztatóipar meglátta a hiedel -
mekben rejlő kereseti lehetőséget, és
péntek tizenharmadika a huszadik szá -
zad első évtizedétől egyre többször ke -
rült az újságok címlapjára. Thomas Law -
son 1907-ben jelentette meg könyvét,
(Fri day the Thir teenth) amelyben egy
gonosz üzletember próbálta megsem -
mi síteni a tőzsdét a rettegett napon. A
hatásos reklámkampánynak köszön he -
tő en a babonára alapozó regény igazi
bestseller lett, 28 ezer példányt adtak el 
az első héten, és később némafilm for -
májában is feldolgozták a könyvet.

(a mult-kor.hu nyomán)

A tatárjárás meséje Nagybányán
„Akkor még a város főtere puszta

volt, és virított benne a kökörcsény. A 
dombok peremén kis házakban laktak 
a bányászok.

Egyszer csak egy este a Morgó fe -
lől hatalmas morajlást lehetett hal la -
ni, és keleten nagy, vörös láng lob -
bant az égen. Mindenki csodára gon -
dolt, csak egy öregasszony tudta, hogy
jönnek a tatárok. A férfinép csak sá -
padozott, a fehércselédek meg jajong -
tak, visongtak.

Az erdők moraja üzente meg a
veszedelmet, az erdő fog elrejteni ben -
nünket! – mondta az öregasszony, az -
zal az asszonyok mind elindultak az
er dőbe. Mikor már a domboldalon jár -
tak, visszanéztek. Hát látták, hogy a
Za zar partján csak úgy vágtat a ten -
ger sok lovas felfelé, mert a férfiak
már elvesztették a csatát. Erre elher -
vadt az asszonyokban a reménység,
akár a gyertyaláng. Mindenkinek vót
kit siratni. Sírtak is, mint a záporeső,
csak úgy csorgott a könnyük. Ettől
aztán a kis Zazar zúgó, zajgó áradat -
tá dagadozott, s szemberohant a tatá -
rokkal. Azok megpróbáltak átgázolni
rajta, de a megbőszült patak a ke mény
köveken úgy meghengergette őket,
hogy a csontjuk is összetört. A várat -
lan vízözöntől megrémültek a tatá rok,
s aki csak tehette, úgy menekült visz -
szafele, hogy még hátra se nézett. Tán
még most is futnak, ha bírják szuf lá val.

A könnyeikkel így mentették meg
az asszonyok az emberüket, a jányok
meg a szeretőjüket, oszt akkor ke resz -
telték el a várost Asszonypatakának,
de ma már másképp hívják, mert már
régen nem szeretik úgy az asszonyok
az emberüket, a jányok meg a sze re -
tőjüket, mint akkor.”

(A nagybányai Teleki Társaság
kiadásában 2010-ben megjelent „Ta -
tárok, betyárok, bányarémek” c.
kötet megvásárolható a Teleki Ma -
g yar Házban. Ára 35 lej.)
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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!

Ebből a gyógynövényből tarts otthon!

Megnyugtatja az elmét és még
a betegségeket is elűzi

Több ezer éve használják gyógyításra és az ételek ízesítésére a
zsályát. A kellemes illatú gyógynövényt már az ókorban is az örök
élet jelképének tartották, nézzük, miért!

Véd a betegségektől
A mediterrán területeken ős -

honos, de hazánkban is ter mesz -
tett növény számtalan beteg ség -
re jelenthet gyógyírt, kutatások
szerint akár az Alz hei mer-kór
kezelésében is szerepe lehet, de
az öregedési folyamatokat is ké -
pes lassítani. Alkalmazhatjuk
menstruációs panaszok enyhí té -
sére, de fekélyeket is gyógyít -

hatjuk vele. A meghűléses betegségek és a köhögés remek ellenszere, ráadásul a
fertőzések kialakulását is megakadályozza.

Nyugtatóan hat ránk
Az orvosi zsályának nyugtató hatása is van, biztosítja a lelki nyugalmat. Segít 

abban, hogy tisztábban lássunk és reálisan gondolkodjunk. Frissíti az elmét,
valamint javítja a memóriát. Illóolaját használhatjuk meditációk során, hiszen
amellett, hogy megnyugtat, még a pozitív gondolkodást is elősegíti. Stresszűző,
ráadásul az izmokat is képes ellazítani.

