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JÖN! JÖN!! JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁR TON Színjátszó Kör

minden év vé gén szín házi bemutatóval kedves kedik
hű sé ges nagy bányai közön ségének. Az idén az eddi -
giektől el térően egy fergeteges víg játék lesz terítéken,
amely – hisszük – el  nyeri majd az önök tetszését. I gen -
ám, de, mint az utóbbi néhány évben – saj nos – ren -
dületlenül nyo maszt és követ bennünket az a fránya
pénzhiány! Meg je gyez zük: egy-két kivétellel szín ját szó
körünket anyagilag nem támogatja sen ki. A szük ség -
megoldás az ö nök jóin du latában leledzik. Arra gon -
doltunk, hogy aki 50 lej jel járul hozzá költ ségeinkhez
(díszlet, jelmez, színházi személyzet, rek lám stb.), azt egy
két sze mély re szóló meg hívóval honoráljuk. Persze, na -
gyobb össze geket sem utasí tunk vissza, sőt, ha úgy
gondolják, név szerint kö szön jük meg mindenkinek
a támogatást a BÚSZ hasábjain.

A bemutatóra de cem ber 29-én, csütörtökön
18.00 órakor kerül sor a Vá rosi Színházban. A kö -
vetkező előadásra 2017. január 6-án 18.00 ó rától
kerül sor. 

Akik jegyet szeretnének igégyelni, hívják a
0745- 790 554-es telefonszámot (Szigeti).

Bízunk az önök nagylelkűségében!
Érezzék jól magukat! Áldott Kará csonyt!

Jótékonysági
karácsonyi koncert

Ha szeretne megemlékezni azokról, akik kevesebb kiváltságban ré sze -
sülnek, jöjjön el a de cem ber 26-án, karácsony másodnapján délután 5
órakor kezdődő karácsonyi koncertre, a Nagybányai Mag yar Baptista
templomba, melynek keretében a kórusművek mellett zenekari és hang -
szeres előadásokban is része lesz.

A koncerten jelen lesznek a szilágycsehi Down Syndrom Egyesület
gondozottjai, akiknek a bejövő adományokat a koncert végén kézbesítjük.

A nyugdíjas ,,Nagy család” de cem ber
27-én búcsúzik a 2016-os évtől a

SELMONT ven dég lőben. Téged is
szeretettel várunk.

Jelentkezz a
0362-417818-as
telefonszámon.

Máramaros megyei
végleges eredmények:

Apjok Norbert képviselő
Múlt héten, kevéssel lapzárta után

tette közzé a Máramaros Megyei Vá -
lasztási Iroda a végleges ered mé nye ket.
Eszerint képviselői man dátumot szer zett
az RMDSZ. A Szociáldemokrata Párt
(PSD) egy szenátori és három kép vi se -
lői, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egy 
képviselői, a Népi Mozgalom Párt (PMP)
két szenátori és egy képviselői, a Ment -
sétek meg Romániát Szövetség (USR)
egy képviselői mandátumot szerzett.

A képviselői mandátumok elosz lása:
PSD: Gheorghe Si mon, Marius So rin

Ovidiu Bota, Călin Vasile Andrei Ma tei
PNL: Viorica Cherecheş
PMP: Adrian Mihăiţă Todoran
RMDSZ: Apjok Norbert
USR: Vlad Emanuel Duruş
A szenátusi mandátumok eloszlása:
PSD: Sorina Pintea
PMP: Severica Rodica Covaciu, Io -

an Iustin Talpoş

Ó, emberek gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott

Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,

A karácsonyi álomból valóság,
És békessége már az embereknek!

(Juhász Gyula)

Békességes, boldog Karácsonyt és reményteljes
Újesztendőt kívánnak az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács 
és az Erdélyi Mag yar Néppárt Máramaros megyei szervezetei!

Áldott, békés ka rá csonyi ün nepeket  kívánunk
minden nagy bá nyai, Nagybánya környéki és

Máramaros megyei magyarnak!
 Vida Noémi,
 a Nagybánya Központú Területi
 RMDSz szervezet elnöke

Megajándékozva
„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15)

Mit jelent Krisztus születése? Is ten megajándékozott minket.
Aki aján dé kot kap, arról nem feledkeztek el. Is ten nem felejtette el 
a teremtett világot, az emberiséget, bár az em ber tud Is ten nélkül él -
ni. Gondold csak el, hányan e zen a világon nem tudják, hogy te lé -
te zel, hányat nem érdekelsz, de Isten nincs ezek között. Ő jól lát ja 
személyes életünket, vergődésünket, küzdelmünket, hogy bol do gok
lehessünk és másokat is boldoggá tehessünk. Látja hibáinkat, té -
vedéseinket, tudja mindazt, amit szégyellnénk kimutatni, baval la ni,
Ő elfogad és megajándékoz. Jézusnak egy ilyen nevéről is olvas -
hatunk a Bibliában: Immánuel, azaz velünk az Isten. Az örök ké -
va ló Úr ajándéka nem egy idegen tárgy, hanem saját magát ad -
ja, itt vagyok, veled vagyok. Ma is ki kell mondanunk Istenre van
szükségünk, minden más elmaradhat. Krisztus születése tehát e -
lő ször azt jelenti Urad számon tart téged, nem felejtett el, veled van.

- folytatás a 3. oldalon -

Áldott, békés

karácsonyt kívánunk

minden kedves

Olvasónknak,

Barátunknak,

Támogatónknak és

Partnerünknek!

Betlehemi láng
Ismét megérkezett Nagybányára és megyénkbe a betlehemi

bé keláng! Karácsony estéjén keressük templomainkban, vagy fi -
gyeljük a templomok bejáratánál a lángosztó cserkészeket. Le -
gyen ná lunk szállításra alkalmas gyertya, pohárba rejtett mécses,
vagy lám pás, hogy hazavihessük otthonainkba a béke és szeretet
messziről ér ke zett szimbólumát.

Ünnepi batyus táncház
De cem ber 28-án, szerdán délután 18 órától ünnepi batyus

táncházba várunk mindenkit a Teleki Mag yar Házba!
Élő mu zsi kával a Berena Zenekar ajándékoz meg bennünket,

a jókedvet, táncos lábat, éneklő jókedvet ki-ki hozza magával - meg
egy kis karácsonyi süteményt, hozzávalót kóstolóba.

Szeretettel várunk! 

Apjok Norbert
parlamenti képviselő
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Egyházi hírek
* Karácsony este Katalinban 16.30

órától, Koltón 18 órától lesznek az ün -
nepi istentiszteletek. Karácsony I., II.,
III. napján az ün nepi rendnek meg fe le -
lően kezdődnek az istentiszteletek. Lé -
gációs szolgálatot  Törő At tila IV. éves 
teológiai hallgató végez.

Ecsedi Árpád
* Karácsony első napján 12.00 órai 

kezdettel úrvacsorával egybekötött u -
ni tárius ünnepi istentiszteletre kerül
sor az evangélikus templomban.

* A nagybányai Evangélikus -Lu -
theránus Egyházközség de cem ber 24-
 én, szombat délután 16 órakor Szent -
este ünnepére vár mindenkit, amely ke -
retén belül a gyermekek karácsonyi e -
lőadása segít ráhangolódni az Ünnep -
re. De cem ber 25-én, vasárnap és 26-
án, hétfőn reggel 10 órától úrvacsora -
osztásra kerül sor.  

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

De cem ber 24.  Szenteste – éjféli
mi se, előtte 23.00 órától a hittanosok
ka rácsonyi előadása

De cem ber 25.  Karácsony ünnepén: 
10.00 és 18.00

De cem ber 26. Szent István vértanú
ünnepén reggel 10.00 

* A Szentháromság plébánia hir -
detései:

De cem ber 24-én 23 órai kezdettel a  
SCHOLA RIVULINA KÓRUS KA -
RÁCSONYI KONCERTJE, 24 órától  
éjféli szentmise.

Karácsonyi és újévi szentmisék rend -
je

De cem ber 24-én: 
7.00 – Rorate szentmise
8.00 – Szentmise
23.00 – Koncert
24.00 – karácsonyi éjféli szentmise
Este 6 órakor nem lesz szentmise.
De cem ber 25-én: 8.00, 10.00, 11.30, 

18.00.
De cem ber 26-án: 8.00, 10.00, 11.30, 

18.00.
* A Nagybánya-óvárosi Refor -

mátus Egyházközség templomában de -
cem ber 24-én, Karácsony Szentestén az
ünnepi istentisztelet délután 17.00 órá -
tól kezdődik. Úrvacsorát  karácsony el -
ső és másodnapján a délelőtt 10.00 órá -
tól kezdődő istentiszteleteken oszta nak.

* ANagybánya-újvárosi Refor má -
tus Egyházközségben de cem ber 24- én,
Karácsony Szentestén az ünnepi isten -
tisztelet délután 18.00 órától kezdődik.

Karácsony első és másodnapján az
istentiszteletek délelőtt 10.00 órától és
délután 18.00 órától kezdődnek. Úrva -
csorát  karácsony első és másodnapján
a délelőtt 10.00 órától kezdődő isten -
tisz teleteken osztanak.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Zelenczki Sándorné szü -
letett Sebestyén Magdolna asszony test -
vérünket, akit 73 évesen szólított ma -
gához az Úr, özvegy Bartha Pálné szü -
letett Forrai Rozália asszony testvé rün -
ket, aki 95 évesen hunyt el, Udvari Ist -
ván testvérünket, akit 74 évesen szó lí -
tott magához az Úr és Kerekes Gyula
testvérünket, akit 95 évesen kísértünk
utolsó földi útjára. Nyugodjanak béké -
ben!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától kísértük utolsó 
földi útjára Kocze született Călăuz Ber -
ta asszonytestvérünket, aki 80 évesen
hunyt el. Nyugodjon békében!

Istentől megáldott boldog Ka rá cso -
nyi Ünnepet kívánunk!

Bunda Csilla Annamária

Megtartó született nekünk!
„Mert született néktek ma a Megtartó... ” Lk 2, 11/a

Karácsonyt ünneplő kedves testvéreim!
Angyalosdit játszunk ilyenkor, de -

cemberben. Anyagi lehetőségeinkhez
mérten vásároltuk meg az adventi idő -
szakban szeretteink számára az aján -
dékot. Ezek az ajándékok lehetnek o -
lyan kellékek, tárgyak, amelyeket, - ko -
rábbi tapasztalataink rendjén - csak ide -
ig-óráig használnak a megajándé ko zot -
tak.

Az ajándékot megköszönjük, el tesz -
szük, őrizzük, és valahányszor kezünk -
be kerül, felidézzük a személyt, akitől
kaptuk. Vannak közöttünk tárgyi aján -
dék nélkül maradt embertársaink, de
hisszük, hogy Isten ma sem hagy aján -
dék nélkül egyetlen embert sem!

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nek -
tek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz”, hirdette az angyal Jézus
születésének napján. Karácsonykor jó
nekünk arra figyelni, hogy nem csak
mi ajándékozzuk meg egymást, hanem 

a jó Isten, a teremtett világ gondviselő
Atyja is megajándékoz bennünket, az ő
legjobb gyermekével, a mi igaz tanító -
mesterünkkel: Jézussal, a szeretet a pos -
tolával, aki számunkra a Megtartó.

Jézus, a szeretetről bizonyságot te -
vő életével, tanításával minket is szere -
tetre buzdít, különösen ma, a Szeretet
ünnepén. Gyönyörűen fogalmaz Pál a -
postol a szeretet himnuszában: „Ha em -
berek vagy angyalok nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincs bennem, olyanná let -
tem, mint a zengő érc vagy pengő cim -
balom.” (1 Kor 13, 1)

„A szeretet türelmes, jóságos; a sze -
retet nem irigykedik, a szeretet nem kér -
kedik, nem fuvalkodik fel. Nem vi sel ke -
dik bántóan, nem keresi a maga hasz -
nát, nem gerjed haragra, nem rója fel a 
rosszat. Nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent el -
fedez, mindent hisz, mindent remél, min -
dent eltűr. A szeretet soha el nem mú -
lik.” (1 Kor 13, 4-8/a)

Ha a körülöttünk zajló eseményeket 
figyeljük, tapasztaljuk, hogy vannak, a -
kik azt szeretnék, hogy az Istentől ka -
pott karácsonyi ajándékunkat, Jézust és
az Ő tanításait elfelejtenénk, kidob nánk
a mi szívünkből, lelkünkből, éle tünk ből.
Vannak, akik azt akarják, hogy szere -

tet helyett a gyűlölet lángja éljen szí -
vünkben, hogy türelem helyett a türel -
metlenség, hogy megértés helyett a meg
nem értés uralja életünket.

