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Emelt fővel szavazok!
Nagyon fontos pillanatban szólok a

kedves olvasókhoz, akkor, amikor el bú -
csúzok egy sokáig végzett tevé keny sé -
gemtől, a parlamenti képviselettől. Lé -
nyegbevágónak tartom, hogy megfe le -
lő folytatás legyen számunkra politikai 
életben, képviseletben, kiállásban, ami 
az új választások küszöbén azt jelenti,
hogy fontosak vagyunk a közösségnek és
a közösség alapvetően fontos szá munk -
ra, létünk és megmaradásunk érdekében.

Jelenlétünknek végtelen fontossága 
van a minden szintű vezetésben. Bár tud -
juk ezt, mégis azt állapítom meg, hogy
a rengeteg felgyülemlett negatívum nem
tükrözi ezt tisztán.

A napokban döbbenettel néztem egy
élő televíziós közvéleménykutatást, a -
hol az utca embere elmondhatta vél e -
ményét, hozzáállását a politiká hoz, a kam -
pányhoz. A válaszok többségéből az de -
rült ki, hogy ,,nem megyek el sza vaz -
ni”, ,,nem érdekel a politika”, ,,nem szá -
mítok”, nem... és nem... Ennek a ne ga -
tív véleménysorozatnak fő okai között
említik a korrupciót, a ren geteg ,,bű nös”
politikust, akiknek bűn vá di ügyeik van -
nak kivizsgálás, vagy í té let alatt, a ma -
gánérdek uralmát a köz ér dek fölött, a sok
hazugságot és lehe tet len ígéretet, ami
elhangzik a kam pány ban. Sajnos ezt így
kell elfogadnunk, a mi az tán a becsületes
egyszerű ember ben csak visszautasítást
vált ki, és ezért áll félre.

Minden választási alkalom fő mon -
da nivalója a közügyekbe avat kozás nak
az egyetlen lehetősége. Azért van szük -
ség minden em ber szavazatára, hogy aka -
ratnyil vání tás minél teljesebb, átfogóbb
legyen. Idősek és fiatalok egyaránt el kell
hárítsanak minden esetleges akadályt,
és ki kell álljanak a mag yar képviselet
meg teremtése érdekében.

A romániai magyarság számára ma
egyetlen fontos célkitűzés van, még pe -

dig, hogy de cem ber 11-én erős képvi -
se letet biztosítson a parlamentben. Ez
a mag yar közösségek talponmaradását
jelenti, amivel a helyi vezető szerveket
is befolyásolni lehet a beruházások vég -
zésében, a jövőépítésben.

Nem közömbös számunkra, hogy egy
ké szülő nagy re form átszervezés mi lyen
közigazgatási átszervezést e red ményez -
ne. Elképzelhetetlen számunkra egy o -
lyan régiósítás, amely hagyományaink,
föld raj zi jellemzőink, településszerke -
zeteink figyelembe vétele nélkül, azaz
nélkülünk jönne létre. Nem szabad ki -
sebbségbe kerülni olyan régióban, ahol 
az év századok folyamán jelen voltunk. 
Szá munkra fontos a közoktatás ren ge -
teg problémájának a kezelése, a felső -
ok ta tás léte. A nyelvhasználat szimbólum
kell legyen, és minden lehetőséggel to -
vább kell harcolnunk megtartása érde -
kében. Tudjuk, hogy árgus szemekkel
figyel nek ránk országszerte. Az asszi -
milá ci ós törekvések folytatódnak. Ép -
pen azért kell a közösségi lét alapjait meg -
erősíteni, hogy egyes folyamatok ne gyor -
sulhassanak fel. Itt, Erdélyben és a szór -
ványban a magyarság talponmaradását 
a jelen embere tudja biztosítani, nagy -
szüleink, szüleink példáját követve.

Kimondhatjuk, hogy sorsdöntő a de -
cember 11-i választás az itteni ma gyar -
ság szempontjából. Elismerik ezt a ha -
zai politikai szervezetek és a külföldi po -
litikusok, éppen azzal az észrevétellel,
hogy az RMDSZ-nek kellő súllyal kell
jelen lennie a román parlamentben, ép -
pen az utóbbi időszak román-mag yar vi -
szonyának javítása és ellensúlyozása ér -
dekében.

Sorsdöntőnek tartom tehát a válasz -
tásokat, a részvételt.

Nem vagyunk teljes mértékben el fo -
gadottak se szimpatikusak a román ve -
zetésnek. Hogy csak a legutóbbi rossz

példák közül említsek: a Csíksomlyó kö -
rül kialakult bonyodalmak az UNESCO
listájára vételével kapcsolatban, vagy a 
Székely Mikó Kollégium esete. És még
hosszasan folytathatnám. Ha nincs meg -
felelő képviseletünk, a teljes megsem -
misülés veszélye fenyeget. El kell ke rül -
nünk szel lemi örökségünk meg a lázá sá -
nak a veszélyét.

A fiatalok külföldre távozásával kap -
csolatban szeretném leszögezni, hogy az
lenne a jó, ha ott szerzett tapaszta la tai -
kat itthon hasznosítsák minél előbb, és
itthon mi erre megfelelő körül ménye -
ket teremthetnénk. Az is jó lenne, ha az 
induló vállalkozásokat a megélhetés biz -
tosításaként kezelhetnénk.

Csak néhány példával illusztráltam
szavazatunk leadásának fontosságát, és
remélem, reméljük, hogy az üzenetek
eljutnak a megszólítottakhoz, és min den
felelősségtudattal rendelkező válasz tó -
pol gár megteszi kötelességét saját sor -
sá nak i rányítása érdekében.

Éppen ezért hangsúlyosan és is mé -
telten mondom, hogy én emelt fővel me -
gyek el szavazni, hogy akár itteni ki -
sebb régiónk is megfelelő képviseletet
kapjon az annyira fontos politikai dön -
tések meghozatalában.

Sikeres jövőt kívánok Máramaros me -
gye magyarságának, minden lakójá nak!

Dr. Bónis István

Ösztöndíjakkal a mag yar nyelven 
tanuló iskolakezdő gyermekekért

A Rákóczi Szövetség
programindító rendezvényei Máramarosban

Nagy szeretettel várjuk Máramaros megye óvodásait és szüleiket arra az ün -
nepváró programsorozatra, amelyre a budapesti Rákóczi Szövetség és a Ko lozs -
vári Bábjátszótér támogatásával és közreműködésével kerül sor a jövő hét fo lya -
mán, Nagybányán és a megye több településén!

A Rákóczi Szövetség Beiskolázási Programja keretében sorrakerülő
BETLEHEMI BÁBJÁTÉK ÉS AJÁNDÉKOZÁS (folytatás a 2. oldalon)

Üzenet választóinkhoz
 Tisztelt nagybányai és Máramaros megyei magyarok! Vasárnap, de cem -

ber 11-én dönteni fogunk sorsunkról. Nemcsak a saját életünkről, hanem csa -
lá dunk, gyermekeink, egész mag yar közösségünk jövőjéről szól ez a döntés. Ha
lesz erős mag yar képviseletünk, részt vehetünk a döntések meghozatalában. Se -
gíteni tudunk településeink felemelkedésében, az életminőség javításában és
szórványhelyzetünkben a mag yar emberek nemzeti érzésének erősítésében. 

Olyan embereket küldünk a parlamentbe,akik a mi ügyeinkért harcolnak
és Erdélyt képviselik. Egy olyan Erdélyt, ahol jó élni, ahol biztonságban  tud -
juk családunkat és jövőnket.

De cem ber 11-én választani fogunk. Aki eljön és velünk szavaz, az erdélyi
magyar jövőt támogatja szavazatával. Mag yar érdeket hatékonyan csak az
RMDSZ tud képviselni!

Szükségünk van minden egyes szavazatra, hiszen 
MINDEN MAG YAR SZÁMIT!

Kérem, szavazzanak az RMDSZ jelöltjeire a szavazólap 4. helyén!
Köszönöm a támogatást!  

Vida Noémi, a Nagybánya Központú területi RMDSZ elnöke

Két pásztor karácsonya
- betlehemes játék -

Ünnepváró bábelőadás Máramaros
megyei gyermekeknek, 2016. de cem -
ber 12-16. között, a Teleki Mag yar
Ház tájolós programsorozata kere té ben, 
a Kolozsvári Bábjátszótér (Demeter Fe -
rencz és Gál Orsolya) közremű ködé -
sé vel.

Kedvezményes BELÉPŐ 5 lej, hely -
színek, időpontok a nagybányai és vi -
déki iskolákban és az interneten (Nagy -
bánya, Felsőbánya, Máramarossziget,

Kapnikbánya, Hosszúmező, Sza mos ar -
dó, Monó, Szinérváralja, Avasújváros, 
Vámfalu, Domokos, Erzsébetbánya, Kol tó)!

A pro gram megvalósítását a Beth len
Gábor Alap támogatása tette lehetővé.

Szeretettel várunk mindenkit!

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

SELMONT vendéglőben.
Téged is szeretettel várunk. Jelentkezz 
a 0362-417818-as telefonszámon.

A Zazar-part rendezése és az állomás 
negyed köztéri korszerűsítése

Városrendészeti és fej lesz -
tési nyilvános vitát szerveztek
tegnap a nagybányai Város há -
zán a Za zar- part és egyetemi
negyed, illetve az Állomás ne -
gyed városrendészeti és fej lesz -
tési tervéről.

A Zazar-part korszerű síté -
se u tán egy olyan sétateret (vagy
sé tányt) alakítunk ki, amely he -
lyet adhat kü lönböző sza bad i dős
tevékeny sé gek nek is - tudtuk
meg. Az Ál lomás ne gyedet pe -

dig úgy kell áta lakítani, hogy közterét vonzóbbá tegyék a vá roslakók és lá to -
gatók számára, kombinálva a tranzit és a szabadidős zónákat, illetve helyet adva
kereskedelmi funkcióknak is. (A nagybanya.ro nyomán)



HETIRENDEN

JOGTA NÁCS ADÁS
FEHÉR MIK LÓS ügy véd de cem ber 13-án, 15-16 óra

kö zött tart ingyenes jog ta nácsadást a nagy bányai RMDSz  -
szék ház ban (V. Lu ca ciu u., 1 sz., I.  e me let).