Illóolajos fürdő az esti ellazuláshoz
Hozzávalók:
• 1 ek almaecet
• 1 csepp levendulás illóolaj (100%-os)
• 3 csepp citromos illóolaj (100%-os)
• 4 csepp zsályás illóolaj (100%-os)
Elkészítés:
Keverjük el a hozzávalókat, majd az

egészet adjuk a fürdővizünkbe. Üljünk be -
le és 20-30 percig maradjunk is benne. Az illóolajok együttesen segítenek el la -
zulni és megnyugtatni, amely különösen jól esik egy nehéz és stresszes nap után.

                                       Balatoni Dóra (femcafe.hu)

Ősi gyógyszer, mod ern módszer
A borogatás az egyik legősibb módszer a fájdalmak enyhítésére

és a gyógyulás meggyorsítására. Szerencsére ma már nem kell
pókhálót tenni a sérült testrészre - használhatunk akár nagyon
mod ern, diszkrét és hatékony tapaszokat is!

Akár akut sérülésről van szó,
akár hosszan húzódó betegségről,
egy idő után bármit megteszünk
azért, hogy enyhüljön a fájdalom.
Bár egy-egy gyógyszert bekapni
viszonylag egyszerű, sokan húzó -
doznak tőle, vagy attól tartanak,
hogy a “túl erős” szer elnyomja a
tüneteket.

A természetesebb módszerek
között az egyik legelterjedtebb a
bo rogatás: ez (legalábbis az anyu -

kák, nagymamák szerint) szinte mindenre jó, a fejfájástól a lázig. A “hivatalos”
definíció szerint a borogatás olyan vízgyógyászati fizikális eljárás, melynél a
test meghatározott területén hideg-, illetve meleghatást alkalmaznak. A hideg ha -
tás használható helyi ízületi gyulladás csökkentésére, a fájdalom mérséklésére és 
az anyagcsere fokozására. Meleghatásra helyi vérbőség keletkezik, a bőr vérke -
ringése javul, csökken az izomgörcs.

A hideghatással gyógyító borogatásokat - azaz például a jegelést - általában
akut panaszoknál, sérüléseknél alkalmazzák. Nagyon hatásos lehet például akut
ízületi gyulladás, ínhüvelygyulladás vagy isiász esetén. Az izom- és ízületi sérü -
lések ellátásánál a szakemberek a RICE módszert ajánlják (ez az angol rövidítés
a rest, ice, com pres sion és el e va tion szavak kezdőbetűiből áll), azaz a sérült test -
részt pihentessük, jegeljük, kötözzük be és emeljük meg. A jegelés ebben az
eset ben nemcsak a fájdalmat csökkenti, de az esetleges duzzanatot is segít lelo -
hasztani.

A meleg borogatás inkább a krónikus betegségeknél, makacs, régóta tartó fáj -
dalomnál jelenthet enyhülést. A melegnek izömgörcs-csökkentő hatása is van,
ezért olyan fájdalmaknál, melyeket az izmok “bemerevedése” okoz, szintén na -
gyon hatásos lehet.

                     Huták Judit (hazipatika.com)

 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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KÖSZÖNTŐ

Jézus szavaival köszöntöm a
Szent Katalin imacsoportot: “Örül -
je tek és ujjongjatok: nagy lesz
jutal matok a mennyben.” Mt.
5,12-13 és kívánok Istentől áldott
imanapo kat: 2015. no vem ber 23.,
24. és 25. Komlósi Lajos alapító.

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.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal, de a Jóisten
szent akaratában megnyugodva tu -
datjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, testvér, ro kon

KEMKA KATALIN
(született BAROK)

súlyos betegség után 2015. no -
vem ber 16-án életének 69. évé ben
visz szaadta lelkét Teremtő jé nek.

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik utolsó útjára elkísérték, sír -
jára ko szorút, virágot helyeztek és
mély fáj dalmunkban velünk érez tek.

“Telnek az órák, a napok /
Hiány zik valaki, aki örökre ittha -
gyott. / Az élet csendesen megy to -
vább, / De fájó em léked elkisér egy
életen át.”

Bánatos gyermekei, unokái,
test vé re és unokatestvérei.

Mély fájdalommal szívünkben
tu datjuk, hogy a drága férj, édesapa
és testvér

SZILÁGYI ISTVÁN
építészmérnök

Magyarországon, 83 éves korá -
ban örökre eltávozott szerettei kö -
réből.

Emléke legyen áldott.
Szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága testvér, sógornő és nagynéni

DANKÓ ELIZA
örökre eltávozott szerettei köré -

ből.
Nyugalma legyen csendes.
Köszönetet mondunk mindazok -

nak, akik sírjára koszorút, virágot
helyez tek, fájdalmunkban osztoz -
tak.

