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2%
Köszönjük mindazoknak, akik tavaly adójuk 2%-ával a Bányavidéki
Új Szót működtető Pro Genius Egyesületet támogatták. Ha tehetik, idén is
ajánlják fel adójuk 2%-át a megye egyetlen magyar nyelvű hetilapjának.
A Pro Genius Egyesületet számlaszámai:
OTP Bank Románia, OTPVROBU RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01
OTP Bank Románia, OTPVROBU RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01
OTP Bank Románia, OTPVROBU RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01
Igyekezetüket előre is köszönjük! Külön köszönet illeti a nagybányai
Háló közösséget, amiért a nemrég megszervezett farsangi mulatság bevételének egy részét felajánlotta lapunknak!
A szerkesztőség

JÖN! JÖN!! JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör idén
is tisztelettel meghívja hűséges közönségét az elmaradhatatlan szilveszteri (és nem csak!) kabaréműsorának következő előadására, melyre február 5-én, pénteken, AZAZ MA 18.00 órától kerül
sor a Városi Színház nagytermében.
Jegyek elővételben a 0745-790 554-es (Szigeti) telefonszámon.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legújabb tűzvédelmi rendelkezések értelmében pótszékeket nem áll módunkban kihelyezni. Megértésüket előre is
köszönjük.
Jöjjenek el, nem bánják meg!

Kultfőváros: a zsűri következtetése a
pályázó városokról - Nagybánya
Kibocsátotta az Európa Kulturális Fővárosa pályázat előzsűrizését követően a következtetéseit a zsűri. Az első fordulóban a 14 pályázó város
közül Kolozsvár, Nagybánya, Bukarest és Temesvár jutott tovább, a négy
városnak pályázatát augusztus 12-ig kell feljavítania, ezt követően kiderül, hogy melyik lesz az a város, amely 2021-ben viselni fogja az Európa
Kulturális Fővárosa címet egy görögországi várossal egyidejűleg.
A zsűri nagyra értékelte a nagybányai polgármester szándékát, miszerint
a projektet akkor is gyakorlatba ülteti,
ha a város végül nem nyeri el a kulturális főváros címet.
A polgármester a pályázat ismertetésekor rámutatott arra, hogy a roma közösség jelenti a legnagyobb kihívást a
város számára mind kulturális, mind társadalmi szempontból. A zsűri szerint a
pályázat további kidolgozást igényel abban a vonatkozásban, hogy miként fogja a társadalmi kohéziót megvalósítani
azáltal, hogy a város kulturális stratégiájának részévé teszi a többségnek a roma közösség iránti negatív viszonyulásának csökkentését.

,,Farsang van most, ne feledd el,
maskarádat rögtön vedd fel!”
A 2016-os esztendő farsangi időszaka olyan rövid, mint a nyúl
farka. De se baj. Ezért a Felsőbányai Fizely Sándor Magyarok
Nyugdíjas Szervezete már január utolsó szombatján, nagy igyekezettel megszervezte, megrendezte a hagyományos ,,FARSANGI
MULATSÁGOT” a helybeli MADISZ- székházaban.
,,Itt a farsang, áll a bál, keringőzik
a kanál,/ Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő.” - rigmussal nyitotta meg
az ünnepi eseményt Hupkáné Diószegi
Katalin elnök, köszöntvén az egybegyülteket. Megtiszteltek jelenlétükkel:
Ft. Veress Attila helybeli római katolikus plébános, Teleki Blanka nagybányai,
Barátság aknasugatagi nyugdíjas szervezetek képviselői, valamint más barátok. Nem útolsó sorban a saját szervezetünk, mint mindig, most is 100%-os
létszámban volt jelen az eseményen.
A gyülekezés egy megszokott összejövetelre utalt látszólag, de rövid bemelegítő után asztalra került a már hagyo-

mányos ,,FARSANGI SZALAGOS
FÁNK”, melynek igen nagy keletje volt.
,,Itt van a farsang, készül a fánk,
Hatalmas móka vár itt reánk.
Pattog a tűz, és serceg a zsír,
Mindenki ehet, amenyit bír!”
Sok sok nyüzsgés-forgás, átöltözés
és izgalom. Ugyanis itt volt a lehetőség,
hogy mindenki felöltvén a maskaráját,
más legyen néhány órán át, mint a mindennapi életben. Ily módon szép számmal öltöttek maskarát és produkálták
magukat az ünnephez méltón.
Aki ott volt, az látta, aki nem, annak
elmondom írásban: (folytatás a 2. old.)

A többnyelvűséget érintő célkitűzéseket is józannak ítélték meg, azonban
úgy gondolják, hogy a projekt ilyen irányú programpontjai nem eléggé kidolgozottak.
Volt egy pár olyan furcsaság is a nagybányai pályázatban, amit a zsűri nem feltétlenül látott indokoltnak. Nagybányán
58 ezer alkalmazottból 10 ezer a kreaA Máramarosi Hírmondó kulturális és közéleti lap első száma most került ki
tív iparágak valamelyikében dolgozik,
a kreatív iparágak 17,5%-át adják a he- a nyomdából, a tervek szerint havonta jelenik majd meg.
A magyar újság elindulása azért számít nagy teljesítménynek, mert Máramalyi összterméknek, azaz évi 265 millió
eurót termelnek – írják a nagybányai pá- ros megyében alig 7 százalékban élnek magyarok, a magyar szóra tehát égetően
lyázatban. Azonban a pályázatból az is nagy szükség van. A Máramarosi Hírmon dónak internetes oldala is van, az
ehirmondo.ro, ahol napi szinten frissülnek majd a
kiderül, hogy a bútorgyári munkások is
hírek. (Zahoránszky Brigitta)
a kreatívipar-dolgozói besorolást kaptak,
hiszen a pályázatban az is szerepel, hogy
Ezúton gratulálunk a kezdeményezőknek, a
a 265 millió euró 80%-át a helyi bútorlapnak pedig sok olvasót és hosszú életet kívánunk!
gyár tevékenységének köszönheti a város. A zsűri viszont nem kérdett rá arra,
A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége
hogy a bútorgyár mit keres a kreatív iparágak között, inkább az iránt érdeklődött,
hogy mi az a konkrét terv, amely a kreatív iparágakban több munkahelyet generálhat. A zsűri azt sem igen értette,
2016.május 6-7. Zilah-Nagymon
hogy miért akarják Nagybányát „az újTéma:
Száz
éve született Márton Gyula (1916-1976) professzor, a magyar
ságírás virágzó regionális központjává”
nyelv kutatója. Tudományos előadók jelentkezését 2016. április 25-ig várjuk.
tenni, és ez hogyan kapcsolódna az EuDr. Bajusz István elnök, Kovács Kuruc János alelnök, az EME Zilah és
rópai Kulturális Főváros programhoz.
Vidéke és Szilágysomlyói Fiókszervezete nevében
(A transindex.ro nyomán)

Új magyar újság és hírportál létesült
a szórvány Máramarosban
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ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA
– a veresvízi Krisztus Király plébánia szervezésében
Az Irgalmasság Évében - Szent II. János Pál pápa nyomában
2016. május 9-13.
5 nap/4 éjszakai szállással (4 reggeli, 3 vacsora): 265 Ä/fő
- A részvételi díj az utasbiztosítást nem tartalmazza, kérjük, mindenki
kösse meg utazás előtt!
- Az utazás a nemzetközi előírásoknak megfelelő luxusautóbussszal, 2
gépkocsivezetővel történik, idegenvezető kísérete mellett.
- Előlegfizetés: 130 Ä/fő, a hátralék befizetése április 10-ig esedékes!
Jelentkezni lehet minden nap 9-12-ig a Plébánián vagy Szmutku Róbert
plébános úrnal a 0743287550-as telefonszámon lehet.
A zarándoklat lelkivezetője Szmutku Róbert plébános.
Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról hajnali 4.00 órakor (helyi, román idő szerint). Délután Wadowicében, Szent II. János Pál pápa szülővárosában ellátogatunk a templomba, ahol megkeresztelték, s láthatjuk a házat, melyben született (kívülről). Este érkezünk Czestochowába, Lengyelország „lelki fővárosá”-ba. Elfoglaljuk a szállásunkat zarándokházban, 2/3 ágyas szobákban.
2. nap: Tiszteletünket tesszük a Fekete Madonna kegykép előtt, szentmisét tartunk, majd reggelizünk. Ismerkedünk a kegyhely nevezetességeivel, ahol sok II. János Pállal kapcsolatos emléket láthatunk, majd keresztutat végzünk. A déli órákban indulunk Wieliczka felé. Az UNESCO Világörökség
részét képező wieliczkai sóbányába kirándulunk (kb. 55 PLN/fő), melynek
legszebb része a Szent Kinga-kápolna. Kb. 2,5 órát töltünk el a földalatti csodálatos termeken keresztül haladva, miközben sóból készült alkotásokban gyönyörködünk. Este szállás Krakkó külvárosában, 2/3 ágyas zuhanyzós, WC-s
szállodai szobákban. Vacsora.
3. nap: Reggeli után városnézés a hangulatos krakkói Óvárosban: Wawel,
a bazilikában Szent Hedvig sírja (kb. 15 PLN/fő), majd Főtér, Posztócsarnok,
ferences templom, Mária templom, Jagelló Egyetem. Délután látogatás Szent
Fausztina nővér kolostorához. Tiszteletünket fejezzük ki a szent sírjánál. Megtekintjük az Isteni Irgalmasság bazilikát és a Szentek Közössége kápolnát, majd
szentmise. Utazunk Zakopane felé, ahol elfoglaljuk a szállásunkat, 2/3 ágyas,
zuhanyzós, WC-s szállodai szobákban, vacsora. 2 éjszakát töltünk a MagasTátra festői szépségű üdülőhelyén.
4. nap: Reggeli után Ószandecre utazunk, ahol Szent Kinga ereklyéi előtt
imádkozunk, majd Nedec várához kirándulunk, mely hajdan magyar-lengyel
határvár volt (kb. 15 PLN/fő). Délután a Dunajecen tutajozunk. Ezen a szakaszon a Dunajec határfolyó Szlovákia és Lengyelország között. Igazi felüdítő
program, vadregényes tájak, hegyek között haladva mintegy 10 km hosszan.
(Kb. 50 PLN/fő) A program időjárásfüggő! Estére visszatérünk a szálláshelyünkre, vacsora.
5. nap: Reggeli után Zakopánéban megtekintjük a Fatimai Szűzanya csodálatos szentélyét, mely a II. János Pál pápa ellen elkövetett merénylet után
épült hálából. Szentmise után vásárlási lehetőség a piacon, édességek, bőr- és
szőrmeáruk széles választékát kínálják az árusok. A déli órákban indulunk
hazafelé, érkezés az éjszakai órákban.
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap de. 10 órakor úr* A Nagybánya-óvárosi Reformá- vacsoraosztással egybekötött istentisztus Egyházközségtől helyezték örök teletre vár mindenkit.
nyugalomra Branner Béla testvérünBunda Csilla Annamária
ket, akit 55 évesen szólított magához
az Úr. Nyugodjon békében!

Egyházi hírek

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második,
harmadik és negyedik péntekén 12-14
óra között. A parlamenti képviselő telefonszáma:
0726200756.