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

Ösztöndíjakkal a mag yar nyelven
tanuló iskolakezdő gyermekekért

(folytatás az első oldalról) a következő időpontokban és településeken zajlik:
De cem ber 12. NAGYBÁNYA és környéke (Ifjúsági Ház -  a Tzontzo Club

épülete, 17.00 óra)
De cem ber 13. MÁRAMAROSSZIGET és környéke (Leőwey Klára Lí ce -

um díszterme, 17.00 óra)
De cem ber 14. SZAMOSARDÓ és környéke (Szórványkollégium nagy -

terme, 17.00 óra)
De cem ber 15. SZINÉRVÁRALJA és környéke (Iskola/Kultúrház, 9 óra) /

AVASÚJVÁROS és környéke (Kultúrház, 17 óra)
De cem ber 16. DOMOKOS és környéke (Kultúrház, 17.00 óra)
A rendezvényekre Máramaros megye kb. 1300 MAGYARUL BESZÉLŐ

óvodását és óvodáskorú gyermekét vár juk, SZÜLEIKKEL EGYÜTT(!), min -
denkit a számára legközelebbi helyszí nen!

A Rákóczi Szövetség Beiskolázási
Programja a mag yar nyelvű oktatást nép -
szerűsíti már több mint egy évtizede szer -
te a Kárpát-medencében, konkrét, szá -
mokban mérhető eredményekkel. Nagy -
részt támogatóiknak (cégeknek, önkor -
mányzatoknak) köszönhető, hogy ed dig
főleg a Felvidékre irányuló figyelmüket 
Erdély felé fordíthatták, s az elmúlt é -
vekben itt is beindíthatták a programot,
amely most megyénkben is útjára indul.

A kezdeményezést a Kolozsvári Báb -
játszótér is felkarolta, amelynek tagjai,
Demeter Ferenc és Gál Orsolya ingyen
mutatják be betlehemi bábjátékukat az
óvodásoknak és óvodáskorúaknak a Nagy -
bánya és Máramarossziget környéki prog -
ramindítón.

JÖN! JÖN!! JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁR TON Színjátszó Kör minden év vé gén szín -

házi bemutatóval kedves kedik hűséges nagy bányai közön ségének. Az idén az
eddi giektől el térően egy fergeteges vígjáték lesz terítéken, amely – hisszük – el -
nyeri majd az önök tetszését. Igenám, de, mint az utóbbi néhány évben – sajnos – 
ren dületlenül nyo maszt és követ bennünket az a fránya pénzhiány! Meg je gyez -
zük: egy-két kivétellel színjátszó körünket anyagilag nem támogatja senki. A
szük ségmegoldás az ö nök jóindulatában leledzik. Arra gondoltunk, hogy aki 50
lej jel járul hozzá költ ségeinkhez (díszlet, jelmez, színházi személyzet, reklám
stb.), azt egy két sze mély re szóló meghívóval honoráljuk. Persze, nagyobb
össze geket sem utasí tunk vissza, sőt, ha úgy gondolják, név szerint köszönjük
meg mindenkinek a támogatást a BÚSZ hasábjain.

A bemutatóra de cem ber 29-én, csütörtökön 18.00 órakor kerül sor a Vá -
rosi Színházban. 

Részletekért, valamint jegyigénylésért szí ves kedjenek fel hív ni a következő
telefonszámon: 0745-790 554 (Szigeti).

Bízunk az önök nagylelkűségében!

Mag yar kvíz-est
Az egyre népszerűbb mag yar kocsmakvíz-

 estet de cem ber 10-én, szombaton 20.00 órai 
kezdettel a Cinquecento Pizzázóban (volt Do -
minó), Petőfi Sándor utca, 7. szám alatt szer -
vezzük.

A nagybányai mag yar társasági élet 2016-ban kocsmakvízzel bő vült, melyet
egy maréknyi lelkes önkéntes kezdett el szervezni első  alkalommal. Azóta kez -
denek kialakulni az állandó kvízelő csapatok, a szervezés majdnem önmű kö dő -
vé vált, mivel a nyertes csapat feladata a következő kvízest kérdéssorának az
összeállítása. Minőségi időtöltést és kikapcsolódást teremtünk meg egy-egy hét -
végi estén, mag yar társaságban korosztálytól függetlenül. Idén utolsó alka lom -
mal kerül megszervezésre, jövőre azonban folytatjuk. 

A belépés ingyenes, a fogyasztást mindenki egyénileg állja. Ajánlott alsó kor -
határ: 16 év. Egy csapat legkevesebb két személyből, legtöbb hat személyből áll -
hat. Az kvízkérdéseket szerkeszti és a játékot vezeti: az Axiomák csapat, a múlt -
kori est nyertese.

Egyházi hírek
* Ad vent III. vasárnapján, déle lőtt

a Nagybánya-óvárosi Református
Egyházközség templomába várnak
szeretettel mindenkit zongora- és fu -
volakoncertre.

* Ugyanitt Hossu Marius és Ali -
na, valamint Borbély Levente és Bo -
dea Annamária tartotta keresztvíz alá
Cseh Sándor és Poti Brigitta Anna -
mária kislányát, aki a keresztségben a 
Júlia nevet kapta.

* Ugyaninnen kísértünk utolsó föl -
di útjára Robotin Gherasimné szü le -
tett Deák Irén asszonytestvérünket,
aki 58 évesen hunyt el.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök nyugalomra Kimpan Elvira asz -
szony testvérünket, akit 67 évesen szó -
lított magához az Úr, valamint Szabó
Elvira asszonytestvérünket, aki 84 é -
vesen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték ö -
rök nyugalomra Erdőközi Kis István
testvérünket, akit  50 évesen szólított
magához az Úr és Kovács János test -
vérünket, aki 77 évesen hunyt el. Nyu -
godjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

A szerda délután bemutatott,
VICSAI GYÖRGY: Szamosardó 
- Falumonográfia cí mű kötet meg -
vásárolható a Te leki Mag yar Ház -
ban és a Bá nya vidéki Új Szó szer -
kesztőségében.

A 170 oldalas könyv ára: 10 lej.
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Mit üzennek jelöltjeink:
Vicsai János, szenátorjelölt
69 éves, nyugalmazott, de dolgozó történelem

szakos tanár, az RMDSZ sülelmedi városi
szervezetének alapító tagja és jelenlegi elnöke

,,A magyarok érdekeit Ro -
mániában csak mag yar képvi -
selet biztosíthatja és kell biz to -
sítsa. Erre jelenleg nagyobb szük -
ség van, mint bármikor, mert saj -
nos megindult egy vissza ren de -
ződési törekvés a román po li ti -
kum részéről. Ezt kell mega ka -
dályoznia egy erős mag yar kép -
viseletnek a román törvényhozásban, ugyanakkor
összefogással felmutatni azt az erőt, amit mag yar
közösségünk képvisel.”

Az RMDSZ székházban állandó ügyelet lesz
a választás napján, forduljon hozzánk biza lom -
mal, ha bármilyen információra van szük sé -
ge. Felhívjuk azon kedves választók figyelmét, 
akik idősek és/vagy betegek, de szállíthatók és
szeretnének elmenni szavazni, hogy gépko csik -
kal rendelkezésükre állunk. Az RMDSZ tele -
fonszámai a következők: 0262 216 593 vagy
0262 217 103.

Az első lapon, a 4. helyen!
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Teleki Mag yar Ház

Köszönet
támogatóinknak

Köszönetet mondunk mind azok -
nak, akik az elmúlt he tek ben-na pok -
ban is téglajegyek vá sárlásával se gí -
tették a Teleki Ma g yar Ház felú jí -
tási munkálatait:

Bá lint Miklós, Nagy bá nya – 50
lej (bronz), Za lá nyi Ferenc, Nagy bá -
nya – 20 lej (2 db. egy sze rű), Dom -
by- Ma goss Ár pád, Nagy bánya – 50
lej (bronz), Asztalos Gá bor, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Asztalos
Szil via, Nagybánya – 100 lej (ezüst), 
Fa zoli Beáta, Szat már né meti – 200
lej (2 db. ezüst), Fa za kas Katalin,
Nagy bánya – 200 lej (2 db. ezüst),
Fo dorean Anna, Nagy bá nya – 300
lej (arany), Sepsi Miklós és Il di kó,
Nagy bánya – 500 lej (gyé mánt), La -
kóczi Éva, Nagy bánya – 20 lej (2
db. egy szerű), Fröhlich Jó zsef, Er -
dő szá da – 50 lej (bronz), dr. Sajthy
Jó zsef és fele sé ge, Auróri Má ria, Bu -
da pest – 100 lej (ezüst), Bor dás La -
jos, Nagy bánya – 100 lej (e züst),
Bor dás Er na, Nagy bánya – 100 lej
(ezüst), Ba logh Gab riella, Nagy bá -
nya – 50 lej (bronz), Ujlaki Éva,
Nagybánya – 20 lej (2 db. egy sze -
rű), Sepsi Or so lya, Né met ország –
500 lej (gyé mánt), Tóth E rika, Nagy -
bánya – 500 lej (gyé mánt), Tóth Eri -
ka, Nagy bánya – 500 lej (gyé mánt), 
Steiner Zoltán, Nagy bá nya – 50 lej
(bronz), Szopri György, Nagy bánya 
– 50 lej (bronz), Fodor György,
Szé kely ud varhely – 200 lej (4 db.
bronz), Mó ré Ambrus és Éva, Nagy -
bánya – 100 lej (bronz), Név nélkül, 
Nagybánya – 30 lej (3 db. egy sze -
rű), Vári Ildi kó, Nagybánya – 50 lej 
(bronz), Név nélkül, Nagy bánya –
100 lej (ezüst), Steiner Sándor, Nagy -
bánya – 50 lej (bronz), Debreczeni
Mihály, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Daróczi Tibor, Nagybánya – 30 lej
(1 db. egyszerű + 20 lej), Dinu Gab -
riella, Nagybánya – 200 lej (2 db. e -
züst), Keresztesi György, Stock holm
– 50 lej (bronz), Korponay Zsófia,
Nagybánya – 200 lej (2 db. ezüst).

A Teleki Mag yar Ház mű köd te -
tő je az Erdélyi Mag yar Köz mű ve -
lődési Egyesület (EMKE) nagy bá -
nyai szervezete. Támogató szerve -
ze tek: Teleki Társaság, Márama -
rosi Szórványért Egyesület.

A téglajegyek árusítása, az a -
do mánygyűjtés foly tatódik. Jelen -
leg az épület pincéjében folynak
munkálatok, ahol részben a Beth -
len Gábor Alap támogatásával, a
Máramarosi Mag yar Vállalko zók
Egyesülete nyertes pályázatának
köszönhetően egy férfi-női mos dó -
helyiséget tervezünk kialakítani.

Téglajegyeket 10 lejes (egy sze -
rű téglajegy), 50 lejes (bronz), 100
lejes (25 euró/ezüst), 300 lejes (75
eu ró/a rany) és 500 lejes (125 eu ró/
gyé mánt) címletekben lehet ezután
is vásárolni, személyesen a Házban, 
vagy banki u talással.