Testvére Aranka, sógora Öcsi,
uno kái Jutka, Ildi és barátja Zoli.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A szinérváraljai mag yar iskola
pe dagógusai őszinte részvétüket fe -
jezik ki Koncsárd Anna matematika 
szakos kollégájuknak szeretett anyó -
sa elvesz tése felett érzett mély fáj -
dalmában. Nyugalma legyen csen -
des.

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
kolléganőnknek, Kiss Lucának sze -
re tett édesanyja elvesztése miatti
fájdalmában.

A Nicolae Iorga Általános Isko -
la tanári kara és diákjai.

Fájó szívvel búcsúzunk drága
só gor nőnktől

KEMKA KATALINTÓL
Nyugalma legyen csendes, em -

léke áldott. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak.

Kemka Pál és családja.

MEGEMLÉKEZÉS

No vem ber 20-án 6 hónapja an -
nak a szomorú napnak, amikor a
szeretett édesanya, anyós, nagy ma -
ma és dédnagymama

VENCZEL IRMA
jóságos szíve megszűnt do bog ni.
Nyugalma legyen csendes, em -

lé ke áldott.
A bánatos család.

No vem ber 14-én volt 12 éve an -
nak a szomorú napnak, amikor drá -
ga testvérem

OLÁH JÁNOSNÉ
született PAPP ERZSÉBET
eltávozott az élők sorából.
Emléked örökké élni fog. Nem

feledünk soha.
Nyugodj békében!
Nővére Klári, keresztlánya Rita

Fájó szívvel emlékezünk, novem -
ber 14-én volt 12 éve, hogy a drága
feleség és édesanya

OLÁH JÁNOSNÉ
született PAPP ERZSÉBET
örökre eltávozott szerettei közül.
Emléke szívünkben élni fog.
Férje és fia

Hat hete már 2015. no vem ber
22-én, hogy örök nyugalomra tértél
drága jó férjem

SZÁSZ JENŐ
Minden nap siratlak, hiányzol

na gyon. Soha nem feledlek. Nyu -
godj békében.

Bánatos feleséged Zsike.

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

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.

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától,

a Teleki Házban!

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.

A Harag György Társulat szín há -
zi előadása miatt

a jövő keddi gyógy tor nára
KIVÉTELESEN
a megszokott időponttól eltérően 

csak 17.00 órára várjuk az ASPOR
klubtagokat és érdeklődőket!

Talál ko zunk tehát no vem ber 24-
 én, ked den 17 órá tól a Teleki Ház ban!

Gyertek táncházba,
a Teleki Házba!

No vem ber 23-án, 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



2015. no vem ber 20. SPORT

Eljött a mag yar Eb-idő 
Egy álom vált valóra, amikor Magyarország labda rúgó-vá lo ga -

tottja vasárnap este kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra, a csa pat
tagjai pedig úgy érzik: csattanós választ adtak azoknak, a kik
alábecsülték őket. Bernd Storck megbízott szövetségi kapitány is
rászolgált a bizalomra, így nem véletlen, hogy a sportági szövet ség
hétfőn bejelentette: a franciaországi kontinensviadal végéig a né met
szakember irányítja az együttest.

Magyarország labdarúgó-vá loga tott -
ja révbe ért: 44 évnyi „böjt” után jö vő -
re ismét Európa-bajnokságon szere pel -
het, hiszen a budapesti 2-1-es győzel -
me révén 3-1-es összesítéssel kiütötte
Norvégiát a pótselejtezőben.

Az Oslóból „hozott” 1-0-ás előny -
nyel kezdő piros-fehér-zöldek öröme a 
14. percben körvonalazódott, amikor
Priskin Tamás a védőjét kicselezve a
ka pu bal felső sarkába küldte a Kádár
Tamástól kapott labdát. Az i-re a pont
a hajrában került fel, amikor Dzsud zsák
Balázs szögletét a csereként beálló Bö -
de Dániel csúsztatta meg úgy, hogy a
labda Markus Henriksen lábáról, a ka -
pufa közvetítésével a hálóban kötött ki. 
Az örömittas mag yar mámor közepette 
az öngólt jegyző Henriksennek a végén 
még sikerült 2-1-re szépítenie, de az e -
redmény megfordítására már nem volt
e rejük az északiaknak.

Ebben kulcsszerepet játszott a ma -
gyarok jól működő védelme, amellyel
szemben a helyenként mezőny fölény -
ben futballozó ellenfél tehetetlen volt.

