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Egészségben, egyéni és
közösségi sikerekben bõvelkedõ
BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk minden kedves
Olvasónknak, Barátunknak,
Támogatónknak és
Partnerünknek!
Kívül, belül maradjon/ Békében az ország;/ A vásárra
menőket/ Sehol ki ne fosszák./ Béke legyen a háznál/ És a
szívredőben./ Adjon Isten, ami nincs,/ Ez új esztendőben.
(Arany János)

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk
minden nagybányai, Nagybánya környéki és
Máramaros megyei magyarnak!
Vida Noémi,
Nagybánya alpolgármestere,
a Nagybánya Központú Területi
RMDSz szervezet elnöke

Apjok Norbert
parlamenti képviselő

2017-ben is lesz
Új Szó-s falinaptár!
Év elején keresse a
laptestben.
***
Látogassa jövőre is a
Bányavidéki Új Szó
folyamatosan frissülő
honlapját.
Jegyezze fel, jegyezze meg:

www.ujszo.ro

JÖN! JÖN!! JÖN!!!
ISMÉT JÖN!!!!
A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör
minden év végén színházi bemutatóval kedveskedik hűséges nagybányai közönségének. Az idén az eddigiektől eltérően egy fergeteges vígjáték volt terítéken, amely –
hisszük – elnyerte az önök tetszését. Igenám, de, mint az
utóbbi néhány évben – sajnos – rendületlenül nyomaszt
és követ bennünket az a fránya pénzhiány! Megjegyezzük: egy-két kivétellel színjátszó körünket anyagilag nem
támogatja senki. A szükségmegoldás az önök jóindulatában leledzik. Arra gondoltunk, hogy aki 50 lejjel járul
hozzá költségeinkhez (díszlet, jelmez, színházi személyzet,
reklám stb.), azt egy két személyre szóló meghívóval honoráljuk. Persze, nagyobb összegeket sem utasítunk vissza,
sőt, ha úgy gondolják, név szerint köszönjük meg mindenkinek a támogatást a BÚSZ hasábjain.
A következő előadásra 2017. január 6-án, pénteken 18.00 órától kerül sor a Városi Színházban.
Akik jegyet szeretnének igégyelni, hívják a
0745-790 554-es telefonszámot (Szigeti).
Bízunk az önök nagylelkűségében!
Boldog új évet kívánunk!

A máramarosszigeti városházán
kántáltak a leöweys diákok és tanárok
Betlehemessel és dunántúli
ugróssal is készültek a középés nagycsoportosok
Nemcsak a karácsonyi hangulatot alapozták meg előadásukkal a Leöwey Klára Elméleti Líceum közép- és nagycsoportos óvodásai, hanem ők maguk is megismerhették
és megtanulhatták a karácsony történetét, a téli vakációt megelőző szereplésükre készülve. (Részletek a 2. old.)

Fotó: Sarkady Szilárd

A Leöwey Klára Elméleti Líceum diákjainak és
pedagógusainak egy csoportja a máramarosszigeti polgármermesteri hivatalban is köszöntötte a
karácsonyt.
Az intézményben a város polgármestere, Horia Scubli, az alpolgármester, Béres Ildikó és
más dolgozók hallgatták a magyar és román karácsonyi énekeket, amelyeket gitáros kíséretben adtak elő a kántálók. Horia Scubli megköszönte a rövid ünnepi műsort, ajándékokat
nyújtott át, majd elmondta, egy
régi mondás szerint annyira lesz
jó mindannyiunk karácsonya,
amennyire jók voltunk egész évben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Máramarossziget egy
multikulturális város, ahol összhangban élnek egymással a nemzetek, románok, magyarok, ukránok. Ezt követően Béres Ildi-

kó jelenlegi alpolgármester, az
iskola volt igazgatója behívta
az irodájába a vendégsereget,
és ünnepi falatokkal kínálta őket. A városvezető meglepetésének adott hangot, hogy egykori diákjai és tanártársai eljöttek hozzá karácsonyt köszönteni. „Sok éve biztos nem hallatszott magyar kántálás a máramarosszigeti polgármesteri hi-

vatalban, a Leöwey Klára Elméleti Líceum tanulói és tanárai most első ízben jöttek el, és
elhozták a magyar hangot a város vezetéséhez. A diákok a magyaron kívül románul is kántáltak, ebből is látszik, hogy nyitottak a mellettük élő népek kultúrája iránt is.” – fogalmazott
az alpolgármester.
(szigetiporta.ro)
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Betlehemessel és
dunántúli ugróssal is
készültek a közép- és
nagycsoportosok
Meghívó
Ha eddig nem volt terved és ötleted, akkor tarts
velünk, hogy együtt búcsúztathassuk az év utolsó napját, melynek keretén belül kabaréjelenetekkel, népdalcsokorral, valamint ardói
csárdással, majd ezt követően reggelig tartó
mulatsággal szórakoztatjuk a megjelenteket.
Helyszín: szamosardói kultúrotthon.
Időpont: 2016. december 31.
Házigazda: szamosardói ifjúság.

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség templomában december 31-én óesztendőt búcsúztató, január 1-jén pedig ünnepi újévi istentiszteletre várnak mindenkit.
* Szentmisék ünnepi rendje a veresvízi Krisztus
Király plébánián:
December 30-án, a Szent Család ünnepén: 10 és 18 órakor
December 31-én este 18 órától év
végi hálaadó szentmisét tartunk
Január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén: 10 és 18 órakor

Nemcsak a karácsonyi hangulatot alapozták
meg előadásukkal a Leöwey Klára Elméleti
Líceum közép- és nagycsoportos óvodásai,
hanem ők maguk is megismerhették és
megtanulhatták a karácsony történetét, a téli
vakációt megelőző szereplésükre készülve.
A két csoport 16 kis óvodása együtt készült a nagy mák Tünde óvónő és Kovács Ildikó dadus állítottak
napra, hogy megörvendeztessék családtagjaikat egy össze és tanítottak be – felvonultatták az adventi váünnepváró előadással. Szereplésükben – amelyet Le- rakozást és a karácsony eljövetelének más mozzanatait, majd a betlehemi történetet is eljátszották. Zárásként dunántúli ugrós néptáncot mutattak be, a tájegység viseletével harmonizáló öltözékben. A pörgős tánclépéseket és a koreográfiát Lovász Dénes, a Petőfi Sándor Program máramarosszigeti ösztöndíjasa tanította a nagycsoportosoknak. Szeptember óta heti egy alkalommal tartottak néptáncórát.
Az ünnepváró előadásra a szülők is készültek, így
egy kis meglepetéscsomag is érkezett a gyerekeknek
a Jézuskától, majd szeretetvendégséget tartottak, otthonról hozott sütivel és üdítővel kínálhatták meg egymást.
(szigetiporta.ro, fotó: Balogh Edgár, Sarkady Szilárd)

* A Szentháromság plébánia újévi
szentmise rendje:
December 30-án, a Szent Család ünnepén: 8, 10, 18 órakor. Ezen a napon
megáldják a jubiláló házaspárokat
December 31-én: 8 órától szentmise
18 órától – Évvégi hálaadó szentmise
23-24 óra– Szentségimádás
2017 január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén: 8, 10, 11.30,
18 órától. Mivel ez a hónap első vasárnapja, a 11.30-as szentmise után szentségimádást tartunk.
Újabb mesés esemény szemtanúi lehettünk, melyet a Domokosi KultuBunda Csilla rális Egyesület szervezett és kivitelezett. Ennek ismét a domokosi ifjúság

Karácsonyi előadás Domokoson

által otthonosan berendezett kultúrotthon biztosított teret, az időpont pedig karácsony napja (december 25.) volt.
Szigyártó Katalin karácsonyi dalával vette kezdetét az este. Ezután a gyerekek modern, illetve széki tánca és Furulyás Jani nótacsokrának bemutatásával
folytatódott az eseménysor, amit vicces jelenetek követtek. Később a már megszokott Csatlás néptánccsoport új csárdás összeállítását csodálhattuk meg. A sort
Molnár Boglárka és Szigyártó Katalin széki legényes táncának a bemutatása zárta.
A jelenlévőkre az előadás után karácsonyi kiállítás várt, melynek anyagát a
következő fiatalok saját kezűleg készítettek: Topan Levente, Szigyártó Katalin,
Buda Diana, Cucura-Miklós Éva, Molnár Gyurka, Miklós Bettina és Kohán Artúr.
Kívánunk nekik még további sok sikert és kitartást az új esztendőben is!
Mátyás Eliz
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Kezdődhet a
mondókás móka?

együtt, amíg ki nem nőttük ezt a fajta foglalkoztatást.
Gyermekeink könnyedén lépték át az óvoda küszöbét
és joggal gondoljuk azt, hogy ebben a klub tevékenysége is segített.