A Teleki
Mag yar Ház 

2017. évi

SZÍNES 
FALI -

NAPTÁ -
RA

Magángyűjtemények legszebb 
nagybányai festményeivel

illusztrálva!

Ezúton is jelezzük, hogy az el -
ső 300 példány elfogyott, a nagy
érdeklődésre való tekintettel a -
zonban utánnyomásra kerül sor,
korlátozott példányszámban! De -
cem ber 10-től keressék ismét a Te -
leki Mag yar Házban, ára 30 lej.

– minden szerdán

18 órától a Teleki Mag yar Házban!
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Amíg a kenderből
vászongatya lett...

Nemrég az Új Szó egyik számában
a Vicsai György által átértelmezett köz -
mondások és szólások mindegyike tet -
szésemet váltotta ki. Közülük most e -
gyet akarok kiemelni, mégpedig: ,,Te -
rem az em ber, mint a kender”, igaz, ed -
dig számomra ez nem volt ismert. Az
átértelmezés pedig eképpen íródott: ,,A 
születési adatokat nézve ez a mondás
már érvényét vesztette”. Sajnos a mi
nemzetünk esetében ez a megállapítás
méginkább igaz.

De én most az egykor igen áldásos
növényre, a ,,kender” szóra utalnék, a -
mit a mai fiatalok nem ismerhetnek, sőt
inkább hallásból káros növénynek tud -
ják, mert így kívánta a nyugatról jövő
ipari-kereskedelmi érdek. Pedig hosszú
időn át sok munkával járó házitermék
volt a kendervászon, ugyancsak hasz -
nos volt a családban. Belőle készült az
enyhén érdes törülköző, aminek a hasz -
nálata serkentően hatott a bőrünkre, a
vérkeringésre. Zsákok, lepedők, sőt ing
és gatya (mert azt úgy nevezték), mind-
 mind anyáink, nagyanyáink munkáját di -
csérte. Csinálták is ők türelemmel, lel -
kesen, nyáron és télen, mert a család ré -
szére szükség volt rá, hisz a később meg -
jelent úgynevezett sárgavászon is csak
bizonyos mennyiségben, pontokra volt 
kapható.

Nos, a fiatalok számára (ha akad is,
akit érdekel) ismertetném, ha nem is tel -
jes pontossággal, melyek voltak azok a 
munkaszakaszok, amíg a kender szá la -
i ból vászon készült:

- Korán tavasszal a kendermagot el -
vetették.

- A nyár elején a mintegy méterre
nőtt sárgás-zöldes szálakat tövestől húz -
ták ki, kötötték kévékbe, s ez volt a
,,kendernyűvés”.

- A kévéket egy közeli tóban vagy
folyóban kikötve két-három hétig áz -
tatták.

- Ezután kerítések mentén és ház fa -
lának terítve szárították.

- Következett a kendertörés, ,,tilo -
lás” a két méternyi hosszú, négylábon
álló, fából készült eszközön, amelyen
hosszában egy kis résen át törték a szá -
raz kenderköteget, amiből apró dara bok,
a ,,pozdorja” hullt alá. Nem volt könnyű
művelet a női kezek számára.

- A törés után maradt szálak neve
,,kenderszösz” volt, amit további mű ve -
leteknek vetettek alá.

- Az összefogott szöszt egy sűrűn ki -
álló fémfogas eszközön húzták több ször
át, hogy a kenderszösz finomabb, tisz -
tább legyen. Ezt a szerkezetet ,,héhel”-
 nek nevezték szilágysági meg neve zés -
sel.

- Azután, főleg téli estéken kö vet ke -
zett a kenderszösz vékony, egyenletes
szálakká való fonása. Az úgynevezett
,,guzsaly”-ra kötött szöszt az asszo nyok
és lányok inkább fonóházakba gyűlve,
késő estig dolgozva ,,orsókra” fonták,
tekerték, mialatt jól elbeszélgettek, szó -
rakoztak is, hisz gyakran megjelentek
a maszkurás fiatal fiúk. Ők humoros,
nótás jelenetekkel egy kis munka szü -
netet tartottak. Az udvarló legények úgy
sürögtek-forogtak a lányok körül, hogy
azok az orsót elejtsék (amit a lányok kis -
sé szándékosan meg is tettek), s csak
egy csók után kaphatták vissza.

Az említett guzsaly nagy L- be tű for -
májú volt, aminek alsó, rövidebb ré szén
ült a használója, így az mereven áll ha -
tott a fonás alatt. Ma is megvan az A -
nyám használta guzsaly, amit Apám úgy
készített el, hogy az első ülő rész egy
nagyobb tenyér formára volt ki farag va,
bizonyára a szeretet és egy kis hu mor
gondolatával.

Nos, továbbá, az orsóra font szá la -
kat egyméteres hosszúságú munka esz -
közre tekerték. Ennek két végén ellen -
kező irányban egy-egy rövedebb elá -
ga zás volt, ezt nevezték ,,motólá”-nak.
rajta feszítették ki, merevítették a meg -
font köteget, aminek a neve ,,pászma”
volt.

- A pászmákat egy ideig kádban,
ha mu és szalma keverékben szapulták,
majd sulykolták, mialatt a fonalszálak
szép, enyhén sárgás színt kaptak, bi zo -
nyára a szalmás oldattól.

- A megszáradt fonalköteget egy
négy szögű, körbe forgatható szer ke zet -
re helyezték, és arról a szálakat gom -
bolyagba tekerték le. Ezt a szerkentyűt
nevezték ,,tekerő”-nek.

- Utána már a szövőszékre való ,,fo -
nalfelvetés” következett. Nálunk az ,,esz -

taváta” volt a szövőszék, bizo nyára táj -
szólással nevezték így.

- A szövőszék tartozékei voltak: a
,,vetítő” - kisméretű eszköz, amire egy
másik szerkezet, a ,,csörlő” segít ségé -
vel a fonalszálakat tekerték, s ezt úgy -
mond dobálták jobbról balra és vissza
a szövőszékre kifeszített párhuzamos
szálak között. Egy másik tartozéka a szö -
vőszéknek a ,,lábitó” volt, amit a nevé -
ből származóan a szövőnő lábbal mű -

ködtetett. Ezt kötötték össze a ,,bor dá -
val” az úgynevezett ,,nyüstszálak”, a bor -
da pedig előre-hátra mozgatással pré sel -
te egymásra a finom fonalakat, míg el -
készült az áldásos munka gyümölcse, a 
kendervászon. Nem volt könnyű egy -
szerre dolgozni kézzel és lábbal, akár
az orgonisták a hangszerek királyán.

Így tehát több mint tíz munkasza ka -
szon ment át a vászonszövés, nagya nyá -
ink, anyáink a többi házi, kerti és me -
zei munkájuk mellett is képesek voltak 
családjukért elvégezni.

Szeretettel  és tisztelettel gondolunk 
rájuk, és hisszük, hogy Ők most, mint
őrzőangyalok az Úr hatalmas szövő szé -
kén, az örökkévalóság végtelen szép
vásznát szövik.

Varga Imre

De cem ber 2.
A férfi sokáig állt mozdulatlanul

és nézte a didergő görökön elterülő
vékony hólepelt, majd sóhajtott és
szíve teljes fájdalmával halkan dú -
dolni kezdte:

- Deres már a határ, őszül a vén
betyár…

Mire az ének végére ért, szeme is 
megtelt könnyekkel. De ekkor vá rat -
lanul, teljes pompájával megjelent a
nap, félreparancsolva a szürke fel -
leget. Enyhe szél simogatta meg a
merész pehelytakarót, ekkor már mo -
solygott a huncut betyár:

- Minden szebb, ha süt a nap,
mondta hangosan.

Zinner Oláh Ágnes

Péter Károly jegyzete:

Saját érdekünk is
Az embert kezdetek óta (ter mé sze -

ti és hitbeli) törvények, szabályok ,,ve -
zérlik”. Mikor úgymond ,,ci vili zál -
tabb”, ,,okosabb” lett az em ber, ki -
találta a jogrendszert, a ,,hi vata los”
törvényeket, szabályokat. Arról le het
vitatkozni, hogy melyik ,,emberi” tör -
vény jó és melyik rossz...

Még a leg,,primitívebb” tör zsek -
nél, népeknél is megfigyelhető egy -
fajta rend, törvény, amit minde gyi -
küknek be kell tartaniuk, különben
kiközösítik vagy elüldözik, megölik ő -
ket vagy maguknak okoznak súlyos
kárt. Az előbbiek alapján azt a kér -
dést is feltehetnénk, hogy: „Van-e e -
gyáltalán szabályok, törvények nél -
küli élet a világon?” Szerintem nincs:
még az anarchia és a káosz is fel té -
telez valami szabályrendszert!

Az utóbbi években a törvény te -
kintélyén hatalmas csorba esett. So -
kat veszített presztízséből maga a
törvény szó is. A tekintélyvesztés el -
sősorban annak tulajdonítható, hogy
vannak olyan emberek, akik a tör -
vényeket hozzák, de ők maguk sem
tartják be azokat, éppen ki is bújnak 
alóluk. Másodsorban, az állam ré -
széről nagyon gyenge annak ellen -
őrzése, hogy miként tartjuk be a tör -
vényeket. Az utóbbi bukaresti hatal -
mas tűzeset sem történt volna meg,
ha az ellenőrző szervek becsü lete sen
elvégzik munkájukat.

Mi lenne világunkkal, ha a ter -
mészeti törvényekkel (gravitáció, a 
bolygók mozgása, évszakok válta ko -
zása stb.) is ugyanaz történne, mint
a földi törvényekkel? Bizony, káosz
lenne a javából, a mi életünk a föl -
dön pedig lehetetlen.

Az emberek nagy része csak arra 
gondol, hogy a törvény korlátoz, ho -
lott véd is bennünket, tehát annak be -
tartása saját érdekünk is. Nem elég
a törvényt ismerni, tudni róla, azt be
is kell tartani ahhoz, hogy ne kö ves -
sünk el törvénysértést, hogy ne sért -
sük meg polgártársunk, szom szé dunk, 
kollégánk vagy akár házastársunk,
gyerekeink jogait, hogy ne ártsunk
a közrendnek és a társadalmilag el -
fogadott erkölcsi normáknak.