HETIRENDEN

,,Farsang van most, ne feledd el,
maskarádat rögtön vedd fel!”
- folytatás az első oldalról Nagy vidámság, zajtkeltés, taps közepette felvonultak a maskarások: bohócok, arabok, hernyó, apáca, skót, cawboy, tündér, virágárus kisasszony, bányarém, no meg a rémítő madárijesztő.
Nagy taps, jókedv, vidámság volt bőven.
Néhányan táncra perdültek, de a sok-sok
előzetes munkával készített maskarát magukon viselték az esemény végéig. Az
illatos, étvágygerjesztő estebéd fogyasztása közepette tombolasorsolás is volt, a
változatosság kedvéért.
Szép volt, jó volt! Csak így tovább,
deresedő ifjak, akik tudják, hogy él még
magyar ezen a tájon, ápolván a hagyományt, mi pedig:
,,Vízkereszttől néhány napig
Mulatoztunk késő estig.
A FARSANG faggyal érkezett
Vidámsággal, tánccal kergetjük a telet.”
Egy maskarás

A hét mottója:
,,Az élet olyan, mint egy szüntelen
jelmezbál: örökké ruhát, arcot,
maszkot cserélünk.”
(Müller Péter)

Közgyűlést tart a
Főtér Fesztivál
Egyesület
Tisztújító és szabályzatmódosító közgyűlésre hívja tagjait a
Főtér Fesztivál Egyesület.
Tagnak számít alanyi jogon minden aktív civil szervezet, intézmény és
csoportosulás egy-egy képviselője és
magánszemélyek, akik kérték a tagság
elnyerését.
A közgyűlés napirendi pontjai: a
10. Főtér Fesztivál kiértékelése, a működési szabályzat módosítása, tisztújítás, a 2016-os szervezőcsapat megválasztása, programajánlás.
A működési szabályzat modósításának a célja a hatékonyabb, gördülékenyebb és eredményesebb szervezés. Módosítási javaslatokat bármelyik szervezet
(mint a Főtér Fesztivál Egyesület tagja) beküldhet. A jelenlegi szabályzat elérhető a Főtér Fesztivál honlapjának
kapcsolat-oldalán (www.foterfesztival.
nagybanya.ro), valamint igényelhető emailen (foterfesztivál@ nagybanya.ro).
A javaslatok beküldési határideje 2016. február 8. A javaslatokat a
foterfesztivál@nagybanya.ro email címre várjuk. További információk telefonon:
0745 363 441
A közgyűlés 2016. február 10-én,
18 órától lesz a Teleki Magyar Házban.
Pintér Zsolt,
a Főtér Fesztivál Egyesület elnöke

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy lapunk biztosan és időben eljus son önhöz, fi zes sen elő a Niv Curier Kft.-nél, V. Lucaciu utca, 100. szám,
tel.: 0262211266, 0754-918990.
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Hálós farsangi batyu bál
Érdekes jelmezek és különleges bemutatók gazdagították a VII.
alkalommal, január 23-án, megszervezett Hálós farsangi batyu bált.
Uglár Sándor, a Háló közösség nagybányai főbogozójának köszöntőbeszéde
után bemutatta a farsangi bál vendégét,
Bogdán Tibort, a „Petőfi Sándor Program” Nagybánya és környékének ösz-

töndíjasát. Bogdán Tibor a közel öt hónapos nagybányai tartozkodása alatt, a
környék megismerésén kívül, több civil
szervezetnek és magánszemélynek segített, miközben polgármesterektől iskolaigazgatókig olyan személyekkel tárgyalt, akiken keresztül a helyi közösségnek tudna segíteni.
Bogdán Tibor kifejtette a farsang közösségépítő szerepét, számára a farsangi mulatság egyike azoknak az alkalmaknak, amikor a szorványmagyar közös-

Jogi fogalomtár (15.)
Gondatlanság (románul culpă) - a
büntetőjogban a bűnösség egyik változata, amelynek két esetét határolja el a
törvény. Lényege abban áll, hogy az elkövetett bűncselekmény következményeit az elkövető nem szeretné megvalósítani, vagy nincs tisztában ezzel, de
ez a körültekintés hiánya miatt mégis bekövetkezik. A törvényhozó a Büntető
Törvénykönyv 16. szakaszának 4. bekezdésében szól a gondatlanság jogi természetéről.
Ennek értelmében megkülönböztethető a tudatos gondatlanság, amely esetében az elkövető tisztában van azzal,
hogy tette bűncselekménnyé változhat,
viszont könnyelműségből arra számít,
hogy ez nem következik be. Például, egy
gépjárművezető számára, ha a településeken alkalmazandó sebességkorlátozást nem tartja be, feltételezhető, hogy
egy gyalogos megjelenjen az úttesten,
viszont ő arra számít, hogy ez nem fog
bekövetkezni. Ha ez mégis megtörténik,
s sebessége miatt nem sikerül időben fé-

ség tagjai egymással találkozhatnak.
A jelmezek színesek, változatosak
voltak. A gyermekek mesefigurákból választottak, párducot, Scooby Doot és
pingvint alakítottak. A felnőtt kategória is játékfilmekből, mesefilmekből ihletődött. Találkoztunk Harisnyás Pippivel, Marry Poppinsszal, a fekete macskával, a boszorkánnyal, Piroskával,
char leston táncosnővel, a fukar skóttal
és a riói karneválossal.
A farsangi bál különlegessége az alakítások voltak. Andrei Márta zongorajátékkal, Sárga Angéla egy charleston
táncbemutatóval, Longáver Adél és Gorga Mária verset szavaltak, Bogdán Tibor pedig bemutatta a csángó magyar
közösség férfi ruházatát.
A Hálós farsangi bál zenés, táncos
mulatsággal, majd a tombolajegyek sorsolásával folytatódott. Minden tombola nyerő volt, a két főnyeremény sorsolásában viszont nem minden jegy vett
részt. A tombolanyereményeket a nagybányai Caritas Központ, Gorga Mária,
Teodosiu Laura, Wilk Mónika és más
magánszemélyek biztosították.
Az összegyűlt összeggel a Bányavidéki Új Szó hetilapot és a Teleki Magyar
Házat támogatták.
Pongrácz Panni

keznie, tudatos gondatlanságból elkövetett testi sértés vagy emberölés vádjával
indulhat eljárás ellene.
Továbbá a törvény megkülönbözteti a hanyag gondatlanság fogalmát is, amely esetében azon bűnösség típusról
beszélhetünk, amely esetében az elkövető nem látta a tette következményeit,
viszont látnia kellett volna. Ebben az esetben a bíróság egy általános képességekkel rendelkező személy magatartásához viszonyítja a tettes cselekedetét.
Például abban az esetben, ha egy személy emberi fogyasztásra alkalmatlan
folyadékot tölt egy ásványvizes üvegbe, s majd ezt felügyelet nélkül hagyja
és ebbe valaki beleiszik, súlyosan megsértve nyelőcsövét, hanyag gondatlanságból elkövetett testi sértés vádjával
indulhat ellene eljárás.
A gondatlanságból elkövetett tettek
miatt csak akkor indul büntetőeljárás, ha
ezt kifejezetten a büntetőtörvény előírja.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Egy új kezdet
Elindultunk egy új úton, de szükségünk van az önök segítségére, méghozzá
sürgősen!
15 év alatt kerestünk helyiséget, ahol mozgáskorlátozott gyerekekkel és
felnőttekkel dolgozhatunk. Kértük a hatóságok segítségét, partnerkapcsolatokat kötöttünk, helyiséget kerestünk, béreltünk. Álmodoztunk, hogy kapunk
egy helyiséget, vagy veszünk egyet, telekkel együtt.
Vigyázz, mit kívánsz! Mostanra értünk révbe ezen a téren. Árverésen megszereztünk egy helyiséget, a hozzá tartozó földdel együtt. Egy helyiséget, amit
a mozgáskorlátozott gyermekek, felnőttek, illetve a nehéz helyzetben (baleset,
agyvérzés, műtét, vagy más rendellenességek utáni állapotban) levők megsegítésének a szolgálatába tehetünk, azokének, akiknek szükségük van terápiára ahhoz, hogy felkészüljenek az aktív életre, és visszailleszkedhessenek a társadalomba. Mindezt gyógytornával kiegészíteni nagyon fontos, hogy ezek a
személyek felkészülhessenek a mindennapi életre.
Össze kell gyűjtenünk 90 000 eurót, vagy ennél többet, hogy a megszerzett
épületet újjávarázsolhassuk.
Vannak felmerülő kérdések, vélemények, amelyek megtárgyalásra kerülnek.
Miért licitáltunk, ha nincs pénzünk? Mert az eddig kipróbált variánsok nem
váltak be, és mert bízunk az emberek segítőkészségében, felebaráti szeretetében, emberségében, illetve abban, hogy áldozatvállalásuk idővel számukra
is megtérül.
Miért is van szükségünk erre az új helyiségre, ha a városban azt beszélik,
hogy kaphatnánk egyet, ami ideális volna számunkra, a városban lennének a
különféle foglalkoztatási terápiák, a tanulás, amelyre mindenkinek lehetősége nyílna, a kézimunka, a tanácsadás, a munkára, az életre való felkészítés.
ha nem kapunk a várostól helyiséget, a most megvett lesz az Esperando háza.
Ha nem tudjuk összegyűjteni a 90 000 eurót, nagy csalódás lenne számunkra, ez nem csak az egyesület, hanem a város egész közösségének a kudarcaként könyvelhetnénk el. Van pótelképzelésünk is, banki kölcsön felvétele, ami
azonban rengeteg bonyodalommal járna.
Sok 90 000 euró? Önök mit mondanak? 90 000 személy, aki csak 1 eurót
(5 lejt), vagy 9 000 személy, aki 10 eurót (50 lejt), vagy 900 személy, aki 100
eurót (500 lejt) adjon.
Még ezek után is soknak tűnik az a 90 000 euró?
Mi hiszünk az emberekben, a nagybányaiakban, a máramarosiakban, a románokban, magyarokban, németekben és más nemzetiségűekben, bárhol is éljenek, hisszük, hogy az összefogás hegyeket képes elmozdítani. 15 éve dolgozunk
tisztességgel, felelősséggel, odaadással, szeretettel ezekért a személyekért, a
közösségért. Úgy gondoljuk, felemelt fejjel járhatunk. Hisszük, hogy az emberek bíznak bennünk és a munkánkban. A mozgáskorlátozott személyek foglalkoztatásának a szükségességét nem kérdőjelezi meg senki.
Hogyan tudnak segíteni? Adományozzanak 1 lejt, 1 eurót, 10 eurót, 100 eurót, amennyit tudnak, és amennyit a szívük diktál.
Hogyan tudnak adományozni? Közvetlenül az egyesület székhelyén, a rekuperációs központnál, online adományozással a következő linkre:
https://www.globalpay.ro/eDona.../public/donatie/index/lang/ro
A cégek profitadójukat is adományozhatják, így azt nem kell az államnak
adni, át lehet utalni az egyesület számára 20%-ot.
A kereseti adó 2%-át a következő linkre:
https://proiectewordpress.com/...formular-2-de.../
Vásároljon az Esperando Egyesület termékeiből, ezeket itt találja meg:
www.esperando.ro.
Az Esperando az Abilitas keretében foglalkozik közvetítéssel, kereskedelemmel, erről szintén az egyesület honlapján találnak bővebb tájékoztatást.
Már meg van az első 4 X 100 euró adomány, meg van az első kártyás adomány.
Online adományokat a következő linken lehet adni:
https://www.globalpay.ro/eDona.../public/donatie/index/lang/ro
Az Esperando Egyesület számlaszámai:
RO06 BRMA 0252 0345 7220 0000 RON
RO41 BRMA 0252 0345 7229 5400 EURO
A számlák a BANCA ROMÂNEASCA nagybányai fiókjánál (Traian sugárút, 6. szám, Nagybánya) vannak nyitva, SWIFT BRMAROBU.
Címeink: Esperando Egyesület, G. Coşbuc utca, 6/6 szám, Nagybánya, Máramaros megye, tel.: 0362-401363; Esperando Rehabilitációs Központ, Someşului utca, 3. szám, 430342-Nagybánya, Máramaros megye, tel.: 0362-401365.
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Nagybányai tüntetés.
A Bodnariu ügy.
Január 30-án szombaton vagy ezren gyűltünk össze Nagybányán az Új Főtéren, kiállva a Bodnariu és más családok mellett,
akiknek a gyermekeit a norvég rendszer elkobozta.
Az elmúlt hetekben sokan megismerhették Bodnariu Marius és norvég felesége, Ruth történetét. Tavaly, november 16-án mind az öt gyermeküket elvette a norvég gyermekvédelmi intézet,
a Barnevernet. A vád: „keresztény radikalizmus”, családon belüli erőszak. A
feljelentő a 9 éves Eliana és a 7 éves
Naomi igazgatónője volt, aki szerint a
kislányok „nagyon keresztények”; elfogadhatatlan, hogy a gyermekek a nagymamájuktól olyanokat halljanak, mint
„Isten megbünteti a bűnöket” – az ilyen tanítás hátrányosan befolyásolja a
kicsik fejlődését, ezért a szülők a nevelésben „állami segítségre” szorulnak.
Az igazgatónő e célból fordult a Barnevernethez.
Ideológiai indíttatású feljelentését a
lányok rajtaütésszerű kihallgatása követte. Majd percek alatt megfogalmazódott a vád, a családot pedig nyomban
szétszakították. A szülőktől elvették az
5 éves Matthew-t, a 2 éves John-t és a
mindössze három hónapos Ezékielt is,
akit az édesanyja még szoptatott. A gyerekeket Norvégia-szerte létező titkos helyekre szállították.
A Bodnariu család esete nem egy különleges történet. Bár a sajtó nem, vagy
alig beszél róla, több tízezer hasonló eset létezik ma Norvégiában. Az ügyek