Karácsonykor, Isten mega jándé koz -
za az egész földet Jézussal, nemzeti és
vallási hovatartozásunktól függetlenül. 
Nyissuk ki szívünket mindannyian e
drága ajándék befogadására! Enged jük, 
hogy karácsony üzenete: „Megtartó szü -
letett ma néktek!”, töltse el szívünket
szeretettel, hittel és reménységgel! Ha
megértjük és megéljük - nemcsak most 
karácsonykor - ezt az üzenetet, akkor
hiszem, hogy szívünkben örömmel zeng -
jük a zsoltárt: „Jer, mindnyájan örül -
jünk,/ És ünnepet szenteljünk./ Mert

született Úr Jézus nekünk.” (idézet az
Unitárius Énekeskönyv 155. sorszámú
énekéből)

Így áldjon meg minket az Úristen,
és adjon mindannyiunk számára lélek -
ben gazdag Ünnepet, békés, meghitt ka -
rácsonyt!

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel,
Pálffy Anna-Mária / unitárius

lelkésznő, Északnyugat-Erdélyi
Unitárius Szórványegyházközség

Az elfajult világ
A mértanban az eredetitől eltérő ábrák, vonalak, idomok egy részére mond -

juk, hogy elfajultak. Ha ezt a fogalmat átültetjük társadalmi életünkre, akkor sok
esetben megállapíthatjuk: mai világunk bizony eléggé elfajult. Egy beszél ge -
tésem alkalmával azt a véleményemet nyilvánítottam ki, hogy a mai embe ri ség
80%-a romlott erkölcsű, mire az illető kijavított, mondván, hogy szerinte 90%-a.

Ha foglalkozás szerint osztályozzuk embertársainkat, megállapíthatjuk, hogy
egy részük fizikai, másik szellemi munkás. Más szempontból nézve vannak, a -
kik testi nevelésünket, mások szellemi képességünket gyarapítják.

A lényeg és a legfontosabb, hogy jó irányba tereljük a reánk bízottakat. Ne 
járjunk úgy, mint a budapesti rendőr, akit azzal bíztak meg, hogy figyelmesen
terelje a forgalmat az útkereszteződésben, mert vendégeket várnak Iránból.
Szegény rendőr állandóan forgott, nehogy valamit rosszul csináljon. Közben
va laki megkérdezte tőle, hogy miért forog állandóan. Azért, mert a főnököm
azt mondta, hogy vendégeket várnak iránból, de nem közölte, hogy melyik ,,i -
rán ból”. Vigyázzunk mi is, hogy ne tévesszük el az ,,iránt”.

Szilágyi Béla

A hét mottója:
,,A szeretetnek szeretet az

ébresztője.”

 (Gaál Mózes)
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Ünnepváró óévzáró a Leőwey kiscsoportjában
A karácsonyra hangolódás jegyében léptek színpadra a Leőwey Klá -

ra Elméleti Líceum kiscsoportos óvodásai, hogy megörvendeztessék szü -
leiket, nagyszüleiket, testvéreiket.

Akik idén kezdték az óvodát, azoknak tulajdonképpen ez a szereplés volt az
első bemutatkozás „nagyközönség” előtt, amely egyben az elmúlt hónapokban
szerzett tudást, fegyelmet és egymásra figyelést is tükrözte. Az óvodások által e -
lőadott vidám, téli ünnepváró dalok és versikék mellé az óvónéni, Stark Ágnes
egy mesével is készült, amelyben személyre szabottan szólította meg a gyere ke -
ket és családjaikat. Meseolvasás közben egy-egy csokival és saját kezűleg ké szí -
tett karácsonyfa dísszel is meglepte a kicsiket. A szereplést a dadus, Elekes Éva
is figyelemmel kísérte, ahogy a kicsik lépteit is, nap mint nap az óvodai te vé keny -
ségek során. Noha a tanév első féléve csak február elején fejeződik be, a ka rá -
csonyi szünidő mégis egy korszakzáró az óvodások, de tulajdonképpen az is -
kolások számára is. A 2016-2017-es tanévben ez lesz az első hosszabb vakáció,
amely de cem ber 24-től január 8-ig tart. (szigetiporta.ro)

Kántálás és böjtös ételek Rónaszéken
Rónaszéken ma is elevenen él a kán -

tálás hagyománya. Minden szenteste
gyer mekek és fiatalok járnak házról ház -
ra, és viszik Jézus születésének öröm -
hírét. Ugyanakkor Rónaszéken ma is
szokás, hogy karácsony vigiliáján böj -
tös ételek kerülnek az asztalra.

A gombás töltöttkáposzta, a tej nél -
kül készített gombamártás elmarad ha -
talan étel, desszertként pedig diós és má -
kos babájkát, valamint cukros dióba for -
gatott aszalt szilvát fogyasztanak.

A babájka egyszerű kenyér tésztá ból
készül. „Miután kisült, fel kell koc káz -
ni, lobogó vízbe kell dobni, majd egy pil -

lanat után rögtön kivenni, és leszűrni, ne -
hogy meglágyuljon. Ezután cukros diót 
vagy mákot kell rászórni, és máris le het
fogyasztani.” – meséli Bodnáruk Mag -
da rónaszéki asszony, aki édesanyjától
tanulta a receptet. Számára elkép zel he -
tetlen lenne a karácsony babájka nél kül, 
amely, mint mondta, ilyenkor jobban e -
sik bármilyen habos, krémes süte mény -
nél.

Rónaszéken ugyanakkor minden év -
ben pásztorjátékot mutatnak be a temp -
lomban a gyermekek, ezt követően in -
dulnak el kántálni a faluban.

(szigetiporta.ro)

Megajándékozva
- folytatás az első oldalról -

Másodszor azt üzeni, hogy szeret az
Isten. Nem csak számontart, hanem sze -
ret. Természetesnek vesszük, de nem az.
Vajon könnyű minket szeretni, szere -
tet reméltó, ahogy az év többi napján
megnyilvánulunk? Szeretetreméltó sok
türelmetlenségünk, előítéletünk, ma -
kacsságunk - bizony nem az. Isten nem
is méltóságunkat nézi, nem érdem sze -
rint szeret, hanem mert Ő a szeretet. Vi -
gyázz, tud ő ítélni is. Lehet sok ke se -
rűség, kudarc, fájdalom van benned,
ami kétségbevonja Isten irántad való
szeretetét. Vajon hány csalódás, zsák -
utca lett volna elkerülhető, ha hall gatsz
Rá időben, megfogadod tanácsát, nem
ösztöneid vagy emberi bölcsességed
után mész, hanem Ő irányított volna? 
Isten úgy szerette a világot és téged,
hogy Fiát adta, így mutatta meg sze -
retetét. Szabadítót küldött, aki kinyit -
ja börtönöd ajtaját. Hiszen rabok va -
gyunk, szokásainknak, emberi elvá rá -
soknak, öntörvényűségünknek fog lyai.
Bűneink lekötöznek, a bűn pedig cél -
tévesztettséget jelent. Isten szeret, ki
akar vezetni a reménytelenség labi rin -

tusából, teljes értékű, céltudatos élet -
tel felruházni, ezért adja az Ő aján dé -
kát.

Emberi világunkban az ajándékot
még értékesebbé teszi, ha azt kapom,
amire igazán szükségem van. Milyen
könnyű összevásárolni valamit hirte -
len, de ha igazán szereted azt, akit a -
jándékozni szándékszol, átgondolod, mi -
nek örvendene, mire van szüksége iga -
zán. Isten jól tudta: ennek a világnak
Megváltóra van szüksége. Nem a világ -
béke, gazdasági stabilitás, jólét a pri -
o ritás. Hiába van holnaptól béke, ha
az em ber szíve romlott marad, újra el -
csattan egy pofon, eldörren egy fegy -
ver, megsebez egy szó. Belső válto zás,
belső átalakulás, újjászületés kell, Krisz -
tus kell ma is. Ő ad örömöt, hogy te is
örömforrás legyél. Ő szeret, hogy te is
igazán szerethess. Ez az igazi gaz dag -
ság. Krisztusra van szükségünk, hogy 
bűnbe süllyedt életünk ne a pusz tu lás -
ba, kárhozatba torkolljon, hanem az
örök üdvösségbe. Isten neked adja ön -
magát, hogy Istened legyen és te az ö -
vé legyél.

Zárógondolatként még annyit je -
gyeznék meg, hogy az ajándékot nem
illik visszautasítani. Nem is illem mi -
att, hanem éhező szíved miatt fogadd
be Krisztust, vedd át Isten ajándékát.
Az ajándék nem a polcra való, vagy a
szekrény eldugott sarkába, hanem hogy
használd, élj vele. A karácsonyi öröm -
hír, hogy Isten kegyelmes, élhetsz Krisz -
tussal, élj hát Vele, élj hát Neki. Ámen.

Írta: Lovász István, református
lelkipásztor (Máramarossziget) -

szigetiporta.ro

Karácsonyvárás, angyaljárás

A hagyományokhoz hűen, miután múlt vasárnap a helyi egyházak kórusai
mu tatkoztak be kántálásaikkal a zsúfolásig megtelt szinérváraljai kultúr -

ott honban, kedden a helyi mag yar iskola óvodásai és iskolásai
örvendeztették meg szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat karácsonyi
műsorukkal. Az ese mény végén angyaljárás is volt, a helyi RMDSZ

jóvoltából minden gyermek ajándékcsomaggal térhetett haza. (tamási)

Angyaljárás
Szinérváralján

Csillagfény és örömhír Avasújvárosban
Az ünnepi készülődés kö ze -

pette ki csik és nagyok egyaránt
készültek a sze retet ünnepére az
Avasújvárosi Álta lá nos Iskolá -
ban. Az adventi időszak ú jabb al -
kalmat adott az immár ha gyo -
mányt teremtő betlehemes csa pat -
nak, hogy fel idézzék a kará csony
varázsát az em be rek lelkében. 

Az AngyalOK csapat immár
har ma dik éve látogatja a kör nye -
ző tele pü lé sek intézményeit és
érdeklődőit, hogy mű sorukkal
megörvendeztessék nézői ket a
lassan feledésbe merült népi szo -
ká sokkal. Az idei évben nyolc ta -
gú csa pat játszotta az Avas új vá -
rosban köz ked velt betlehemes játékot, amellyel a 2016- 2017-es tanévben újra be -
neveztek a ha táron átnyúló Székely Kapuk - Zöld Ka puk Nemzetközi Öko ci vi li -
zációs pályá zatra. 

A betlehemes játék az úton té vely gő, szállást kereső „öreg” történetét e le veníti 
meg, aki saját bevallása szerint nagy utat tett meg, vadállatokkal küz dött élete so -
rán, és karácsony küszöbén csu pán meleg ételre, valamint szállásra vá gyik. Az au -
tentikus szöveget az an gya lok éneke teszi lebilincselővé, akik az öreg nehézségei 
mellett a Megváltó ál do zatáról is dalolnak.

Idén nemcsak helyileg, de a megye többi betlehemes csapatával is talál koz -
hattak a hírvivők a Szatmár megyei Mi kola településen, ahol a térség kie mel kedő
alakításai között  I. helyezést ér tek el játékukkal. Saját bevallásuk szerint, nem a
jutalomért kell meglátogatniuk az intézményvezetőket, diáktársaikat, ha nem el ső -
sorban a hagyomány mege le venítését, a közösségben rejlő össze tar tó erőt kell is -
mételten megerősíteni.
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A gyilkos naplója
Beszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel

ezelőtti tévéforradalom utóéletéről

A legendás bukaresti mag yar tévéadás újraélesztésének vezetője,
Boros Zoltán az 1989-es tévéforradalom egyik központi alakja volt. A 
ma gyar–román megbékélésre tett kísérleteiről, a gyantai mészár lásról
készült film utóéletéről is beszélgettünk.

– Az elsők között volt, aki a 27 év -
vel ezelőtti, forradalminak tekintett
események során megjelent a Sza bad
Román Televízió képernyőjén. Mi ként
történhetett, hogy mag yar emberek
is szóltak az ország nyilvános ságá hoz?

– A forradalom napjaiban valóban
többször is megjelentem a képernyőn
Simonffy Katalinnal, német kollégák -
kal, majd az akkori mag yar nagy kö vet -
tel együtt. Fontosnak tartottuk ugyanis
elmondani: a ’89 őszén zajlott magyar -
ellenes kampányok dacára a magyarok 
békében szeretnének élni a többségi
nemzettel. Ceauseşcu ugyanis azt a kar -
ta elhitetni a közvéleménnyel, hogy a
temesvári történéseket a magyarok ter -
vezték, szították. Mi pedig odaültünk a 
kamerák elé, akkor talán még ismert
embereknek számítottunk, hiszen alig öt
évvel korábban szűnt meg az Erdély -
ben nézhető egyedüli mag yar adás. Itt
vagyunk, megvagyunk, reméljük, véget
ért mindaz, ami egymás el len uszított
bennünket, a magyarok is támogatják a 
forradalmat. Ezt az üzenetet akartuk
eljuttatni a tévénézőkhöz.

– Ennek a szerepvállalásnak kö -
szön hetően lett az újraindított  ma -
gyar adás első főszerkesztője?