,,Tiloló” (Rajzok: Mag yar
Néprajzi Lexikon)

,,Héhel”

,,Esztavátán” dolgozó nő (Fotó: Néprajzi Múzeum)

,,Guzsalyok”



2016. de cem ber 9. KULTÚR-TÁJ

A tölgyek alatt
A budapesti ligetek és parkok közül 

a Margitszigetet látom szépségében a 
leg-nek. Most a de cem ber eleji nap  meg -
világítja az eget meg a földet, de a hő -
mérő higanyszála középtájon, a nulla
fok körül állapodik meg, jelezve, hogy
telet igazol a naptár. Kisétálva ide, most
is szép a táj, a fák zöme elveszejtette le -
veleit, a megmaradt növényeken a zúz ma -
ra fehérlik, míg egy-egy juhar ágain meg -
barnult levelek várják a le pottya nás pil -
lanatát. A magas lombhullatók i lyen kor
szorosabbra fogják kérgeiket, ezzel sű -
rít ve magukba az energiát, hogy vára ko -
zó pózban várhassák a tavaszi ébredést.

Elhagyva a szökőkutat, a Kaszinót,
az uszodát és a víztornyot, keresem a
szoborparkot, benne Arany János szob -
rát, aki annakidején a nyári nap suga -
rait vette arcára sűrű lombok közül és
pihentette megfáradt tagjait. Itt üldö gél -
ve, az évszázados fák hűsében született 
a vers, melynek története van: ,,A töl -
gyek alatt/ Szeretek pihenni,/ Hova el
nem hat/ Város zaja semmi./ Zöld lomb 
közein/ «Áttörve» az égbolt./ S a rét me -
zein/ Vegyül árny- és fényfolt./”

A nyolc versszakból álló vers egy -
fajta nosztalgiázás és enyhe szkep ti ciz -
mus, ami rávilágít az ekkor hatvan é -
let évét meghaladt  költő lelki világára. 
A vers 1877-ben az Őszikék című kö tet -
ben jelent meg, és még ugyanez év de -
cemberében egy névtelen levél érke zett
a költőhöz: „T. Cz. Arany János úrhoz. 
1877. deczember  31. A TÖLGYEK A -
LATT czímű költeménye átolvasása u -
tán”. Egy ugyancsak nyolc versszak ból
álló vers következett, melynek első so -
rai eképpen íródtak: „Jó Arany Jáno -
sunk! Koszorúzott költőnk!/ Mi jutott
e szedbe tisztes vén korodba?/ Hogy le -
ereszd és felhúzd jól hangzó húrjaid,/
Hogy egy nagy lyukat üss dicső ko bo -
zodba.” A vers erős kritikával illeti A -
ranyt, és utolsó sorában odáig jut, hogy:
„Vén  költő nem csillag többé, csak dé -
libáb” jelzővel illeti.

Feltételezhető, hogy az irodalom tu -
dósok tudják, ki volt a vers szerzője, a -
mi nagyon meglepte  Aranyt, aki a vers 
olvasása után azt a megjegyzést teszi,
hogy: „Pályám kezdetén is ebben a for -
mában kaptam vers et. Az néva láírás -
sal volt - Petőfi Sándor -, ez névtelen.
El teszem emlékül. Bu da pest,1878. ja -
nu ár 2-án”. Aranyt igen lesújtotta a ke -
mény kritika, ám őt más fából faragták, 
és egy 13 versszakból álló, inkább iro -
nikus és élcelődő jellegű vers et írt, u -
gyan csak A tölgyek alatt címmel. En -
nek köszönhetően, ha valaki egy Arany-
 kötetet lapoz, akkor ezzel a címmel két
vers et olvashat, melyeknek hangneme
meglehetősen szétágazó. Ragyogó pél -
dája  ez az eset annak, hogy a költők a
maguk módján és a verslábak se gít sé -
gé vel hogyan tudtak borsot törni egy -
más orra alá.

A tölgyek alatt-tal kapcsolatban ma -
radt fenn a következő anekdota:

Arany János a nyár egy részét szin -
te mindig a Margitszigeten töltötte. Tör -
tént egyszer, hogy József főherceg, aki
Magyarország nádora volt, és aki na -
gyon kedvelte a költőt, meglátja, amint 
Arany az egyik padon ülve valamit ír.
Lassan nesztelenül megközelíti, a háta
mögött megáll és rátekint a költő kezé -
ben levő papírosra. Arany vers et ír i -
lyen címmel: A tölgyek alatt. Ezt látva

és olvasva, József főherceg meglepi a
költőt és tréfásan, jóságosan szól hoz zá:

- Ohó! Úgy látom, kedves Arany,
hogy ön nem jó botanikus. Ezek itt hár -
sak, amelyek alatt ül. Üljön kérem tíz
lépésnyire arrább, ott vannak a töl gyek.

Kis Kornél Iván

Rómeó és Júlia
Életemben egyszer voltam színházban, tizenöt évesen. Nagyapám vett két

jegyet. Ő borotválkozott, derékig mosdott, fehér inget öltött és nyakkendőt. Ne -
ki ünnep volt. Egy színésztrupp jött kisvárosunkba. Az angol Wilde egyik da -
rabjából mutattak be részletet, majd szavalások és végül balett következett, Ró -
meó és Júlia balkonjelenete. Először láttam életemben balettet, kamaszkorom 
zavaros lelkiállapotában voltam, és az a balett a női test kitárulkozásában, ke -
cses igézetében belemarkolt az amúgy is képzelet forrósította, szégyellt, tit kolt
lelkembe. Visszariadtam tőle, tiltakozni akartam. Hetvenöt éves nagyapám át -
szellemülten szürcsölte szemével azt a paráznaságot. Lehajolva távoztam a te -
remből, féltem, hogy leolvassák arcomról bensőm undorát, vergődését.

Érettségi előtt álló diákként sítúrára mentem a társaimmal a vízkereszt u -
tá ni havas, fagyos világban. Kutya beszélt rá, akit Ignát Sanyinak hívtak, de
barna szeméből csorgott a baráti ragaszkodás, tréfát, gúnyt tűrő közösségi ra -
gaszkodás. Nem tudom, miért ragaszkodott hozzám, felnézett rám. A két Vil land
testvér vezetett minket. Lehettünk vagy tízen. Hangos jókedvünk, kacagásunk, 
a bemondások nyomán támadt hahotázás fölverte a téli világ csendjét, és a
fákról hópermeteg hullott a nyakunkba. A Szalaván tetején álló kilátótornyos
menedékházban forró teát ittunk, és a mókázó Papp Jancsi a Marica grófnő
operettből énekelt, parodizált. A görnyedt kocsmáros még a feleségét is elő hív -
ta, hogy tanúja legyen az úrfiak mulatozásának, ahogy a Hajmásit énekeltük.
Azzal az operetténekkel mentünk ki a fagyba, folytattuk síkirándulásunkat. A
hegygerinc hajlatain siklottunk alá és kapaszkodtunk szétvetett lécekkel föl fe -
lé. Én rossz síző voltam, nehezen tartottam a lépést a többiekkel. Körülöttem
szikrázott a napban a téli világ a távolabbi magas hegyek kékségbe metszett
vonalaival. Mélyre lélegeztem fagyosságát, frissességét, és átragadt rám is a
többiek vidámsága. Takácsék külsőkertjének végében meredeken alászaladt
a hegy a kertész viskójáig, a Szőkepatakig. A két Villand testvér víg halihóval
a meredeknek fordította a lécet. Porzott mögöttük a hó, ahogy éles fordu la tok -
kal hol jobbra, hol balra szelték a kertész viskóján túli emelkedőig. A többiek
óvatosabban, hóekézéssel ereszkedtek alá, csak Kutya merte utánozni Vil land ék
bravúrját. Én utolsónak és meg-megállva ereszkedtem le. A viskónál egy re kedt
hang fenyegető ordítását meg női sikoltásokat hallottam és társaim kaca gá -
sát. A vörös szörzetű, mellén föltépett ingű kertész ostorral kergette mezít lá -
bas, egy szál tépett pendelyben menekülő feleségét a ház körül. Amikor utol -
érte, végigvágott rajta az ostorral, az pedig sikoltva megugrott, menekült. Az
a vörös szőrzetű férfi kergetés közben minden nyomorúságukat a felesége fe -
jére olvasta elvakult pálinkás dühében. Mert ő azelőtt mindenki által tisztelt
em ber volt: egy Timis - döngette a mellét -, egy Timis, akit mindenki szívesen
fo gadott az asztalánál a kocsmában. A társaság kórusban biztatta: üsd, vágd, 
ne sajnáld, az asszony verve jó! Magafeledkezett vidámságuk minden ostor csa -
pásnál megújult, mintha annak az asszonynak a rekedt sikoltásai simogatták
volna őket. Én nem siklottam keresztül a ház előtti térségen, lecsatoltam léce -
i met és a viskóban egy vízzel teli facsebret pillantottam meg. Valamilyen bel -
ső kényszerre megragadtam a nehéz csebret, és amikor a férfi a ház elé ért bő -
szült kergetésében, a nyakába zúdítottam a jéghártyás vizet. Timis egész tes -
té ben megdermedt, mint akin villám futott keresztül, aztán lerogyott a küszöb -
re, fejére kulcsolta a kezét és torkából, melléből hörgőn jajgatni kezdett. A fe -
lesége fagytól, ostortól csípett meztelenségében melléje kuporodott, az ölébe
fektette, simogatta, szárítgatta, melengette és bizonygatta neki, hogy jóra fog
fordulni az életük, Szűzanyácska megígérte neki.

Nem tudom, meddig álltam ott, meddig néztem őket. A többiek a befe je ző dött
komédia után nekiereszkedtek a Hangyásznak, s a Feketemezőnek a város irá -
nyá ba. Nekem valami megmutatkozott akkor, körülöttem, bennem átren de ződ -
tek a dolgok. Annak a fagytól, ostortól vörösre mart asszonynak a melegsége,
hűsége mintha világított volna a viskó tátongó sötétségében.

Ezért nem voltam kíváncsi színházra, és vállaltam kollégáim, később meg a
feleségem megvetését, a kultúranalfabéták vádját. Őriztem lelkem megren dü -
lését, a katarzist, amelynek nyomán minden átrendeződött bennem, a vi lág -
ban. Sem a barátaim, sem a feleségem nem szerette, ha hosszabban nézek rá -
juk, és emberkerülő hírem lett.

Szigeti Béla

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

 Ki a felelős az én
életemért?

Van-e köztetek olyan, kedves ol -
va sóim, aki úgy gondolja, hogy a kor -
mány, az államelnök, esetleg a fér -
jed, a feleséged felelős a te életedért?

Úgy gondolod-e, hogy a rövi de -
sen megalakuló új parlament vagy
az új kormány jobbá teheti az éle te -
det?

Én úgy tudom, úgy gondolom, hogy
nekem kell vállalnom a felelősséget
a saját életemért, csak én tehetem
jobbá az életemet, feltéve persze, hogy
egészséges, munkaképes vagyok.

Te úgy gondolod-e, kedves olva -
sóm, hogy egy fizetés- vagy nyug díj -
emelés megoldja az anyagi gondja -
i dat? Valamit javíthat a helyze te den,
enyhítheti a gondjaidat, a megoldás 
azonban a te kezedben van. Te te he -
ted jobbá a saját életedet.