mögött pedig a norvég gyermekvédelmi rendszer áll, melynek tevékenységét
Milos Zeman cseh elnök a nácikéhoz
hasonlította.

A norvég szisztéma
A nagybányai tüntetés előtt több cikk
is megjelent a helyi sajtóban, melyek a
szülőket tették felelőssé a történtekért,
és kritizálták a családok újraegyesítése
mellett kiállókat. Érveik többsége az országos sajtóban is megjelent. Ezek közül most az adott ország törvényeinek
betartására való hivatkozást emelem ki,
mely szerint ha Marius és felesége betartották volna a norvég törvényeket, akkor senki sem nyúlt volna a gyermekeikhez.
A törvények betartásának igénye valóban fontos szempont, csakhogy itt jóval többről van szó. A hatalommal való visszaélés tipikus esete előtt állunk.
De még ha a törvények betartásának indexére szűkítjük is a problémát, a felelősség itt is a norvég kormányt terheli.
Marius Reikeras egy emberi jogokban specializálódott szakjogász, aki éveken át tanulmányozta a norvég gyerekelszívás problématikáját. Kutatásai
rámutattak arra, hogy országa folyamatosan megsérti az emberi jogokat. A Barnevernet struktúra évek óta a családok

végleges szétszakításának, a gyermekek
állandó jellegű elvételének a mechanizmusa, holott ez ellentmond az emberi
jogoknak, melyek a gyermekek – csak
extrém esetekben való! – ideiglenes elvételét írják elő, a problémák helyreálltával pedig az azonnali visszaadást, a család újraegyesítését szorgalmazzák. Ez
óriási különbség. Reikeras levélben hívta fel erre kormánya figyelmét, ám a
Norvégia által is aláírt nemzetközi normák betartása érdekében tett erőfeszítései zárt kapukat döngettek.
Reikeras szerint az 1992-ben alapított norvég rendszert eleve úgy tervezték, hogy az ne rendelődjék alá az –
EU-ban is alkalmazott – emberi jogoknak. A megyei jellegű intézetek köré csoportosuló aktivisták szabadon titkosíthatják ügyeiket, nem kell számot adniuk senkinek arról, amit tesznek. Hiába
ítélte el ezért Norvégiát 1996-ban az Emberjogi Bíróság, hiába ítélték el 2007ben, amiért hamis bizonyítékokat gyártottak a családok ellen, vagy hívták fel
önálló gondolkodásra is képes szakemberek a kormány figyelmét az emberi jogok folyamatos átlépésére... a film forog tovább.
E nyugati „mintaszisztéma” fonákságai közé tartozik az is, hogy a norvég
kormány hatalmas összegeket fektet ebbe a projektbe, mely köré az évek során
széles szociális rendszer épült ki. Sok
alkalmazott, pszichológus, jogász és bíró él a Barnevernet jelentette anyagi lehetőségekkel. Az elvett gyermekeket befogadó családok pedig óriási támogatásokat kapnak, mely havi 10-12 ezer
dollárig/gyermek is kiterjed.
Ennyi pénzt fektetni egy ilyen rendszerbe, egy kis országban, ahol a gyermekeknek több mint 7%-a (rendkívűl ma-

Fazekas György, az egyik legjobb romániai magyar újságíró (III.)
Suta Ambroziutól (Puiutól), aki az ötvenes évek elején a Gh. Şincai Líceumba járt, akárcsak én, megtudtam, hogy Fazekas Györgyöt Krizsán P. Pál (Nagybánya, 1891-1965) avatta be a sportújságírás titkaiba. Krizsán P. Pál sportújságíró, a Nagybánya című hetilap szerkesztője és több könyv szerzője volt. Suta Ambroziu
(Puiu) arra is emlékezett, hogy Gyuri a „Csuka” ragadványnevet Jamnicki Ruditól, az osztálytársunktól kapta.
Ha még élne, Gyurinak öröm forrása lenne, hogy Györgyikének, a kislányának az unokája, Petra szintén
imádja a sportot (úszik, sízik, teniszezik) és talán egy női labdarúgócsapat tagja is lesz.
Tavasszal Fazekas György Zile festive de fotbal (A labdarúgás örömnapjai című könyvéből fogok fordítani néhány részletet. (Boczor József)

FAZEKAS GYÖRGY:

A régi idők focija
(részletek)
1933. augusztus 6-án, nagy ünnepség keretében avatták fel a Phönix pályát.
... Az egésznapos műsor középpontjában természetesen
a labdarúgás állt. Előmérkőzést a helyi és a szatmári öregfiúk játszottak... A fő meccsen a piros-fehérek Prassler Gy.
góljaival 2:1-re nyertek a Nagyváradi PTT csapata ellen.
Az 1934-es idénykezdésre már kialakult az az együttes,
amelyet a Phönix aranycsapatának nevezünk: Ferencz (Szabó), Ardos, Holzman, Man, Sava, Kert Gy., Bojtás (Nagy),
Prassler Gy., Freiberg, Pfeiffer, Iovicin (Szerémi III.).
1934. szeptember 23. Az első B divíziós bajnoki mérkőzés Szatmáron: Olimpia CFR-Phönix CSB 3:4, miután a vendégek három góllal vezettek. A hazaiak örvendtek, a félsikerrel is (3:3) is elégedett közönség már megindult a kijárat felé,
amikor bekövetkezett a dráma. Erről így írt a Szamos: „A Phönix, látva az Olimpia hátrahúzódását, egész csapatát támadásba dobja. És az utolsó percben meg is van az eredmény.”...
1937-ben 187-52-es gólaránnyal és 88 ponttal mint előkelőség léphetett be az ország legjobb csapatainak rezervált A divízióba!
Abban az időben a labdarúgó szövetség szinte évről évre fejetetejére állította a bajnoki rendszert. Elindították a
bajnokságot, kimondták a feljutási és a kiesési szabályt, aztán visszavontak mindent...
Az első A divíziós idényt változó sikerrel küzdötte végig
a Phönix...
Ádáz küzdelem folyt a pontokért, amelynek sorsa szá-

mos esetben a zöld asztalnál dőlt el... Ismét selejtező... Az
ellenfél pedig a nagymúltú CAO, Rónai mester csapata.
Nagyváradon lángol a pálya, félidőben a Phönix vezet
1:0-ra. A bányavárosiak derekasan küzdenek..., de az egyenlítő gólt nem tudják elkerülni... Tíz perccel a befejezés előtt
még 1:1 az eredmény. De óriási a nyomás, és az utolsó percekben a CAO kézzel-lábbal begyömöszöl két gólt.
A váradi botrányos jelenetek után a CAO fél a bányai
megtorlástól. Egy szakasz csendőrrel és 300 szurkolóval
megerősítve küldi csapatát a végső harcba... Hatalmas zápor hűti le némileg a forrongó közönséget... A 20. percben
Dávid kapus önfeláldozóan kivetődik Szerémi III. lábára,
de már csak a labda nyomát érinti, mert az közben Telegdihez kerül, aki irgalom nélkül küldte a kapuba. 1:0, és elszabadul a pokol. Dávid kapus fejsérüléssel a földön marad,
a váradiak szabálytalanságot reklamálnak..., a dühös kirohanások tetőpontján a vezetők lehívják a csapatot a pályáról. Braida bukaresti játékvezető nem látott szabálytalanságot, megítéli a gólt, majd a hiábavaló várakozás után lefújja a mérkőzést.
... Hetekig hadakozás a bírósági szerveknél, a csendőrparancsnokságon (Szerémi III-at a csendőrség letartóztatta, Dávid pedig beperelte, Rónai és a CAO lepénzeléssel vádolta
a Phönix klubot, mire az utóbbi beperelte a váradiakat)...
A mérkőzésen a szövetségnek volt egy nyilvánosságra hozott és egy titkos megfigyelője is. Az utóbbit természetesen
azért küldte, hogy senki sem tudja megkörnyékezni. A megfigyelők jelentése döntően befolyásolta a szövetségi határozatot. Ez pedig a következő volt: 3:0 a Phönix javára, kiesett a CAO. Az indok: a CAO nem kényszerítő körülmények miatt, hanem vezetősége sportszerűtlen viselkedése miatt hagyta el a pályát...
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gas arány) már a gyermekvédő intézet
gondozásában van? Egy ilyen felállásban TV-reklámokat fizetni, hogy „még
több” befogadó személyt találjanak? Ahol baloldali politikusok azt tervezik,
hogy a gyermekek 25%-a (kétszázötven
ezer) állami fennhatóság alá kerüljön,
ott ez talán nem is olyan meglepő.
Äge Simonsen, a tudományok doktora több száz esetet megvizsgált, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek eltulajdonítása mögött csak néhány esetben voltak komoly problémák.
Az esetek többségében „a gyermeknevelési képesség hiánya” jelentette a hivatkozási alapot. Marianne Skänland
professzor 69 ilyen igazolási okot talált és tett közzé, melyekből most ötöt
emelek ki:
- az anya nem tudott olyan rántottát
sütni, mellyel kielégítette volna gyermeke szükségletét, ráadásul a kenyeret
is túl vékony szeletekre vágta.
- A gyermek érdeklődve tekint az idegenekre, néha mosolyog rájuk. Ami
azt jelenti, hogy eltávolodott az anyjától.
- A baba elfordítja arcát, mikor az
apja elkezdi megmosni.
- Az anya a nagymamára bízza, hogy
gyerekét vigye pszichológushoz, vagy
más orvosi kezelésre. Ez azt jelenti, hogy
érdekeit a gyermeke elé helyezi.
- Látogatáskor a nagymama meg akarja ölelni a gyerekeket. A gyermekvédelmi intézetnek ezt meg kell akadályoznia, mert az ilyen cselekedet rossz
mellékhatásokat eredményez.
NORVÉGIÁBAN EZEKÉRT KELL
ELVENNI A GYEREKEKET A SZÜLŐKTŐL! Hátborzongató. És szomorú, hogy a máskor oly hangos civil társadalom erről hallgat. Ez lenne a jövő
„Európája”?