Most új csapatot formálunk,

Anyák, apák, babák, készülhettek! Az újévben isúj tagokkal
mét lendületbe hozzuk a Szigeti baba-mama és miért
Néhány hónap szünet után, végre megérett az idő
ne, papa klubot.
arra, hogy a nemrégiben világra jött babák is elkezdTöbb mint két évvel ezelőtt hiánypótló tevékeny- hessék a közös ölbeli játékot.
ségként indult ez a heti egy alkalmas foglalkozás, aNe maradj otthon, HA:
melyre a legbelevalóbb máramarosszigeti magyar é- 0 és 2 év közötti gyermeked van
desanyák hozták el gyermeiket. Csapattá formálód- azt vallod, hogy márpedig minden lehetőséggel
tunk, énekeltünk, mondókáztunk, de ünnepeltünk is élsz, ami gyermeked hasznára válhat, pl. segíted őt a
beszéd- és mozgásfejlődésben
- időben felkészítenéd őt, hogy ne sírva lépje majd
át az óvoda küszöbét
- egy jó társaságra vágysz és szívesen kiszakadnál a napi rutinból, még akkor is, ha fut az egész lakás otthon
- őrizni akarod a KINCSET, édes anyanyelvünket, nagyanyáink ajkán születtet dalokkal és mondókákkal
- eddig az volt a kifogás, hogy nincs pénzed elvinni sehová a gyereked, ahol tartalmas idődöltést
biztosíthatnál neki, AKKOR GYERTEK EL TI IS!
A Szigeti baba-mama-papa klub tevékenységei hamarosan újra elkezdődnek. Bár eddig nem volt rá pél-

da, de ahogy a nevünk is jelzi, jöhetnek bátran az édesapák is gyermekükkel, gyermekeikkel, ha idejük
engedi. A foglalkozások kezdetben minden héten délelőtt zajlanak majd, de igény szerint alakíthatjuk a
programunkat a jelentkezőkkel. A mondókázós, ölbeli játékok kezdési időpontjáról és helyszínéről hamarosan bővebb információkkal jelentkezünk, de addig is várjuk az anyák, apák jelentkezését a SZIGETI
BABA-MAMA-PAPA KLUB nevű, zárt facebook-csoportba. Írhattok e-mailt is a kirsch_emese@yahoo.com
címre, vagy csak egyszerűen szólítsatok le az utcán.
Szeretettel vár,
Kirsch Emese és Alíz (szigetiporta.ro)

Sorsfordulós megemlékezés
2016. december 27-én 17.00 órakor a szilágycsehi főtéri régi vendéglőben tartott '89-es Sorsfordulós megemlékezésre került sor, mely alkalommal a Szilágyság különböző településeiről érkezettekkel együtt asztalközösségben felelevenítettük azokat az eseményeket, melyek Temesváron, Menyőben és Szilágycsehben történtek.
A rendezvény keretében alkalmi szórakoztató műsorával fellépett Méhes Katalin szatmárnémeti előadóművész. Egyebek mellett elmondta, hogy Tőkés László
miként került Menyőbe és Szilágycsehbe.
A találkozót a zilahi Wesselényi Miklós Egyesület rendezte. (Vicsai György)

Kövesse a
Bányavidéki
Új Szót a
Facebook-on
is.

Tőkés László Menyőben

Jogi fogalomtár (41.)

Jövő
Sokszor kérdeztem magamtól, mikor Németországba kerültem, hogy mit keresek én itt? Hosszú tépelődes után megmagyaráztam magamnak, hogy én
vagyok az a sors által kiszemelt valaki, aki magyar történelem órákat tart az
olyan németeknek, akik nem tudják, hogy hogy van Romániában annyi magyar?
Csak az a baj, hogy mára már senkit nem érdekel a romániai magyarok száma, mert mindenki a bevándorló arabokkal meg négerekkel van elfoglalva.
Nem értik, hogy a saját vezetőségük miért akarja őket lecserélni? Miért erőltetik a biológiai keveredést, még a keresztény egyház is? Talán Istent játszanak, és valamilyen genetikai „katyvaszt“ akarnak létrehozni? Európa jövője
és célja a katyvasz embertípus lenne?
Midez a szeretet és a tolerancia címe alatt? Jézus ilyenről sose beszélt.
Zinner Oláh Ágnes

A gyanúsított és a vádlott kötelező jogi képviselete a büntetőperekben (románul asistenţa juridică obligatorie în procedura penală).
A felek általában szabad akaratuknak megfelelően választják meg védőjüket, aki a peres ügy alatt az érdekeiket képviseli.
A büntetőperekben a törvényhozó
előír néhány esetet, amikor a gyanúsított
és a vádlott személyében az ügyvédi
képviselet kötelező jellegűvé válik.
Ezen rendelkezések az imént említett személyek érdekeit hivatottak védelmezni, akkor is, amikor a terhelt (ide értjük a gyanúsított és vádlott személyt is
egyaránt) anyagi okoknál fogva nem engedné meg magának, hogy választott ügy-

védet béreljen és ennek a költségeit fedezze, vagy éppenséggel a bűncselekmény körülményei megkövetelik a mielőbbi érdekképviseletet. Ezekben az esetekben a kirendelt ügyvédet az állam
biztosítja bérmentesen, és ennek kinevezése hivatalból történik.
A fent említett esetek, a Büntető Eljárási Törvénykönyv 90. szakasza értelmében a következőek:
* Amikor a gyanúsított vagy vádlott kiskorú, egy elfogatási intézménybe vagy egy javítóintézetbe van beutalva (a kiskorú bűnözők esetében), őrizetben vagy fogva tartják, akár egy másik
peres ügyben is, valamint a törvény által előírt más esetekben.
* Amikor a bírói testület úgy véli,
hogy a terhelt nem tudná saját érdekeit
kellőképpen megvédeni.
* Az előzetes eljárás (procedura în
camera preliminară) és a bírósági eljárás
alatt, amikor az adott bűncselekményre nézve a törvény életfogytiglani szabadságvesztést vagy 5 évnél nagyobb
börtönbüntetést ír elő.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Edith-Renáta,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)
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SZILVESZTERI HUMOR-ZSÁK
Nézd a jó oldalát,
anyukám! Elmentem
újévi malacért, és egy
disznót kaptál!

A HÉT
MOTTÓJA:
Műhavas téli táj
(lassan, lehangolva)

HETIRENDEN:
Szilveszter éjszakáján egy
savanyú arcú, rosszkedvű
fickó őgyeleg az utcán. Egyszer csak megakad a szeme
egy falfirkán, mely így szól:
,,Ki nem szereti a bort, a
dalt, a nőt,
nem érdemel Boldog Új
Esztendőt!”
A pasas fanyar ábrázattal olvassa a rigmust, majd
elővesz egy ceruzát, és a következőket írja alá:
,,Innád savanyú boromat,
Élnéd nőmmel a sorsomat,
Anyósom tanítana a dalra,
Nem írnál ilyet a falra,
Te marha!”
Kissné Miamiban szilveszterezik. Egy üzletbe betérve rémülten mutat a pulton egy bogárra.
- Jaj, Istenem, csótány!
- Igen, asszonyom - bólogat egykedvűen a kereskedő -,
ez Florida...
- Micsoda? Maga név szerint ismeri őket?!
***

Falkába verődött kutyák
Mímelik a politikát,
Rohangálnak acsarkodva,
Le a dombról, fel a dombra;
Egymással rivalizálva,
Fület, torkot harapdálva.
Mindegyiknek fő szívügye,
Hogy ő kerüljön felülre.
Gondolom, hogy nem tart sokat
Ez a kabaré-utánzat;
Ebek abba fogják hagyni!
Okosabbak, mint sok gazdi,
Ugye, Foxi, Rexi, Bodri,
Unjátok már utánozni?!
Popovic Gergely