Ha például első vagy második fi -
atalságod éveit éled, jövedelmed egy
részét rendszeresen megtakarítva (pél -
dául 10%-ot), befektetésekbe irá nyít -
hatod a megtakarított pénzt, vagy el -
indíthatod saját vállalkozásodat. Ha
például már a harmadik fiatalságod 
korába értél, s nyugdíjas vagy, mint
magam is, részmunkaidős foglal ko -
zást vállalhatsz, s még hatvanon túl
is útjára indíthatsz egy vállalkozást.

Ezek persze az én gondolataim,
nyilván neked is megvannak a saját
gondolataid, kedves olvasóm. Té ged
a saját gondolataid irányítanak, a
te életedet azok határozzák meg.

Ui. A te életed a te kezedben van, 
de azért vasárnap gyere el szavazni, 
s nyomj egy pecsétet a tulipánra!

Farkas Imre

A hét mottója:
,,A közösség szerkezete

mindenkor meghatározza
erkölcseit. Teremts olyan világot,
amelyben a csalás, a törtetés, a

hazudozás érvényesül, s másnap
már mindenki gaz lesz; teremts

olyat, ahol a becsület juthat
előnyhöz, s másnap már mindenki 

becsületes.” (Székely János)
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Elhunyt nt. Molnár József Károly lelkipásztor
Az örök hazába távozott 91 éves korában a lel ké -

szek doajenje, az Isten kegyelméből  tisztességben vén -
ségre jutott tiszteletes úr. Mind a két jelző tartalmát
mélységesen kimerítette: tiszteletes volt, aki nem ma -
gának, hanem a Mindenhatónak és Egyházának vívott 
tiszteletet. Talpig úri em ber volt, aki soha nem fe led -
ke zett el arról, hogy nem a papi civil – fekete fehér –
teszi úriemberré, hanem a tartását adó erős hite, és az
a mély alázata is, mellyel megemeli a mindig keze ü gyé -
ben, nemcsak fején hordott kalapját. Enyhén hajlott
há tán cipelte nehéz idők irgalmatlanságát. Arcának de -
rűjében pedig az őt mindig mindenen irgalmával át se -
gítő mennyei Ura győzelmét viselte. 

1925-ben született a Fehér-megyei Magyarlapádon
több nemzedékre visszamenő református lelkipásztor
családjában. A nagyenyedi Bethlen Gábor Refor má tus
Kollégiumban tanult, közben pedellusságot vállal költ -
ségei enyhítésére. Teológiai tanulmányait nem kezd het -
te el a Kolozsvári Teológián, mert a háborús helyzet
mi att nem idították el a tanévet. Debrecenben próbál -
kozott, de ott is hasonló volt a helyzet. Többedmagával 
Balmazújvárosban, családoknál találtak támogatást.
Mi kor enyhült a helyzet, Kolozsváron megkezdhette ta -
nulmányait. Mivel az embertelenül meghúzott friss ha -
tár elzárta szülőfalujától, édesatyja temetésére sem me -
hetett haza. Tanulmányai idején, hogy anyagi gondjait 
enyhítse, püspöki engedéllyel Magyarherepe szór vány -
gyülekezetben szolgált hétvégeken, hétközben pedig ta -
nult. A teológia elvégzése után Nagybányán segéd lel -
kész, 1951-81 között pedig Missztótfaluban és szórvá -
nyaiban, bányásztelepüléseken (Erdőszáda, Borpatak, 
Láposbánya, Miszbánya, Miszmogyorós) teljesít lel ké -
szi szolgálatot. Itt köt házasságot a neves orgonaépítő
mester, Szabó Gy. László lányával, Ibolyával. Házas -
sá gukat három gyermekkel áldja meg az Isten. A falu
híres szülöttének, Misztótfalusi Kiss Miklós nyomdász
és bibliakiadó emlékét hűséggel ápolta a nehéz idők ben
is. A fokozatosan háttérbe kényszerített egyházi élet -
ben elkezdődött a gyülekezeti levéltárak rekvirálása

(ha tóság általi begyűjtése). Ekkor sajátos mentési ma -
nőverbe kezdtek a parókián: a középkori kódex má so -
lók szorgalmával átmásolták füzetekbe az anya köny -
vek tartalmát, megmentve ezzel a népességi adatokat
igazoló többszáz éves dokumentumokat az illeték tele -
ne ktől és a teljes megsemmisüléstől. Amikor szülőfa lu -
ja lelkészi állása megüresedett, a Magyarlapádi gyüle -
kezet összefogott, hogy ő nyerjen a pályázó lelkészek
közül. Így folytathatta édesapja munkáját a faluban és 
szórványában, Asszonynépén. A misztótfalui gyüle ke -
zet hálája jeléül egy új palásttal ajándékozta őt meg új
szolgálati helyére történt beiktatása alkalmából, mond -
ván, hogy az előző az őket szolgáló esztendőkben ko pott
meg. Az idő szorításának enyhülésekor, a ’90-es évek -
ben belefogott égi küldetése újabb feladatát teljesíteni: 
a néphagyományt, falutörténetet, szórványgyüle ke -
zet- pusztulást és a kopó emlékeket írásba, könyvbe fog -
lalni. Ebben a munkájában nélkülözhetetlen segítsé gé -
re volt hűséges felesége, aztán Győrfi Dénes, a Bethlen
Dokumentációs Könyvtár igazgatója, tanácsaival Ja kó
Zsigmond, az erdélyi mag yar történettudomány meg -
ha tározó tudósa, a kolozsvári teológia nyomdája, a Tót -
falusi Tannyomda Budapestről, a református egyház -
kerület nyomdája és a nagyváradi Europrint kiadó
mun kaközössége. Nagyváradi nyugdíjas éveit mozgal -
massá tette, őt pedig fáradhatatlanná az újabb és ú -
jabb tanulmánykötetei írása, szerkesztése és kiadása.
A szőllősi imaház lelkészei, gyülekezete, nőszövetsége
és dalárdája örömmel fogadta közösségébe a kar ve ze -
tő feleségét és az ő szeretetteljes egyéniségét. Az utóbbi
esztendők meg-megrokkantó betegsége próbára tette
őt és családját is, de mindig felegyenesedett, ott foly -
tatta, ahol a betegség előtt letette tollát. Rövid, két vi -
lág közötti öntudatlan állapota után hívta haza Te rem -
tő Istene no vem ber 26-án.

Mély részvéttel idézte emlékét és könyörgött vigasz -
talásért szerdán ravatala mellett a hatvankét évig hű -
séges hitvestársa, három gyermeke, menyei, unokái, ro -
konai, a misztótfalui gyülekezet és volt lelkipásztora, a
magyarlapádi egyháza tagjai lelkészükkel, a szőlősi gyü -
lekezet tagjai és lelkésze, valamint az őt tisztelő vá rad-
 környéki lelkipásztorok. Végigkísérte és erősítette e -
gész életét és szolgálatát a 23. Zsoltárból vett hit val lá -
sos életigéje,: „Az Úr az én pásztorom, nem szű köl kö -
döm.... Ha a halál árnyékának völgyében járnék is, nem
félek a gonosztól, mert te velem vagy...”, melyről szólt
a Lélek és az örök élet vigasztalása a gyászis tentisz te -
leten. Áldott legyen emléke!

Veres-Kovács At tila

,,Csilingelnek az
angyalok”

Már ,,hallani” a csengettyűk hang -
ját, közeleg a karácsony. Négy va -
sárnapon át várakozunk Jézus szü -
letésnapjára.

Ezt nevezzük adventnek, a lelki
fel készülés időszakának. Két lila gyer -
tya már lobogtatja fényét és a kö -
vet kező vasárnap meggyújtják a har -
madikat, a rózsaszínű gyertyát, a mely
az öröm hírnöke. Szűz Mária, a ma -
kulátlan Istenanya megszülte a fiút.

A három lila gyertya a hit, a re -
mény és a szeretet ,,lángja”. A min -
dig újabb meggyújtott gyertya az egy -
re növekvő fényt és reménységet szim -
bolizálja. Ha tehát mind a négy gyer -
tya lángja felragyog, eszünkbe jut -
hat a napkeleti bölcseket vezető bet -
lehemi csillag ragyogása.

Elérkezett a karácsony, bol do gan
ünnepelhetjük a megváltónk szüle -
té sét, a nekünk adott végtelen sze re -
tetet.

De addig tartsunk bűnbánatot, el -
mélkedjünk, csendesedjünk el, fo hász -
kodjunk. Igyekezzünk lelkünk meg -
tisz tulására, ne csak lakásunkat öl -
töztessük díszbe.

Felidézhetjük a karácsony éj va -
rázsát, hangulatát, a fenyő és mé -
zes kalács illatát, a családi talál ko -
zások és ajándékozások örömét.

Népszokások is kötődnek az ün -
nephez: a karácsonyi asztalra azok
az ételek kerülnek, amelyek a bő sé -
get jelentik, mint a bab, a borsó, a
lencse, a hal, a mákos- és diós ka lács.

Feljegyzések szerint, először
Brunszwick Teréz martonvásári gróf -
né állított karácsonyfát, biztosan nem
ilyen díszeset, mint manapság.

A karácsonynak még van egy fon -
tos üzenete, és nem szükséges hang -
zatos felhívás, csak csendben ve gyük
észre a körülöttünk élő szegényeket, 
a hiányt szenvedő gyerekeket, idő se -
ket, betegeket és segítsünk, ahol tu -
dunk.

A nehézsorsú embertársaink meg -
segítése nélkül nem is lehet öröm -
teli ünnepünk, mert ha a karácsony
a szeretet ünnepe, nem ünne pel he -
tünk szeretetlenségben.

BOLDOG KARÁCSONYT KÍ -
VÁNOK MINDENKINEK !

Lázár A.

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap 

má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

A TelePlus pénteki mag yar műsorából
Kedves máramarosi nézőim!

A TL+ Maramureş de cem ber 9-i (péntek) mag yar adásában foly -
tatom a Miért legyek mag yar óvodás, iskolás sorozatom. E heti meg -
hívottam: Szabó Sándor, a Petőfi Sándor-pro gram Máramaros megyei 
ösztöndíjasa, akinek sikerült a Rákóczi Szövetség beiratkozási prog -
ramját elhozni Máramaros megyébe. Szabó Sándor a műsorban beszél
küldetéséről, valamint bemutatja a Rákóczi-pro gram lényegét. Kez dünk
pénteken 15.30 órától, mag yar híradóval, zenével, üzenetekkel, ver sek -
kel, majd 18 órától érkezik Szabó Sándor. Kövessék műsorunkat élő
adásban pénteken 15.30 órától, vagy szombaton ismétlésben 14 órától.