Add vissza!
Hogyan látszik ez a családok szemszögéből? Marius Bodnariu informatikus, és Băneasan dolgozott Bukarestben. Házassága után Norvégiában folytatta programozói pályafutását, ahol egy
polgármesteri hivatalban dolgozik, immár 11 éve. Felesége, Ruth pedig asszisztens a helyi kórházban. Szomszédaik,
munkatársaik rendes embereknek tartják
őket. Erkölcsi, züllési problémák távol
állnak tőlük. Szép család, ami a fényképekről is kitűnik. És mégis. Egyszer
csak jönnek, s elveszik a gyermekeiket,
mert egy feljelentő szerint a kislányuk
„túl keresztény”. És e drasztikus lépés
előtt még csak figyelmeztetést sem kapnak! Nem mondják nekik, hogy „nézzétek, ezek a törvényeink, vigyázzatok, ilyet vagy olyat többé ne cselekedjetek”.
Ez a lépés kimarad. Pedig a nemzetközi szabályok ezt is előírják. A törvény
ismeretének a felelőssége az adott területen tevékenykedő alkalmazottat terheli, nem az állampolgárt. Ami logikus.
Ez utóbbi ugyanis nem ismerhet minden törvényt, vagy jogszabályt.
Norvégiában tehát egy emberi jogokat csúfoló, ipari porszívóhoz hasonló
rendszer épült ki, mely ideológiai alapon, egyre gyorsuló ütemben, tízezrével szívja el a kicsiket a szülőktől. Barnevernet, add vissza a gyerekeket a szülőknek!
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Kirándulás a felsőbányai
Bódi-tóhoz 1947-ben
Manapság ritka az a személy, aki azzal dicsekedhet, hogy „időmilliomos”.
Nos, én ezen kevesek közé tartozom.
Ezt a 86. életévemnek és egészségi állapotom miatt mozgáskorlátozott voltamnak köszönhetem.
A fiatalok mind igen elfoglaltak: szolgálattal, napi munkával, feladatokkal stb.
Panaszkodtam is a fiamnak, hogy unatkozom. Azt javasolta, írjak. Írjak például az Új Szónak emlékeimről, tanulságos
történetekről, városunkról és környékéről és így tovább. Ha közlésre érdemesnek találják, jó, ha nem, utódaim majd
elolvassák. Szót fogadtam neki, és tavaly elkezdtem írni. Egyúttal a gondolkodásomat is tornáztatom, olyasmi ez,
mint az „agytorna” a szenilitás megelőzésére.
Időnként előveszem számtalan fényképalbumom egyikét-másikát, elmerengek a múlt emlékein. Így került kezembe az 1947-ben készült fotó, amely a
felsőbányai Bódi-tónál készült osztályfőnökömmel, Maria Ancilla kedvesnővérrel és osztálytársaimmal. Ugyanis az
új tanügyi törvény megjelenése előtt,
az erre szakosodott szerzetesnők tanították a jövő tanítóit is. Akkor az volt a
szokás, hogy a nagy szünidőben nagyobb
szabású kirándulásokat szerveztek számunkra. Megismertették az ország természeti szépségeit, városait stb. 1947-

ben az első évfolyamot végeztem, olyan
szerencsém volt, hogy részt vehettem
Felsőbánya városának és környékének
megismerésében. Sajnos ez volt életem
első és utolsó kirándulása Felsőbányára. Jött a tanügyi reform, eltörölt minden hasznos tevékenységet, az osztályharccal, elméleteivel helyettesítve azokat.
Istennek hála, hogy akkor és ott fotót készítettek rólunk, s ezt az „ereklyét” sikerült megőriznem...
Jól látszik a háttérben a csodaszép
erdő, előttünk a tó kristálytiszta vize.
Ancilla kedvesnővér köré csoportosultunk (az első sor ülve), ügyelve, hogy
be ne csússzunk a vízbe, jómagam az
evezőt szorongatva e megfontolásból.
A többség áll.
A kolostor bentlakásában kaptunk elhelyezést, kosztot. Naponta kísérővel bebarangoltuk a környéket. Anyagot gyűjtöttünk készülő rovar-, ásvány- és növénygyűjteményeinkhez. Igen hasznos,
tanulságos kirándulás volt, amire mindig szívesen emlékszem.
De hol is található ez a város? Nosza, elő a térképet, és a féltve őrzött iskoláskönyvet, a földrajz tankönyvet!
Ahogy közeledtünk, már messziről
feltűntek a település karcsú templomtornyai, mintha köszöntöttek, hívogattak volna.

A farsangi bibircik
Ilyenkor, farsang táján régen fonókba is eljártak a lányok, asszonyok. A legények maszkurázni, kártyázni gyűltek
össze. Akadt azonban olyan legény is,
aki csak kinti vendége volt a fonóháznak, vagyis az onnan távozók számára
ő volt a bibircik, aki a hazafelé tartó félős lányokat ijesztgette.
Évtizedekkel ezelőtt mesélte egy már
nyolcvanas éveit taposó néni, hogy mikor lánytestvérével hazafelé tartott a sö-

tétben, a bibircik egyszer csak hirtelen
megjelent, és lépkedett utánuk az ösvényen. Mikor megálltak, felszállt a fára,
mikor elindultak, ismét leszállt és ment
újból utánuk.
- Mi volt ez, milyen madár? - kérdeztem.

A felsőbányai Bódi-tónál 1947-ben.
A szatmári római katolikus leány-tanítóképzőseink I. évfolyama.
„A Zazar-patak völgyében fekszik,
Nagybányától körülbelül 10 kilométerre. Észak és kelet felől erdős hegyek övezik, délről pedig a nyugatra vonuló
domboktól körülvett, teknő alakú völgyet
képez. Igen szelíd éghajlatú, mert a környező magas hegyek megvédik a hideg
szelektől. Ez a bányaváros már a római
uralom alatt létezhetett, a bányászkodás
nyomait sejtető szerszámok erre utalnak.”

Arra kérem a kedves Olvasókat, munkatársakat, egészítsék ki szerény írásomat ennek a kedves városnak a részletesebb leírásával, arculatának mai vonásaival. Kiegészítésüket várja:
Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő
Magyarláposról
(és remélhetőleg a többi olvasó)

- Hát fekete vó`t, két pirosan világító
szemmel.
- Máskor nem látták, csak éjszaka?
- Hát, mit tudom én, csak azt tudom,
hogy nagyon féltünk.
- De mégis, hogyan képzeli el valójáben?
- Hát olyan madárnak, mint a nagyobb féle madarak, de ez ijesztő vó`t.
- Mihez hasonlítaná?
- Hát olyan, mint a többi madár,

csak csúnyán világítottak a szemei és
gyorsan tudott utánunk futni.
Ily módon valami sokat nem szedtem
ki a néniből, ezért mai napig furdall a
kíváncsiság, hogy milyen is lehetett az
a bibircik. Mert régen mindenfajta ilyesztő alakokról meséltek a fonókban,
inkább rémísztésképpen, a félősöknek
„címezve”.
Régen volt, igaz volt?
Vicsai György

Péter Károly jegyzete:

Miért mindhalálig?
Mit jelent az, hogy valaki jó? Megéri-e jónak lenni?
Miért mindhalálig? Ezek a kérdések tolongtak fejemben,
amikor hozzáfogtam jegyzetem megírásához. Vegyük sorba őket, s próbáljunk választ adni.
Szülők, nagyszülők, óvónénik és tanítónénik csupa ilyesmiket mondanak a mai gyerekeknek: ne verekedj, tanulj szorgalmasan, hozzál jó jegyeket, ne vitázz másokkal, mindig a
felnőttnek van igaza, ne hazudj, ne barátkozz rossz gyerekekkel! – s ezekhez hasonlóakat. Arra azonban nem gondolnak, hogy jónak csak azt tud lenni, aki már rossz is volt.
Ha pedig gondolnak, akkor hadd barátkozzék a gyerek kevésbé jókkal is, akik merik azt tenni, ami tetszik nekik. Végül is majd a gyerek rájön, hogy a nagyon rosszakkal, akik
mindenkit megvernek, akár volt rá okuk, akár nem, előnytelen barátkoznia. Tehát, valaki csak akkor lehet jó, ha már
rossz is volt.
A következő kérdés – megéri-e jónak lenni? – az elsőtől

sokkal nehezebb. Tapasztaljuk, hogy a mai világban azok érvényesülnek, azok gazdagodnak meg, akik hazudnak, lopnak,
erőszakoskodnak, erkölcstelenkednek, és folytathatnám. A
jóknak pedig, akik nem hazudnak, nem lopnak, odaadóan dolgoznak, istenfélők, nem jön be az élet. Azt is látjuk, hogy mindig
a jó emberekkel történnek a legnagyobb szemétségek és aljasságok. Ennek ellenére a gyerekeknek vajmi keveset beszélünk arról, hogy megéri-e jónak lenni, vagy túl jónak lenni.
Igen. Miért is legyek én jó mindhalálig, ha tudom, hogy
haláluk után az emberek úgyis mind-mind „legjobb” apák,
anyák, férjek, feleségek, testvérek, stb. lesznek, még a legrosszabbak is? A sírfeliratok bizonyítják ezt, s hogy azokon
túl mi van, csak kevesen tudják… Én még nem láttam sírfeliratot a következő szöveggel: „Itt nyugszik a legrosszabb
férj és apa”. Ti sem láttatok ugye?
Engedjék meg, hogy befejezésül Kövesi Pétert idézzem:
„Ha jónak lenni annyit jelent, mint feltétel nélkül megfelelni minden elvárásnak, akkor ez nem túl kellemes dolog. Akkor inkább ne légy jó! Vagy ne túlságosan. Ha viszont azt
jelenti, élj úgy, hogy hasznos legyen az életed, segíts másokon, mert akkor másoktól is segítséget, elismerést és szeretetet kapsz, akkor határozottan érdemes jónak lenni.”

2016. február 5.