– Civil, spontán szerveződésként,
saját elhatározásból mentünk vissza né -
hányan a szerkesztőségbe – bár én ko -
rábban is a környéken voltam, zenei
rendezőként dolgoztam a rádióban és a 
tévében –, a kollégák engem válasz tot -
tak főszerkesztőnek. Az adás újra indí tá -
sa nem politikai utasításra, nem hosszas
egyeztetések nyomán, felső hatalmak
jóváhagyásának köszönhetően történt.
Az első programgyűlésen egész egy sze -

rűen kijelentettük, hogy hétfőn négytől 
hétig mag yar adás, akárcsak ’85 előtt.
Január elejéig ugyanis az került a kép er -
nyőre, ami éppen kézügybe akadt, vagy
aki bejött, hogy szólni akar. Hatalmas
káosz uralkodott a tévében.

– Semmiféle hatalmi ellenkezésbe 
nem ütközött a mag yar adás újra in -
dítása?

– Nem, az új vezetők vala mennyien 
kollégáim voltak korábbról a tévében,
Dumitru Morosanu, aki vezette a gyű -
lést, Jászvásárban a Zeneakadémián di -
áktársam volt, jó emberi viszonyban is
voltunk a tévénél. Mag yar adás? Hogy -
ne, persze, ez volt a válasza. Így szü le -
tett meg a mag yar adás, de hasonló mó -
don indult újra a kolozsvári, maros vá -
sárhelyi, és alakult meg a temesvári rá -
dió mag yar adása. Így született meg a
kolozsvári mag yar televíziózás is: ez volt
a mi vértelen médiaforradalmunk. Az
utcákon még lövöldöztek, még nem lé -
tezett semmiféle mag yar politikai ala ku -
lat, amely kiharcolta volna ezeket a jo -
gokat. Természetesen sokat számított,
hogy a bukaresti tévés kollégák több -
ségével nagyon jó viszonyt ápoltunk.
És annyira magabiztosan végeztük a dol -
gunkat, hogy a tévében sokáig azt hit -
ték – erre csak később döbbentem rá –,
hogy biztosan állnak valakik a hátunk
mögött. Holott mindössze annyi tör tént,
hogy szükség esetén néha az asztalra
csaptunk.

– Mikor kezdtek fújni az első el -
lenszelek?

– Ion Iliescu elnök sajtóirodája szor -
galmasan nézte az adásainkat, mert
bátrabb, manipulálatlan tájékoztatást ad -
tunk arról, ami Bukarestben és az or -

szágban történt, mint a kézi vezérlésű
esti híradó. Egyetlen példa: 1993 de cem -
berében adásba került a gyantai mag yar
lakosok el len a második világháború
végén elkövetett román atrocitásokról
– amelyeknek több mint 40 személy e -
sett áldozatul – szóló, Fekete vasárnap
című dokumentumfilmem. Másnap reg -
gel az adásért felelős igazgató, Petre
Popescu üzent, hogy menjek fel hozzá. 
Sejtettem, miért hívat, mert telefonon
már életveszélyes fenyegetéseket is kap -
tam a dokumentumfilm miatt. Elég rossz
állapotban találtam, túl sok vodkát i ha -
tott már. Mit csináltál, mi az Istent ad -
tatok be tegnap? – kérdezte a fejét fog -
va. Röviden elmeséltem, miről szól a
film. Az úgy nem történhetett meg,
mondta, nem lehet igaz. El sem tudod
képzelni, mit kaptam miattad. Hogy ki -
től? Személyesen Ion Iliescutól. Hogy -
hogy nem lehet igaz? – kérdeztem visz -
sza. Rajtunk, a családomon esett meg,
csak csodával határos módon marad -
tunk életben. Mégsem kellett volna,
minek uszítani az embereket, folytatta.
Nem uszítjuk, válaszoltam, a film vé gén
is elhangzik: épp a végleges kibékülés
céljából beszéljük ki, amit minden kép -
pen el kell mondanunk egymásnak.

– Feltételezhetően azért nem a vé -
rengzés számít az első gyantai em lé -
kének...

– Három-négy éves koromból tu -
dom felidézni az első emlékeimet. Gyan -
ta szinte teljes mértékben mag yar tele -
pülés volt, a néhány román család tag -
jai is jól tudtak magyarul, valamennyi -
en fizették az egyházi adót. Az egyik
asszonytól később tudtam meg: „azért,
hogy ha meghalok, nekem is szóljon a
harang”. Édesapám, Boros Ferenc a fa -
lu református lelkésze volt, a parókián
emlékszem a zongorára, mögötte a falon
a Rákóczi elfogatását ábrázoló kép má -
solatára, a kép sarkában egy kisku tyá -
val, ami nagyon tetszett nekem. Sok lá -
to gató járt hozzánk, nagyon jó volt a
hangulat, a légiriadók miatt ugyan ak -
kor sűrűn el kellett oltani a petróle um -
lámpát. A sötétben vicceket mesélt a tár -
saság, miközben kintről behallatszott a
repülők zúgása. A Kolozsváron zenea -
kadémiát végzett édesanyám Liszt-rap -
szódiákat játszott, aztán valaki mond -
ta, hogy jöjjön már a fekete leves, és é -
desanyám tényleg behozta a kávét. Ké -
sőbb mesélte el, hogy ez is a színjáték
része volt, hiszen a kávé égetett ke nyér -
haj ázaléka volt, a hozzá szívott ciga ret -
tát pedig újságpapírból sodorták, va la -
milyen szárított fűvel a közepén.

– Mintha egy kisváros értelmiségi 
körének összejöveteléről mesélne...
Kikből állt a társaság?

folytatás a7. oldalon

Tőkés Temesváron: az eltévelyedés állapotában vagyunk
A bibliai pusztai vándorláshoz hasonlította Tőkés László a ro má -

ni ai forradalom kirobbanásának 27. évfordulóján tartott temesvári
pódiumbeszélgetésen az erdélyi magyarság útkeresését.

„Elindultunk az ígéret földje felé. 27
év telt el a 40 évi vándorlásból. Most az
eltévelyedés állapotában vagyunk” – fo -
galmazott az egykori temesvári lelkész,
akinek a kommunista rendszerrel szem -
beni ellenállása vezetett el '89 decem be -
rében a Ceausescu-diktatúra bukásá hoz.

Tőkés László sajnálatosnak nevez te,
hogy 27 évvel ezelőtt nem sikerült gyors
és egyenes úton elindulni a közösség
cél jai felé. „Kár, hogy nem tudtuk ka -
matoztatni Románia szempontjából is,
mag yar szempontból is azt az óriási po -
litikai tőkét, amit Temesvár jelentett. (...)
Ezzel a politikai tőkével az autonómia
ügyét is elő lehetett volna mozdítani” – 
állapította meg Tőkés László a te mes -
vári Új Ezredév Református Központ -
ban tartott pódiumbe szél ge tésen.

Hozzátette, felemás érzésekkel jön
Temesvárra a forradalmi évfordulóra,
mert azt tapasztalja, hogy a Securitate

túlélte a rendszerváltozást. A forrada -
lomban betöltött szerepéért kapott Ro -
mánia Csillaga érdemrend megvonása
mögött is az egykori kommunista poli -
tikai rendőrség erőit sejtette.

„Magyarországon a kádári ellen for -
radalom a forradalmat kiáltotta ki ellen -
forradalomnak. Átpozicionálták magu -
kat. Nagyjából itt is ugyanez ment vég -
be az átrendeződéskor, csak itt nem foj -
tották vérbe a forradalmat, hanem az é -
lére álltak, és kikiáltották magukat for -
radalmároknak” – fogalmazta meg 1989-
 es látleletét Tőkés László.

Egykori harcostársa, Borbély Imre
volt parlamenti képviselő, a beszél ge -
tés másik meghívottja úgy vélte, Ro -
má niában mintegy 15 éve a történelem
átírása zajlik, melynek az a célja, hogy
feledtessék az 1989-es temesvári ese -
mények mag yar komponensét és Tő kés
László szerepét. Arra emlékeztetett, hogy

a kommunista diktatúra idején „nem le -
hetett csak úgy besétálni” Romániába.
„Ha idegen ágensek jöttek, ahogy ma
sokan állítják, valakinek parancsot kel -
lett adnia a beengedésükre” – vélte Tő -
kés László egykori stratégája.

Borbély Imre szerint a Tőkés László
ellenállásából kibontakozott temesvári 
népfelkelés és az ezzel szembeni fegy -
veres fellépés érlelte meg a Temes vár -
ra rendet teremteni küldött Vic tor At -
hanasie Stanculescu tábornokban azt a 
meggyőződést, hogy innen már nincs
visszaút. Ezért Stanculescu begipszelt
lábbal visszatért Bukarestbe, és meg -
szer vezte azt az államcsínyt, amely
„Moszkva kiválasztottját: Ion Iliescut
emelte pajzsra”.

Úgy vélte, hogy a puccsisták a te -
levízióban közvetített, terroristákra vo -
natkozó álhírekkel teremtették meg a
for radalmi hangulatot, és sulykolták a
köztudatba Iliescu forradalmi szerepét. 
Borbély Imre szerint az államcsíny ki -
tervelőinek szükségük volt Tőkés Lász -
lóra a puccs külföldi legitimációjához.

A volt képviselő úgy látta, hogy 1989-
 ben esély lett volna a mag yar autonó -
mia elfogadtatására, de a magyarság ön -
szerveződésében az autonómiától rette -
gő Domokos Géza nézetei érvénye sül -
tek. Borbély Imre szerint a vasárnap tar -
tott romániai választásokon kirajzoló -
dott erőviszonyok beláthatatlan időre
tartják továbbra is „tetszhalott álla pot -
ban” a mag yar autonómiatörekvéseket.

A beszélgetést moderáló Szilágyi Zsolt, 
az Erdélyi Mag yar Néppárt (EMNP) el -
nöke kijelentette: 27 évvel a forrada lom
után „a rágalmazás és a történelem ha -
mi sítás szabadsága” valósult meg Ro -
mániában. A politikus a Tőkés László -
tól megvont román állami kitüntetésre
utalt. Temesváron – hírügynökségi je -
lentés szerint – bekiabálásoktól volt han -
gos a városi önkormányzatnak az év -
for duló alkalmából tartott ünnepi ülé se.
Egykori forradalmárok azt kifogásolták,
hogy a forradalomban való részvételük 
okán olyan szemé lyek is díszpolgári cí -
met kaptak, a kik 1989 e lőtt együttmű -
köd tek a Securitatéval. (MTI)
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459 éve született és 410 éve hunyt el

Bocskai István
,,... tudó dolog az, hogy a visszavonással nagy

birodalmak is elromlanak, viszonylag az
egyezséggel kicsinyek is nagyra nevelkednek.”

(Testamentum, Bocskai István)

Erdélyi kirándulásaink kihagyhatatlan színhelye 
Gyu lafehérvár. Számunkra a Szent Mihály Szé kes -
egyház történelmi emléke, hangulata kifogyhatatlan
erőforrása mindennapjainknak. Nagyjaink em lék he -
lye között találjuk Bocskai István síremlékét. Bár
Kassán hunyt el, ide temették. Miért gondolok vissza 
újra erre a látogatásunkra?

460 éve, 1557. január 1-jén született Kolozs vá ron,
a ma is létező Bocskai-házban, a Mátyás király ut -
cában (Sapientia Egyetem).

Kismarjai Bocskai István az első Habs burg-el le -
nes felkelés vezére. Bécsben és Prágában töltötte gyer -
mekkorának nagy részét. Báthori Zsigmond, Erdély
fejedelme váradi kapitánnyá nevezte ki 1592-ben. Ő
írta alá a törökellenes szövetségi szerződést Erdély
és II. Rudolf császár között. A fejedelem egyik leg te -
hetségesebb hadvezérének bizonyult. 1595-ben fő ve -
zérlete alatt az erdélyi és havasalföldi haderő Gyur -
gyevónál (Giurgiu) nagy győzelmet aratott a török
seregen. Amikor 1601-ben Bocskai István tiltakozott
Basta tábornok rémuralma el len Erdélyben, a Habs -
burgok perbe fogták, száműzték hazájából. II. Ru dolf
törvénysértő uralkodása a helyzetet éppúgy elmér ge -
sítette a királyi Magyarországon, mint Basta ke gyet -
lenkedése Erdélyben. Így az üldözöttek a fiatal Beth -
len Gáborral az élen török területre menekültek. Az
erdélyiek ugyanis, akik előbb még II. Rudolf szö vet -
ségét keresték a török el len, most már a török szö vet -
ségben látták az egyetlen menekvést a súlyos viszo -
nyokból. Bocskai érintkezésbe lépett Bethlen Gá bor -
ral, levelet írt neki, és így biztatta amaz, hogy álljon
egy Habs burg-ellenes felkelés élére, ehhez pedig a
török szövetséget helyezte kilátásba. A levél a kassai 
főkapitány (Gian Giacomo Barbian di Belgiojoso gróf) 

kezébe került, aki zsoldosait Bocskai Bihar megyei bir -
tokainak elfoglalására indította. Ebben a seregben 5 000
mag yar harcolt. Bocskai elszántan felvette a harcot,
miközben titkon megnyerte Németi Balázs és Lippai
Balázs hajdúkapitányokat. 1604. október 14-ről 15- re
virradó éjjel Álmosd és Bihardiószeg térségében dön -
tő győzelmet aratott a császári sereg felett, a tábor no -
kot is megfutamították. Bocskai e győzelem után be -
vonult Debrecenbe és Váradra. Tokajnál a hajdú se -
reggel győzelmet aratott a Habs burg haderő felett.
1604. no vem ber 11-én bevonult Kassára, mire csak -
nem az egész Felső-Magyarország hozzá csatla ko zott.
A császári hadak segítségére siető Basta tábornok sem
tudott jobb fordulatot adni az eseményeknek, sőt, ki -
vonulásával Erdélyt is elvesztették. Bocskait 1605- ben
a Szerencsi Országgyűlés Magyarország fejedel mé -
vé, a nyárádszeredai fejedelemmé választást a Med -
gyesi Országgyűlés Erdély fejedelmévé iktatta.

