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JÖN! JÖN!!
JÖN!!!

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör idén is tiszte -
lettel meg hívja hűséges közönségét 
az elma rad ha tatlan szilveszteri (és
nem csak!) ka ba réműsorának kö vet -
kező előadására, melyre január 15-
 én, pénteken, azaz MA - a ko ráb -
ban meg hir detettől eltérően! - 19.00
ó rától ke rül sor a Vá rosi Színház
nagyter mé ben.

A következő előadásra február
5-én, pénteken 18.00 órától kerül sor.

Jegyek elővételben a 0745-790 554-
 es (Szige ti) telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a legújabb tűzvédelmi rendel ke zé -
sek értelmében pótszékeket nem áll
módunkban kihelyezni. Megér té sü -
ket előre is köszönjük.

Jöjjenek el, nem bánják meg!

A nyugdíjas „Nagy család”
Farsangi bált szervez február 6-

 án a „SELMONT” étte rem ben.
Jelentkezni a 0362-417818-as te -

lefonszámon lehet.

Aranyglóbuszt nyert a
Saul fia című mag yar film

A Saul fia kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Arany gló busz- díjat, 
Nemes Jeles László rendező munkája az első mag yar alkotás, a mely elnyerte
a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezetének (HFPA) elis -
merését a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben rendezett gálán. 

A Saul fia az első mag yar film, a me -
lyik ezt a rangos elismerést elnyerte.

Az alkotásban a nagybányai szüle -
tésű Molnár Levente (Kecske), a Ko lozs -
vári Állami Mag yar Színház színésze is

szerepel. A színész Facebook-oldalán
több olyan fotót tett közzé, amelyeken
cetliken mond köszönetet a film azon
szereplőinek, akik nem voltak ott a gálán.

A legjobb dráma A visszatérő, a leg -
jobb vígjáték a Mentőexpedíció lett.

A Saul fia a Mus tang című francia,
az El Club című chilei, a Legújabb tes -
tamentum című belga-francia- luxem burgi
és a Miekkailija című finn-német-észt
filmmel volt versenyben. A díjat átvé ve
Nemes Jeles László köszönetet mon dott
a stábnak, a producereknek, a Mag yar
Nemzeti Filmalapnak és a film ame ri -
kai forgalmazójának.

- folytatás a 2. oldalon -

Az Új Esztendő első igazi szín házi élménye Nagybányán!

***

Tersánszky Józsi Jenő:

KAKUK MARCI
Bohóság két részben. Átdolgozta: Örkény István.

A CSÍKI JÁTÉKSZÍN ELŐADÁSA
2016. január 26-án 18 órától a Városi Színházban.

CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

A VI TAL RT
csökkenti a víz- és

csatornadíjakat
A VI TAL RT illetékesei bejelentették: 2016. január elsejétől a

rész vénytársaság alkalmazza az ÁFÁ-csökkentésre vonatkozó leg -
újabb rendelkezéseket.

A Pénzügyi Törvénykönyv, valamint az 50/27. 10. 2015.-ös Sürgősségi Kor -
mányrendelet rendelkezései alapján, az ivóvíz esetében 24-ről 9%-ra, míg a csa -
tornaszolgáltatások esetében 24-ről 20%-ra 
csökkent az ÁFA.

Ily módon az ivóvízdíj a köbmé teren kénti
4,32 lejről 3,79 lejre, míg a csatornadíj 3,42 
lejről 3,31 lejre csökken. Ez a fogyasztók
számára abban nyilvánul meg, hogy a víz-
és csatornadíjuk köbméterenkénti ára 0,64
lejjel lesz kisebb. Vagyis: az eddigi 7,74 lej he -
lyett 2016. január 1-től 7,10 lejt kell fizetniük.

Az új szolgáltatói árak egységesek, min -
den olyan településen alkalmazandók, ahol
a VI TAL RT szolgáltat. (tamási)

 Meghívó
„Evezz a
mélyre, és
vesd ki a
hálót...”

Szeretettel meghívjuk a 

Nagybá nyai Háló-s
Farsangi batyu bálra

2016. ja nuár 23. (szombat), 17.30 óra

A Háló ott kezdődik, ahol vannak ak -
tív személyek, vannak találkozások és
vannak közösségek.

Helyszín: Nagybánya, Teleki Ma -
gyar Ház. Korhatár: nincs. Szüksé ges: 
jelképesen batyu eledelek stb. Nem hi -
ányozhat: a farsangi jelmez, zene, tánc..., 
vagyis a jó hangulat.

Ez alkalommal tombolát is szerve -
zünk, aminek eladásából rendezvé nye -
ink költségeit fedezzük, valamint a Te -
leki Mag yar Házat és a „Bányavidéki
Új Szó” hetilapot támogatjuk! Tombo -
lajegy ára: 4 lej (minden jegy nyerő)

Megkérünk, hozzál magaddal a mu -
latságunkra jel mezt, amit majd fel ve -
szel és bemutatsz. A legjobb jelmez ér -
tékelve lesz.