- Nézze, bácsika - mondja az
orvos -, a maga korában már
ideje lenne lemondani a nemi
életének legalább a feléről.
Egy, a garatra jócskán fel- Na de melyik feléről? Ne
Paprikáné megkérdezi a férEgy idős bácsi elmegy a hágondoljak rá, vagy ne beszél- öntött alak az újévi ünnepek u- jét:
ziorvosához,
és azt mondja:
tán dülöngélve lép be az anyajek róla?
- Hogy van az, Jenő, hogy
- Doktor úr, azt hiszem, székkönyvi
hivatalba.
Nagyokat
***
te éjfél után, újévkor olyan szo- rekedésem van!
csuklik, majd így szól:
- Igen? Mennyire, bácsika?
- Hölgyeim, uraim, ikreim morú vagy?
Paprika búsan legyint:
- Hát... Először van a nagy
születtek!
Mert
arra
gondolok,
hogy
karácsonyi
készülődés... Aztán
- Miért mondja, hogy hölaz
évek
egyre
újabbak
lesz
nek,
jönnek
azok
a szilveszteri durgyeim, uraim? Hiszen csak eranások... És csak aztán a húsgyedül vagyok a szobában - te pedig egyre régibb.
véti tojás...
***
jegyzi meg az anyakönyvvezető.
- Hű, az áldóját - motyog a
részeg -, akkor haza szaladok,
hátha nem is ikrek!
***
Egy bárban nagy társaság ünnepli a szilvesztert. Amikor közeleg az éjfél, egy nő bekiabálja:
- Most pedig minden férfi
álljon közel ahhoz a személyhez, aki a legfontosabb az életében! Erre nagy nyüzsgés támadt, szegény pultost majdnem
viccfaktor.hu
agyontaposták.
Január elseje, korán reggel:
***
- Mit csinálsz, szomszéd?
- Havat hányok.
körtét! De most kapcsold le, és nyomás aludni!”
- Úristen, te mit ittál?!
KULTÚR-TÁJ:
Petőfi anyja: „Még hogy kardozni, hábo***
rúzni?! Menj inkább a féleszű haverjaiddal «Ki
A világtörténelem
nevet a végén»-t játszani!”
leghíresebb anyukái:
Arkhimédész anyja: „Persze, fizika, mi?!
Kolumbusz Kristóf anyja: „Nem érdekel, Ha még egyszer kifröcskölöd a vizet a kádból,
úgy szájba váglak, hogy attól koldulsz!”
mit fedeztél fel! Inkább tanulj meg írni!”
Sziszifusz anyja: „Jaj, hagyd már a francMichelangelo anyja: „Miért nem tudsz a
falra firkálni, mint más normális gyerek?! Tu- ba azt a kavicsot! Azt akarod, hogy mindenki
dod te, milyen rohadt nehéz ezt az irkafirkát rajtad röhögjön?”
lemosni a plafonról?”
Napóleon anyja: „Jól van, ha nem a zubbonyodban rejtegeted a bizonyítványod, akkor
mutasd a kezed!”
Abraham Lincoln anyja: „Már megint ez
az idétlen cilinder! Miért nem tudsz te is egy
baseballsapkát hordani, mint más, normális
gyerek?!”
Albert Einstein anyja: „Atyám, hogy nézel ki ezen a fényképen?! Nem tudtál volna valamit csinálni a hajaddal? Zselé, hajformázó
hab, akármi?”
Thomas Alva Edison anyja: „Persze, hogy
büszke vagyok rád, hogy feltaláltad a villany-
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- Mi a különbség a pap és a
tanár között?
- ???
- Az egyik hirdeti az igét, a
másik ragozza...
***
Újév hajnalán az asszony arra ébred, hogy a férje becsapja
a bejárati ajtót. Aztán hallja, amint szuszogva mászik felfelé
lassan a lépcsőn. Lekiabál a neki:
- Te meg mit csinálsz?
- Próbálok felcipelni egy hordó sört...
- Hagyd csak lent a konyhában!
- Nem tudom, drágám, már
megittam!
***
Oroszlán:
A szilveszteri buli már a ja- Szilveszter éjjelén nagyon
Hajnalban támolyog haza egy
- Csináljunk szilveszteri buvában tart, pia, tánc, miegymás. magam alatt voltam, felhívtam férfi részegen, az arcán rúzslit!
Egy srác odamegy egy már jó a Lelki Segély vonalat. Egy pa- foltok. A felesége ráförmed:
Béka:
ideje ücsörgő lányhoz:
kisztáni call-centerhez kapcsolt.
- Feltételezem, hogy jó o- Igen! Lesz buli!
- Veled nem táncol senki? Mondtam, hogy öngyilkos le- kod van rá, hogy ilyenkor jössz
Krokodil:
- Nem.
szek. Erre nagyon izgatottak let- haza!
- Hozok kaját!
- Akkor feltennéd a virslit tek, és megkérdezték, hogy tu- Igen - csuklik egyet az
Béka:
főni?
dok-e teherautót vezetni.
ember. - A reggeli.
- Yesss! Lesz buli, lesz kaja!
***
***
***
Oroszlán:
Híveit korholja a plébános
- Hozok piát!
az esztendő utolsó, összegző miBéka:
séjén:
- Micsoda party! Lesz ka- Nem szeretitek igazán a
ja, pia!
templomotokat, mert nem adaKrokodil:
koztok! De Istent se szeretitek,
- Hozok nőket!
mert gyónni se jártok! Ne csoBéka:
dálkozzatok hát, ha Isten sem
- Yess! Lesz buli, kaja, pia
szeret titeket... Ez abból is viés nők!
lágosan, egyértelműen kitűnik,
Oroszlán:
hogy idén egy lelket se szólított
- Ezt a kis zöld bunkót meg
közületek magához!
itt hagyjuk.
***
Béka:
- És nem jön a krokodil!
2015: Nem hagyom el Sarah-t.
Yess!
2016: Visszahódítom Sarah-t.
***
2017: Jobb férje leszek Wandának.
Újévi fogadalmak
3. FOGADALOM
2014: Nem bámulok meg más nőket.
1. FOGADALOM
2015: Nem jövök össze Wandával.
2014: Nem költöm a pénzt feleslegesen.
2016: Nem hagyom, hogy Wanda belekény2015: Nem veszek fel több hitelt.
szerítsen
a házasságba.
2016: Még idén kilábalok a hitelekből.
2017: Nem bámulok meg más nőket.
2017: Már az év első napján eltűnök az or4. FOGADALOM
szágból.
2014: Nem fogok dühöngeni, ha Charlie a
2. FOGADALOM
kopaszodásomról beszél.
2014: Jobb férje leszek Sarahnak.
2015: Nem fogok idegeskedni, ha Charlie
a parókámat cikizi.
Ha elmúlik
2016: Nem fogok kiabálni, ha Charlie a fűkarácsony... zőmről beszél a srácoknak.
2017: Nem fogok beszélni Charlieval.
5. FOGADALOM
2014: Nincs alkohol délután 5 óra előtt.
2015: Nincs alkohol déli 12 előtt.
2016: Nincs mértéktelen ivászat többé.
2017: Nincs hiányzás az Anonim Alkoholisták gyűléseiről.
6. FOGADALOM
2014: Minden nap elmegyek a konditerembe.
2015: Hetente ötször megyek konditerembe.
2016: Hetente háromszor megyek konditerembe.
2017: Hetente legalább egyszer elhajtok a
konditerem előtt.
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Új év, új munkahely a titkárnő számára. Mielőtt azonban
felvenné, az igazgató azt mondja:
- Egy utolsó teszt: kérem,
vetkőzzék le!
- De miért?
- Hogy lássam, vészhelyzetben mennyi idő alatt tud felöltözni!
***
Egy részeg pasast szilveszter éjjelén bevisznek a rendőrőrsre.
- Uram, hol lakik? - kérdezi tőle az ügyeletes tiszt.
- Ne... ne... nem tudom.
- Hogy hívják?
- Fo... fogalmam sincs mondja a részeg pasi.
- Most akkor mit csináljak
magával?
- Te... tessék fe... felolvasni a te... telefonkönyvet, és ha
a ne... nevemhez ér, majd fö...
fölemelem a kezem.

SZILVESZTERI HUMOR-ZSÁK

2016. december 30.

KULTÚR-TÁJ

Hópihés
kívánságok
bálja
December derekán első ízben
tartotta Hópihés kívánságok elnevezésű bálját a Leöwey Klára
Elméleti Líceum.

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Mi a célod,
barátom ?
S van-e egyáltalán célod, kedves
barátom? S most új év közeledtén
nem az ilyenkor szokásos újévi fogadalmakra gondolok, amelyek általában azért maradnak megvalósítatlanok, mert az agyunk, a gondolkodásunk nincs felkészülve a fogadalmak valóra váltására.
Én most a hosszabb távú, nagyobb
célokra gondolok, s ezekkel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy az
emberek döntő többségének, legalább
kilencven százalékának, nincs ilyen
célja. Tanárként azt láttam nemcsak
a nyolcadikosoknál, hanem az érettségizőknél, a pályakezdőknél, sőt az
idősebb korosztályok tagjainál is. Az
emberek többségének az a maximális célja, hogy legyen egy minél jobban fizetett állása, munkahelye, s az
elérhető legmagasabb életszínvonalon megéljen.
Talán az ilyen emberekre gondolhatott Benjamin Franklin, amikor
így fogalmazott: „Sok ember halott
már huszonötéves korában, de nem
temetik el csak hetvenötéves korában.” Igen elgondolkodtató megállapítás, igaz-e, kedves olvasóm? Te
ugye nem tartozol ezek közé!
Akinek nincsenek céljai, nincs mit
megvalósítania, csak sodródik az életben, az ár ide-oda dobálja.
Több személyiségfejlesztő könyvben azt olvastam, hogy mindössze
az emberek öt-tíz százaléka fogalmazza meg, s írja le céljait. S ők azok, akik ha munkatervet is készítenek a célok valóra váltására, s azt
végre is hajtják, sikeres emberekké
válnak, megvalósítják álmaikat. Te
ezek közé a sikeres emberek közé akarsz-e tartozni, kedves olvasóm? Ha
igen, akkor a célok kitűzésére és megvalósítására irányuló új esztendőt kívánok neked.
Farkas Imre

A hét mottója:
,,Szaporodjon ez az ország
Emberségbe`, hitbe`, kedvbe`,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.”
(Kányádi Sándor)

Modern táncok, zongorán előadott
zenedarabok, vers, rap ritmusra írt karácsonyi dal, színdarab-jelenetek, de még
kántálás is szerepelt a Hópihés kívánságok báljának repertoárjában. Az előadott darabok által egy-egy kisgyerek
kívánsága teljesült, idén a másodikosokat lepték meg azzal, hogy színre vitték óhajaikat. A szervező tizenegyedik
osztály, Iuhos Emese tanárnő irányításával hozta tető alá a hópihéket. Hogy
minden kívánság teljesülhessen, szerepet vállaltak a VI-XII. osztályos diákok
is.
A bálon kihirdették a Legszebben feldíszített osztályterem győztesét, valamint bemutatták a díszítés során filmezett Manequin challange kihívást is. Az
esemény hangulatát tombola-sorsolás és

VICSAI GYÖRGY: Szamosardó - Falumonográfia című kötete megvásárolható a Teleki Magyar Házban és a Bányavidéki Új
Szó szerkesztőségében. A 170
oldalas könyv ára: 10 lej.

ajándékozások is fokozták. Legvégül pedig a szervező osztály kívánsága is teljesült, a bál zárómozzanataként, gyertyák fényénél a közönséggel együtt énekeltek egy karácsonyi dalt.
A Hópihés kívánságok bál ünnepi
hangulatáért köszönet illeti a szervező
és fellépő diákokat, akik szorgalmukkal és kreativitásukkal járultak hozzá a
kívánságok teljesítéséhez. Ugyanakkor
az esemény nem jöhetett volna létre az
iskolaigazgató beleegyezése, az ada-

kozó támogatása, valamint a zeneiskola igazgatójának felajánlása nélkül, aki
a bál helyszínét biztosította.
A Leöwey Klára Elméleti Líceum diákjai ezzel az eseménnyel hangolódtak
a karácsonyra és kívántak szép ünnepet, boldog új évet mindenkinek.
(szigetiporta.ro)