I. Ahmed szultán értékes kardot, kormánypálcát és
királyi koronát küldött, amit ajándékként fogadott a
fejedelem. Érdekes a korona története, mert azt a fe je -
delem végrendeletileg ,,az ország tárházára” hagyta
(Sárospatak). Ám II. Rudolf császár fondorlattal a tu -
lajdonos halála után Bécsbe vitette. Ott őrzik most is, 
bár Magyarország többször próbálta vissza sze rez ni.

Bocskai egyik nagy sikere a bécsi béke meg kö té -
se volt, 1606. június 23-án, amely helyreállította Er -
dély önállóságát, szavatolta a Királyi Magyarország
nemességének rendi szabadságát és a vallási türel met. 
Ugyanis Rudolf az 1606-i bécsi békében a mag yar al -
kotmány és a vallásszabadság megtartására kötelezte 
magát, hazahozták Magyarországra a Szent Koronát. 
Bocskai Istvánt a császár elismerte Erdély feje del mé -
nek, megígérte a nádorválasztást, és hogy az orszá got
magyarokkal fogja kormányozni. Rudolf néhány hó -
nappal később a fejedelem közvetítésével a Zsitva fo -
lyó torkolatánál a törökkel is békét kötött. Ezzel vé -
get ért a  tizenötéves háború (1606).

E békekötés után nemsokára meghalt a fejedelem
Kassán, 1606. de cem ber 29-én.

A mag yar rendek az 1608-i pozsonyi or szág gyű -
lésen törvénycikkek közé iktatták a bécsi béke pont -
jait. Rudolf utóda, II. Mátyás már ezekre a pontokra
is letette az eskűt, másnap pedig nádorrá választották 
a protestáns Illésházy Istvánt.

Évszázadaink során a Bocskai vezette küzdelem
volt a győztes szabadságharc. A fejedelem nagysá -
gát hirdeti az a szobor is, amely ott áll Genfben a re -
formáció emlékművén. Felirata: ,,Hitünknek, lelki is -
meretünknek és régi törvényeinknek szabadságát min -
den aranynál feljebb becsüljük”.

Emléktárgyak - pénzek, érmék, épületek, intéz mé -
nyek, társaságok nevei, bocskai öltözék, települések
őrzik nevét. A hajdú betelepítés falvai, városai sze re -
tettel ápolják a nagyhírű fejedelem emlékét.

Vánk Sándor

Péter Károly jegyzete:

Egyedüllét és magány
Az egyedüllét nem egyenlő a magánnyal. Az

egyedüllét nem feltétlenül jelent magányt. Az em -
ber tömegben is lehet magányos.

Az egyedüllétre néha-néha szükségünk van.
Meg tisztulni például csak egyedül lehet. Azt is jó
érezni, hogy egyedül tudsz valamit. Az egyedüllét
nem kínzó, csak legfeljebb fájó, átmeneti állapot,
mert elmúlik, ugyanis van, aki hazajöjjön hozzád.
Élni nem lehet sokáig mások nélkül, és mások sem 
tudnak élni nélküled. Az egyedüllét mindig ma gá -
ban hordozza a reményt.

A magány azonban kínzó, nem múlik el, tartós
egyedüllétet jelent, társnélküliséget, a másik hiá -
nyát. A magánytól szenved nő és férfi. A ma gá nyos
ember nem remélheti, hogy valaki is felkeresi, hogy
hazajön hozzá valaki. A magányt nehéz felfogni:
„Hogy az emberek, akik körülvesznek, akik be ren -
dezkedtek az életedbe, egyszer csak köddé válnak, 
és soha többé nem látod őket. Csak ál maid ban.”(Jo 
Nesbo)

Tapasztalhatjuk, hogy korunk népbetegsége lett
az egyedüllét, a magány. Az utóbbiba néhányan
bele is halnak. Ha betegség, akkor van rá or vos -
ság is. Nagy hatású orvosság például az ész re ve -
vés, az egymás észrevevése. Mert ha senki nem vesz
észre, akkor azonnal felteszed a kérdést, vajon lé -
tezel-e egyáltalán? A másik orvosságot nevezzük
bátorságnak, mert aki senkire sem meri rábízni ma -
gát, az nagyon magányos. Egyedül kell cipelnie a
terhet. Családalapítás, a család megtartása le het -
ne a harmadik gyógyszer. A könyv legyen a ne gye -
dik: „senki sem magányos, akinek van csak egy
könyve is.” Az imádság, a másokért imádkozás, az
Isteni szeretetben való hit, nem utolsó sorban em -
lítendő fontos gyógymód:

Jézus a falról néz le rám
De arca hideg, mint a kő;
Mért érzem olyan
Egyedül magam,
Ha szeret, ahogyan mondja ő? (Ste phen King)

Könyvbemutató

Vicsai György: Szamosardó, 
falumonográfia

Hosszú évek óta először került sor szamosardói lakos
könyvének kiadására és bemutatására. A sok erőfeszítés,
kutatás, munka végül meghozta gyümölcsét, megjelent Vi csai
György első könyve, melynek címe: Szamosardó - fa lu mo -
nográfiája, melynek a bemutatójára de cem ber 7-én került
sor a szamosardói bentlakás ebédlőtermében.

Délután öt órakor vette kez de -
tét az esemény, melyen szép szám -
ban jelentek meg meghívottak, fi -
a talok és szépkorúak egyaránt.

A bemutatót Kádár Natália nép -
daléneklése nyitott meg, a Jaj Iste -
nem, de megvertél című dallal, majd
következett a Szamosardói Kós Ká -
roly Álatalános Iskola magyarta -
nár nőjének, Erdei Orsolyának az 
üdvözlőbeszéde. Ezt követően Ván -
cza Dániel nyolcadik osztályos di -
ák ismertette a könyvbemutató for -
gatókönyvét.

A következőkben a kötet szer -
kesztője, Tamási At tila ismertette
röviden a monográfia megszüle té -
sének, az azt kiadó kolozsvári Vi -
lághírnév Kiadónak, illetve a kia -
dót működtető Fehér Holló Médi -
aklubnak a történetét.

A továbbiakban Tóth Júlia egy, 

a kötetből kiragadott népdalt éne -
kelt el, melynek címe Kint a falu -
végen.

Ezután két nyolcadikos diák in -
terjú formájában faggatta ki a könyv
íróját életútjáról, tapasztalatairól,
ter veiről. Egyebek mellett meg tud -
hattuk, hogy Vicsai Györgynek a
Jóbarát című ifjúsági folyóiratban 
jelent meg első cikke, még öt- nyolc
osztályos korában. Megtudtuk to -
vábbá azt is, hogy 35 évbe telt, mi -
re a monográfia végre megjelent.

Jómagam következtem egy, a
kötetből kiragadott részlet felol va -
sásával.

A felolvasás után a közönség
intézett kérdéseket a könyv írójá -
hoz - ezekre Vicsai György öröm -
mel válaszolt meg. Az eseményt
könyveladás és dedikálás zárta.

- folytatás a 6. oldalon - 
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Vigyázz, hogyan gondolkodol!

A karácsony a
szeretet
ünnepe?

A cím kérdőjel nélkül elcsépelt
köz hely, semmitmondás. Kérdő jel lel
vajon szentségtörés? Nem hinném,
mert sok jel mutat arra, hogy a ka -
rácsony inkább az ajándékozás, a
szó rakozás ünnepe. Tudom viszont
azt is, hogy sok családban a kará -
csonyfa mellett az ünnep családi me -
lege járja át a szíveket, s nem ke ve -
sen részt vesznek a délutáni isten -
tiszteleten vagy az éjféli misén, te hát
az ünnep vallásos jellege is kifeje -
ző dik.

S most a szeretet ünnepéről e -
szembe jut Tu dor története, amely 
sze rintem az emberségről, a jóság -
ról, a szeretetről szól.

A közelmúltban egyik csütörtök
este kilenc körül a szokásos módon
a Gold Plaza-nál stopoltam, ami kor
megállott egy autó, hogy felvegyen.
A benne ülő fiatalember, mivel csak 
Ilobáig utazott, előbb nemet mon dott,
de néhány pillanat múlva meg gon -
dolta magát, s mondta, hogy elvisz
Szinérváraljáig. Még egy váraljai
útitársunk akadt, akiről útközben ki -
derült, hogy Kolozsváron opera éne -
kesnek készül. Tudorról, az autó ve -
zetőről megtudtuk, hogy gáz- és víz -
vezeték-szerelő, s szabadidejében gi -
tározik.

Tu dor tehát hazahozott Szinér -
váraljára - bár úticélja Iloba volt - ,
s amikor megérkeztünk, s fizetni a -
kartunk, nem fogadott el pénzt.

Mi ez, ha nem az emberség, a jó -
ság, a szeretet adventi példája? Egyet -
értesz velem, kedves olvasóm?

Farkas Imre

Hollósy Si mon születésének 160.
évfordulójára készülnek

2017-ben lesz 160 éve annak, hogy Máramarosszigeten meg -
szü letett Hollósy Si mon festőművész. Ez alkalomból a mára ma ros -
szigeti Polgármesteri Hivatal, a Máramarosi Múzeum, a Nagy bá -
nyai Örmények Szövetsége, valamint a máramarosszigeti Római
Katolikus Egyház ünnepi emlékműsorral készül.

De cem ber 16-án hívta össze Mára -
ma rossziget polgármestere, Horia Scub -
li azokat a szervezeteket, amelyek a Hol -
lósy esemény szervezői és lebonyolítói 
lesznek. A városvezető már a találkozó 
elején leszögezte, hogy egy politi ka men -
tes, a festőművész személyéhez és rang -
jához méltó ünnepet szeretne. Ennek ér -
dekében a meghívott intézmények kép -
viselőit a lehető legjobb összefogásra
buzdította. Beszédében kitért arra is, hogy
2017. januárjában kerül majd a helyi ta -
nács elé elfogadásra az a határozat, mely
szerint egy, a város központjába terve -
zett sétány a világhírű máramaros szi -

ge ti festőművész, Hollósy Si mon nevét 
fogja viselni.

Mint arról már korábban beszá mol -
tunk, Máramarossziget helyi tanácsa a
no vem ber 28-án megtartott, rendes ha -
vi tanácsülésén elviekben már megsza -
vazta azt, hogy a városban egy utca vagy
utcarész Hollósy Si mon nevét kapja. Az
ügy kezdeményezői, azaz a mára ma ros -
szigeti Római Katolikus Egyház köz ség,
és a Simonchicz Incze Kulturális Egye -
sület eredetileg a mostani Plevnei utca
első felét javasolta az átnevezésre. A kez -
deményezéshez a Hollósy Si mon Mű -
velődési Egylet, valamint a mára ma ros -

szigeti Református Egyházközség is csat -
lakozott.

Horia Scubli polgármester elmon -
dása szerint, személy szerint jobbnak lát 
egy, a város főterén kialakítandó sé tányt,
amely Hollósy Si mon nevét viseli majd,
sőt, azt is szeretné, ha ezt egy mell szo bor
is díszítené. Az elképzelést azon ban nem
tudják a város büdzséjéből megva ló sí -
tani, így számítanak a támogatók se gít -
ségére.

Gheorghe Todinca, a Máramarosi
Mú zeum igazgatója kifejezett örö mé ről
beszélt a polgármester javaslata kap csán,
megerősítve azon véleményét, hogy Hol -
lósyt, mint Máramarossziget szülöttét és
a nagybányai festőiskola megalapítóját 
politikamentesen kell megünnepelni szü -
lővárosában.

A szervezők elképzelése szerint, az
ünnepi pro gram magába foglal majd
egy Hollósy Si mon kiállítást, amely meg -
szer vezéséhez szívesen fogadnak a fes -
tő é le téhez köthető relikviákat és em -
lék tár gyakat. Bárki, aki őriz ilyen jel -
legű Hollósy emléket és közszemlére
tenné azt a tárlat idejére, jelent kez het
a fent említett szervező intézmé nyek -
nél.