Humor-zsák

- Mi a különbség Isten és
- Mit kiabál a nyúl, amikor
egy síoktató között?
megtámadja a hóembert?
- Isten nem hiszi magáról,
- Ide a répát, vagy hozom a
hogy síoktató.
hősugárzót!
***
***

- Télen az élőlények közül
sokan eltűnnek a világ szeme
elől, úgynevezett téli álmot alszanak - magyarázza a tanítónéni. - Ki tudna olyan élőlényt
mondani, amelyet csak tavaszszal látunk újra?
Annuska nagyon jelentkezik:
- A fagylaltos!
***

A csúnyácska amerikai milliomosnő az Alpokba megy síelni. Egy sítúrán lavina temeti
be, de megmentik. Amikor magához tér, azt mondja a felette
virrasztó kocsmárosnak:
- Feleségül megyek ahhoz,
aki megmentette az életem.
Mire a kocsmáros:
- Csak tessék! A bernáthegyim volt.
***
- Karcsi, hol töltötted a téli
szünetet?
- Két napot a hegyekben, sítáborban.
- És a többit?
- Gipszben.
***
A sebészeten beszélget két
orvos:
- Főorvos úr, valóban előnyös sportnak tartja a síelést?
- Hát persze! Tavaly is két tucat beteget hozott a konyhára.
***

- Mi a bátor síelő utolsó
mondata?
- ???
- Ez nektek meredek?!
***
Pistike meglátja az utcán barátját, Mórickát, aki síléceket
cipel.
- Hát te? Síelni készülsz?
- Igen, a hegyekbe.
- És miért ilyen rövidek ezek a sílécek?
- Mert csak egy napra megyek.
***
Jack és Bob síelni indulnak.
Bepakolnak Jack kocsijába és
hamarosan észak felé haladnak
egy kis úton. Pár óra elteltével
hatalmas hóviharba kerülnek,
ezért megállnak egy háznál, hogy
szállást kérjenek éjszakára. A
vonzó hölgy így válaszol:
- Nem engedhetem be magukat. Nemrég halt meg a férjem, a szomszédok biztos kifecsegnék, hogy két fiatal férfi aludt a házamban.
- Ne aggódjon, boldogan alszunk az istállóban. - válaszolt
Jack.
Kilenc hónappal később Jack
levelet kap, és azonnal felhívja
Bobot:
- Bob, emlékszel arra a vonzó özvegyre, akinél egy éjjel
megszálltunk?
- Persze.
- És nem mentél át véletlenül az éjjel a házba?
- De, be kell vallanom, hogy
átmentem.
- És véletlenül nem az én nevemen mutatkoztál be?
- De igen, sajnálom. - mondja Bob zavartan.
- Kösz, most halt meg, és
rám hagyott mindent.
***
Utazási irodában:
- A feleségem a hegyekbe
akar utazni, síelni. Van valami
rendes helyük?
- Természetesen. Elsősorban Svájcot ajánlhatom.
- Lavina van?
***
Két nő beszélget a téli Alpok
egyik szállodájának a teraszán.
- Nézd, ott síel a férjem a
hegy tetején! - mutatja az egyik.
- Azzal a hosszú, piros sállal?
- Ugyan már! Az nem sál,
az a nyelve!
***
- Hogy tudsz rájönni, hogy
egy emberekkel teli szobában
ki a síoktató?
- Nem kell rájönnöd, előbb
vagy utóbb el fogja mondani.
***

HUMOR-ZSÁK

Két skót a hegyekbe megy
síelni. Nem tart sokáig az örömük, mert az első lesiklás alkalmával lezuhannak egy jégverembe. Órákig fagyoskodnak,
mikor megérkezik a segítség,
és két ember lekiabál hozzájuk:
- Itt a Vöröskereszt!
Mire a skótok:
- Köszönjük, mi már adtunk!
***
- Tanfolyamunk három részből áll - mondja a síoktató a
kezdő csoportnak.
- Először megtanuljuk a sílécek felcsatolását, a felszerelés használatát. Másodszor megtanuljuk a lesiklás technikáját.
Végül megtanuljuk, hogyan kell
mankóval járni.
***
- Mi az abszolút lehetetlen?
- Forgóajtón átsíelni.
***
Pistike kérdezi a tanárnőtől:
- Tanárnő, hogyan esik a hó
visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket?
- Mert anya azt mondta, hogy
vigyek magammal téli kabátot,
mert lehet, hogy visszafelé fog
esni a hó!
***
Két székely beszélget:
- Te! A fiam belevizelte a
nevét a hóba!
- És?
- De a te lányod kézírásával!
***
- Móricka, mondj egy téli
gyümölcsöt!
- Síparadicsom.
***

Hatalmas hóvihar tombol. A
kislány kéri az anyját:
- Mami, úgy félek. Aludj ma
velem!
- Nem lehet, kicsim. Én apuval alszom.
A kislány magában:
- Micsoda egy puhány...
***

- Szerinted nagyon ideges
lesz a boszi?
- Á, nem hiszem. nagyon
tisztes öreg hölgynek
látszott alvás közben...
Elszólás a moszkvai rádióban:
- Időjárás-jelentés: A Vörös
téren Sz(t)állingózik a hó...
***
Két hópehely találkozik.
- Hova-hova?
- A téli olimpiára megyek.
És te?
- Romániába, közlekedési
fennakadást csinálni.

A hét mottója:
Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet!

HETIRENDEN
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Megalakult a nagybányai
Értéktár Munkacsoport
Várják az új munkatársakat, javaslatokat
Január 29-én lezajlott a nagybányai Értéktár Munkacsoport alakuló találkozója és első munkamegbeszélése, a nagybányai értéktárba
javasolt első értékek rögzítése.
A találkozó közvetlen előzménye a
Kriza János Néprajzi Társaság által a
Teleki Magyar Házban tartott 2015. november 12-i előadás volt, amikor a Társaság képviselői ismertették az értékfeltáró mozgalom elindításának és működtetésének jogi hátterét, az értékgyűjtés
és az értéktár építés célját, bemutattak
már működő kezdeményezéseket, ismertették ezek eredményeit.
Az itt elhangzottak, valamint az erdélyi értéktár mozgalom eddigi tapasztalatai alapján a pénteki munkatalálkozó
célja már a konkrét helyi értékfeltáró és
értékmegőrző feladatok felleltározása és
elkezdése volt.
A megbeszélésnek otthont adó Teleki Magyar Ház vezetőjének bevezetőjét követően a jelenlévők rövid bemutatkozására került sor, majd javaslatok
hangzottak el a helyi munkacsoport mű-

ködését illetően, valamint a helyi értéktár bizottság megalakításával kapcsolatban. Bogdán Tibor, a magyar Miniszterelnökség ösztöndíjasa bemutatta a Petőfi Sándor Program keretében a bányavidéki szórványtelepüléseken végzett
kérdőíves felmérések eddigi eredményeit, és összegezte a települési leltárakkal kapcsolatos tapasztalatait.
A kibontakozó párbeszéd során általános egyetértés volt abban a tekintetben, hogy az értkékfeltáró munkát a
továbbiakban is egy szélesebb körű
munkacsoport, és nem szűkkörű bizottság keretei közt kell folytatni. A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy az
értéktárban dokumentálandó 8 szakterületi kategória sokszínűségére való tekintettel kívánatos a nagybányai magyar
közösség minél több tagjának részvétele a helyi munkacsoport tevékenységé-

Felolvasómaraton és népi
színjáték a Házban
Egy rendezvény mindenkinek: gyermekeknek,
fiataloknak, felnőtteknek, családoknak!

ben, mert csak ez biztosíthatja helyi, tájegységi nemzeti értékeink eredményes
feltárását.
Az anyaországi gyakorlatnak megfelelően és az Erdélyi Értéktár Bizottság, valamint a Kriza János Néprajzi
Társaság ajánlásai szerint megalakult helyi Értéktár Bizottság 5 tagját a javaslatok alapján fél éves mandátummal választották meg Dávid Lajos, Csiki Árpád, Galánthay Zsombor, Suhárt Éva
és Szaniszló József személyében. A döntés értelmében a bizottság elnöki tisztét
Szaniszló József fogja ellátni.
A jelenlévők a találkozó során felmerült ötletek és javaslatok alapján ösz-

Szeretettel hívunk a Teleki Magyar Házban február 26-27-én ismét
sorrakerülő nagybányai Felolvasómaratonra! A rendezvény vendége
Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
színésze, aki a HALHATATLAN ÉLET c. egyszemélyes népi vígjátékot adja elő, Nyirő József azonos című regénye alapján.

Az olvasás óráira válaszd ki kedvenc szövegedet, versedet, prózádat,
mesédet, elbeszélésedet, regényrészletedet, amit majd megosztassz a résztvevőkkel. Ajánlott egy erdélyi író tollából származó, vagy Erdélyhez kapcsolódó szépirodalmi alkotás választása, de
bármely magyar-, vagy világirodalmi
mű jó kiindulópont lehet a válogatásban, bárki behozhatja kedvenc regény-,
vagy versrészletét. Akik valamely Nagybányán vagy a környéken született

író, költő művével, vagy valamely a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi
alkotással vesznek rész a programban,
ajándékban részesülnek!
Ha van olyan kedves tárgy, esetleg
zene, amelyről úgy érzed, hogy az általad kedvelt szöveghez kapcsolódik, vagy
amely fontos számodra, azt is hozd magaddal; ezzel is fokozzuk a hangulatot,
díszítjük majd a termet, amelyben a rendezvény lezajlik.
A Felolvasómaraton 2016. február
26., péntek este 7 óra és február 27.,
szombat este 8 óra között zajlik (a jelentkezők számától függően időtartamát még pontosítjuk).
Kulcsár-Székely Attila előadására
február 27., szombaton délután kerül
sor. A Nyirő József „Halhatatlan élet”

szeállították a nagybányai értékek első
lehetséges listáját is – Tersánszky Józsi
Jenő életművétől a verzás lepényig, az
ásító toronytól a nagybányai fazekasságig –, amely a további munka alapját képezheti. A további javaslatokat a galanthay@gmail.com e-mail címre várják!
A legközelebbi találkozóra kb. egy
hónapon belül kerül sor. A találkozók
nyitottak, minden olyan érdeklődőt szeretettel várnak a munkacsoport tagjai
közé, aki szeretne közreműködni egy
nagybányai, illetve bányavidéki majd
Máramaros megyei értéktár összeállításában! (TMH)

Kossuth Kiadó:

FERENCZY KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal
Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható a Teleki Házban!
című regényéből szerkesztett népi vígjáték egy már-már letűnt kor világát idézi, mindvégig felhőtlen, igényes szórakozást nyújtva: Hogyan veszi rá egy
apa furfanggal a korosodó, vénlegény fiát a nősülésre? Milyen volt azokban az
időkben, amikor még guzsalyosba kellett járni, amikor akár egy hold földön
múlhatott egy házasság, amikor az apa
kérte meg a lány kezét, és az egész falu
kivette a részét a mátkaságból, a vőlegénységből, az esküvőből és a lakodalomból? Hogyan éltek falun az emberek,
amikor a mezőn „az elemózsia-elővétel olyan volt, mint a gyónás”, amikor
még a házhoz tartozó udvart életnek nevezték? Az ízes népi humorral fűszerezett történet többek között ezekre a kérdésekre ad majd választ.
A február 26-27-i eseményre felolvasóként, hallgatóként is nagy szeretettel várunk mindenkit! Éljük meg idén is közösen az együtt-olvasás örömét,
egy kávé, vagy tea mellett olvassunk,
vagy hallgassuk mások felolvasását! Legyünk részesei Kulcsár-Székely Attila
előadásának!
Jelentkezni a felolvasómaratonra
a Teleki Magyar Házban lehet személyesen, vagy a 0744919166-os telefonszámon. Szeretettel várunk mindenkit!
Kulcsár-Székely Attila február végén több környékbeli településen is
fellép, a program részleteire még viszszatérünk! (TMH)

Egyszervolt
Nagybánya
... egy családi
fotógyűjteményben
FALINAPTÁR 2016-RA
Megvásárolható
a Teleki Magyar Házban!
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próbálók között 50% azoknak az aránya, akiknek problémás a viszonya az
apával, 43%-uknak nem egyezik a véleménye a szüleivel (ez az arány a nem
füvezők körében 24%), 58%-uk száA romániai tinédzserek 22%-a molt be szülei közti rendszeres veszerendszeresen dohányzik, és 8%-uk fü- kedésekről, illetve 54% traumatikus
vezett már legalább egy alkalommal - családi helyzetről. (agerpres)
derült ki az Open-I Research közvéleHatalmas újítás a
mény-kutatásából, amely során 14-18
évesek káros szenvedélyeit vizsgálták
Barbie-tól: itt vannak