Péter Károly jegyzete:

Mi lesz velünk?
Két ünnep között írom e keserű sorokat. Keserűek, mert bár ettünk-ittunk
eleget, ajándékot is kaptunk, pihentünk is unalmunkban, a karácsony legtöbbünknek mégsem hozott lelki felfrissülést, lelki békét. Nem, mert már ünnepelni sem tudunk. Kiégtünk.
Előreláthatóan az újév, az új esztendő sem lesz velünk kegyes. Nem hiszem,
hogy ezentúl jobban fogjuk szeretni egymást vagy, hogy ezután másokra is fogunk gondolni, nem csak magunkra. Ha pedig nem fogjuk észrevenni, vigasztalni és segíteni egymást, akkor párhuzam-emberekké válunk, soha sem fogunk
találkozni, magányossá válunk; a magány megöl bennünket.
Azt sem hiszem, hogy lemondunk anyagi jólétünkről, és többet fogunk foglalkozni lelkünkkel, mint testünkkel.
A belénk vert, fölöttünk eluralkodott félelem sem fog egyszerűen elmúlni,
békénket hagyni. Pusztító lehet az is!
Ha nem mondunk le az önpusztításról, Földünk-fészkünk lerombolásáról,
akkor hová jutunk? Ha igaz, hogy valamikor a fáról másztunk le, akkor az is
igaz, hogy ma már kezdünk visszamászni, mi több, kezdjük magunk alatt elvágni az ágat, ami azt jelenti, hogy lepottyanunk, elpusztulunk.
Ha nem fogunk tudni megszabadulni reménytelen politikánk rabságából,
akkor mi lesz velünk?
Ha nem fogunk ismerni sem Istent, sem embert, akkor jogos a kérdés: mi
lesz velünk, mi lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal, a jövő nemzedékekkel?
De végül is, én is, keserű soraim ellenére, „Míg lélegzem, reménykedem”!
Remélem, hogy meg tudunk változni, hogy jön majd Valaki, égi vagy földi, aki
megváltoztat bennünket; nekünk csak hallgatni kell a jó szóra, akarni és tenni
valamit átalakulásunk érdekében.
Boldog új évet kívánok!
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Tizenöt éve nem jött
létre annyi új munkahely
Romániában, mint idén
A vállalatok ebben az évben eddig 150 ezer új munkahelyet hoztak
létre Romániában. Az országos statisztikai intézet adatai szerint az
elmúlt 15 évben idén jött létre a legtöbb új munkahely. Ami azért nem
meglepő, többször is írtunk már róla, hogy akárcsak a többi középkelet-európai országban, Romániában is komoly munkaerőhiány keletkezett idén bizonyos gazdasági szektorokban.
Ráadásul ez a 154 ezer új munkahelyről szóló adat csak az első nyolc
hónapra vonatkozik, így akár komoly
növekedésre is lehet számítani ami az
egész éves adatokat illeti, főként ősszel
ugyanis viszonylag magas a vállalatok
„alkalmazási kedve”.
A statisztikai hivatal szerint így már
körülbelül 4,7 millióra tehető a hazai
alkalmazottak száma. Az ezredforduló
után ennél többen csak közvetlen a világgazdasági válság kitörését megelőzően dolgoztak munkaszerződéssel. A
Ziarul Financiar az adatok kapcsán nem
csak az alkalmazottak számának növekedésére hívja fel a figyelmet, hanem
arra is, hogy a munkaerőhiány miatt a
munkabérek is jelentősen növekedtek

idén, igaz nem minden szektorban, és
leginkább Románia nagyvárosainak közvetlen környezetében dolgozó cégek emeltek jelentősen a fizetéseken.
Az átlagbér körülbelül 14%-kal emelkedett idén, és 2 100 lej körül van.
Ami azért nem annyira lenyűgöző növekedés azt is figyelembe véve, hogy
idén az előző évhez viszonyítva 18%kal növekedett a minimálbér szintje is,
amelynek bruttó értéke májustól 1 250 lej,
nettó értéke pedig kb. 925 lejre tehető.
A gazdasági elemzők és a vállalkozók is a munkabérek további növekedésére számítanak jövőre, a legtöbb vállalat ugyanis a munkaerőpiacon kiakaluló, az alkalmazottakért folytatott versenyben kénytelenek lesznek magasabb

Karácsonyfa-díszítéssel
ösztönzik a beilleszkedésre a
romániai menekülteket
Karácsonyfát díszítettek, ünnepi üdvözleteket és fenyődíszeket is készítettek a Romániában menekültstátust kért bevándorlók és menekültek a kulturális beilleszkedésüket segítő tevékenységek keretében.
A Bevándorlási Főfelügyelőség (IGI)
közleménye értelmében a héten főként karácsonyváró tevékenységeket
szerveztek a menekültek számára. „Azoknak a személyeknek a többsége, akik nemzetközi védelmet kértek itt Romániában, nem sok esélyt lát a hazatérésre. Számukra az itteni társadalomba való beilleszkedés, egy új élet elkezdése jelenti az egyetlen hosszú távú
megoldást” – áll a közleményben, amelyet az Agerpres idézett.

A múlt héten népviseletbe öltözött
diákcsoportok kántáltak a befogadó
központokban, a menekültek pedig származási országuk hagyományaiból,
népszokásaiból adtak ízelítőt. A gyerekeket gyümölcsökkel, édességekkel,
játékokkal és ruhákkal ajándékozta
meg a télapó. A legtöbb menekült bevallása szerint első alkalommal vett
részt karácsonyi ünnepségen, és örömmel ismerkedtek meg a román népszokásokkal. (kronika.ro)

Készül a törvénymódosítás, amely
újra engedélyezné a dohányzást
Már készül a dohányzást a nyilvános zárt terekben betiltó törvény „csonkítása” – írta kedden Facebook-oldalán Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter. Voiculescu szerint szerdán a képviselőház emberi jogi bizottságában
kérnek véleményezést a törvénymódosításról, amely gyakorlatilag újra engedélyezné a dohányzást mindenhol. Azt írta, a szenátus egészségügyi bizottsága korábban szintén javasolt ebbe az irányba mutató módosításokat, a szenátus plénumán pedig hallgatólagosan átment már a törvénymódosítás. A miniszter szerint a dohányzást tiltó törvény – amely idén márciusban lépett életbe – az egyik olyan jogszabály, amelyet a teljes társadalomnak fel kell vállalnia. A kérdésben a képviselőház a döntő. (transindex.ro)

Világot látott
erdélyi orgonák
A kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban
mutatták be Szucher Ervin interjúkötetét, amelyet Tamás Gábor énekessel készített. A könyvből a nagyközönség számára eddig ismeretlen dolgokra is fény
derül.
Ha John Lennon annak idején kijelenthette, hogy
a Beatles népszerűbb Jézus Krisztusnál, akkor mi is
elmondhatjuk, hogy Tamás Gábor a nagyvilágban talán ismertebb, mint a csíksomlyói búcsú. A kolozsvári
származású énekes kétségkívül az a személyiség, akit elsősorban az erdélyi embereknek nem kell bemutatni. Talán nincs olyan, aki életében legalább egyszer
ne halotta volna a Donát úti orgonák című slágerét,
és ne tudná beazonosítani az énekest egy fényképről.
És mégis: ahogyan a legtöbb, ismertnek gondolt emberrel ez megtörténik, néhány dalon, történeten kívül
szinte semmit nem tudunk arról, ami a reflektorok
fényei mögött történt vagy történik vele.

Örökzöldek, traumák, emberek
A nem kevés fehér folt kiszínesítéséhez járul hozzá Szucher Ervin életútinterjúja Tamás Gáborral. A
beszélgetések nagyjából két évig tartottak: néha a világháló segítségével, máskor a művész személyesen
vallott megkapó őszinteséggel életéről. A szerző és a
„szenvedő fél” ugyanakkor több ezer újságcikket és
fényképet lapozott át, hogy a történet kerek legyen.
A művész – Szucher Ervin elmondása szerint – hálás
interjúalanynak bizonyult, hiszen nemcsak énekelni,
de mesélni is nagyon tud. A kényelmetlen kérdések
elől sem tért ki, és a földön (Stockholm, Marosvásár-

fizetéssel magukhoz kötni az alkalmazottaikat.
Valentin Păuna, a 4 Romániában 4
ezer alkalmazottat foglalkoztató Metro
Cash & Carry humánerőforrás menedzsere például a Ziarul Financiarnak elmondta, hogy megbecsülni is nehéz a
hazai munkaerőhiányt. Szerinte a romá-

hely, Budapest), vízen (hajón), égen (repülőn) elmondott történeteket élvezet volt hallgatni és leírni – mondta a kötet szerzője.
Rajongói számára talán mindig is egyértelmű volt,
hogy Tamás Erdélyben, Kolozsváron született, aztán
valamikor a 70-es években elhagyta Romániát, és Svédországban telepedett le. Kalandos volt már maga a
távozás – miután a televízió akkori vezetője megpróbálta rávenni arra, hogy kollégáiról „énekeljen”,
Tamás Gáborban megérett az elhatározás, hogy innen mennie kell. Két iróniát is tartogatott számára a

niai vállalatoknak már nem csupán
egymással, hanem a külföldi cégekkel
is versenyre kell kelniük a munkaerőért, különösen a falvakon élő fiatalok
ugyanis egyre hajlandóbbak arra, hogy
külföldi munkát vállaljanak inkább egy
közeli városban adódó munkalehetőséggel szemben. (transindex.ro)

sors: a Szovjetunión keresztül sikerült távoznia a
szabad világba, ahol a körülmények és tehetsége úgy
hozták, hogy emlékezetes karriert építhetett, és pontosan születésnapján, 1976. május 31-én ülhetett fel
a kifürkészhetetlen jövő felé tartó vonatra. Megismerhetjük ugyanakkor a gyerek Tamás Gábort, barátait,
első lépéseit a zene terén, kirúgását az iskolából, munkatársait, együtteseit, családját és megannyi mást, ami emberközelbe hozza a művészt. Megismerhetjük
a legnagyobb slágerének, a Donát úti orgonáknak a
történetét is, amelyről Tamás Gábor a könyvbemutatón bevallotta, eleinte nem szerette, nem érezte meg
benne a bekövetkező nagy sikert. Pedig ma már bárhol lép fel a nagyvilágban, rajongótábora vele együtt
énekli George Sbarcea és Imrédy Géza dalát. Ahogyan Tamás Gábor kisebb meglepetésére a Felvidéken például a közönség vele együtt dúdolja a Hargitáról szóló számokat is.