A kerek évforduló alkalmából tarta -
nak továbbá egy, a Hollósy életét és mun -
kásságát bemutató konferenciát, lelep -
leznek egy háromnyelvű (örmény, ma -
g yar, román) új emléktáblát, szent mi -
sét celebrálnak a festőművesz emlé ké -
re és megkoszorúzzák a római kato li kus
temetőben lévő sírját, továbbá tartanak 
még egy az örmény kultúrához köthető 
művészeti jellegű kiállítást is. Az ün -
nepségre terveik szerint meghívják majd
a romániai örmény katolikus ordi ná ri á -
tus apostoli kormányzóját, Nm. és Ft.
Jakubinyi György gyulafehérvári érse -
ket is. (szigetiporta.ro)

Fotó (alap):
Hollósy Si mon

fiatalkori
arcképe -

Mag yar Nemzeti 
Galéria Adattár

Cipősdoboznyi szeretet
Nem tudom, ki indította el a kezdeményezést, de mára tö -

megmozgalommá fejlődött. Nevezetesen, tőlünk nyu ga tabb -
ra, gyerekek egy cipősdobozba csomagolnak játékokat, ru -
há kat, édességeket, tanszereket, hogy számukra ismeretlen
gyerekeknek karácsonyi örömet szerezzenek. Jelkép értéke
is lehet minden doboznak a tekintetben, hogy karácsonykor
egy jászolbölcső is az öröm és szeretet megtestesítője lett a
benne szendergő ,,ajándékkal”.

Az elmúlt pénteken a nagybányai baptista gyülekezet
templomában János Csaba lelkipásztor és segítői ilyen ,,ci -
pősdobozba zárt szeretetet” osztottak szét az összegyűlt gye -
rekseregnek. Az örömszerzésre való ráhangolódást szol gál -
ta a közös éneklés, imádság, s nem utolsó sorban a kará cso -
nyi csodát megidéző bábjáték, melyet nagyváradi művészek
mutattak be.

Miután Isten áldásával elbocsátottak az Úr ha jlé ká -
ból, az úton hazafelé két felvetés foglalkoztatott. Mind -

kettő faj súlyos: hitünkről, megmaradásunkról szól.
Öröm volt együtt látni nagyszülőket, szülőket, gyereke ket

felhőtlen mosollyal arcukon. Nos, ebből a látványból adó dott
az első gondolat. Milyen jó lenne így együtt látni a csalá do -
kat a vasárnapi istentiszteleteken is. Ahogy ezt Ady is látta
hajdanán: ,,A templomba/ Hosszú sorban/ Indulnak el ifjak,
vének,/ Az én kedves kis falumban/ Hálát adnak/ A ma gas -
ság Istenének.” Álom vagy rege ez? Nem! Pusztán a fon tos -
sági sorrend eldöntése életünkre nézve!

Nem volt módomban összeszámolni a gyerekek létszá mát.
Istennek hála, igen szépszámmal voltak. Nos, ebből a hely -
zetértékelésből adódott számomra, de remélem mások szá -
mára is a második felvetés: hova ,,tűnnek el” ezek a gye re -
kek, amikor ősszel mag yar osztályokat kellene indítani??

Morfondírozásommal nem kívánok karácsony köze led tén
ünneprontó lenni, csupán számvetésre ösztönöznék máso kat
is. Sőt, újra Adyt idézve én is azt szeretném, ha ,,Nem volna
más vallás,/ Nem volna csak ennyi:/ Imádni az Istent/ És egy -
mást szeretni...”

Varga Károly

Könyvbemutató

Vicsai György: Szamosardó, falumonográfia
- folytatás az 5. oldalról -

Úgy gondolom, Vicsai György maradandót alko -
tott e könyvvel, amely a jövő nemzedék képvi selő i nek
a könyves polcán is helyet kap. Köszönjük neki a ki tar -
tó és áldozatos munkát, amivel beírta magát Sza mos -
ardó történetébe. Kívánunk neki további sok sikert! 

Végül Vicsai György szavaival zárnám: ,,Van, mi -
kor valaki valamit el akar érni az életben, akkor tesz is 
azért valamit. Nos, az én kis próbálkozásom a szülő -
falumról, Szamosardóról szóló monográfia lenne, mely
időseknek és fiataloknak egyaránt hasznára válna.”

Mátyás Elíz
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Budapesten lépett fel a
SZIGET Táncegyüttes

A táncosok egy családi koncerten vettek részt, amelyet a XVIII. ke -
rü leti házasságkötő teremben rendeztek meg, és egy sóvidéki koreog -
rá fiát adtak elő.

Az esemény szervezője a Turi csa -
lád volt, amelynek életében nagyon fon -
tos a néphagyományok őrzése és nagy -
ban hozzájárulnak a kerület kulturális
életének fellendítéséhez. A családfő az 
Óbudai Népzene Iskola elismert brácsa 
tanára, illetve a Jánosi Együttes tagja. Fe -
lesége logopédus, aki rengeteg népi mon -
dókát és játékot tanít a gyermekeknek,
szabadidejében a környező óvodákban 
tart táncházat. A gyermekek közül ki -
vé tel nélkül mindenki tanul valamilyen 
hangszeren, emellett a Tébláb Alapfo -
kú Művészeti Iskola elkötelezett tán co -
sai. A családi koncert már hagyo má -
nyos nak mondható, amelyet minden év -
ben a XVIII. kerületi polgármester ké -
résére rendeznek meg. A koncert fel lé -
pői között ott voltak a zenész barátok,
Olasz György és Szűcs Sándor, va la -
mint a Tébláb Alapfokú Művészeti Is -
ko la két csoportja is. A kisebbekből ál -
ló Lakazó csoport felcsíki, míg a na -
gyobbak, a Rezeda csoport kalotaszegi 

táncokat táncoltak. Az idei Fölszállott
a Páva középdöntőjébe is bejutott pá -
rosa, Farkas Hajnalka és Csákvári
Bálint is felléptek.

Határon túli fellépőként a SZIGET
Táncegyüttest hívták meg. A család
2013-ban már járt a Hollósy Házban
megrendezett néptánctáborban, most pe -
dig alkalom nyílt arra, hogy a tánccso -
portot vendégül lássák Budapesten. Az 
előadást mindannyian értékelték, ugyan -
akkor elhangzott az is, hogy Márama -
rosszigeten, ahol igazi kihívás megma -
radni magyarnak, nagy lépés, hogy ma -
g yar néptáncegyüttes mű ködik. A tánco -
sokat Vörös Árpád, a Tébláb Alapfokú
Művészeti Iskola művészeti vezetője is 
dícsérő szavakkal illette, és arra buz dí -
totta őket, hogy folytassák tovább ezt a 
munkát. Ugyanakkor már most meg hív -
ta a táncegyüttest a minden év tavaszán 
megrendezett Tébláb fesztiválra is.

A táncosok Budapesten táncházban 
is résztvettek, a XVIII. kerületi Rózsa

táncház vendégeiként a lányok egy mold -
vai koreográfiát adtak elő, majd az ot -
taniakkal közösen ropták a táncot.

A táncosok sikerélményről számol -
tak be. „Nagy öröm volt számunkra,
hogy részt vehettünk ezen a koncerten. 
Köszönjük a családoknak, hogy szál -
lást biztosítottak. Külön öröm volt, hogy
lehetőségünk volt bizonyítani saját ma -
gunknak is, hogy a kitartó munka meg -
hoz za gyümölcsét. Minden igyeke ze -
tünkkel azon leszünk, hogy eleget tud -
junk tenni a tavaszi meghívásnak, ahol

ismételten lehetőségünk lesz megmu -
tatni, hogy a mag yar népzenének és nép -
táncnak mekkora összetartó és közös -
ségformáló ereje van a szórványban.”
– mondták a lelkes fiatalok.

A táncegyüttes közel húsz tagot szám -
lál, a mostani budapesti fellépésre tízen 
utaztak el. Az előadásra való felké szü -
lés mellett a szórakozásra is jutott idő.
A fiatalok kilátogattak a Vörösmarty té -
ri adventi vásárba, és közös városnézés 
is volt.

(szigetiporta.ro)

A gyilkos naplója
folytatás a 4. oldalról

– Nagyrészt a gyantai kény szer lak -
helyre költöztetett dél-bihari zsidóság
tagjai jártak hozzánk. Köztük tanár, fény -
képész, orvos, órás-ékszerész, újságí ró,
akik később nagyon hálásak voltak é -
desapámnak, hiszen neki köszön hető en
a falu is befogadta őket. Apám a baráti
társaság néhány tagjával egy szatirikus 
lapot is szerkesztett, benne világpo li ti -
kával, helyi pletykákkal, tréfás reklá -
mokkal. Kézírással készült, de ro vato -
sí tott remek kis lap volt.

– Miből érzékelték ebben a Ro má -

niához tartozó dél-erdélyi faluban,
hogy végéhez közelít a háború?

– Az új helyzet érzékelésére nem
nagyon jutott idő a tragikus események 
előtt. Románia 1944. augusztus 23-i ki -
ugrása után az ország területén már nem 
zajlottak háborús események. Az észak
felé haladó, Leon ard Mociulschi tábor -
nok által vezényelt román hadosztály
azonban úgy tartotta, hogy nem a  ma -
gyar hadsereg az ellenség, hanem álta -
lá ban a magyarok. A tábornok több dél-
 bihari faluban, a Fekete-Körös alsó völ -
gyében gyilkosságokat rendelt el saját
állampolgárai el len. Gyanta esetében ez 
úgy szólt, hogy az utolsó emberig kiir ta -
ni a lakosságot, felégetni a falut. De nem -
csak Gyantának szántak hasonló sorsot.

– Senki sem menekült a pusz tí tá -
sok hírére?

– Naivak voltak az emberek. 1944
szeptemberében szűk kétszáz, nyugat
felé menekülő mag yar katona érkezett
Gyantára, ahol megálltak pihenni. A fa -
lu örömmel fogadta őket, a tisztek ná -
lunk laktak a parókián. Két-három na -
pot akartak ott tölteni, de a hírre, mi sze -
rint nagy létszámú román–szovjet had -
sereg-különítmény közeleg, korábban
felkerekedtek. Apám akkor már három 
hete munkatáborban volt, több mint
nyolcvan embert hurcoltak el, a kör -
nye ző falvak vezető embereit. A  ma -
gyar tisztek távozáskor hívták anyá mat:
jöjjön velünk a gyerekekkel, tiszteletes 
asszony, itt nincs biztonságban. Fel is
ültünk a szekérre, de az egyik szom -
szédasszony meggyőzte anyámat, hogy
ne hagyja ott őket, mi lesz, ha vissza -
jön a tiszteletes úr, és nem találja a csa -
ládját. Nemsokára valóban megér kez -
tek a román csapatok, Pop Augustin, a
falu román orvosa bújtatott bennünket. 
Nekünk, gyerekeknek egy fürdőszo ba -
szerűségben kellett csendben, sötétben 
kuksolnunk. Kint pedig zajlott az öldök -

lés. Anyámat cselédnek öltöztették be,
így szolgált fel este az ott vacsorázó
gyilkosoknak, amíg egyikük szóba nem
hozta: jó, jó, a pap lágerben van, de hol
a papné? Többet nem mert vissza men -
ni, bebújt mellénk.

– A Fekete vasárnap volt az első do -
kumentumfilm, amely tényszerűen, ta -
núk visszaemlékezése alapján igazol ja,
hogy Erdélyben nemcsak románel lenes
megtorlások zajlottak. Miből építke zett
a film elkészítésénél?

– A munkatáborból visszatért apám
az első gyűlésen a presbitérium tagja i -
val elmeséltette és lejegyezte a történ -
te ket. Így maradt nyoma az új anya -
könyvben – a régi a porig égett pa ró -
kiával együtt veszett oda –, hogy ki gyil -
kolt, hogyan, hány áldozat volt. Kor tör -
téneti, háborútörténeti dokumen tum nak
tekinthető. Hogy mindenki halálra volt 
ítélve, arról az emberek nem tudtak. Én 
is akkor szereztem tudomást róla, ami -
kor a film bemutatását követően Xan -
tus Gábor operatőrnél jelentkezett az
öldöklést vezető Bridea százados Ko -
lozsváron élő özvegye. Eredeti szán dé -
ka szerint tiltakozni akart az el len, hogy

a férjét tesszük felelőssé a történtekért.
Filmen rögzítve, magyarul mondta el:
jelentkezők hiányában Mociulschi tá bor -
nok két fiatal tisztnek adta parancsba a
falu lakosságának teljes likvidálását,
Bridea volt a végrehajtó, a másik a vég -
rehajtás ellenőrzője. Nyomatékosítan -
dó férje naplójából is idézett, amely ben
maga a gyilkos mondja el részletesen a
mészárlás körülményeit, ugyanazt, amit
annak idején a falubeliek édesapámnak 
is elmeséltek.