A Kilimandzsárón
bukkantak Afrika

legmagasabb fájára
Afrika legmagasabb hegye, a Kili -

mandzsáró egyik lakatlan völgyében
bukkantak a kontinens legmagasabb
fájára: a 81,5 méteres Entandro phrag -

ma excelsum a mahagónifélék család -
jába tartozik. Andreas Hemp, a Bay -
reuthi Egyetem munkatársa a tanzániai 
vulkánt kutatva 20 éve talált az óriás -
fák egy csoportjára, de csak a közel -
múlt ban tudták pontosan megmérni
őket - olvasható az EurekaAlert című
tudományos portálon. 2012 és 2016 kö -
zött lézerrel mértek meg 32 fát, ame -
lyek közül a 10 legmagasabb 59,2 mé -
tertől 81,5 méterig terjedt. Törzsük át -
mérője 0,98 és 2,55 méter közötti. A
né met szakember az adatokból arra
következtetett, hogy a behemót fák
500-600 évesek lehetnek. Nem Afri ká -
ban nőnek a világ legmagasabb fái, ha -
nem az észak-amerikai kontinensen: a
kaliforniai Red wood Nemzeti Park
egyik mammutfenyője 115,6 méter.

Ausztráliában is találtak már 100 méter 
magas eukaliptuszt. A Biodiversity
and Con ser va tion című folyóiratban
megjelent tanulmány szerint az óriásfa
fontos szerepet játszik a hegyvidék
gaz dag ökoszisztémájában, páfrányok
és más növények bújnak meg rajta.
“Ezek a fák olyanok, mint egy város az 
erdőben” - mondta Andreas Hemp. A
zöld óriásokat azonban veszélyezteti
az illegális fakitermelés, amely megti -
zedelte élőhelyüket. A kutatócsoport
ezért javasolja, hogy a völgyet csa tol -
ják a szomszédos Kilimandzsárói Nem -
zeti Parkhoz, hogy védelmet kapjon.

Nem használnak többé
műanyag szatyrot

Vallóniában
De cem ber 1-jétől nem használnak

töb bé műanyag szatyrot Bel gium fran -
cia ajkú régiójának bevásárló köz pont -
jaiban és piacain - közölte az RTBF
belga közszolgálati rádió és televízió
internetes oldalán. A híradás szerint a
legfeljebb húsz percig használt mű -
anyag áruházi szatyrokat természetes
alapú, burgonya- vagy kukoricakemé -
nyítő felhasználásával előállított tasa -
kokkal váltják fel. Az egyszer hasz ná -
latos, hártyavékony szatyrok lebomlá -
si ideje mintegy 400 év, a biológiailag
lebomló anyagokból készült mod ern
zacskóknak legfeljebb néhány hét vagy
hónap alatt nyoma vész. A vallón in -
téz kedés a tavaly elfogadott európai
uniós irányelv megvalósítása, amely a
könnyű csomagolóanyagok használa -
tá nak csökkentését írja elő. A megkér -
dezett vásárlók kedvezően viszonyul -

tak a változtatáshoz. Franciaországban 
már július 1-je óta tilos a műanyag -
zacskók használata, ami minden keres -
kedelmi ágazatot érint az élelmiszer -
ipartól a szupermarketeken át a ben -
zin kutakig. Csak az organikus eredetű
és házilag komposztálható zacskókat
szabad használni. (MTI)

A Déli-sark jobban bírja
a meleget

A Déli-sark meghódításáért küzdő
hajdani felfedezők, köztük Rob ert
Scott és Er nest Shackle ton feljegy zé -
sei segítik a klímaváltozás hatásainak
tanulmányozását: a kutatók így állapí -
tották meg, hogy az antarktiszi tengeri
jég sokkal kevésbé érzékeny a klí ma -
változásra, mint az arktiszi, vagyis az
északi-sarkvidéki tengeri jég. Rob ert
Scott és Er nest Shackle ton hajdani ex -
pedíciói teljesen megváltoztatták az
Antarktisz térségéről alkotott korabeli
képet. A felfedezők bejegyzései azon -
ban a 21. században is segítségünkre
van nak: teljesen új adatokkal szolgál -
nak a kutatóknak az éghajlatváltozás
hatásairól is. A norvég Roald Amund -
sen 1911. de cem ber 14-én a világon
elsőként érte el a Déli-sarkot riválisa,
Rob ert Scott előtt, aki csupán egyetlen
hónappal később jutott el a föld leg dé -
lebbi pontjára. Scott és csapata a visz -
szaúton a jégsivatagban vesztette éle -
tét. Er nest Shackle ton brit felfedező
1914-ben indult hajójával a Déli-sark
meghódítására. A hajó azonban meg -
rekedt a jégtáblák között, és a körülötte 
hízó jégpáncél tíz hónappal később
elsüllyesztette. Shackle ton és expedí -
ciójának tagjai 1916 áprilisáig éltek a
jég hátán, majd három apró csónakkal
sikerült eljutniuk az Elefánt-szigetre.
Onnan Shackle ton és öt társa az egyik
csónakkal átkelt a György király-szi -
getre. Tizenhat napi tengeri út után kö -
töttek ki, és indultak segítségért a bál -
na vadászokhoz. Végül az expedíció
min den tagja épségben hazatért. A bál -
navadászhajók és a felfedezők gyűjtöt -
te adatok egy része azt sugallja, hogy

az antarktiszi tengeri jég nyári kiter je -
dése (ez a decembertől márciusig tartó
időszakot jelenti) jóval magasabb volt
az 1950-es években, mielőtt egy nagy
visszaesést követően nagyjából hat -
mil lió négyzetkilométerre zsugorodott
össze az elmúlt évtizedekben. A felfe -
dezők hajónaplóinak tanúsága szerint
azonban hosszú távon nagyon keveset
változott az antarktiszi tengeri jég
mennyisége. A kutatást vezető Jon a t -
han Day, a brit Readingi Egyetem mun -

katársa szerint az elemzésük azt mu tat -
ja, hogy az antarktiszi tengeri jég nyári
kiterjedése legfeljebb 14 százalékkal
kisebb most, mint az 1900-as évek ele -
jén. „Az antarktiszi tengeri jég száz év -
vel ezelőtti kiterjedése nagyon hason -
lí tott a maihoz. Az Arktisz térségében
azonban 26 százalékkal csökkent a
ten geri jég kiterjedése” – húzta alá a
szakember. Day szerint az eredmé -
nyeik azt sugallják, hogy az Antarktisz 
éghajlata nagy hullámzást mutathatott
a 20. század folyamán, ami azt jelenti,
hogy évtizedeken keresztül nagyobb,
az tán évtizedeken keresztül kisebb jég -
takaró borította a térséget, és nem fo -
kozatosan csökkent a jég mennyisége.
„Tudjuk, hogy az antarktiszi tengeri
jég kiterjedése enyhén növekedett az
elmúlt harminc évben, a műholdas meg -
figyelések kezdete óta. A szakemberek 
a globális felmelegedéssel próbálnak
magyarázatot találni a jelenségre, ám
az új eredmények arra utalnak, hogy
nem új keletű folyamatról lehet szó” –
jegyezte meg a kutató. (MTI)

Fölösleges fáradozás
VÍZSZINTES: 1. “A nőt sohasem 

lehet kiismerni teljesen, mert min -
dig lesi az alkalmat, ...” (Bruno Tra -
ven). 13. Származik. 14. Becsmérlő,
megvető. 15. Attól kezdve! 16. Üres a
sor! 17. Tartozása van. 19. Figyel mez -
tet. 20. Kambodzsai, norvég és thai föl -
di gkj. 21. A Piramis együttes alapítója 
(Lajos). 23. Haragban vannak! 24. La -
martine költeménye. 25. Self ... man;
önerejéből érvényesülő em ber. 26. Ál -
lí tunk róla. 28. Sine ... et stu dio; pár tat -
lanul (lat.). 29. Helységből durván el -
távolít. 30. Folyadékba merít. 31. ...
Hoffmann; német író. 32. Avala! 33.
Eh hez hasonló (irod.). 34. Bizony (rég.).
35. Kis-Ázsia régi neve. 38. Latin be -
tű. 39. Énekel. 41. Égéstermék. 43. Si -
ker!! 45. Szeget beverő. 47. Amerikai
szabvány. 50. ... villa eladó; Kabos
Gyula filmje. 52. Takarózni kezd! 53.
Turay ...; színésznő. 54. Becézett
Bran don. 55. Kacag. 57. Svéd, thai föl -
di és ománi gkj. 58. Új-zélandi alagút.
59. Egylet. 60. ... et moi (Géraldy). 61.

Elek! 62. ... 1; német tévécsatorna. 63.
Illetve (röv.). 64. Vadászrejtek. 65.
Cse lekedet. 67. Törött bot! 68. Csen -
destársak! 69. “A mag yar tenger.” 71.
Esztena.

FÜGGŐLEGES: 1. Madárkergető 
szó. 2. Neheztelés. 3. Igevégződés! 4.
Ady egyik álneve. 5. Katalán költő
(Miquel). 6. Jon An der son együttese.
7. Cicero pénze. 8. Reményik Sándor
verse. 9. A hegedű tartozéka. 10. Női
énekhang. 11. Paripa. 12. Nyirokcso -
mó a torokban. 18. Amerikai színésznő 
(Do ris). 20. Becézett Károly. 22. Nem
távozik. 24. Tarol. 25. Szolmizációs
hang. 26. A gondolat befejező része.
27. Pont hátul! 28. Békés ...; színésznő. 
29. Egyiptom fővárosa. 31. ... Gay;
“atomtöltetű” repülőgép volt. 32. Tőle
lentebbről. 35. Nyomás ...; Emma Ro -
b erts filmje. 36. Nagy erővel ontó. 37.
Kakaószemek! 40. Lakrészek! 42. Ju -
hász Gyula verse. 44. Árny. 46. Jelen -
téktelen, kisszerű. 48. Sekélyen kapál.
49. ... Kuragin; Lev Tolsztoj hőse. 51.
Kimegy a divatból. 54. Üres a bolt! 56. 
Kutya. 57. Maró anyag. 58. Tüzet
szün tet. 60. Formásan húsos. 61. A
mélyben. 64. Iráni város. 65. Taszít.
66. Hajórész. 69. Apó (nép.). 70. Ál -
lóvíz. 72. Szikladarab.

   Szerkesztette: Csatlós János
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HU MOR-ZSÁK

- Pincér! Egy légy úszkál a 
leve semben!

- Na ne csinálja már, uram!
A legyek nem is tudnak úszni!