Mátyásnál, a csúcson
Karrierje csúcsának a 2014-es Kolozsvári Magyar
Napokon történt fellépését tekinti, amikor a kincses
város Főterén mintegy 25 ezer ember énekelte vele
együtt az örökzöld vagy újabb keletű dalokat. Ennél
szebb ajándék nem is kellett az élettől, hiszen ott elérni a művésznek a legnagyobb sikert, ahonnan majd’
fél évszázada útnak indult – talán ez minden alkotó
ember álma. Szerethetjük vagy nem Tamás Gábor egyéniségét, művészetét, dalait, de azt el kell ismernünk, hogy – a kötet előszavát író Szász István Tast
idézve – „ő a szolgálat szelleme”. Hiszen számára a
magyarság szolgálata az egész világra kiterjedt, neve, és ezáltal Erdély is, egészen egzotikus országokban is ismertté vált.
A Csak a szívünkben nem száll az idő címet viselő
és remek képanyaggal ellátott kötet a Világhírnév
kiadónál jelent meg. (az Erdélyi Napló nyomán)
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Lejár a Happy Birthday
és H. G. Wells műveinek
szerzői jogi védettsége
Január 1-jétől szabadon felhasználhatóvá válik minden idők egyik legtöbbet játszott dala, a Happy Birthday
to You, és közkinccsé válnak mások
mellett Moholy-Nagy László és H.G.
Wells munkái is. Az Európai Unióban
hatályos szabályozás értelmében december 31-ével megszűnik minden
olyan műalkotás szerzői jogi védettsége, amelynek utolsó élő szerzője 70
évvel ezelőtt, azaz 1946-ban hunyt el.
Így válik szabadon felhasználhatóvá a
Happy Birthday to You: a dal szerzőjének tekintett Patty Smith Hill 78 éves
korában, 1946-ban hunyt el, így az EU
területén a dal védettsége 2017. január
elejétől megszűnik - közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda
Egyesület az MTI-vel. Mint írták, a
Happy Birthday to You, a Patty és Mildred J Hill testvérpár által jegyzett dal
a Kentucky állambeli Louisville-ben
született, ahol Patty Hill óvodavezetőként dolgozott. A több mint száz éve
született mű a legismertebb angol nyelvű dal, egyes szakmai elemzések szerint ez a világ legtöbb pénzt termelő
dala, a megírása óta mintegy 50 millió
dollárt hozott a jogtulajdonosoknak
(akiknek személye különböző kiadói
felvásárlások miatt az évtizedek során
többször megváltozott). A dal leghíresebb nyilvános előadásának azt tartják,
amikor Marilyn Monroe 1962. május
19-én ezzel köszöntötte a 45. születés-

Drámai hasonlat
VÍZSZINTES: 1. “Az asszony
olyan, mint ...” (Shakespeare). 13.
Szélhámos. 14. Sportág. 15. Életem
apadó ... (Ady). 16. Teacseppek! 17.
Örvénylik. 19. Útra kel. 20. Laurencium és jód vj. 22. Kissé hideg! 23.
...-móg; dohog. 24. Az ENSZ munkaügyi szerve. 25. Színésznő (Ila). 27.
Osztrák folyó. 29. Gyomnövény. 31.
Elárusító. 33. VII. századi apátnő. 35.
Órahang. 36. Angol tagadás. 37. Az
atom része. 39. Vagdalt húsból készült
étel. 41. Két görög! 42. Bombaszilánk!
44. Afrikai ország; fővárosa: Libreville. 45. Látható részlet! 47. ... deux; kettesben. 49. A nitrogén régi neve. 51.
Lóbiztatás. 53. ... missa est; A misének
vége. 55. Sürgető szócska. 57. Zamat.
59. Pénz használati díja. 61. Miseruha.
63. Czuczor Gergely írói álneve. 65.
Csodás történet. 66. Menyasszony. 67.
Barlangfalak! 68. Esd! 70. Novi ...; Újvidék. 71. Szemere ...; színésznő. 73.
Katafalk. 76. Kattogni kezd! 78. Arab

napját ünneplő John F. Kennedy elnököt. “A Happy Birthday védelmi idejének lejárta a családi-baráti születésnapi
összejövetelekkel kapcsolatban semmiféle változást nem eredményez, hiszen magánhasználat esetén eddig sem
állt fenn jogdíjfizetési kötelezettség. A
vendéglátó- és szórakozóhelyeket szintén nem érinti a közkincsbe kerülés, hiszen ők nem az egyes elhangzások
alapján, hanem időszakos zeneszolgáltatásért fizetnek jogdíjat. Az igazi változás a filmes felhasználások, illetve a
zenei feldolgozások területén történik”
- idézi a közlemény Tóth Péter Benjámint, az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatóját. 2017. január 1-jétől szintén szabadon felhasználhatóvá
válnak például Gerhart Hauptmann

filmek egyik hazai úttörője az Egyesült
Államokban hunyt el 1946. november
24-én. A kommüniké emlékeztet arra,
hogy a szellemi tulajdonjogok csak bizonyos ideig nyújtanak oltalmat a szerzőknek, feltalálóknak, jogtulajdonosoknak. A szerzői jog az Európai Unió
államaiban mindenütt a szerző életében és halála után 70 évig védi a műveket. Ebben az időben csak a szerző
vagy örököse engedélyével lehet nyilvánosan felhasználni a verseket, regényeket, zeneműveket, fotóművészeti
vagy éppen képzőművészeti alkotásokat. A védelmi idő elsősorban azért
ilyen hosszú, hogy a szerző házastársa,
gyermekei, unokái számára valódi hagyatékot jelenthessenek az alkotások.
Egy friss tanulmány szerint Európában
minden tíz jogdíjkifizetésben részesülő személyből kilenc élő szerző és csak
egy örökös. Ennél is jóval kisebb azon
művek aránya, amelyek még a szerző
halála után 70 évvel is rendszeresen elhangoznak, kereskedelmi forgalomba
kerülnek. (mti)

Alig fedeztük fel,
máris kiirtjuk

Nobel-díjas német író, a német naturalizmus egyik vezető alakja, vagy az elsősorban a tudományos-fantasztikus
műfajba sorolható műveiről ismert angol író, H.G. Wells művei, utóbbiak
közé tartozik mások mellett a Világok
harca (1898) vagy A láthatatlan ember
(1897). Külföldi szerzők esetében a
magyar fordítás szerzői jogi védettsége
a fordító halála után 70 évig tart. Szintén lejár a szerzői jogi védettség Moholy-Nagy László műveire. A fotográfus, festő, ipari formatervező, kísérleti
ország (röv.). 79. Alma ...; az iskola
(lat.). 80. Nagyon megszid.
FÜGGŐLEGES: 1. Dacból kettő!
2. Pénzt fenyegetéssel kicsikaró. 3.
Bent ráad! 4. Libanoni és kambodzsai
gkj. 5. Francia férfinév. 6. Görög betű.
7. Erdélyi fazekasközpont. 8. Béka
(ang.). 9. Kárpátaljai folyó. 10. Torda
határai! 11. Elpusztít (rég.). 12. Svéd
váltópénz. 16. A gondolat befejező
része. 18. Római hetes. 19. ... kezekkel! (Gladstone). 21. Vályú. 24. ...-forog; jön-megy, ténfereg. 26. Holdkorona! 28. Ösztökélő. 29. Állítunk róla.
30. Kórus. 32. Ómagyar kezdetek! 34.
Néha-néha jegyzetel. 38. Ógörög piactér. 40. Járunk rajta. 43. Kassák éjfélig
szerkesztette. 46. Húsvéti tojás jelzője
lehet. 48. Gyengén termő borszőlő. 50.
Pakod folyója. 52. Igevégződés. 54.
Zacskóba csomagol. 56. Tolvaj madár.
58. Lenéz. 60. Annyi mint (röv.). 62. A
világ ...; Jules Verne regénye. 64. Költői napszak. 67. Mongol kán volt. 69.
Chip társa. 72. Spanyol, osztrák és magyar gkj. 73. ... Vallone; olasz színész.
74. ... poetica; költői hitvallás. 75. Talál. 77. Világos angol sör. 79. Kiss ...
Kate!; Cole Porter musicalje. 81. A
növény része.
Szerkesztette: Csatlós János