– Mit gondol, mi tartotta életben
a mag yar tévéadást a feszültsé gek kel
terhes kilencvenes években?

– Elsősorban az, hogy nagyon so kan
nézték magyarok, románok egyaránt.
Úgy gondolom, annak köszönhetően,
hogy a hiteles tájékoztatást tartottuk a
legfontosabbnak. És még valami: ha ’89
decemberének utolsó napjaiban lel kiis -
meretük parancsára nem rohantak vol -
na be tévések, rádiósok az öt évvel ko -
rábban megszűnt munkahelyükre, rá -
di óba, tévébe – Bukarestben lövöl dö zé -
sek közepette –, talán évek teltek volna 
el, amíg újraindul a mag yar nyelvű e -
lektronikus média. (Háromszék)

VICSAI GYÖRGY:

SZAMOSARDÓ
- Falumonográfia  -

cí mű kötete meg vásárolható
a Te leki Mag yar Ház ban
és a Bá nya vidéki Új Szó

szer kesz tőségében.
A 170 oldalas könyv ára: 10 lej.



Egy komplett tó
kiszáradt Bolíviában
Már a második tó száradt ki Bolí -

viá ban az országot hosszú ideje sújtó
súlyos aszály miatt. Az eredetileg 135
négyzet-kilométeres Uru-Uru-tóból
csak egy alig néhány méteres pocsolya

maradt az El Deber című lap tudósítása 
szerint. Kilenc hónappal ezelőtt a
mindössze 50 kilométerre délre fekvő
és 2300 négyzet-kilométeres Poopó-tó
– Bolívia második legnagyobb tava –
száradt ki. A tavaktól kétszáz kilo mé -
terre északra fekvő La Pazban hozzá -
vetőleg 400 ezer em ber szenved víz -
hiánytól két hete. A főváros környéki
három tározómedencében a szokásos -
nak alig a harmadára csökkent a víz
szint je. A hatóságok bejelentették,
hogy a jövő héten napi hárommillió
liternyi vizet szállítanak a helyieknek
tartálykocsikkal – közölte az ABI bolí -
viai hírügynökség. La Pazban több al -
kalommal tüntettek a kormányzat el len 
a vízellátás hiánya miatt. Evo Mo rales
elnök szükségállapotot hirdetett az
aszály miatt, amely 1980 óta a legsú -

lyosabb a dél-amerikai országban. Az
aszály mellett egyébként a dologhoz
kö ze lehet az erőltetett lítiumkiter me -
lésnek is. A lítium ugyan a zöldenergia 
egyik sarokköve, kitermelése viszont
borzasztóan megterheli az ökológiai
rendszert; sok talajvizet párologtatnak
el közben, ami kiszáradással fenyeget,
főleg a sivatagos dél-amerikai kiter me -
lőhelyeken – hívta fel rá a figyelmet
ko rábban a Mag yar Természetvédők
Szövetsége. A bányák környe zet szeny -
nye ző kloridvegyületeket képeznek, és 
abból vonják ki a lítium-karbonátot,
ami brutálisan károsítja a környezetet.
Ráadásul amíg ezt értelemszerűen azok
az országok szenvedik el, ahol a bá -
nyászat folyik, a hatalmas profitból
nem mindig részesülnek. (MTI)

Már megint Nagyszebent
ajánlják téli

városlátogatásra
Nagyszebent ajánlja téli városlá to -

ga tási topjában a The Guard ian. A lap
összesen 10 európai várost ajánlott,
kü lönös tekintettel arra, hogy hová le -
het eljutni fapados légitársaság jára tai -
val. Nagyszeben esetében azt emelik
ki, hogy olyan mintha téli menedéknek 
tervezték volna a havazásaival, a ka -
nyargós, macskaköves utcáival, a kö -
zép kori tornyaival és az ünnepi dísz -
kivilágításával. A látnivalók közül a
Nagypiacot emelik ki, de megemlítik a
hazugok hídját, az evangélikus székes -
egyházat, illetve a város közelében ta -

lálható Transzfogarasi útat és a pălti -
nişi (szebenjuharosi) síközpontot is.
Nagyszeben mellett még a szlovákiai
Poprádot, a németországi Baden-Ba -
dent, a boszniai Szarajevót, a svéd or -
szági Ĺre Östersundut, a lengyelor szá -
gi Poznant, a horvátországi Zágrábot, a 
norvégiai Tromsřt, a szlovéniai Ljubl -
ja nát és a németországi Memmingent
ajánlják. (Transindex)

Megtalálták a világ első
országúthálózatát

Mod ern lézeres technológia hasz -
ná latával a világ első országúthálózatát 
fedezték fel Guatemalában, a “maja
kultúra bölcsőjében”. Az összesen több
mint 240 kilométer hosszú, helyenként 
negyven méter széles, 17 országútból
álló hálózat El Mirador várost és a kör -
nyező településeket kötötte össze -
mond ta el Rich ard Hansen amerikai
kutató, a maja kultúra szakértője, az El
Mirador körüli medence régészeti pro -
jektjének vezetője. A mexikói határ -
nál, a Petén megyében lévő El Mirador 
Kr. e. 150 körüli hanyatlásáig a nyu ga -
ti félteke legnagyobb városa volt la -
kos ságát és méretét tekintve. Virág ko -
rá ban több mint egymillióan éltek El
Mirador környékén. “Ez volt az első
amerikai állam” - mondta Hansen. A vá -
rosban áll a 72 méter magas La Danta
piramisrom, Közép-Amerika leg maga -
sabb piramisa. Az úgynevezett Lidar
(Light De tec tion and Rang ing), vagyis
lézeralapú távérzékelés módszerével
lézersugarakkal vizsgálták át a szakér -
tők a földfelszínt, hogy létrehozzák a
régió két- illetve háromdimenziós tér -
képét. A kutatók eközben piramisokat,
teraszokat, csatornákat, vizesárkokat,
falakat és utcákat fedeztek fel. A mé -
rések során a kutatók összetett istálló-
és legelőrendszerre utaló jelekre is
buk kantak. A szakértők jövőre foly tat -
ják kutatásaikat. (MTI)

Sültcsirke illatú gyertyát
dobott piacra a KFC

A KFC amerikai étteremlánc egy
újdonágnak számító terméket, sült csir -
ke-illatú gyertyát dobott piacra. Ennek
az illatát a viaszban lévő fűszer- és
gyógynövénykeverékek adják, ame -
lyek ből szám szerint 11 található a ké -
szítményben. A gyertya arra is jó lehet, 
hogy rendhagyó módon dobjuk fel ve -
le a karácsony hangulatát, ha már unal -
massá vált az ünnepet jellemző klasz -
szikus fenyőillat. Az állatvédők is meg -
nyugodhatnak, ugyanis az új KFC ter -
mék csirkét még csak nyomokban sem
tartalmaz. Az új termék egyes rajon gó -
kat annyira fellelkesített, hogy már kö -
zösségi oldalon követelik az étterem -
láncot: dobjanak piacra csirke ízű ajak -
balzsamot, burgert és popcornt. Talán
éppen ezért, a terméket egyelőre még
csak Új-Zélandon lehet megvásárolni,

de egészen biztos, hogy nagy sikernek
örvendene Európa egyéb országaiban
is egészen addig, amíg nem akadna egy 
lelkes ínyenc, aki meg is eszi a fo -
gyasz tásra nem alkalmas terméket.
(Transindex)

A női lélekről
VÍZSZINTES: 1. No Clue. 13.

Hang remegtetés. 14. Ruhát vízben
tisz tít. 15. Becézett Mária. 16. Kassák
éjfélig szerkesztette. 17. Ezüstfehér
nemesfém. 19. Gleccservölgy. 20. Be -
cézett Emília. 22. Savmaradék! 23.
Nyíl végek! 24. A Toldi írója (János).
25. Használhatatlanná tesz. 27. Athéni
sportklub. 29. ... faciunt collegium;
Hár man alkotnak gyűlést. 30. Ameri -
kai tagállam; székhelye: Boise. 32.
Kár tyaletét. 34. Iskola, az odajárók
nyelvén. 36. Taszít. 37. Csernátoni
vár rom. 39. ... Ramazzotti; olasz éne -
kes. 41. És (lat.). 42. Sertésszállás. 44.
Iráni író (Bozorg). 45. Tapsolni kezd!
47. Két tonna! 49. Fémforgácsoló szer -
szám. 51. Világbajnok japán birkózó
(Maszaki). 53. A rejtjel kulcsa. 55.
Tinta (ang.). 57. Amerikai fizikus
(Cla r ence). 59. A ló kicsinye. 61. El -
avult. 63. Trícium és tellúr. 65. Tóth
Árpád szülővárosa. 66. Oktat, nevel.
68. Bent rekedtek! 69. Gerletollak! 71.
Francia területmérték. 72. Pataky At -

tila együttese. 73. Timur és ... (Gajdar). 
76. Betilt! 78. Nikkel és oxigén vj. 79.
Életem apadó ... (Ady). 80. Ballade
pour ...; Rich ard Clayderman zene -
műve.

FÜGGŐLEGES: 1. Néma vita! 2.
Rohanni kezdő. 3. A pincébe. 4. Me se -
mondó (Lajos). 5. Rabindranáth Ta go -
re regénye. 6. Finom olaj. 7. Trícium,
oxigén és deutérium. 8. Csodálkozik.
9. Kacat. 10. Valós részek! 11. Francia
város lakója. 12. ... Feuchtwanger; né -
met író. 16. No Clue. 18. Dél-amerikai 
indián nép. 19. Olasz hármas. 21. Me -
nekülő. 24. Firenze folyója. 26. Lát ha -
tó részlet! 28. Hiteles mérték. 29. Tó -
riumszilikát. 31. Loire-szakasz! 33.
Szo morú, lehangolt. 35. Csendestár -
sak! 38. Idegen női név. 40. Lakatlan
sziget! 43. Elem! 46. ... Kuroszava; ja -
pán filmrendező. 48. Bankban vannak! 
50. A nitrogén régi neve. 52. Alig
moccan! 54. Csőrös agyagfuvola. 56.
Dél-amerikai keselyű. 58. Szicíliai
vul kán. 60. Kacsafarok! 62. Állókép.
64. Szigetcsoport Szicíliától nyugatra.
67. Attól a naptól (lat.). 68. Történet,
kázus. 70. Nem hagy éhezni. 73. Szén
és rénium vj. 74. La ...; Bolívia
fővárosa. 75. A mélybe. 77. Talál. 79.
Telekrész! 81. Hajlat.
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Egy férfi közvetlenül karácsony előtt jön rá, hogy 
még semmit sem vett a gyerekének. Elrohan a legkö -
zelebbi játékboltb a, és megkérdezi az eladót:

- Mondja, mennyibe kerül az a Barbie-baba, ami
a kirakatban van?

- Ott van több is. A Tornázó Barbie 20 dollár, a
Vásárló Barbie és a Strandoló Barbie szintén 20 dol -
lár, míg az Elvált Barbie 300 dollárba kerül.

A férfi meghökken:
- Miért kerül ilyen sokba az Elvált Barbie?
- Mert az Elvált Barbiehoz tartozik még Ken há -

za, autója és motorcsónakja is.

***
Az ötéves kislányt megkérdezi a mamája, mit sze -

retne kapni karácsonyra.
- Fogamzásgátló tablettát - válaszolja a kicsike.
- Minek az neked?
- Már van négy babám és nem szeretnék még egyet.

***

Anya és lánya vásárolnak a plázában. Az anya
meg lát egy szőrm ebundát az egyik kirakatban, és azt 
mondja a lányának:

- Idén nem kell ajándékot vennetek nekem ka rá -
csonyra, majd veszek én magamnak.

A lány ránéz a szőrmebundára:
- De, anya! A szegény állat nagyon sokat szen ve -

dett azért, hogy te ilyen kabátot hordhass. Nem tar -
tod ezt kegyetlenségnek?

- Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a számlát
még néhány hétig.

***
Egy fiatal nő lakásában csöng a telefon:
- Jó napot kívánok! - szólal meg egy férfihang. -

Karácsonyi akciós hitellehetőségeket szeretnék ön -
nek ajánlani. Van-e szüksége jelzálog-hitelre?

- Nem, köszönöm.
- És olyan hitelre, mellyel az összes adósságát ki -

fizetheti?
- Nem, nincs adósságom.
- Akkor egy hitelre lakásfelújításhoz?
- Nem, köszönöm, nemrég újítottam fel a laká so -

mat saját pénzemből.
- Értem, és tessék mondani, férjet nem keres?

***
Karácsony előtt két pasi véletlenül összetolja a be -

vásárlókocsiját a szupermarketben.
- Jaj, bocsánat, csak a feleségemet keresem.
- Maga is a feleségét keresi? A magáé hogy néz ki?
- Az enyém gyönyörű, hosszú combú, vékony,

nagy mellű, szőke, hosszú hajú. És a magáé?
- Hagyjuk az én feleségemet, keressük meg in kább

a magáét!
***

Karácsony előtt három nyugdíjas ül egy kávé ház -
ban egy csésze kávé mellett. Nézik, hogy odakint nagy
pelyhekben hull a hó, az emberek csomagokkal meg -
pakolva jönnek-mennek. Megszólal az első: 

- Mégiscsak jó dolog a karácsony. 
A második megjegyzi:
- Bizony jó dolog, de a szex még jobb.
Erre a harmadik:
- Lehet, hogy jobb, de karácsony gyakrabban van.