Rendszeresen dohányzik
a romániai 14-18 évesek
negyede

Elindult a Szótár.ro
mobilverziója

Elindult a Transindex szótárának, a
szotar.ro-nak mobil verziója. A román-magyar, magyar-román, valamint
hat szakszótár használata ezután mobiltelefonon is sokkal könnyebb. További újdonság, hogy a Transindex
címoldalára is kikerült egy doboz,
amely segítségével gyorsan használhatjuk a román-magyar és a magyar
román keresőjét. A doboz a címoldalon jobboldalt, a Think Outside The
Box rovat mellett található. A szótár.ro egy városi fiatalokra reprezentatív minmobilverziója a Bethlen Gábor Alap tán, az Educaţia Azi nevű szervezet
támogatásával készült el. (transindex) felkérésére. A kutatók megállapították,
a tinédzserek szülőkkel való viszonya
Megjelent az első
és a családi problémák, valamint a kortárs csoport befolyása a legfontosabb
kerekesszékes
tényezők a dohányzásra való rászokás
Lego-figura
tekintetében. A rendszeres dohányzó
Elkészült az első mozgássérült Le- tinédzserek 43%-ánál a szülők kevéssé
go-figura: a kerekesszékes, segítőku- vannak jelen a fiatal életében, vagy az
tyával közlekedő figurát a nürnbergi és apjuk eltávolodott tőlük (47%). A doa londoni játékvásáron is lehetett már hányzók 35%-a válaszolta azt, hogy
látni. A Lego azután készítette el a szülei kapcsolata nem harmonikus, 43%
figurát, hogy tavaly #ToyLikeMe pedig traumatikus családi helyzetről
(olyan játék, mint én) címmel indult számolt be. Ugyanígy kockázati tényekampány azért, hogy kerüljenek ke- ző, ha a tinédzserek legalább egyik
rekesszékes játékok is be a kínálatba. szülője dohányzó: 61%-nál ez a helyA kampány egyik elindítója, Rebecca zet áll fönn. A nem dohányzó tinédzsereknél a dohányzó szülők aránya csupán 36%. A kortárs csoport befolyása
is jelentős: a dohányzó fiatalok 70%-ának a legjobb barátja is dohányzik, míg
a nem dohányzóknál ez az arány 20%.
A megkérdezettek túlnyomó többsége
ugyanakkor csak kísérleti jelleggel és
időszakosan fogyaszt drogokat. A legfiatalabb kor, amikor először kipróbálták a marihuánát, 12 év, a kipróbálók
aránya a 15 évet betöltöttek körében
nő. A füvezők 32%-a barátaik otthonáAtkinson azzal érvelt, hogy a Lego ban szív marihuánát, 18% az utcán vagy
rengeteg mozgássérült gyermekhez jut bárokban. A megkérdezettek 98%-a
el, akik viszont nem találják maguk erősítette meg, hogy ismerősei közt tud
pozitív képét a termékek között. (guar- olyanról, aki legalább egyszer kipródian)
bált valamilyen kábítószert. A füvet ki-

Franklin gondolata
VÍZSZINTES: 1. A gondolat első
része. 14. Francia festőnő (Pauline).
15. A szelek királya az ógörögöknél.
16. Előidéz. 17. Skót nemzeti viselet.
19. Cosi fan ...; Mozart operája. 20. Almahéjak! 21. Ezzel a céllal. 24. A légnyomás régebbi mértékegysége. 25.
Európai ország volt (röv.). 27. Német
orgonakészítő (Anton). 29. Német személyes névmás. 30. Francia férfinév.
32. Ad-vesz. 34. Deciliter (röv.). 35.
Abban a 24 órában. 37. Oersted (röv.).
38. Idős. 40. Szövetkezik, társul. 42.
Becézett Szilárd. 44. Angol grófság.
45. Stephen King regénye. 46. Idegen
férfinév. 47. Két kieső! 49. A gödörbe
hajít. 52. Lány (ang.). 54. Holland férfinév. 56. Mindenki ...; Charlie slágere. 58. Turandot szolgálólánya. 59.
Lop, oroz. 61. Kenőanyag. 63. A gond
vége! 64. Zeneszerző, karmester (Zsolt).

66. Kelta nép. 67. Luzon szigetén élő
nép. 69. Mostanáig. 71. Magas rangú
tisztviselő az ókori Rómában.
FÜGGŐLEGES: 1. Szappanmárka. 2. Lassan hervadó. 3. Tollforgató.
4. King ...; szabványméret. 5. Cicero
pénze. 6. Tetszetős, csinos arcú. 7. Egy
másik csapathoz szerződik. 8. ...
Blanc; amerikai színész. 9. Air India
(röv.). 10. Germán nép volt. 11. Rejtekösvény. 12. Posztó házicipő. 13.
Idegen női név. 18. Balaton-parti település. 20. A gondolat befejező része.
22. Városszélek! 23. Fedelet emel a
házra (táj.). 26. Hawaii őslakó. 28.
Szert tesz rá. 31. Szíriai város. 33. A
földre csüng. 36. Válogatott bolgár focista volt (Dimitar). 39. Kanadai város
a Winnipeg-tó partján. 41. Középérték. 42. Zeneszerző (Sándor). 43.
Osztrák tartomány. 45. Eridu királya.
48. Amerikai űrhajós (Donn). 50. Meglehetősen. 51. ... d’amour; szerelmeslevél (fr.). 53. Tó Magyarkanizsa és
Szabadka között. 55. ... Ferkó; Móricz
Zsigmond regénye. 57. Vétlen Éva!
60. Növényi folyadék. 62. Válogatott
brazil labdarúgó volt. 65. Mellém. 68.
Spanyol, luxemburgi és svéd gkj. 70.
Bevitt! 72. Kezdődik a dáridó!
Szerkesztette: Csatlós János

a teltkarcsú, magas
és alacsony babák
Már kaphatók a Barbie webshopjában az újfajta babák, amelyek a korábban sokat kritizált, tökéletes alakú babák mellett gyárt a Mattel. Összesen 33
új baba van, így 4 testalkat (teltkarcsú,
magas, alacsony és “eredeti”), 24 frizura, 22 szemszín, 14 arcforma és 7
bőrtónus között választhatnak babát a
vásárlók. Az új testalkatok bevezetése
nagy lépés a Mattel számára, a Time
alapos cikkben foglalkozik a Barbie
történetével, és azzal, hogy az újítások
mit hozhatnak a cégnek.

lán az, hogy eddig őket csak tankönyvekben és a tévében láthattuk. Most viszont egy olyan felvétel készült a Szaturnuszról, ami még közelebb hozta
hozzánk ezt a titokzatos bolygót. Már
önmagában az a tény elképesztő, hogy
egy bolygón lakunk a világegyetemben, amiben még sok másik is létezik
egyedi tulajdonságokkal. Egyik bolygó hidegebb, másik melegebb, van, amelyiknek nincs légköre, így számunkra
lakhatatlan, míg a másiknak van. Az
egyik bolygón 88 napból áll egy év, a
másikon pedig alig 200-ból. Nem találhatunk kettő ugyanolyat, és pontosan
ezért szépek úgy, ahogy vannak. A
bolygókról talán már ti is láttatok sok
képet, de a következő felvételnél élethűbbet alig hiszem. A NASA Cassini
nevezetű űrhajója ugyanis 2011 elején
közelítette meg a Szaturnuszt, amiről
természetesen felvételt is csinált. Nézzétek meg ti is! 2014 novemberében
egyébként újabb forradalmi pillanat
érkezett el, amikor a Cassini feltérképezte a Szaturnusz egyik holdját, a Titant. Az űrhajó már 10 éve kering a
Szaturnusz körül újabb és újabb felvéElkészült az eddigi
teleket készítve róla. Ennek köszönheleglátványosabb felvétel tően kiderülhetett az is, hogy a Titan a
Föld fagyos változata, így úgy tűnik,
a Szaturnuszról
hogy az egyetlen bolygó, ami hasonló
Mégis mi lehet annál elképesztőbb, a Földhöz. Nézzétek meg ti is a követmint hogy a Földön kívül még számos kező csodás képen a Szaturnuszt és
bolygó létezik a világegyetemben? Ta- holdját, a Titant! (vous.hu)
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„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Nemrég mutatták be hivatalosan Erdélyben is Killyéni András-Péter sporttörténész frissen megjelent könyvét, amelynek címe „Olimpiai
álom a Radnai-havasokban”. Február 19-én nagybányai könyvbemutatóra várjuk az érdeklődőket!
A kötetben az 1940-44 között Borsafüreden megálmodott és megvalósított Magyar Nemzeti Téli Sportközpont
története elevenedik fel. A számtalan korabeli fotóval illusztrált mű részletgazdag leírást ad a szűkre szabott időben,
háborús állapotok ellenére is felépült
síközpontról és azokról az emberekről,
akiknek mindez köszönhető. Külön fejezet foglalkozik a Ló-havason felhúzott
Anikó menedékház rövid, de nem éppen eseménytelen történetével, egyebek
között egy különleges havasi esküvővel...
A szerző az egykor jobb időket élt
magyar sísport és a Radnai-havasok egy

méltatlanul keveset kutatott, majdhogynem elfeledett darabját tárta a nagyközönség elé, amelyet hamarosan NAGYBÁNYÁN IS bemutatunk!

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Könyvbemutató, vetítés
a Teleki Magyar Házban

2016. február 19-én,
pénteken 18 órai kezdettel
Az eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Továbbra is elutasítják az új magyar
konzuli irodák megnyitását
A kormányváltás után sem módosult
a román külügyminisztérium elutasító
álláspontja a Magyarország által Nagyváradon és Marosvásárhelyen megnyitni szándékozott konzuli irodák ügyében.
A kronika.ro annak kapcsán kereste
meg a román külügyminisztériumot, hogy
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a magyar–román diplomáciai viszonyban bekövetkezett hosszas hullámvölgyet követően pénteken Bukarestbe

látogatott, ahol arról beszélt: a korábbi
román kormányzat méltatlan vádakkal
illette Magyarországot, amelyre a magyar fél keményen reagált.
Hangsúlyozta, hogy ez a hangulat
teljesen megváltozott a jelenlegi román
kormány hivatalba lépésével. A bukaresti külügyminisztérium a Krónika konzuli irodákkal kapcsolatos kérésére most
lakonikus választ küldött. „Ami Magyarország azon kérését illeti, miszerint

Teleki Magyar Ház

Prioritás a faragott kapu,
folytatódik a téglajegyek árusítása
Az elmúlt esztendő végével a Teleki Magyar Ház felújítása és az azt segítő téglajegy-kezdeményezés II. SZAKASZÁT is lezártuk.
Az idei esztendő vonatkozásában
a legfontosabb a nagykapu restaurálásának befejezése, azaz az eredeti, 135
éves lábazat és kapufedél felújítása, valamint az elveszett nagy kapuszárnyak
pótlása (az eredeti kapuszárnyak mintájára), majd az udvari homlokzat felújításával folytatnánk az épületegyüttes felújítását. Bízunk benne, hogy
mindezekhez az anyaország, illetve alapítványok segítségét is sikerül elnyernünk.
A téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés természetesen idén is
folytatódik!
Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni,
személyesen a Házban, vagy banki utalással, esetleg PayPal rendszeren keresztül. Támogatóink nevét és a felajánlott segítséget a Ház honlapján ezután is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a munkálatok befejeztével az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.

KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettétek a Teleki Magyar Ház felújítási munkálatait:
Enyedi Gyula, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Hadadi Adalbert, Nagybánya
– 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Mihály Beáta, Hagymáslápos – 10 lej (egyszerű),
Forgács-család, Nagybánya – 300 lej
(arany), Ujlaki Éva, Nagybánya – 10
lej (egyszerű), Marinka Márta, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Korponay Zsófia, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Oláh Gáborné, Szinérváralja – 100 euró (1 db. ezüst és 1 db. arany), Karissa Erika Barbu, Egyesült
Államok – 300 lej (arany), Karissa Erika Barbu, Egyesült Államok – 10 lej
(egyszerű/póló ráadás), Nagybányai
Háló Mozgalom – 100 lej (ezüst), ifj.
Uglár család – 50 lej (bronz).
A Teleki Magyar Ház munkatársai és Kuratóriuma nevében köszönettel és tisztelettel:
Dávid Lajos

Részletek és információk honlapunkon, valamint az intézmény irodájában és telefonszámain!

két konzuli irodát nyitna Romániában,
Nagyváradon, illetve Marosvásárhelyen,
a román fél válaszát már 2014-ben közöltük” – olvasható a válaszban.
Ez pedig annyit jelent, hogy Bukarest továbbra is egyértelműen elutasítja
a magyar kérést. A budapesti Külügyminisztérium ugyanis 2014 júliusában
jelentette be, hogy Románia érdemi magyarázat nélkül elutasította Magyarország több mint egy éve benyújtott igényét, miszerint Nagyváradon és Marosvásárhelyen konzuli irodát nyisson.
A magyar kormány 2013 áprilisában
kezdeményezte a két konzuli iroda alapítását a román kormánynál. Az országban a bukaresti nagykövetség, illetve
konzulátus mellett jelenleg Csíkszeredában és Kolozsváron működik magyar
főkonzulátus. Budapest az elutasítás
nyomán a román nagykövetet is bekérette, Bukarest ugyanakkor azt állította:
megindokolták a konzuli irodák megnyitásának elutasítását.

„A konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény alapján Romániának szuverén joga, hogy ne fogadja el egy állam
konzuli képviseletének bővítését a területén. A román fél a kérés alapos elemzése után hozta meg ez irányú döntését, figyelembe véve azt is, hogy Magyarország már most jelentős konzuli
képviselettel rendelkezik Romániában,
továbbá hogy az államközi kapcsolatok
terén érvényt kell szerezni a kölcsönösség és az arányosság elvének” – szerepel a román minisztérium által a Krónikának akkor elküldött állásfoglalásban. Ugyanakkor miközben Bukarest sokallja a meglévő magyar külképviseletek számát, a külhoni románoknak nyújtott állampolgárság apropóján is bővítette saját diplomáciai képviseleteinek
számát. Magyarországon – ahol a románság lélekszáma húszezerre tehető
– a budapesti nagykövetségen kívül
Gyulán és Szegeden működik főkonzulátus – írja a kronika.ro.
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A zsírszegény joghurt
mégis hizlalhat
Betankoltál zsírszegény tejtermékekből,
mert azt gondolod, ez jót tesz a fogyókúrádnak? Van 3 rossz hírünk.
Tudósok szerint a zsír segíti a fogyást. Azok a fogyni vágyók, akik inkább a
zsíros tejtermékeket választották, többet fogytak, mint azok, akik a „simát”.
Ha zsírszegény ételeket eszel, akkor sem ehetsz több szénhidrátot. Sőt a zsírszegény tejtermék gyakran több szénhidrátot tartalmaz, mint a sima. A szénhidrát ráadásul képes lerakódni a testzsírba, nem úgy, mint a zsír.
A rendes zsírtartalmú tejtermék sokkal inkább teltségérzetet okoz, mint a
zsírszegény, ezért kevesebbet fogsz enni, és kevésbé leszel éhes. (nlcafe.hu)

3 zöldség, amit nem használsz,
pedig kellene!
A következő finomságok is legyenek állandó vendégek a konyhádban, no
és, persze, a fazékban!

Articsóka
A mediterrán országok kedvelt növényét hússal, sonkával töltve, sütve, főzve
és salátákba téve is fogyasztják. Miután
megfőzted, vagy grillen megsütötted, a
különféle mártásokba tunkolva is eheted.
Jól illik hozzá a fokhagymás szósz vagy
a sajtos dip. Konyhai előkészítéséhez érdemes kesztyűt húznod, így nem színezi
majd el az ujjaidat. A termés külső, kemény leveleit mindig távolítsd el, és
csak a zsenge belső részt fogyaszd!

Édeskömény

EKE-napi pályázat

A gumója és a levele egyaránt hasznosítható a konyhában. Az előbbit nyersen a salátákhoz, párolva pedig a köretekhez, levesekhez használhatod fel.
Utóbbi, hasonlóan a kaporhoz, a húsos
Öt esztendeje immár, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület először meghirdette
és a zöldséges ételek ízesítésére, illetve
EKE-napi pályázatát. Május 12. ünnepét állt szándékában élővé, felejthetetlenné
díszítésére alkalmas.
tenni. Május 12-ét, hiszen ezen a napon kezdte el tevékenységét az EKE. Ezelőtt
Cikória
125 évvel. Gondolj csak bele, milyen rég volt az!
Az elmúlt öt esztendőben már meg sem kockáztatjuk összeszámolni, hány
Sokaknak elsőre talán a gyökeréből
fogalmazás érkezett pályázatunkra. Azt láttuk, hogy szívesen írtok, jó szívvel fokészített pótkávé ugrik be – ez elsősorgalmaztok, így követve az egykori ekéseket, akik élményeiket papírra vetették,
ban a háborús időkben volt kedvelt,
az akkori Erdély, a későbbi Erdélyi Gyopár hasábjaira szánták.
ilyenkor ugyanis csak nehezen vagy
A te fogalmazásodnak is fenntartunk helyet a Gyopárban. De annak, hogy
egyáltalán nem lehetett hozzájutni valónyomtatásban viszontlásd alkotásod, feltétele van. Először is el kell olvasnod ezt
di kávébabhoz. Letépett leveleit blansía kiírást, majd megfontolnod, tollat ragadnod, a legszebb élményedet a tőled telrozva vagy nyersen a különféle zöldséghető leggyöngyösebb betűkkel megírnod, és az alábbi címre elküldened. Aztán
salátákba teheted, de párolva is felhaszcsak várnod kell, hogy a felkért zsűri tagjai elolvassák, rangsorolják a fogalmanálhatod, hiszen remek köret halak és
zásokat, és döntést hozzanak, a legjobbakat kiválasszák. Ezeknek lesz helye az
szárnyasból készített ételek mellé. KrémErdélyi Gyopárban, ezek érdemlik ki a jutalmat és ajándékot is.
levesként is nagyon finom! (mindmegette.hu)
És van még egy feltétel: a téma adott, és neked annak kapcsán kell megírnod
gondolataidat. Ne mesét találj ki, mert az úgysem lesz olyan szép, mint a benned
élményt hagyó valóság.
Mintha csak álmodtam volna – ezt a címet választottuk az idei pályázatnak.
Olyan élményt keress emlékezetedben, amit egy kirándulás során tapasztaltál
meg. Írj egy olyan helyről, amely mesebeli, de a valóságban is létezik. De írhatsz
egy olyan eseményről is, ami veled történt meg valamelyik túra során, amely feTartalmából:
ledhetetlenné vált számodra. Ez a fogalmazás legyen egy hála, hogy ott lehettél,
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre, egy biztatás, hogy máshová is kívánkozz, hogy keresd azokat a csodákat, melyek
az EKE Várába
azt az érzést adják, mintha ébren álmodnál.
• Hívlak benneteket… Vadász SzatAz I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és IX–XII. osztályosok korcsoportjába
mári István meghívója az EKE jubileumi, tartozó tollforgatók alkotásait várjuk. A beküldött írások terjedelme egy kézzel
XXV. Vándortáborába
írott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel együtt). Az
• EKE-napi pályázat minden iskolásnak íráshoz, fogalmazáshoz rajz vagy más illusztráció is mellékelhető, az értékelés• EKEArt6
nél azonban csak az írást vesszük alapul, kiemelten pontozva a tartalom eredeti• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és ségét, a szerkezetet és stílust, de figyelembe vesszük a nyelvhelyességet, a hejelen dokumentálását
lyesírást és a külalakot is.
• Kirándulások az Ördögmalomhoz
Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dáés a Bocsászára
tuma): 2016. május 12., az EKE napja
• Croitor menedékház: ahová hálni
Postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.
járni érdemes
E-mail: ekenap@eke.ma
• A Páring Natura 2000-es Védett TeAz elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérjük feltüntetni: EKErület
napi pályázat, valamint az írás végére kötelező módon kérjük felírni a bekül• Súgósok a Szlovák karszton
dő nevét, postacímét, életkorát és azt, hogy hányadik osztályos. A saját, a szülő
• A Tűzföldön jártam…
vagy a tanító-tanár elektronikus postacímét, illetve telefonszámát is kérjük fel• Az árkosi Gloria-forrás
tüntetni.
• Fedezzük fel a téli erdő színes gomA beküldött pályamunkák legjavát (írásokat, illetve a legsikerültebb rajzokat)
báit!
az Erdélyi Gyopár, az EKE kéthavi folyóirata közli majd, a díjazásról ugyanezen
• Könyvajánló: Olimpiai álom a Radnai-havasokban
lap hasábjairól vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma) értesülhetnek az
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis- érintettek. A díjakat – EKE Vándortábori belépők, túrafelszerelések, kalandparmeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gu- ki belépők, Erdélyi Gyopár-előfizetések, EKE-memóriakártyák – a XXV. EKE
tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybá- Vándortábor nyitóünnepségén, július 26-án adjuk át.
Sok sikert kíván az Erdélyi Kárpát-Egyesület vezetősége!
nyai Demokrácia Központban!

Mintha csak álmodtam volna

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

HETIRENDEN
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GITÁREST a Házban

BOWEN-terápia!
Eredményes kezelési
módszer egészségügyi
problémák megoldására
Érdeklődni és időpont: a 0723
156 774-es telefonszámon.
A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk
részei.
Értékes információkat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne hagyjuk
elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vay digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.
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.
• Fogtechnikai laboratórium FOGTECHNIKUST keres. Tel: 0722- 893776.
• HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐKET, brigádokat keresünk angliai
munkára januári kezdéssel. Telefonszám:
0756-295 736; e-mail: angliaiszigetelo
@gmail.com.
• VÁSÁROLOK 3, vagy 4 szobás
tömbházlakást első, vagy második emeleten garázzsal, 2 fürdőszobával. Telefon: 0735 501 529
• Egy aranyos, 3 hónapos kistermetű nőstény KUTYAKÖLYÖK szerető
gazdit keres. Érdeklődni a 0745 157
968-as telefonszámon lehet.
• ELADÓ 38-40-es méretű, elefántcsontszínű, A vonalú menyasszonyi ruha. Irányár 1500 lej. Tel.: 0751312809.

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

Februárban
kedvezményes
derékkezelés!
Gyászhír
Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy
VÍGH LÁSZLÓ
életének 79-ik évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunkat Marosvásárhelyen helyezték örök nyugalomra február 2-án. Isten adjon neki örök
nyugodalmat.
Emlékét őrzi húga Kati, sógora
Pedro, Réka és Kinga.