Egy szivárványos fejű kígyó, egy
sárkányszerű gyík és egy, a Star Trek
klingonjaira emlékeztető szalamandra
is szerepel a Mekong vidékén tavaly
felfedezett fajok között, amelyeket
már most a kihalás fenyeget a Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint
a duzzasztógátak, az erőművek és a
túlzott fakitermelés miatt. Egy Bangkokban kiadott WWF-jelentés szerint
163, korábban ismeretlen fajra bukkantak 2015-ben a Mekong folyó vízgyűjtő területén, ezek között 126 növény-, 14 hüllő-, 11 hal-, kilenc kétéltű
és három emlősfaj szerepel. Köztük
van egy világoskék színű gekkófaj
Laoszból és egy nagyon ritka banánfaj
Thaiföld északi területeiről, mely a

gyors ütemben haladó erdőirtások
miatt kritikusan veszélyeztetett (Tavaly is jelentősen bővült a területen
felfedezett állatfajok száma). „A Mekong területén újonnan felfedezett fajok azt mutatják, hogy még mindig
számos, lenyűgöző új terület van a
természetben, amelyek felfedezése sohasem tapasztalt meglepetésekkel szolgálhat. Éppen ezért kulcsfontosságú,
hogy gondoskodjunk ezeknek a területeknek a védelméről, mielőtt még túl
késő lenne” – mondta Jimmy Borah, a
WWF Mekong élőhelyvédelmi programjának vezetője. A Mekong vízgyűjtő területe ad otthont a Föld legveszélyeztetettebb fajainak. A WWF
idei Élő Bolygó-jelentése szerint a Mekong területe az illegális vadkereskedelem világhálózatának egyik kulcsfontosságú központja. “Számos gyűjtő
hajlandó akár több ezer dollárt fizetni a
legritkább, a legveszélyeztetettebb, legkiszolgáltatottabb fajok példányaiért,
amelyeket általában épp ennek a régiónak a feketepiacáról szereznek be.
Ezért fontos, hogy még inkább megerősítsük az orvvadászat és az illegális
vadkereskedelem elleni küzdelem jogi
hátterét” – hangsúlyozta Borah. A Mekong vízgyűjtő területén 1997 és 2015
között a tudósok összesen 2409 fajt
fedeztek fel, hetente találnak két korábban ismeretlen állat- vagy növényfajt. (piacesprofit)
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Rendelet tiltja a
gyerekek megkülönböztetését
az iskolákban

Autópálya, béremelés,
adókedvezmény az RMDSZ
kampányígéretei között

Az elfogadott két új rendelet szerint nem szabad az utolsó padokba
„száműzni” a gyerekeket etnikai, társadalmi vagy nemi szempontok
alapján.

Ismét időszerűvé váltak az RMDSZ-nek a választási kampányban tett ígéretei, miután az alakulatnak a következőkben közvetlen
ráhatása lesz a leendő bukaresti kormány tevékenységére. A szövetség a kisebbségvédelem, az oktatás és a gazdaság terén számos
konkrét vállalást tett a korteshadjárat során.

Mircea Dumitru tanügyminiszter
két rendeletet hagyott jóvá pénteken, amelyek célja az iskolai szegregáció
megelőzése, leküzdése és tiltása. Az iskolai szegregáció tiltására vonatkozó
rendelet a már meglévő etnikai kritérium mellett, megtilt bárminemű megkülönböztetést a fogyatékosság, a szülők/
családok gazdasági-társadalmi státusza
és a diák tanulmányi eredménye szerint.
Ezek szerint tilos az azonos gazdasági-társadalmi sorból származó diákok
fizikai elkülönítése, külön épületbe,

osztályba, vagy az utolsó két padba.
„Őszintén azt gondolom, hogy az iskolának azonos körülményeket kell biztosítania a gyerekek számára, fajtól, nemtől, etnikai hovatartozástól, társadalmi
helyzettől függetlenül” – mondta a miniszter, aki hozzátette: elkészítik az iskolai szegregáció térképét.
Az iskoláknak azonnal intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amint észlelik a szegregáció valamilyen formáját.
A határozatot 2017 szeptemberéig
kell életbe ültetni. (Agerpress / foter.ro)

Mi a különbség a kiskarácsony
és a nagykarácsony között?
Jézus Krisztus születésére emlékezik karácsonykor a keresztény világ, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét tartják. A karácsonyi ünneplés december 24-én a szentestével, karácsony vigíliájával
veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor
feltálalt halételekben.

A karácsonyt, amelynek latin neve
Nativitatis Domini, Natalis Domini (Az
Úr születése), a nyugati kereszténység
december 25-én, a keleti január 7-én
ünnepli. A húsvét mellett ez a kereszténység teológiailag második legnagyobb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az
otthon napja. A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus Szűz Máriától született Betlehemben, s ennek időpontja melyet Dionysius Exigius apát számított ki az 5. században - lett az egész
földkerekségen általánosan elfogadott
időszámítás kezdőpontja. A karácsony
szó gyökere valószínűleg a latin incarnatio (megtestesülés), más felfogás szerint a szláv jövevényszavaink legősibb
rétegéből származó, a téli napfordulóra
utaló korcun (átlépő) igenév. E szóval
a magyaron kívül csak a keleti szlovákok, a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet. A magyarban él a
„két karácsony” kifejezés is: a „nagykarácsony” napja december 25., a „kiskarácsony”, vagyis az újév napja január 1.
Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben
azt többféle időponthoz kötötték, majd
évszázadokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony időpontja
a 325-ben tartott niceai zsinaton különült el a vízkeresztétől, és került át december 25-re. (Az ortodox keresztényeknél szintén december 25. a dátum,
amely a Julián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított késése miatt e-

sik január 7-re.) Az abban a korban
népszerű Mithrász-kultuszban ugyanezen a napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sötétség feletti győzelmet, ami alkalmat és lehetőséget teremtett a kereszténységnek a pogány ünnep
ellensúlyozására, egy új eszmeiséggel
való felváltására.
Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak előzi meg, ennek
első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. A karácsonyi ünneplés december
24-én a szentestével, karácsony vigíliájával veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt
halételekben. A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje
és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise
Jézus (az Ige) örök születését, a hajnali
pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületését
ünnepli.
A pápa karácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad a
vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről. Karácsony ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött
Jézus szüleivel, Máriával és Józseffel.
A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől
ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy
barlangot rendezett be. A protestáns egyházak karácsonya puritánabb a katolikusénál, templomaikat ekkor sem díszítik fel. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól, német területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a kezdetektől szokásos. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés, a paradicsomjáték, a kántálás és a vacsora.
(mult-kor.hu)

Kelemen Hunor szövetségi elnök
indoklása szerint az RMDSZ azért
kötött parlamenti együttműködésről
szóló megállapodást a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalícióval, hogy minél többet megvalósítson a választási kampányban
tett ígéreteiből. Bár a két román politikai alakulat vezetőivel aláírt egyezmény csak általánosságban vázolja azokat a témaköröket és ágazatokat,
amelyekben a leendő kormánykoalíció és az RMDSZ közös megvalósításokra törekszik, a szövetség a korteshadjárat során számos konkrét vállalást tett az erdélyi magyar választóknak.
A kisebbségvédelem terén az
RMDSZ szerint arra kell törekedni,
hogy a magyar legyen a második hivatalos nyelv ott, ahol az erdélyi magyarok többségben élnek. A szövetség egészen pontosan azt tűzte ki célul, hogy minden olyan településen, ahol a lakosság egytizede magyar, lehessen magyarul is ügyet intézni, ezért kezdeményezni fogja, hogy a ha-

mánt 12 éven át. Bővíteni kell az alakulat szerint a szakoktatást is.
Hangzatos ígéreteket fogalmazott
meg az RMDSZ gazdasági-pénzügyi
vonalon is, többek közt huszonöt százalékos béremelést szorgalmazva a pályakezdő pedagógusoknak. Az alakulat célja, hogy négy év alatt 2000 új,
erdélyi magyar mezőgazdasági családi vállalkozás jöjjön létre, ezért azt ígérte: kezdeményezni fogja, hogy a
leendő kormány 50 ezer euróval és három évi adómentességgel támogassa
a családi gazdaságokat. A kezdő fiatal vállalkozók számára úgy hangzott
az RMDSZ ígérete, hogy a jövedelemadón kívül három évig ne fizessenek más közterhet, emellett bárki egyetlen nap alatt alapíthasson céget –
ingyenesen.
A nyugdíjemelésen túlmenően javasolták, hogy a minimálbér 2020-ig
emelkedjen 1250 lejről 2000 lejre, továbbá olyan adózási rendszert szorgalmaztak, ahol a családok a gyermekek számával arányosan növekvő jövedelemadó-kedvezményben részesülnek: ez két gyermek után 4, három

tályos közigazgatási törvényben rögzített anyanyelvhasználati küszöböt a
jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra csökkentsék. Hangsúlyos eleme
volt a kampánynak, hogy az RMDSZ
kéri az 1918-as gyulafehérvári román
egyesüléskor tett ígéretek betartását a
közelgő 100 éves évfordulón, olyan
új alkotmány elfogadásával, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai magyarságot, és garantálja a
kisebbségi jogokat.
A helyi közösségek, a települések
döntési hatáskörének növelésén túlmenően a szövetség azt ígérte, hogy kezdeményezni fogja a prefektusi hivatalok bezárását. Az RMDSZ szerint a
tananyag ötvenszázalékos csökkentésére, a házi feladat eltörlésére van szükség, továbbá haladéktalanul alkalmazni kell azt a törvényt, amely szerint a
magyar diákok speciális tanterv szerint, külön tankönyvből tanulják a ro-

gyermek után 6, négy gyermek után 8
százalék jövedelemadó-kedvezményt
jelent. Szerepelt az RMDSZ ígéretei
között valamennyi közköltség áfájának 20-ról 9 százalékra való csökkentése is.
A romániai infrastruktúra-fejlesztés ritmusát ismerve meredeknek tűnik, hogy az RMDSZ a leendő kormány támogatásának egyik feltételeként határozta meg a kampányban az
Erdély egészét lefedő sztrádahálózat
kiépítését, az észak- és dél-erdélyi autópályák befejezését, a vidéki utak
leaszfaltozását és a gyorsforgalmi utak építését. Ez 2018-ig összesen 383
kilométernyi sztrádaszakasz megvalósítását jelentené. Annak érdekében,
hogy ne tartson tovább öt óránál Erdély egyik végéből a másikba jutni
vonattal, a szövetség szerint 2018-ig
345 kilométernyi vasúti hálózatot kell
korszerűsíteni. (kronika.ro)
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10 kihagyhatatlan étel
szilveszterkor
Virslis falatka
A levelestésztába csavart virslidarabok
nem csak gyorsan elkészülnek, hanem praktikusak is, ha sok vendéget vársz. Az apró falatok igazán laktatóak, ráadásul remekül felszívják az alkoholt is.