***

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra
téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, mi -
vel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás, főleg
így, karácsony előtt. Úgy gondolja, hogy a legjobb mód -
szer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebé del, 
így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy
zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.

- Jó napot, uraim! - kezdi a mondandóját mo so -
lyogva. - Ismerik önök Jézus Krisztust?

A munkások egymásra néznek döbbenten, majd
egyikük odakiált az építkezés másik végében ül dö -
gé lő munkásoknak:

- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé' kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

HETIRENDEN:
Mária és József állnak Betlehemben, a jászol

előtt.
- De gyönyörű gyermekünk született, József. 

Sze rinted mi legyen a neve?
- Szerintem nevezzük el Ödönnek.
- Jééézus!
- Hm, az sem rossz!

A HÉT MOTTÓJA:
Karácsonyi gyerekszáj

1. ,,Ilyenkor átjön nagyi és vigyáz rám, hogy
hagyjam anyát főzni, meg a papát csúnyán be szél -
ni.”

2. ,,Nem kell nekem karácsonyfa, csak sok min -
den legyen alatta.”

KULTÚR-TÁJ:
Karácsonyi vers

Kis karácsony, nagyker áron, 
Átcímkézték a kalácsom, 

Színes TV részletekre, 
Behajtó jön két hetente. 

Jajj, de szép a karácsonyfa, 
Zárlatos az egyik gyertya, 

Megoldást nyújt minden bajban, 
Mű fenyőfa, made in China.

MAGAZIN:
 A falu plébánosa karácsony táján bemegy az

ünnepnek megfelelően szépen feldíszített temp lom -
ba. A döbbenettől földbe gyökerezik a lába. A kis
Jézuska eltűnt a jászolból! Sok mindent átélt idős
ember volt már, de ez a felfedezés egy sokkal ért fel.

Nagyon szomorúan csukta be maga mögött a
templomajtót, s szinte az utolsó pillanatban vette
észre a fényes, új biciklijéről integető 8 éves Pistit.

- Plébános úr, plébános úr, tessék engem meg -
várni! - kiabált az atya után Pisti, és odakere ke zett
a templom elé.

Vadonatúj biciklije csomagtartójában nem más
feküdt, mint az elveszett kis Jézus.

- Tetszik tudni, megígértem a Jézuskának, ha
megkapom a biciklit karácsonyra, hálából elvi szem
egy körre!

Doktor úr! 
Egyszerűen úgy
érzem, mintha
követnének!

AJÁNDÉK IS, MEG NEM IS    moricka.hu

- Állítólag összeomlott a Mikulás számítógé pé -
nek a cím- és adatállománya, így most mindenki

csupa marhaságot kapott karácsonyra...
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EKE-memória kártyák
El tudja képzelni, hogy gye reke nem csak a szá mí tógép előtt ül, ha nem a

kö zös játék, a természet és a hasz nos
tudás felé ka csintgat? Van rá mód,
hoz zá pe dig eszközt kínál az Erdé lyi
Kárpát-Egyesület. Az EKE-memó -
ria kártya en nek a kul csa, mellyel
játsz va is mer he tik meg ki csik és na -
gyok Er dély szép sé geit, ter mészeti
tá jait, ne ve zetes épít mé nyeit, az állat- 
és nö vényvilág színe- ja vát. És a kár -
tyá zás csak a kez det, melynek foly -
tatása a vágy: élőben is megis mer ni
az er dé lyi cso dákat. És ezzel minden 
szülő egyet érthet, hisz alap vető kö -
te lességünk érté keink átadá sa gyere -
keink nek. Ára 7 lej.

Az Erdélyi Kár pát- Egyesület legújabb ki ad vá nyait (Erdélyi Gyopár, EKE-füzetek, falinaptár, illetve EKE- me móriakártyák) ke resse az EKE Gu tin
Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tősé gében, valamint a nagy bá nyai De mokrácia Központ ban, illetve megren del hetők az eke@eke.ma címen.

EKE-bakancs
 Tisztelettel meghívjuk önt egy 

különleges túrasorozatra, melyen
lehetősége adódik megismerni Er -
délyt, ezernyi csodájával, erde jé -
vel, mezejével és lakóival együtt.
Utazásra hívjuk, mely során az
időben is ba rangolhat: maivá vá -
lik a tör ténelem, és a jelent für -
kész ve beleláthat a jövőbe is. Ab -
ba a világba, ahol a ter mé szetjá -
rás, a honismeret és a környezetvédelem az alap érték. Amit hoznia kell ma gával, 
az a kíváncsisága és lelkének nyitottsága, vala mint több pár bakancs: egy, ame -
lyik lábát óvja, és egy, amelyik útitárs lesz, el iga zí tó az útkereszteződéseknél.
Ezt ki ne felejtse hátizsák jából! Válasszon hát útirányt, és bakancsot hozzá az
Erdélyi Kárpát-Egyesület már megjelent négy kötetéből, az EKE-bakancs soro -
zatból!

A kiadványsorozat első négy része: Ba rangolások a Remetei- szikla szo ros és
a Be dellő kör nyé kén / Ba rangolások Bras só kör nyé kén / Ba rango lá sok a
Köz pon ti- és Észak- Har gitán / Ba rango lá sok Várfalva községben és kör -
nyékén. Ára 12 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 5 finom 
 karácsonyi
 koktél 
 recept

Szeretné vendégeit el káp ráztatni karácsonykor? Ak kor keverjen nekik
egy különleges koktélt  a szemük láttára! Öt koktélt mu tatunk be, amelyek
nagyban növelik az ünnep hangulatát!

Bar ba dos punch
Hozzávalók: 3 cl fehér rum, 3 cl sötét rum, 1 dl ananászlé, 3 cl mangólé, 2 cl

citromlé, 1 cl cukorszirup, 1/2 hámozott banán, banánkarikák, és néhány bio cit -
romkarika.

A banánt turmixoljuk össze a citromlével, és a cukorsziruppal, majd öntsük
bele egy jéggel félig megtöltött üveg tálba. Ezután adjuk hozzá a rumot, az ana -
nászlét, a mangó levet és jól keverjük el. Végül díszítsük banán és citrom ka ri -
kákkal.

Ber muda High ball
Hozzávalók: 3 cl gin, 3 cl brandy, 1,5 cl száraz vermut, gyömbér ízű üdítő.
A gint és a brandyt, valamint a vermutot, töltsük bele egy koktélos pohárba,

keverjük össze, majd öntsük fel a gyömbér ízű üdítővel.

Brandy flip
Hozzávalók: 6 cl brandy, 1 tojássárgája, 1 kávéskanál cukorszirup.
A hozzávalókat egy koktél shakerben rázzuk össze, majd a koktélt öntsük ki

jéggel félig töltött poharakba. Ízlés szerint díszítsük.

Coffie cooler
Hozzávalók: 5 cl vodka, 3 cl kávélikőr, 3 cl tejszín, 12 cl hideg főzött kávé,

1,5 kávéskanál cukorszirup, 1 gombóc vanília fagylalt.
A hozzávalókat, a fagylalt kivételével, egy shakerben rázzuk össze, majd

öntsük bele egy jéggel töltött pohárba, végül tegyünk a tetejére egy gombóc
fagylaltot. Keverővel és szívószállal kínáljuk.

Gilroy
Hozzávalók: 2 cl dry gin, 2 cl meggylikőr, 1 cl száraz vermut, 1 cl citromlé, 1

öntet or ange bit ter.
A hozzávalókat öntsük keverőpohárba, ott vegyítsük össze, majd töltsük ki

koktélos poharakba, és díszítsük ízlés szerint. (noinetcafe)

 Erdélyi Gyopár 6.
Kuriózumokkal, érdekességekkel, élmé nyek -

kel van tele az Erdélyi Gyopár idei utolsó lap -
száma. Bőséges olvasnivaló van az Erdélyi Kár -
pát-Egyesület osztályainak életéről, de az or szá -
gos EKE kezdeményezéséről is. Ugyanis 75 év
után újra néprajzi bált szervezett a természet já -
rást, honismeretet, környezetvédelmet zászlajá -
ra tűző szervezet. Akárcsak az egykori ekések, a
mostaniak is felöltötték a népviseletet, így mu -
tatta meg igazi tarkaságát-gazdagságát Erdély. 

A kéthavonta megjelenő folyóirat most igazi
különlegességgel kecsegtet. Be mutatja, hogy
van nak emberek, akik elindulnak a Himalájába,
ekés társaik nyo mába szegődnek, hogy a feledés 
el len tiltakozzanak. Négy gyergyói ekés járt a Kancsendzönga alaptáborában, és
állított emléktáblát Erőss Zsoltnak és Kiss Péternek a legmagasabban fekvő
buddhista kolostorban. A tudósítások, beszámolók mellett egy lehetőségre is
fény derül a lap ha sáb jain: a Gyergyói Hegyimentő Szolgálat egyik alapítójának
emlékére via ferratát készítettek a Kis-Cohárdon. 

Szintén e lapszám tartalmát gazdagítja az a környezetvédelmi vetélkedőről
szóló írás, melyből kiderül, természetes anyagokból milyen sokféle állatfigura
készíthető egy kis leleményességgel. És ezúttal sem marad ki a természeti jelen -
ségek ismertetése, a csillagnéző rovat, a gombaismertető, gyógyvizeink bemuta -
tása... Aki kirándulni készül, annak az Erdélyi Gyopár két hűséges szerzője ad
útbaigazítást. Mindketten – bár különböző szempontok alapján – a Szent Anna-
 tó és a Mohos-tőzegláp bejárását javasolják. 

Az év utolsó lapszámát tarthatja hamarosan kezében az olvasó. Színes tar tal -
mát egy jókívánsággal toldotta meg a szerkesztőcsapat. „Igazi boldogság száll -
jon a világra” – ezt kívánja tiszta szívből az Erdélyi Gyopár szerkesztősége
azoknak, akiknek fáj a nagyváros durva zaja, és megpihenni vágynak a hegyek -
ben, odahaza. Jövőben is legyen részünk a természet békéjéből, az együttlét
öröméből!
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APRÓHIRDETÉSEK

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

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

Olcsó üdülési lehetőséget kíná -
lunk Hajdúszoboszlón, reggeli és va -
csora 7 éj (8 nap) 400 lej sze mé lyen -
ként, vagy 3 éj (4 nap) 200 lej sze mé -
lyenként.

Érdeklődni a 00-36-52271848-as
telefonszámon, vagy mobilon:

00-36-30-4557227;
Ünnepekre is fogadunk vendé ge -

ket (karácsony – újév – húsvét)!

GYÁSZHÍR

Csak az hal meg, akit elfe lej te nek.
/ Örökké él az, akit nagyon szerettek.

(Tóth Árpád)
Fájó szívvel búcsúzunk

HALLER MÓNIKÁTÓL,
volt Segítő Mária Légiós tagtár -

sunktól, aki nagy Szűzanya-tisztelő volt.
Adjon a Jóisten erőt családjának

elviselni ezt a nagy veszteséget.
A nagybányai Szentháromság temp -

lom Mária légiósai
 
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör tagjai meg ren -
düléssel értesültünk szeretett pálya -
társunk és barátunk

ROMOK KÁROLY
(Karcsi)

oly hirtelen és váratlanul bekövet -
kezett megjelenéséről a Nagy Rende -
ző színe előtt.

Őszinte részvétünk a gyászoló csa -
ládnak. Emléked megőrízzük!

Nyugodj békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik a szeretett halottunk

UDVARI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek, fájdal munk -
ban osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Elcsitult a szív, mely értünk do -
bogott, / Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. / Számunkra te soha nem
leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint
a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk 2015 de -
cem ber 20-ra. Egy éve, hogy a ke gyet -
len halál elragadta szerettei köréből a
drága jó férjet, édesapát, nagyapát, déd -
apát

ILYÉS PÁL
mérnököt.

Akik ismerték és szerették, gon -
doljanak rá egy percre.

Nyugodjék békében! A család

Vasárnap, de cem ber 25-én lesz 6
he te, hogy

ORBÁN SÁNDOR
eltávozott szerettei közül.
Legyen áldott örök pihenése.
Emlékét kegyelettel őrzi bánatos

felesége, leánya, veje és unokái.

Küzdöttél, de már nem lehetett / a
csend ölel át és szeretet. / Csak az hal
meg, akit elfelejtenek. / Örökké él az
akit nagyon szerettek.

Fájdalommal emlékezünk  a drága 
férjre, édesapára, nagyapára

FEKETE LÁSZLÓRA,
aki 21-én volt immár 6 hónapja,

hogy itt hagyta szeretteit.
A Jóisten őrködjön nyugalma fö lött.
Emlékét kegyelettel és fájó szív -

vel őrzi bánatos családja.