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

TÁNCHÁZ
Minden hétfőn du. 5 órától aprók tánca, 6 órától közös népdaltanulás, 6,30-tól néptánctáborosaink, 7,30-tól nagyok tánca. Oktatók: Kása Zsolt és Melinda!
Február 8-án, hétfőn:

FARSANGFARKA
TÁNCHÁZ!
Szeretettel várunk!

GYÓGYTORNA
jövő kedden ELMARAD!
Farsangi összejövetel 16.00 órától a csoporttagok számára.
Killyéni András-Péter:

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Az 1940-44 között Borsafüredre megálmodott és megvalósított Magyar Nemzeti Téli Sportközpont és az Anikó menedékház története...
Könyvbemutató, vetítés a Teleki
Magyar Házban - 2016. február 19én, pénteken 18.00 órai kezdettel.

Idén is lesz
Felolvasómaraton
Nagybányán

Mély fájdalommal és szomorúsággal tudajuk, hogy a drága násznagyasszonyunk,
TEMPFLI JULIANA
jóságos szíve életének 86. évében
megszűnt dobogni. Isten adjon neki örök nyugodalmat.
A Krupiczer család

Olvass velünk, olvass nekünk!
– február 26-27, péntek-szombat –
Részletek a 7. oldalon!

Baba-mama klub

MEGEMLÉKEZÉS
Őszülő fejemet lehajtom előtted /
Itt hagytál drága jó testvérem
KULCSÁR MAGDA
(született BENCZE)
Vérzik a szív és mardos a bánat /
Nyugodjál csendesen, neked már semmi sem fájhat.
Böske és a Bartalis család.

Drága,
KULCSÁR MAGDA
(született BENCZE)
pont egy éve ma, hogy itt hagytál
minket szomorúan magunkra.
Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk reád. / Érezzük, hogy a mennyből
vigyázol reánk. / Fehér liliomból fonjuk koszorúnkat, / Oda belefűzzük minden bánatunkat / Érted imádkozunk,
emlékezünk terád / Nem feledünk téged.
Férjed András, leányod Ildikó, vejed Róbert, unokáid Andrea és családja,
Frida, Ármin és Roberta.

Lévai Jocóval (Szatmárnémeti)
2016. február 20-án 19 órától
Énekelj, hallgass velünk, régi
és új slágereket :)
Részletek a 9. oldalon!

Február 5-én volt egy éve, hogy
Dr. FODOR MIKLÓS
(ÖCSI)
örökre itt hagyta mindazokat, akik
szerették, akiket ismert és tisztelt.
Nyugodj békében!
Fia Bubi és Marie Lou, nővére
Kati és Laci
Február 8-án lesz két éve, hogy a
szeretett édesanya, gyermek és testvér
GÁDZSA KATALIN
eltávozott szerető családja köréből.
Fájó szívvel emlékezik rá leánya
Evelina, szülei és testvérei.
Isten nyugtassa békében!

Minden szerdán 17.00 órától!
Szeretettel várjuk a pocaklakókat és természetesen a már csúszkálókat, mászkálókat, totyogókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagybányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apukáikkal együtt a Teleki Házba!
Mondikáljunk,
mondókázzunk együtt!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Magyar Házban!

Tel: 0362-401260

2016. február 5.

SPORT

Szétesett a román bajnok
Nagybányai Minaur
Szétzilálták a pénzügyi problémák a Nagybányai Minaurt, azt az
együttest, amelynek az elmúlt szezonban sikerült ismét visszatérnie a
hazai férfikézilabda-élvonal csúcsára, ám bajnoki címvédése szinte
teljesen esélytelenné vált, miután az őszi „elvándorlás” után a téli szünetben újabb kulcsemberek távoztak a keretből.
Köztük a korábbi magyar válogatott kapus Tatai Péter – aki a német Bundesligába, a Göppingenhez igazolt – és
a korábbi szintén válogatott szélső, Iváncsik Tamás – aki a norvég Elverumban folytatja pályafutását –, akik
fontos szerepet játszottak abban, hogy
a Minaur Lars Walther dán vezetőedző szerződésbontása után sem vallott
szégyent a Bajnokok Ligája csoport-

körében.
A román bajnok elveszítette Vladislav Ostroushkót és Ivan Karacsicot
is, ilyen körülmények között pedig a
szerdától folytatódó pontvadászatban
már az élvonalban való bennmaradásért kell küzdenie a megfogyatkozott
keretnek. Az összetettben csak kilencedik helyen álló csapat Temesváron lép
pályára lapzárta után a 18. fordulóban.

Németország nyerte a
kézi-Eb-t – Kapitánykérdés
Magyarországon
Kiváló védekezésének köszönhetően Németország a vártnál simábban, 24-17-re legyőzte a legutóbb bronzérmes Spanyolországot a Lengyelországban rendezett férfi kézilabda-Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében, és ezzel 2004 után történetében másodjára lett a kontinens legjobbja.
Az aranyéremmel egyetemben a csapat kvótát is szerzett a nyári riói olimpiára, arra a seregszemlére, amelyről
Magyarország immár biztos lemarad.
A Talant Dujsebajev szövetségi kapitány által irányított együttes ugyanis
most csak a 12. helyen zárt – a 3–11.
helyen sorrendben Horvátország, Norvégia, Franciaország, Dánia, Lengyelország, Svédország, Oroszország, Fehérororszország és Macedónia végzett előtte –, és így a női válogatotthoz hasonlóan nem kvalifikált a tavaszi ötkarikás selejtezőtornára.
Dujsebajev sorsáról kedden döntött
a Magyar Kézilabda-szövetség, amely
egyben a tavaly decemberi dániai vb-n
11. női együttes élére is új szakembert
nevezhet ki a korábban lemondott Németh András helyére.
A nyári olimpia férfikézilabda-tornájára eddig a házigazda Brazília mellett a világbajnok Franciaország, a Pán-

amerikai Játékokon ezüstérmes Argentína, az ázsiai selejtezőket megnyerő Katar, az Afrika-bajnok Egyiptom, illetve
az újdonsült Európa-bajnok Németország váltott jegyet.
A fennmaradó hat helyért a tavaszi
kvalifikációs tornákon három csoportban küzd majd Lengyelország, Macedónia, Chile, Tunézia (1. csoport), Spanyolország, Szlovénia, Irán, Svédország
(2. csoport), Dánia, Horvátország, Norvégia és Bahrein (3. csoport).
Románia férfiválogatottjának ötkarikás szereplése, mint ismert, eleve esélytelen volt, hiszen a csapat előzőleg nem
kvalifikálta magát azokra az eseményekre, amelyeken kvótát szerezhetett
volna. A világbajnoki bronzérmes női
válogatott ellenben márciusban Dániában selejtezik abban a bivalyerős csoportban, ahol a házigazdák mellett még
Montenegró és Uruguay küzd az első
két hely valamelyikéért. (Krónika)

Pénzeket von meg korrupt
tagállamaitól a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jelentősen csökkenti a középamerikai országok szövetségeit tömörítő CONCACAF, valamint a délamerikai CONMEBOL támogatását a hónapokkal ezelőtt kirobbant
korrupciós botrányok miatt.
A Reuters brit hírügynökség szerint
a FIFA hétfőn bejelentett döntése komoly anyagi problémákat okozhat a két
kontinentális szövetségnek.
A CONCACAF például már azt a
10 millió dolláros összeget sem kapta
meg, amely a többi között a 2014-es
brazíliai világbajnoksággal kapcsolatos
bevételekből, valamint a FIFA támogatási programja keretében járna neki.
A CONCACAF és a CONMEBOL

elleni eljárás keretein belül már 41 embert gyanúsítanak különböző bűncselekmények elkövetésével az Egyesült Államokban.
A vád szerint számos magas rangú
tisztviselő fogadott el kenőpénzt latinamerikai labdarúgótornák és világbajnoki selejtezőmérkőzések kereskedelmi
jogainak értékesítése során. A hatóságok zsarolás, pénzmosás és csalás miatt
indítottak nyomozást ellenük. (origo)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Ma este 20 órától a nagybányai
Lascăr Pană Sportcsarnokban
női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzés:

Nagybányai HCM - Ferencváros
Rail Cargo Hungaria
Hivatalos: Guardiola lesz a
Manchester City edzője
Pellegrini június 30-ig marad a Man. City edzője, utána veszi át az
irányítást a Bayern Münchentől a távozó katalán Guardiola.
A szezon végén Josep Guardiola
váltja Manuel Pellegrinit a Manchester
City labdarúgócsapatának kispadján.
Az angol klub hivatalos honlapjának hétfőn azt írták, a chilei szakember
június 30-ig tölti be a vezetőedzői posztot, utána veszi át az irányítást a Bayern

Münchentől az idény végén távozó katalán Guardiola, aki hároméves szerződést írt alá.
A manchesteri klub vezetése, illetve
maga Pellegrini közösen döntött úgy, hogy
nyilvánosságra hozzák a megállapodást,
megelőzve ezzel a pletykákat. (hvg.hu)

Hosszú Katinka továbbra is
a világ legjobb úszónője
Akárcsak egy évvel korábban, úgy 2015-ben is Hosszú Katinka érdemelte ki a világ legjobb női úszójának járó elismerést a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.
A Vasas 26 éves klasszisa az amerikai Katie Ledeckyt és a svéd Sarah
Sjöströmöt megelőzve nyerte meg a
pontversenyt. Hosszú a tavalyi év fő
versenyén, a kazanyi nagymedencés
világbajnokságon 200 és 400 méter vegyesen diadalmaskodott, előbbi távon
világcsúccsal győzött, emellett 200 méter háton harmadik lett.
A férfiak mezőnyében Cseh László
– aki Kazanyban pillangóúszásban három távon három különböző érmet nyert,
közte 200 méteren aranyat – a második
helyen végzett Mitch Larkin mögött.
A FINA Budapesten tartott Büróülését követően vasárnap délelőtt hirdette ki, hogy 2021-ben Fukuokában,
2023-ban pedig Dohában rendezik a
vizes világbajnokságot, este pedig a Pesti Vigadóban tartották a szervezet éves
díjátadó gáláját, amelyen az elmúlt év
legjobbjait ünnepelték.
Az eseményen Gyárfás Tamás, a
Magyar Úszószövetség elnöke, a jövő
évi budapesti világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke a világszövetség legmagasabb kitüntetését, a FINA-

Aranyjelvényt vehette át Maglionétól.
Az elmúlt években a FINA-nál szavazás alapján hirdettek győzteseket,
ezúttal azonban pontrendszer alapján
került ki az év legjobbja a különböző
vizes sportos kategóriákban. Pontot szerezni csak FINA-eseményeken lehetett,
illetve a végső győztesek csakis a Kazanyban világbajnoki címet szerzett
sportolók közül kerülhettek ki, ezen túlmenően úszásban a világrekord bármilyen medencében és viadalon ugyanannyi bónuszt jelentett, illetve díjazták
az év végi világranglistás helyezéseket
is.
Többek között ez utóbbinak köszönheti Hosszú Katinka az idei elsőségét,
mert bár a világbajnokságon Katie Ledecky négy aranyérmével és három világrekordjával jelentős előnyre tett szert,
az amerikaival ellentétben Hosszú Katinka részt vett a világkupában, valamint a rövid pályás szezonban is igencsak kitett magáért, hiszen két világrekord mellett hat számban is a világranglista élén végzett. Hosszú 1110 ponttal
zárt, Ledecky 980-nal. (MTI)