Rétes
A babona úgy tartja, hogy az újév napján
fogyasztott rétes nem csak gazdagságot ígér,
hanem hosszú életet is. Még ha a szóbeszéd nem is igaz, a rétes remek vendégváró lehet az év első napján.

Lencse
Nincsen újév lencse nélkül. Az apró szemes zöldségről úgy tartja a néphit,
hogy gazdagságot hoz az újévben. Ezért minden háztartásban ott a helye egy
adag lencséből készült ételnek - például főzeléknek vagy salátának - az asztalon
január 1-én.

Pogácsa
A pogácsa a legkedveltebb vendégváró finomság. Hipergyorsan és számtalan
módon elkészhető, ráadásul felszívja az elfogyasztott alkoholmennyiséget is. A
babona úgy tartja, hogy még az óévben el kell fogyasztani a szilveszterre sütött
pogácsát, ugyanis csak ebben az esteben hoz szerencsét az új esztendőben.

Hurka
Vidéken szokás hurkát és kolbászt
fogyasztani szilveszter éjjel, ugyanis a
néphagyomány szerint a disznótoros
gondoskodik arról, hogy a ház lakói a
következő évben ne szenvedjenek
hiányt semmiben.

Kocsonya
Régen tipikusan a szilveszteri menü része volt a kocsonya. A zselésre
főzött húslevest egyes helyeken kizárólag hússal, máshol zöldséggel együtt
csinálják.

Kaszinótojás
A hidegtálak mindig jól jönnek,
amikor össznépi mulatságot szervezel.
Ennek egyik legfontosabb eleme a
kaszinótojás, ami gyorsan elkészül és rendkívül finom. Franciasalátaágyon vagy
sonkatekercs társaságában szokás tálalni.

Koktélszendvics
Nem muszáj nagy sütés-főzésbe kezdened, ha szilveszterkor vendégeket
vársz. Néhány koktélszendviccsel könnyedén jóllakathatod a bulizó embereket.

Malacsült
A malacról úgy tartják, hogy szerencsét túr, ezért szokás új év napján sertésből készült fogást fogyasztani. A babona szerint ugyanis így a jövő év szerencsében és gazdagságban fog telni.

Korhelyleves
Egyes vidékeken a korhelyleves vagy másképpen káposztaleves tipikusan
újévi fogásnak számít. A füstölt hússal, kolbásszal és savanyúkáposztával készült étel az
egyik legmagyarosabb fogás, az biztos, hogy
a másnapos gyomornak nem tesz túl jót.
(femina)

Erdélyi Gyopár 6.
Olvassa az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszámát. Színes tartalmát egy jókívánsággal
toldotta meg a szerkesztőcsapat. „Igazi boldogság szálljon a világra” – ezt kívánja tiszta
szívből az Erdélyi Gyopár szerkesztősége
azoknak, akiknek fáj a nagyváros durva zaja,
és megpihenni vágynak a hegyekben, odahaza. Jövőben is legyen részünk a természet
békéjéből, az együttlét öröméből!

EKE-bakancs
Tisztelettel meghívjuk önt egy
különleges túrasorozatra, melyen
lehetősége adódik megismerni Erdélyt, ezernyi csodájával, erdejével, mezejével és lakóival együtt.
Utazásra hívjuk, mely során az
időben is barangolhat: maivá válik a történelem, és a jelent fürkészve beleláthat a jövőbe is. Abba a világba, ahol a természetjárás, a honismeret és a környezetvédelem az alapérték. Amit hoznia kell magával,
az a kíváncsisága és lelkének nyitottsága, valamint több pár bakancs: egy, amelyik lábát óvja, és egy, amelyik útitárs lesz, eligazító az útkereszteződéseknél.
Ezt ki ne felejtse hátizsákjából! Válasszon hát útirányt, és bakancsot hozzá az
Erdélyi Kárpát-Egyesület már megjelent négy kötetéből, az EKE-bakancs sorozatból!
A kiadványsorozat első négy része: Barangolások a Remetei-sziklaszoros és
a Bedellő környékén / Barangolások Brassó környékén / Barangolások a
Központi- és Észak-Hargitán / Barangolások Várfalva községben és környékén. Ára 12 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

EKE-memóriakártyák
El tudja képzelni, hogy gyereke nem csak a számítógép előtt ül, hanem a
közös játék, a természet és a hasznos
tudás felé kacsintgat? Van rá mód,
hozzá pedig eszközt kínál az Erdélyi
Kárpát-Egyesület. Az EKE-memóriakártya ennek a kulcsa, mellyel
játszva ismerhetik meg kicsik és nagyok Erdély szépségeit, természeti
tájait, nevezetes építményeit, az állatés növényvilág színe-javát. És a kártyázás csak a kezdet, melynek folytatása a vágy: élőben is megismerni
az erdélyi csodákat. És ezzel minden
szülő egyetérthet, hisz alapvető kötelességünk értékeink átadása gyerekeinknek. Ára 7 lej.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb kiadványait (Erdélyi Gyopár, EKE-füzetek, falinaptár, illetve EKE-memóriakártyák) keresse az EKE Gutin
Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban, illetve megrendelhetők az eke@eke.ma címen.

HETIRENDEN
APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket
és képeslapokat. 0741-986855.
Olcsó üdülési lehetőséget kínálunk Hajdúszoboszlón, reggeli és vacsora 7 éj (8 nap) 400 lej személyenként, vagy 3 éj (4 nap) 200 lej személyenként.
Érdeklődni a 00-36-52271848-as
telefonszámon, vagy mobilon:
00-36-30-4557227;
Ünnepekre is fogadunk vendégeket (karácsony – újév – húsvét)!
GYÁSZHÍR
Szeretni szívből igazán, csak úgy
lehet téged, drága jó anyám!
Édesanyám,
özv. PÉCSI ERZSÉBET
életének 83-ik évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Köszönet mindazoknak, akik temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhítették.
Édesanyám, te soha nem leszel halott! Ragyogsz az égen, mint a csillagok. Nyugodj békében!
A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama
BARÁTOSI ERZSÉBET
ez év december 27-én 69 éves korában eltávozott szerettei köréből.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. A gyászoló család
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
barátnőmtől
BARÁTOSI ERZSÉBETTŐL
Emlékét kegyelettel őrzöm.
Nyugodj békében! Manci
Fájó szívvel búcsúzom barátnőmtől
BARÁTOSI ERZSÉBETTŐL,
aki a londoni kórházban visszaadta lelkét az Úrnak.
Nyugodjon békében!
Emléke legyen áldott. Babi
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér, vő, sógor, nagybácsi
GYÖRGY JÓZSEF
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

2016. december 30.
A Teleki Magyar
Ház és kurátorai,
munkatársai nevében

Áldott
ünnepet,
békés boldog
ÚJ ÉVET
kívánunk
programjaink
résztvevőinek,
támogatóinknak,
minden bányavidéki
magyarnak!
Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra.
MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk arra a 10 évvel ezelőtti szomorú december 29-re, amikor a szeretett
DEÁK JÓZSEF
örökre megtért az Úrhoz.
Drága emlékét szívünkben kegyelettel őrízzük. A család
Szomorú szívvel emlékezünk
KOVÁCS PIROSKÁRA,
aki már hat éve eltávozott szerettei
köréből.
Emlékét szívünkben örökké őrízzük. A bánatos család.
Szíve nemes volt, keze dolgos / Élete nehéz volt / Álma legyen boldog.
December 29-én volt 6 hónapja,
hogy drága gyermekünk
LADÁNYI ÁRPÁD ZSOLT
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Fájdalommal emlékezünk rá.
Bánatos szülei és testvére Csilla
családjával.

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

Mozdulj magadért!

AEROBIK
a Teleki Magyar 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.

Sohasem halványul szívemben az
emléked, soha nem szűnik meg a lelkemben a gyász éretted, drága jó férjem
SZÁSZI IMRE,
akit a Jóisten – 2017 január 1-én
lesz 6 éve -, hogy magához szólított
és itt hagyta földi életét.
Nyugodj békében!
Bánatos feleséged Nusika

A Balogh Melania & Tréger
Rolland Közjegyzői Iroda kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden kedves
ügyfelének!

GYÓGYTORNA
– legközelebb január 10-én, a Házban! Addig is áldott ünnepet kívánunk csoportunk minden tagjának!
Az idő telik, a fájdalom nem múlik.
Január 2-án lesz 21 éve, hogy
örökre eltávozott szerető körünkből
SZŐKE JÓZSEF
Nyugodjék békében!
Drága emlékét kegyelettel őrzi szívében húga és családja.