***

Az etióp kannibál gyerek sír -
va megy a sátorba:

- Éhes vagyok!
Pár perc elteltével kijön:
- Jajj! Nincs anyám! Nincs 

anyám!
***

- Hogyan kéri meg a kan -
nibál az imádott nő kezét?

- Gyere hozzám eleségül!

***
- Móricka, mennyi kétszer

kettő? - kérdezi Kohn a fiától.
- Hat - feleli a gyerek.
- Dehogy, te buta! Kétszer

kettő az négy!
- Csak azért mondtam ha tot,

mert tudtam, hogy úgyis leal -
kudsz belőle.

***
Egy nap az öreg székely bá -

csi látja, hogy valami lyen nagy
urak közelednek, akik meg kér de -
zik tőle:

- Beleegyezne-e abba, hogy
a csűrjén át síneket építsünk?

Mire a székely bácsi:
- Jöjjenek vissza holnap, ad -

digra meggondolom.
Másnap jönnek ismét, és kér -

dezik:
- Nos, hogy döntött?
- Nem, mert nem fogom nyi -

to gat ni a csűrkaput mindig, a -
mikor jön a vonat!

***

- Te, igaz, hogy a szom széd
fia majdnem papnak ment?

- Igaz, de a pap az utolsó
pillanatban elugrott az útjából.

***
- Ennek a népnek az átka az

ital - mondja az ír prédikátor. -
Az az oka, hogy összevesztek
a szomszédotokkal, amiatt lő -
tök rá a földesúrra..., és amiatt
nem találjátok el...

***
- Apu, mi az, hogy dizájn? 
- Elmagyarázom, fiam: példá -

ul, ha egy nagy, piros, és erős jár -
műben ülsz, nem mindegy, hogy
az egy Ferrari vagy egy trak tor…

***

A féltékeny feleség egy cet -
lit talál a férje zsebében, rajta
egy telefonszámmal. Felveszi a
telefont, beüti a számot, majd
amikor felveszik, köszönés és
bemutatkozás nélkül belevisít:

- Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
- Rendben van, de akkor mi -

ért tetszett a tudakozót hívni?
***

Két öregember beszélget, a
téma a mai erkölcsi normák :

- Én annak idején nem fe -
küdtem le a feleségemmel, csak
a házasság után! És te?

- Nem em lék szem. Hogy is
hívják a fele sé ged?

***
Két cimbora beszélget:
- Te haver! Azon gon dol -

kodtam, hogy vajon milyen lesz
a szex 80 év felett?

Erre a másik nagy bölcsen:
- Olyan, mint amikor vala -

ki megpróbál kötéllel biliár doz -
ni.

***

A zsidó kisgyerek kato li kus
gimnáziumban tanul. Az egyik
órán a tanár azt mondja, hogy
kap 100 lejt, aki meg mond ja,
hogy ki volt a legnagyobb em -
ber a világon. Több sikertelen
próbálkozás után a zsidó kis gye -
rekre kerül a sor, hogy vála szol -
jon, s nyomban rá is vágja:

- Jézus Krisztus.
- Úgy van, kisfiam, itt a 100

lej. De én úgy tudom, hogy te
zsidó származású vagy. Neked 
nem inkább Mózest kellett vol -
na mondanod?

- De igen, viszont Mózes
az Mózes, az üzlet meg üzlet.

HETIRENDEN:
A választási kampány ide -

jén elmennek az egerek a ba -
golyhoz, aki jelöltként indul:

- Figyelj ide! Gáz van!
Mindenki bánt minket, vé de -
kezni nem tudunk, és tele van
már a hócipőnk ezzel a hely -
zettel. Mit ígérsz nekünk en -
nek kapcsán, ha megsza va -
zunk? 

Mire a bagoly: 
- Felterjesztek egy tör vény -

tervezetet arra vonatkozóan,
hogy változzatok át sün disz -
nókká! Azokat senki sem bánt -
ja! 

Az egerek elégedetten tá -
voz nak, de a választások és
a beígért törvény megsza va -
zása után aggodalmaskod -
va men nek ismét a bagoly -
hoz:

- Ööö…Izé…, és hogyan
változzunk sündisznókká? 

- Az már nem az én gon -
dom. Én csak a stratégiai
kérdésekkel foglalkozom….

A HÉT
MOTTÓJA:

Jó példa
Ma van a tegnap holnapja,
Ahonnét - mában csalódva -
Nézek vissza tegnapokra.

A sok ígért szebbre, jobbra,
Ami jön választás után:

Tejtől, méztől dús Kánaán.
Bár úgy lenne egyszer végre!
Ígérik több mint húsz éve,

Ám úgy sincs, ahogy lehetne,
Példa: autósztráda ügye.

Mindenre!

Popovic Gergely

KULTÚR-TÁJ:
Talpraesett embert ke res -

nek az útfenntartók. A pró -
baidős alkalmazott az első
napon tíz kilométer út vo na -
lat festett az útra. A máso dik
napon csak ötöt, a har ma -
dikon pedig alig kettőt. 

- Mi a visszaesés oka? -
kérdezi a főnök. 

- Tehetek én róla, hogy
mindig messzebbről kellett
visszaszaladnom a festékes
vedérhez?

MAGAZIN:
Feri találkozik az utcán

Pistával:
- Hát te hová sietsz?
- Megyek, megkérem So -

ros György lányának a ke -
zét.

- A Soros lányának a ke -
zét?! Hogy gondolhatsz ilyen -
re? Hát van valami esé lyed?

- Igen. Ötven százalék.
- Hogyhogy?
- Úgy, hogy én már aka -

rom...
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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.

 Megjelent az Erdélyi Kárpát-
  Egyesület 2017-es falinaptára

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvez mény!

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!

 Recept

Svéd húsgolyós
egytál

Hozzávalók:

• 450 g darált marhahús
• fél csésze zsemlemorzsa
• egy fél hagyma, vékonyra 

  szeletelve
• 1 tojás
• fél ek. só és bors 

  (a húsgolyóhoz)
• 2 ek. repceolaj
• 2 csésze húsleves alaplé
• 2 csésze tej
• fél ek. só és bors (a szószhoz)
• 1 ek. Worces ter shire szósz
• 4 csésze szélesmetélt tészta
• 1 csésze reszelt parmezán
• fél csésze petrezselyem

Elkészítés:
 Egy nagy tálban keverd össze a húst, a zsemlemorzsát, a hagymát, a tojást, a

sót és a borsot. Formázd meg ebből a mixből a golyókat.
Hevítsd fel az olajat, és 1-1 percig süsd benne a húsgolyók mindkét felét.
Öntsd a húsleves alaplevet és a tejet a húsgolyókra. Sózd, borsozd, add hozzá

a Worces ter shire szószt. Hagyd felforrni.
Ha felforrt, öntsd hozzá a tésztát és körülbelül 7-8 percig kevergesd lassú

tűzön, amíg a tészta meg nem fő.
Végül keverd bele a sajtot és a petrezselymet.

Garnélarákos
kosárkák

Hozzávalók:
12 főre (24 kosárkához)
• 6 darab kisebb tor ti lla
• 2 ek. olvasztott vaj
• 450 g garnélarák
• fél tk. só
• fél tk. bors
• 1 tk. római kömény 
• 1 tk. pa prika
• fél tk. chili por
• 1/4 tk. cay enne bors
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 ek. limelé

Az avokádós salsához:
• 2 avokádó
• 1 paradicsom
• 1 lila hagyma
• 1/4 csésze jalapeno pa prika
• 1/4 csésze koriander
• fél tk. só
• fél tk. bors

Elkészítés:
A tortillalapok mindkét oldalát kend meg vajjal. Helyezd őket egymásra és

vágd fel őket negyedekbe. 
A negyedekkel bélelj ki egy muffinformát, majd tedd 190 fokos sütőbe 10

percre.
A rákokat tedd egy tálba és add hozzá az összes fűszert. Keverd össze alapo -

san. Ezután hevíts egy kis olajat egy serpenyőben és süsd ki a rákocskákat.
Mindkét oldalukat körülbelül 8-8 percig hagyd sülni.

Készítsd el a salsát: kockázd apróra az avokádót, a 
paradicsomot, a hagymát és a paprikát, valamint. a
koriandert is aprítsd fel. Ezután alaposan keverd
össze őket, majd sózd, borsozd.

A ropogósra sült kosárka aljába tégy egy evő ka -
nál nyit a salsából, helyezz rá egy garnélát, majd dí -
szítsd egy kis tejföllel! (nlcafe)
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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)!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a gyászoló csa -
ládnak

KÁDÁR TÓTH GYULA
tragikus halála miatt érzett fáj dal -

mukban. Az RMDSZ szamosardói 
szer ve zete

 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok minden kö ze -
li és távoli rokonnak, jóbarátnak, szom -
szédnak, ismerősnek, akik megtisz tel -
tek jelenlétükkel a temetésen, koszo -
rút, virágot helyeztek a szeretett férjem

KOVÁCS JÁNOS
sírjára. Emléke legyen áldott, nyu -

galma legyen csendes.
Felesége Gabica

Köszönetet mondunk mindazok -
nak a rokonoknak, ismerősöknek, ba -
rá toknak, akik szeretett halottunk

ADORJÁNYI JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek, mély fáj dal -
munkban osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Szíve nemes volt / keze dolgos / É -
lete nehéz volt, / Álma legyen boldog.

De cem ber 10-én lesz 13 éve, hogy 
a drága édesapa

SZTUPÁR FERENCZ
szíve megszűnt dobogni. Sze re tet -

tel emlékeznek rá fia, menye és uno -
kája.

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 a drága
férjre, édesapára, nagytatára, a koltói

KÁDÁR MIKLÓSRA,
aki immár 6 hete, hogy örökre meg -

pihent. A Jóisten őrködjön nyugalma 
fölött.

Emlékét kegyelettel és fájó szív -
vel őrzi bánatos családja.

NYITVATARTÁS

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

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

GYÓGY TOR NA
– jövő ked den 16.30 és 17.45 órá tól

a Házban!

TÁNCHÁZ
– minden hétfőn 17-18 óra között az 

óvódásokat és elő készí tősöket, 18-19
ó ra a kisiskolásokat, 19- 20 óra között a 
na gyobbakat várjuk. Költség hozzá já -
ru lás 2 lej.

IF IOSIP ANGELA TEMETKEZÉSI VÁL LALAT – Non Stop –

Koporsók, szállítás és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

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

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

Tersánszky Könyvtár

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között, a Teleki
Házban! Tel: 0362-401260

...könyvek, hagyományos kézművestermékek, ünnepi deko rá ciók, méz és mé -
hészeti ter mé kek, a karácsonyfa alá kínálkozó ajándéktárgyak, ünnepi mu zsi ka...

...ünnepi Kézmíves Szombat...