Volt ugyan néhány norvég megmoz du -
lás, de igazából nem tudták megiz zasz -
tani azt a Király Gábort, aki 101. vá lo -
gatottbeli szereplésével most beállí tot -
ta a legendás Aranycsapat játékosának, 
Bozsik Józsefnek a rekordját. A célt el -
ér ve a Haladás 39 éves kapusa egy szer -
re érzett boldogságot és megkönnyeb -
bülést, hiszen egy „hosszú út végén fon -
tos mérföldkőhöz érkezett a váloga tott”.

Bernd Storck: „Szívből gratulálok a 
csapatnak! Az egész selejtezőso rozat -
ban óriási teljesítményt nyújtott a válo -
gatott, Oslóban is remekül játszottunk,
és a visszavágón is kiválóan teljesí tet -
tünk, megérdemelten jutottunk ki az E -
urópa-bajnokságra. Ez elképesztő siker
az egész országnak, most, egy ilyen si -
ker után én is magyarnak érzem ma -
gam! “

„Csattanós választ adtunk azoknak,
akik lebecsültek minket. Megmutat tuk,
hogy nem lehet leírni ezt a váloga tot -
tat! Őszinte csapat a miénk, az utolsó
em ber is kész meghalni a pályán a má -
si kért, ennek lett ez a siker az ered mé -
nye” – fogalmazott Dzsudzsák Balázs,
hozzátéve, büszkévé teszi, hogy egy i -
lyen alakulatnak lehet a csapatka pitá nya.

(a Krónika nyomán)

EB: A harmadik kalapba
került Magyarország
elkerülve Romániát és Szlovákiát is

Azzal, hogy kedden teljessé vált a 2016-os, franciaországi
labdarúgó Európa-bajnokság 24 csapatos mezőnye, kialakult a de -
cem ber 12-i, párizsi csoportsorsolásra a kalapok összetétele is.

A kijutott nemzeti együtteseket az
úgynevezett UEFA-együttható alapján 
sorolták a kalapokba. Az már hétfőn az 
írek kijutásával biztossá vált, hogy a
kontinensviadalon 44 év után ismét
részt vevő magyarok a harmadikban kap -
nak helyet.

A legjobbak közé került a rendező
Franciaország, a címvédő Spanyol or -
szág, a világbajnok Németország, a vi -
lágranglista-vezető Bel gium, továbbá
Anglia és Portugália. A házigazdák biz -
tosan az A csoportban kapnak majd he -
lyet.

A második kalapban a legutóbbi tor -
nán ezüstérmes Olaszország, valamint
Oroszország, Svájc, Ausztria, Horvát -
or szág és Ukrajna szerepel. A magya -
rok nem kaphatják csoportellenfélnek
Lengyelországot, Romániát, Szlová ki -
át, Svédországot és Csehországot, mi -
vel hozzájuk hasonlóan a harmadik ka -
lapban lesznek.

Izland, Wales, Albánia, Észak-Íror -
szág, Írország és Törökország a leg gyen -
gébb csoportban kapott helyet. Ahhoz,
hogy Bernd Storck szövetségi kapi tány
együttese, amely a norvégokat kettős
győ zelemmel múlta felül a pót selej te -
zőn, ne a negyedik kalapba kerüljön, az
kellett, hogy legalább egy nem kiemelt
csapat is megnyerje play off-os párhar -
cát, ez pedig Írország hétfő esti sike ré -
vel megvalósult.

Az együtthatókat a válogatottak kö -
zelmúltbeli eredményei alapján számít -
ják ki. Jelenleg a 2012-es Európa- és a
2014-es világbajnokság selejtezői, illet -
ve a torna során lejátszott találkozók,

valamint a lezárult Eb-selejtező mér kő -
zései a mérvadóak. Magyarországnak
pillanatnyilag 27,142 pontja van.

Az Eb-sorsoláson hat négycsapatos
csoportot alakítanak ki. A kvar tet tek -
ből az első két helyezett mellett a négy
legjobb csoportharmadik jut tovább a
nyolcaddöntőbe, s onnantól egyenes ki -
eséses rendszerben folytatódik a kon ti -
nensviadal.

A 24 résztvevő válogatott beosztása 
a csoportsorsolás kalapjaiba:

1. kalap: Franciaország (A csoport, 
házigazda), Spanyolország (címvédő),
Németország, Anglia, Portugália, Bel -
gium

2. kalap: Olaszország, Orosz or szág,
Svájc, Ausztria, Horvátország, Ukraj na

3. kalap: Lengyelország, Románia, 
Szlovákia, MAGYARORSZÁG, Svéd -
ország, Csehország

4. kalap: Izland, Wales, Albánia,
Észak-Írország, Írország, Törökország

(MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Rosberget Brazíliában is
kárpótolta a Mercedes

A két héttel ezelőtti mexikói sikere
után Nico Rosberg, a Mercedes német
pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es
Brazil Nagydíjat is.