December 28-án volt 8 éve, hogy a
kegyetlen halál elragadta a drága
férjet, édesapát, nagyapát, sógort
FEHÉR ISTVÁNT
(Pityu)
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. A bánatos család

Sohasem halványul szívünkben emléked / Sohasem szűnik meg lelkünk
gyásza érted. / Míg élünk, nem feledünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk
APJOK GÁBOR
halálának 2-ik évfordulóján.
Gyászoló felesége és fiai családjaikkal.

IF IOSIP ANGELA TEMETKEZÉSI VÁLLALAT – Non Stop –

Koporsók, szállítás és más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK: 0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

2016. december 30.

SPORT

Elismerés: Hosszú
Katinka Cristiano
Ronaldóval versenyzett
Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó végzett az élen az európai
hírügynökségek - köztük az MTI - 2016 legjobb európai sportolóiról
rendezett szavazásán, melyen Hosszú Katinka harmadik lett.
A lengyel PAP hirügynökség által lebonyolított voksoláson az idén a válogatottal Európa-bajnok, a Real Madriddal pedig Bajnokok Ligája-győztes csatár 24 ponttal előzte meg a második helyen végző brit teniszezőt, a Rióban olimpiai bajnoki címét megvédő és a világranglistán élre ugró Andy Murray-t.
A nyári játékokon három arany- és egy
ezüstérmet nyerő Hosszú Katinka 68
pontos hátránnyal lett harmadik. Az első húszba még egy magyar fért be, méghozzá a Rióban szintén háromszor győztes Kozák Danuta kajakos, aki a17. helyen végzett. A szavazáson, melyen még
sosem győzött magyar sportoló, 27 hír-

ügynökség vett részt.
Európa 10 legjobb sportolója 2016ban az európai hírügynökségek szerint
1. Cristiano Ronaldo (portugál, labdarúgás) 204 pont 2. Andy Murray (brit, tenisz) 180 3. HOSSZÚ KATINKA (úszás)
136 4. Nico Rosberg (német, Forma-1)
115 5. Mohamed Farah (brit, atlétika)
93 6. Angelique Kerber (német, tenisz)
77 7. Martin Fourcade (francia, sílövészet) 74 8. Marcel Hirscher (osztrák,
alpesi sí) 54 9. Anita Wlodarczyk (lengyel, atlétika) 42 10. Chris Froome (brit,
országúti kerékpár) 38 ...17. KOZÁK
DANUTA (kajak-kenu) 16.
(Hathárom.com)

Egy magyar bírónő lett a világ
legjobb játékvezetője
A labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet
(IFFHS) az év legjobb női bírójának választotta Kulcsár Katalint,
Kassai Viktor a harmadik helyen végzett, persze a férfiaknál.
A 32 éves magyar játékvezetőnő lett
a díj történetének legfiatalabb győztese. Kulcsár Katalin idén női Bajnokok
Ligája-döntőt vezetett, de valószínűbb,
hogy a DVTK–Újpest meccs büntetője
miatt ismerős inkább.

A férfiaknál az angol Mark Clattenburg és az olasz Nicola Rizzoli mögött
a harmadik helyen végzett a 2011-ben a
világ legjobb bírójának választott Kassai Viktor, igen, ő is magyar.
(MTI/AFP)

A világ 6. legdrágább játékosa el fogja hagyni a Realt
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a világ hatodik legdrágább játékosa, James Rodríguez elhagyja a Real Madridot. A spanyol AS legalábbis azt írja, hogy Antonio Conte bombasztikus cserét tervez, Thibaut Courtois játékjogát ajánlaná fel a középpályáséért cserébe.

Liga 1 szankciók

Pontlevonás karácsonyra
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
fellebbviteli testülete helybenhagyta a
licencadó bizottság alapfokú határozatát, ezért a Medgyesi Gaz Metant, a
Târgu Jiu-i Pandurii-t és a Marosvásárhelyi ASA-t is egyenként három pont
levonással büntették a november 30áig felhalmozott tartozásaik miatt.
A sportági szervezet pénteki közleménye alapján a Medgyesi Gaz Metant
még 10 ezer lejes pénzbírsággal is sújtották, amiért pénzügyi jelentését késve küldte el az azt felügyelő bizottságnak. A fellebbviteli testület döntése végrehajtó erejű, de 21 napon belül megfellebbezhető a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (TAS), amelynek február
15-éig kell az ügyben határoznia.
Az alapfokon kirótt szankciót egyébként az ASA nem óvta meg, pedig a
most szankcionált három Liga 1-es együttes közül a vásárhelyieket már a
szezon elején is hat pont levonásával
büntették, ezért a csapat most sereghajtóvá csúszott vissza. Az összetettjében
viszont még nem szerepel a Pandurii
elleni mérkőzésének eredménye, amelyről az FRF illetékes bizottsága januárban fog dönteni. A 21. fordulóban rendezett összecsapás, mint ismeretes, 20-s félidei ASA vezetésnél fejeződött
be, mivel a szünet után a vendég Gorj
megyeiek a jeges pálya miatt nem vállalták a játékot. Elviekben az erdélyiek

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

a zöldasztalnál 3-0-ra kellene nyerjék a
találkozót, de egyes szakemberek szerint akár még újrajátszást is elrendelhetnek ebben a precedens nélküli helyzetben. Az ASA egyébként nemcsak
három pontot veszített el karácsony előtt, hanem vezetőedzőjét, Dan Alexát
is, aki a Temesvári Poli ellen 4-2-re
elveszített Ligakupa-elődöntő első, vásárhelyi mérkőzése után közös megegyezéssel szerződést bontott a fizetésképtelenséggel bajlódó klubbal. A
News.ro bejelentése szerint a fiatal szakember a Chiajnai Concordia élvonalbeli
együttesénél folytatja pályafutását.
A labdarúgó-Liga 1 állása
1. Viitorul 21 / 13 / 3 / 5 / 29-19 / 42
2. Steaua 21 / 12 / 4 / 5 / 27-16 / 40
3. Craiova 21 / 11 / 4 / 6 / 28-21 / 37
4. Medgyes* 21 / 10 / 7 / 4 / 33-21 / 34
5. Dinamo 21 / 9 / 5 / 7 / 33-28 / 32
6. CFR** 21 / 10 / 6 / 5 / 34-20 / 30
7. Astra 21 / 8 / 5 / 8 / 21-25 / 29
8. Botoşani 21 / 7 / 4 / 10 / 25-25 / 25
9. Iaşi 21 / 7 / 4 / 10 / 22-23 / 25
10. Voluntari 21 / 7 / 4 / 10 / 27-29 / 25
11. Pandurii* 20 / 6 / 6 / 8 / 22-29 / 21
12. Chiajna 21 / 4 / 5 / 12 / 11-26 / 17
13. Poli*** 21 / 6 / 4 / 11 / 21-34 / 8
14. ASA**** 20 / 4 / 3 / 13 / 16-33 / 6
* a Medgyest és a Pandurii-t 3 pont
levonással büntették
** a CFR-t 6 pont levonással
büntették
*** a Polit 14 pont levonással
büntették
**** az ASA-t 9 pont levonással
büntették. (Krónika)

„Boldog vagyok itt, de többet akarok játszani. Ha tehetném egész életemben itt maradnék, de át kell gondolnom a jövőmet. Vannak ajánlataim, hét nap alatt kell meghoznom a
döntést” – mondta a kolumbiai középpályás, akinek érthető a dilemmája, hiszen ősszel mindössze nyolc mecscsen kapott lehetőséget Zinedine Zi-

dane mestertől. Szerződése 2020-ig
köti Madridba, de egyre inkább úgy
tűnik, hogy nem tölti ki a kontraktust.
Jamest 2014-ben igazolta a Real
79,8 millió euróért. A belga kapus egyébként szárnyal a Chelsea-ben, a Premier League listavezetőjénél Courtois
18 meccsen lépett pályára ősszel, 11szer nem kapott gólt. (24.hu)

Bernd Storck a szurkolókhoz: nehéz
évünk lesz, tartsatok ki mellettünk!
Nehéz év előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott, mondta karácsonyi köszöntőjében Bernd Storck szövetségi kapitány.
„Sikeres időszak áll mögöttünk, 2016ban részt vettünk az Európa-bajnokságon, és a csapatom nevében szeretnék
köszönetet mondani azért a csodálatos
szurkolásért és támogatásért, amelyet a
torna alatt tapasztalhattunk” – szólt a
drukkerekhez a magyar labdarúgó szövetség (MLSZ) honlapján látható videóüzenetében a német edző.
Storck hangsúlyozta, a szurkolók-

nak már abban is nagy szerepük volt,
hogy a válogatott kijutott a franciaországi kontinensviadalra. „A teljesítményünkkel próbáltuk mindezt meghálálni, az lebegett a szemünk előtt, hogy sikeresen szerepeljünk” – fogalmazott a
szövetségi kapitány, majd kijelentette: idén bizonyították, hogy nemzetközi szinten versenyképes a magyar csapat.
„Nagyszerű tehetségek vannak a
közösségben, olyan játékosok, akik a jövő csapatában is alapemberek lehetnek.”
Bernd Storck végül arra kérte a drukkereket, hogy jövőre is támogassák a válogatottat, mert minden korábbinál nagyobb szükségünk van most erre.
„Nehéz évünk lesz, rögtön az Európa-bajnokkal kezdünk, hiszen márciusban Ronaldo és társai ellen lépünk pályára. Nem lesz könnyű meccs, de a támogatásotokkal minden lehetséges, ahogyan ezt az Európa-bajnokság is bizonyította” – zárta karácsonyi üzenetét
Bernd Storck. (MTI)