13 éve annak a szomorú napnak,
amikor drága nagynénink

MONI KATALIN
és másfél éve drága nagybátyánk

MONI GYÖRGY
örökre eltávoztak közülünk.
Nyugalmuk legyen csendes.
Emléküket megőrízzük.
Tünde és Imre

Küzdöttél, de már nem lehetett, / A 
csend ölel át és a szeretet. / Csak az
hal meg, akit elfelejtenek. / Örökké él
az, akit nagyon szerettek!

Fájdalommal emlékezünk drága ro -
konunkra, barátunkra, ismerősünkre

MUTAFOV PÁL

nyugalmazott  közgazdászra, aki Nagy -
bányáról települt ki Svédor szág ba.

Ott érte a kegyetlen halál kb. há -
rom hete 75-ik életévében.

A Jóisten őrködjön nyugalma fö -
lött.

Emlékét kegyelettel és fájó szív vel
őrzik bánatos szerettei.

Szomorúan emlékezünk. 15 éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a drá -
ga édesanya, nagymama, dédnagy ma -
ma és anyós

METZ MÁRTA
nyugalmazott  tanárnő
örökre elköltözött.
Csendes álma fölött őrködjön a sze -

retet és az emlékezés.
Családja

GYÓGY TOR NA
– legközelebb január 10-én, a Ház -

ban! Addig is áldott ünnepet kí vá -
nunk csopor tunk minden tagjá nak!

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei. Értékes információ -
kat kapha tunk az adott kor fotog rá -
fiai látás módjáról, építészetéről. Ne 
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szel -
lemi kin cseket. Őrizzük meg gyűjte -
mé nyünk ben vagy 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.

A Balogh Me la nia & Tréger
Rolland Közjegyzői Iroda kel le -
mes karácsonyi ünnepeket és bol -
dog új évet kíván minden kedves
ügyfelének!

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

Mozdulj magadért!

AEROBIK
a Teleki Mag yar Házban
bármely korosztály számára!

2017. január 10-től
minden kedden
19:15 - 20:15 óráig

Amit hozz magaddal: kényelmes 
sport ruházat, sportcipő, törülköző
és a jókedved.

Szeretettel várunk!

Egyéb részletek, információk a 
helyszínen vagy a Ház irodájában.
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Bezáratja a Na tional Arenát
a FIFA, de a román csapat

számíthat nézőire 
Stadionbezárással és pénzbírsággal büntette Románia Lab darú -

gó-szövetségét (FRF) a FIFA fegyelmi bizottsága, de nem kell zárt ka -
puk mögött megrendeznie a felnőtt válogatott soron következő, Dánia 
elleni világbajnoki selejtezőjét – olvasható az FRF közleményében. 

A világszövetség illetékesei úgy ha -
tároztak, hogy a Románia–Len gyel or -
szág novemberi vb-selejtezőn tapasz -
talt szurkolói rendbontások miatt a „pi -
ros-sárga-kékek” március 26-ára terve -
zett hazai vb-selejtezőjét el kell köl töz -
tetniük a bukaresti National Arenából,
miközben a második, hazai pályás ösz -
szecsapásra vonatkozó stadionbezárást 

két évre felfüggesztették.
A hazai szervezetnek emellett 95 e -

zer svájci frank pénzbírságot és  továb -
bi 3 ezer frank eljárási költséget kell ki -
fizetnie. Románia négy forduló után 5
ponttal áll az E csoport negyedik he lyén
– Lengyelország (10 pont), Monte neg -
ró (7) és Dánia (6) mögött. 

(Krónika)

Megvédte címét a norvég
kézilabda-válogatott 

Norvég sikerrel ért véget Svédországban a női kézilab da-Eu ró pa-
 bajnokság 12. kiadása. A magas színvonalú, rendkívül izgalmas va -
sár napi döntőben a címvédő egy góllal győzte le a hol land csapatot.

A norvégok hetedik alkalommal di a -
dalmaskodtak az Eb-n, 2014-ben a kö -
zös rendezésű horvát-mag yar tornán szin -
tén ők végeztek az első helyen.

A göteborgi Scandinavium-aré ná ban
nagy meccset játszott a két válogatott.
A második eséllyel induló hollandok két -
szer is úgy tűnt, hogy meglóghatnak az
első félidőben, de a norvég együttes 9-
 6-ról, majd 13-9-ről is kiegyenlített.

A térfélcsere után már a favoritok
vették át a kezdeményezést, a 46. perc -
ben öt góllal vezetett az izlandi Thorir
Hergeirsson által felkészített északi e -
gyüttes. A hollandok nem adták fel, Tess
Wester bravúros védésekkel tartotta ver -
senyben a németalföldieket. Négy má -
sodperccel a vége előtt el veszítette a lab -
dát a támadásban lévő hol land alakulat, 
Norvégia 30:29-re nyert. A Győri ETO-t
erősítő Nora Mörk 12 gólt tett hozzá
csapata végső sikeréhez, klubtársa Cor -
nelia Nycke Groot a túloldalon öt, míg
a Ferencvárosnál játszó Danick Snelder
hat gólt szerzett.

A norvég lányok hibátlanul telje sí -

tet tek Svédországban, sem a csoport kör -
ben, sem a középdöntőben nem találtak 
legyőzőre. Korábban a bronzmér kőzé -
sen Fran ciaország három egységgel,
25:22-re verte Dániát, a skandinávok
azzal vi gasztalódhatnak, hogy a negye -
dik hely is kijutást ér a jövő évi, né met -
országi világbajnokságra.

Az Európai Kézilabda Szövetség
összeállította a torna álomcsapatát:
San d ra Toft Galsgaard (kapus, Dá nia),
Camilla Herrem (balszélső, Norvégia),
Cristina Neagu (balátlövő, Románia),
Nycke Groot (irányító, Hollandia), Car -
men Martín (jobbátlövő, Spanyol or szág),
Yvette Broch (beálló, Hollandia), Béat -
ri ce Edwige (legjobb védő, Francia or -
szág). Végső sorrend: Európa-bajnok:
Norvégia; Ezüstérmes: Hollandia; Bronz -
érmes: Franciaország; 4. helyezett: Dá -
nia; 5. Románia; 6. Németország; 7. O -
roszország; 8. Svédország; 9. Szerbia;
10. Csehország; 11. Spanyolország; 12.
Magyarország; 13. Montenegró; 14. Szlo -
vénia; 15. Lengyelország;16. Horvát -
ország. (Orbán Zsolt – Maszol)

Balaj Cristi letette a sípot
„Nem hittem volna, hogy ennyire szeretnek!” – mondta könnyeivel 

küszködve Balaj Cristi nagybányai labdarúgó játékvezető az utolsó hi -
vatalos mérkőzése – Gaz Metan – Astra 0 – 1 – hármas sípszava után.

Tudni kell, hogy a labdarúgó játék -
vezetők a szabályok szerint csak 45 é ves
korukig vezethetnek hivatalos mérkőzé -
seket, viszont vannak kivételes esetek, a -
mikor ez a korhatár kitolódhat.

„Egyszer ennek a pillanatnak is be
kellett következnie, bár még folytatni
szerettem volna a bíráskodást egy ideig.
Tárgyaltam is erről bizonyos illeté ke -
sek kel, - nem szeretném megnevezni ő -
ket, mert egyesek számára kínos fejle mé -
nyekkel járna - de nem járt ered mény -
nyel.” Újságírói kérdésre válaszolva
Cristi nem zárta ki annak lehetőségét,
hogy jelöltesse magát a Román Lab da -
rúgó Szövetség elnöki tisztségére, de
ez még a jövő zenéje. Tény, hogy Balaj
Cristi pályafutása során becsülettel helyt -
állt mind hazai, mind nemzetközi meg -
bizatásai teljesítése közben, követ kezés -

képpen hisszük, hogy megválasztása e -
se tén ugyanolyan lelkiismeretesen vé -
gezné a szövetség irányítását, mint tet -
te azt bírókény, mitöbb, ideje volna már
a váltásnak, annak, hogy végre a lab da -
rúgásról, mint sportról legyen szó, nem 
kétes pénzügyi machinációkról. Balaj
Cristi képes lenne olyan munkatár sa kat
találni, akik hozzá hasonlóan becsü le te -
sek és vissza akarják adni a sport ked ve -
lőknek a labdarúgás tisztaságát, hogy új -
ra megteljenek a lelátók!

Cristi, fel a fejjel! Köszönjük, amit
eddig tettél a labdarúgásért, hisszük, hogy
lesz folytatás!

(Simori)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Nemzetközi egyesület alelnöke lett Novák Eduárd 
A csíkszeredai paralimpiai, világ- és

Európa-bajnok Novák Eduárdot, a Ro -
mán Kerékpáros Szövetség elnökét hét -
végén megválasztották a Balkán Ke rék -
páros Egyesület alelnöki pozíciójába –
tájékoztat a román szövetség honlapja.

A testület isztambuli kongresszusán 
mind a 12 tagállam, azaz a Moldovai
Köztársaság, Románia, Szerbia, Bosz -
nia-Hercegovina, Koszovó, Monte neg -
ró, Albánia, Macedónia, Bulgária, Tö -
rökország, Görögország és Ciprus kül -

döttjei megjelentek. A tanácskozáson
továbbá részt vettek az Európai Ke rék -
páros Egyesület vezetői is.

A Balkán Kerékpáros Egyesület el -
nökének Szasho Dimitrijoszkijt (Mace -
dónia) választották, a két alelnök Vla -
di mir Kuvalja (Bosznia-Hercegovina)
és Novák Eduárd lett. A Balkán Ke rék -
páros Egyesület céljai között szerepel a
kerékpáros sportok népszerűsítése a gye -
rekek körében, valamint a szak embe rek:
edzők, bírók képzése. (Agerpres)

Vb-selejtező: ellenfelet kapott a mag yar és a
román kézilabda-válogatott 

Az Európai Kézilabda Szövetség képviselői szombaton kisorsolták Gö te -
borgban a jövő évi női világbajnokság második selejtezőkörének párosítását.
A magyarok a szlovákokkal, míg a románok az osztrákokkal játszanak 2017.
júniusában. A németországi tornán a házigazdákon kívül eddig a világ baj no -
ki címvédő norvégok, valamint a francia, dán és hol land válogatott részvétele
biztos Európából. A maradék kilenc európai kvótáért 18 csapat játszik oda- -
visszavágós rendszerben június 9–11., majd június 13–15. között. A román és 
a mag yar csapat egyaránt hazai pályán kezd.

2017-es női kézilabda-világbajnokság, Németország
Az európai selej tező párharcai: Montenegró–Fehéroroszország, Olasz or -

szág–Szerbia, Oroszország–Lengyelország, Magyarország–Szlovákia, Romá -
ni a–Ausztria, Ukrajna–Spanyolország, Horvátország–Szlovénia, Csehor szág–Tö -
rökország, Macedónia–Svédország.

Hosszabbításban lett világbajnok a Real 
A Real Ma drid nyerte a Japánban rendezett labdarú gó-klub világ -

bajnokságot, miután a vasárnapi fináléban a mesterhármast jegyző
Cristiano Ronaldo vezetésével, hosszabbítás után 4-2-re legyőzte a
házigazda Kashima Ant lers együttesét.

A királyi gárda már a 9. percben Ben -
zema góljával megszerezte a vezetést.
A domináló spanyol együttesnek több
lehetősége is volt a különbség növe lé -
sére, ám újabb gólt némi meglepetésre a
japán bajnok szerzett: a házigazda Si -
baszaki Gaku találatával egyenlített a
szünet előtt. A fordulás után Sibaszaki
18 méterről újra bevette Keylor Navas
kapuját, ám 8 perc múlva Cristiano Ro -
naldo büntetőből egyenlített.

A rendes játékidő nem hozott újabb
találatot, a hosszabbításban Benzema
tökéletes ütemű kiugratása után Ro nal -
do megszerezte második gólját. Bár a ja -
pán együttes a kapufát eltalálta még, a
következő gólt a négyszeres aranylab -

dás portugál támadó lőtte, így a Real
Ma drid megnyerte a finálét, s klubcsú -
csát tovább javítva immár 37 tétmér kő -
zés óta veretlen. Ez volt a királyi gárda
ötödik sikere a sorozatban, ezzel az ö -
rökrangsor élére lépett, megelőzve a
négyszeres győztes AC Milant.

Klubvilágbajnokság, döntő: Real
Ma d rid–Kashima Ant lers 4-2 (1-1, 2-2, 
4-2) – hosszabbítás után. Gólszerzők:
Benzema (9.), C. Ronaldo (60., 98., 104,
az elsőt 11-esből), illetve Sibaszaki (44.,
52.).

A 3. helyért: Atlético Nacional (ko -
lumbiai)–Club América (mexikói) 2-2
(2-1) – tizenegyesekkel: 4-3.

(Krónika)