Brazil Nagydíj: 1. Nico Rosberg
(Mercedes), 2. Lewis Ham il ton (Mer -
ce des), 3. Sebastian Vettel (Ferrarri),

4. Kimi Raikönen (Ferrarri), 5. Valtteri
Bottas (Wil liams-Mercedes), 6. Nico Hül -
kenberg (Force In dia-Mercedes), 7. Da -
nyiil Kvjat (Red Bull-Renault), 8. Fe li -
pe Massa (Wil liams-Mercedes), 9. Ro -
main Grosjean (Lo tus-Mercedes), 10.
Max Verstappen (Toro Rosso-Re na ult).

Esélyes maradt a Minaur a BL-ben

Harmadik döntetlenjét jegyezte a férfi kézilabda-Bajnokok Li -
gájában a rövid szünet alatt meggyengült Nagybányai Minaur,
amely vasárnap este hazai pályán 28-28-as végeredménnyel zárt a
Skjern el len.

A román bajnok amúgy több mint
egy félidőn keresztül irányítása alatt
tartotta a játékot, de a 40. percre „ki -
fulladt”, így a felzárkózó dánok el len
végül a kapufa mentette meg a ve re -
ségtől. Ezzel együtt ez a pont igen csak
értékes lehet majd a végelszá mo lás -
kor, hiszen a máramarosiak hét fordu -
ló után a D csoport harmadik helyén
állnak. Eddig a második helyen ta nyá -
zó Skjernhez hasonlóan kilenc pontot 
gyűjtöttek, így csak egyetlen ponttal
maradnak el a listavezető ukrán Mo -
tor Zaporozsjétől. 

Az A csoportban ugyancsak vasár -
nap este pályára lépő Veszprém 30-
 27-re nyert a Celje vendégeként, így a
Paris Saint-Germain mögött egy pont -
tal elmaradva a második helyen áll a
nyolcas összetettjében. A Bar ce lona
által vezetett B csoportban a Szeged a 
Kristianstadt felett aratott hazai 35- 28
arányú sikerével az ötödik pozíciót
fog lalja el. 

A női Bajnokok Ligája csoport kö -
re már a végéhez közeledik, és az már 
eldőlt, hogy a Nagybányai HCM, a
Bukaresti CSM, a Győr és a – Pod -
rav ka vendégeként vasárnap este 27-
 24-re győző – Ferencváros is tovább -
jut a kvartettjéből.

Már csak egyetlen forduló van hát -
ra ebből a szakaszból, de utána a vá lo -
gatottaké lesz a főszerep, hiszen de -
cem ber 5-20. között Dániában ren de -

zik a világbajnokságot. Románia szö -
vet ségi kapitánya, Tomas Ryde több
játékost kipróbált, amióta – kilenc
hó napja – átvette a csapat irányítását,
és a tavalyi Európa-bajnokságon fel -
álló keret felét lecserélte.

Maradtak persze az olyan kulcs em -
berek, mint Paula Ungureanu, Cris -
ti na Neagu, Ada Nechita, Valentina Ar -
dean, Aurelia Brădeanu vagy Laura
Chiper, míg Gei ger Melinda, Luci a -
na Marin és Eliza Buceschi már ko -
rábban is megfordult a csapatban.
Cris tina Vizitiu, Di ana Petrescu és
Maria Tănăsie azonban most először
vehet részt világversenyen. Szűcs Gab -
riella is most debütálhat vb-n romá -
ni ai színekben, neki viszont már van
ta pasztalata, hiszen a Nagybányai HCM
nagyváradi születésű kézilabdázója
korábban már megfordult Magyar or -
szág válogatottjában is.

Románia a D csoportban Norvé gi -
á val, Spanyolországgal, Oroszor szág -
gal, Puerto Ricóval és Kazahsztánnal
játszik majd, míg az A csoportba sor -
solt Magyarország a házigazdákkal,
valamint Montenegróval, Japánnal,
Tunéziával és Szerbiával meccsel a
csoportkörben. A Németh András ve -
zette szakmai stáb lemondta a spa nyol -
országi felkészülési tornát, helyette
no vem ber 27-én Budapesten ját sza nak
barátságos mérkőzést Ukrajnával.

(Krónika)