SZOMBATON EGÉSZ NAP ÉS VASÁRNAP KORA DÉLUTÁNIG!

Részletek a jövő heti lapszámban!

Egy üzlet a lakásodért!
Megnyitottunk!! Akciós termékekkel

várjuk kedves vásárlóinkat.

Cím: Carpaţi utca, 29. szám (a körforgalom

után, a Crişan utca sarkánál), telefon:

0744.829.461. Nyitvatartás: hétfő-péntek 8-17,

szombat: 8-14 óra. Vasárnap: zárva.
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Katinka triplázott:
ismét ő lett az év úszója 
Hosszú Katinka egymás után harmadszor, Mi chael Phelps 2012 u -

tán másodszor lett az év úszója – a díjakat a windsori Ceasars Ho tel
Colosseumban adták át hagyományos gála keretében helyi idő sze -
rint vasárnap.

A vizes sportok világszövetsége
(FINA) második éve előre megha tá ro -
zott kritériumrendszer szerint dönti el,
kik kapják az év sportolója díjakat. Ú -
szásban az olimpiai eredmények (csak
egyéni számok), a világrekordok és a
világkupában elért összetett helyezés,
valamint a világranglistákon elért 1-5.
hely számított ebben az évben.

Ezek alapján Hosszú Katinka ismét
megelőzte a Rióban szintén három szo -
ros aranyérmes amerikai Katie Ledeckyt.
Bár a világrekordok tekintetében Le -
decky 3-1-re nyert, Hosszú Katinka o -
lim piai ezüstérme és az újabb világ ku -
pa-összetett győzelem, illetve a világ -
ranglistás helyezések alapján az élre
került. Egyéni olimpiai érmek tekin te -
tében Hosszú volt a legeredményesebb 
úszó az idei játékokon.

„Először is a nagypapámnak sze ret -
ném megköszönni ezt az elismerést,
négyéves voltam, amikor megmondta,
hogy egyszer olimpiai bajnok leszek –
nyilatkozott Hosszú Katinka, amikor
átvette az elismerést. – Kicsit hosszú
időt kellett várnia, huszonhárom évet,
hogy kiderüljön, igaza van. És persze
szeretném megköszönni férjemnek és

edzőmnek, Shane-nek, hogy megmu tat -
ta az utat, és lehetővé tette, hogy beiga -
zolódjon nagypapám jóslata.”

Ledecky az év csúcstelje sítmé nyé -
ért járó különdíjat érdemelte ki a 400
gyorson elért, 1024 FINA-pontot érő
világcsúcsáért. Ugyanez az elismerés a 
brit Adam Peatynek jutott a férfiaknál
– ő a 100 mellen felállított rekordjával
lett első –, itt az év legjobbja a Rióban
újabb elképesztő produkcióval – öt a -
ranyéremmel – előrukkolt Mi chael
Phelps lett.

A nyíltvízi úszóknál a két hol land
olimpiai bajnok, Ferry Weertman és
Sharon van Rouwendaal kapta a díjat,
műugróknál a két kínai riói duplázó, a
férfiaknál a 10 méteres egyénit és szink -
ront megnyerő Csen Aj-szen, a nőknél
a 3 méteren és szinkronban diadal mas -
kodó Si Ting-mao lett a legjobb. A szink -
ronúszóknál két orosz, Natalja Iscsen -
ko és Szvetlana Romasinya, az óriás to -
ronyugróknál az idei világku pa-győz -
tes brit Gary Hunt és kanadai Lysenne
Rich ard vehette át a díszes trófeát. Ví -
zilabdában a két olimpiai aranyérmes,
a szerb férfi és az amerikai női váloga -
tott végzett az élen. (MTI)

Foot ball Leaks:
célkeresztbe került Hagi 

Cristian Manea 2014-es átigazolási szerződése kapcsán Ghe org -
he Hagi neve is felmerült hétfőn abban az adócsalási botrányban, a -
melyet a labdarúgásban jelen lévő pénzügyi visszaélések felde ríté -
sére szakosodott Foot ball Leaks oknyomozása robbantott ki hétvé gén,
először Cristiano Ronaldo, Mesut Özil és José Mourinho „adó spó ro -
lá si” módszereit megszellőztetve.

A Gazeta Sporturilor – amelynek
munkatársa, Cristian Tucan tagja volt
a több mint féléves oknyomozást vég -
ző 60 fős újságírói csoportnak – beszá -
molója rámutat arra, hogy a Viitorul
tulajdonosa és edzője két évvel ezelőtt
2,5 millió euróért eladta az akkor még
kiskorú, jelenleg mintegy 300 ezer eu -
róra értékelt labdarúgót az Apollon Li -
masszolnak, majd az összeg 40 száza -
lékát egy máltai off-shore cégnek utal -
ta át. Manea eközben két éve Bel gi um -
ban, a Mouscronnál futballozik – köl -
csönben –, egyik családtagja szerint pe -
dig a szerződést is ott írta alá a cipru si -
akkal.

A sportlap úgy tudja, hogy mindkét
klub a hírhedt izraeli játékosügynök,
Pinhas „Pini” Zahavi ellenőrzése alatt 
áll, aki ezáltal kijátssza a világszö vet ség
(FIFA) azon 2015-ben bevezetett til tá -
sát, amely szerint befektetői cso port nem
vásárolhat fel játékjogot (Third Party
Own er ship), azt csakis klubok birto kol -
hatják. Emlékeztetnek arra is, hogy ak -
koriban Hagi klubjának adótartozásai
voltak, Manea pedig akkor megle petés -

re debütált a felnőtt válogatottban – Vic -
tor Piturcă szövetségi kapitány meg hí -
vására.

Tucan már februárban is rendelle -
nességet gyanított Manea átigazolása
kapcsán, akkor még a ProSport főszer -
kesztőjeként foglalkozott az üggyel.
Erre emlékeztet a Viitorul hétfői köz -
leménye is, amelyben az év elei állás -
pontjukhoz hasonlóan megismétlik: a
fiatal futballista eladása szabályosan
zajlott le. Hangsúlyozzák: kereske del -
mi társaságként különböző cégekkel és 
ügynökökkel kollaborálnak, de befekte -
tői társasá gok kal nem üzleteltek.

A játékos átigazolását a román és a
ciprusi labdarúgó-szövetség jóváha gyá -
sá val a FIFA hivatalos on line rend sze -
rén keresztül intézték, a máltai Dito Tra -
ding and Con sult ing Kft-nek pedig a
nemzetközi törvények alapján fizettek. 
„Az összeget tekintve nincsenek rög zí -
tett részesedések, azokra a FIFA mind -
össze ajánlást tesz. A klubunknak és Ha -
ginak az említett szerződésen túlmenő -
en nem volt kapcsolata a cég gel” –  fo -
gal maz a közlemény. (Krónika)

Elkezdődött a svédországi kézilabda-Eb
Vasárnap elrajtolt Svédországban a női kézilab da-Eu rópa- baj nok -

ság tizenkettedik kiadása. Az A-csoportban a házigazdák és a szer bek,
míg a B-ben Németország és Franciaország nyitott győzelemmel.

A tornára 16 válogatott kvalifikált,
köztük a mag yar és a román. Görbicz
Anitáék a malmöi csoportban szere pel -
nek, a sérülésektől tizedelt Ras mus sen-
 csapat hétfőn este  Csehországgal nyi -
tott és öt gólos (27-22) vereséget szen -
vedett.

A helsingborg-i négyesbe beosztott
román együttesre nehéz feladat várt az
első körben, Cristina Neaguék ellen fe -
le a címvédő Norvégia volt hétfőn es -
te. Ezúttal sem sikerült a győzelem a
norvég lányok el len, bár szoros vég e red -
mény született, de az északiak vitték el

a pontokat: 23 – 21 oda!
Női kézilabda-Eb, csoportkör, 1.

forduló
Vasárnapi eredmények
A-csoport: Szerbia–Szlovénia 36-34;

Svédország–Spanyolország 25-19
B-csoport: Hollandia–Németország 

27-30; Franciaország–Lengyelország
31- 22.

(a Maszol nyomán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Sajtóhír: Alonsót akarja a Mercedes!
Spanyol sajtóértesülések szerint a Mercedes Forma-1-es csapata el -

döntötte, Fernando Alonsót kívánja megszerezni a 2017-es idényre!

A német istállónál azt követően üre -
sedett meg egy hely, hogy az újdonsült
világbajnok, Nico Rosberg múlt pénte -
ken váratlanul bejelentette, befejezi F1-
 es pályafutását.

A Mercedes motorsport-igazgatója, 
Toto Wolff hétfőn, Brackley-ben ült ösz -
sze az istálló vezérkarával, valamint a
mérnökökkel, hogy eldöntsék, milyen
utat válasszanak a következő idényre.

Bár Niki Lauda, a Mercedes Team
ügyvezető elnöke nemrég azt mondta,
szerinte Pascal Wehrlein lehet a lege sé -

lyesebb Rosberg megüresedő helyére,
az AS című spanyol sportlap úgy érte sült,
a Mercedes úgy döntött, mindent meg -
tesz azért, hogy a következő idényre
megszerezze Fernando Alonsót! A két -
szeres világbajnok 2007-ben már ver -
senyzett egy csapatban Hamiltonnal, a
McLarennél azonban nem alakult túl jól
kettejük viszonya.

Alonso jelenleg ér vé nyes szerző dé -
se 2017 végéig szól a McLarennél, rá -
adásul a mezőny egyik legjobban fize -
tett versenyzője.

Denis Alibec lett az év legjobb román focistája
Az Astra Giurgiu csatárának, Denis Alibecnek ítélték oda a 2016-os év já -

tékosa díjat a szombat este tartott Román Labdarúgógála keretében. 
Az év edzőjévé Marius Şumudicăt választották, aki az elmúlt idényben

megnyerte az Astra Giurgiuval a hazai bajnokságot. Ovidiu Haţegan soro zat -
ban másodszor kapta meg a legjobb játékvezetőnek járó elismerést.

A gála további díjazottjai: az év kapusa - Flo rin Niţă, az év hátvédje - Ga -
briel Tamaş, az év középpályása - Nicolae Stanciu, az év csatára - Denis Ali -
bec, az év klubvezetője - Dănuţ Coman, az év befektetője - Gigi Becali, az év
felfedezettje - Răzvan Marin, az év legjobb külföldi játékosa - Filipe Teixe i -
ra, az év játékosügynöke - Anamaria Prodan Reghecampf, a leglátvá nyo sabb
fejlődésen átment játékos - Azdren Llullaku, a leglátványosabb fejlődésen
átment edző - Dan Alexa. Eddigi pályafutásáért díjazták továbbá Mircea Dri -
deát, Ciprian Maricát és Dan iel Pancut. (Agerpres)