Jelentkezési határidő: 2015.01.22!
Jelentkezni, illetve érdeklődni le -

het: Uglár Sándor: 0746/014930, vagy
nagyb.2004@ya hoo.com, Siklódi Olga: 
0746/343881

Mindenkit szeretettel várunk!

Egy szelet jég (Deák László felvétele)



2016. január 15. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel u -

ni tárius istentisztelet lesz az evan gé -
likus templomban.

Imahét
A Krisztus-hívők egységéért

„Arra hivattunk, hogy az Úr nagy 

tetteit hirdessük!” (1, PT. 2, 9)

2016. január 17-24.
Nagybányai ÖKUMENIKUS IMA -

HÉTRE hívnak és várnak nagy sze re -
tettel mindenkit.

Imaheti istentiszteleti sorrend:
Január 17-én és 24-én az imahét

kezdő és záró istentiszteleteket mind e -

gyik felekezet saját templomában tartja.
Január 18., hétfő: 18.00 órától -

Nagybánya-óvárosi református temp -
lom. Igét hirdet: János Csaba baptista
lelkipásztor

Január 19., kedd: 18.00 órától -
Nagybányai evangélikus templom. Igét
hirdet: Szmutku Róbert római katoli ku s
lelkipásztor

Január 20., szerda: 18.00 órától -
Krisztus Király római katolikus temp -
lom. Igét hirdet: Nt. Köncze-Geréb Ár -
pád evangélikus esperes lelkipásztor 

Január 21., csütörtök: 18.00 órától
- Nagybányai baptista imaház. Igét hir -
det: Nt. Bakk László református lel ki -
pásztor

Január 22., péntek: 18.00 órától -
Nagybánya-újvárosi református temp -
lom. Igét hirdet: Román János római
katolikus esperes lelkipásztor

Január 23., szombat: 18.00 órától -
Szentháromság római katolikus temp -
lom. Igét hirdet: Nt. Tasnádi András
Zsolt református lelkipásztor

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Farkas Ferenc testvé rün -
ket, akit 76 évesen szólított magához
az Úr és özvegy Nagy Ferencné szü le -
tett Sípos Erzsébet asszony test vé rün -
ket, aki 83 évesen hunyt el. Nyugod ja -
nak békében!

* A Nagybánya-újvárosi Refor -

mátus Egyházközségtől helyezték ö -
rök  nyugalomra Farkas Károly test vé -
rünket, akit 72 évesen szólított magá -
hoz az Úr, Siket Zoltán testvérünket,
akit 79 évesen kísértünk utolsó útjára;
Kiss Sándorné született Kaszta Er zsé -
bet asszonytestvérünket, aki 57 évesen
hunyt el és Pethő Zoltánné született
Magyari Gyöngyvér asszonytestvé rün -
ket, akit 78 évesen szólított magához
az Úr.  Nyugodjanak békében!

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébánia templomá ban
január 17-én egész délután Egyház me gyei
Szentségimádás lesz.

Bunda Csilla Annamária

Fizessen elő 2016-ra is a Bá -

nya vi dé ki Új Szóra a posta hi va -

talokban, vagy a postai lap kéz -

be sí tőknél.

1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék

3 hónapra - 19.50 lej + postai járulék

6 hónapra - 39 lej + postai járulék

Az előfizetés továbbra is a

legbiztosabb módja annak, hogy

hozzájusson lapunkhoz.

Legyen jövőre is az Új Szó az

Ön lapja.

Aranyglóbuszt nyert a
Saul fia című mag yar film

(Folytatás az első oldalról) „A holokauszt hosszú ideig absztrakció volt, szá -
momra azonban inkább egy emberi arc. Ne felejtsük el ezt az arcot” – fogal ma -
zott.

Fontos a Aranyglóbusz-díj, mert a világ figyelmét jelenti – mondta az MTI-
 nek a rendező Los Angelesből.  

A Saul fiát az elmúlt időszakban számos tekintélyes amerikai filmes szer ve zet 
díjazta. A nagy presztízsű Na tional Board of Re view of Mo tion Pic tures (NBR), a
Los An geles-i, a New York-i, a bostoni és a washingtoni filmkritikusok is az év
legjobb külföldi filmjének szavazták meg Nemes Jeles László első mozifilmjét
azután, hogy a cannes-i filmfesztiválon a zsűri Nagydíja mellett három másikat
is elnyert. A mag yar film esélyes arra, hogy jelöljék Hol ly wood legrangosabb
elismerésére, az Os car-díjra. Az amerikai filmakadémia lapzárta után ismerteti a
jelölteket. (a kronika.ro és a filmtett.ro nyomán)

Máramarossziget: új év, új célok
Új játszóterek, zöldövezetek, iskolai kampusz és egy mozi léte sí -

tése. Ez várható idén Máramarosszigeten a polgármester szerint.

„2015-ben befejeztük a város szennyvízülepítő telepét, amely 6 millió euróba
került. Ugyanakkor elkezdődött a faipari technológiai líceum kampuszának kié -
pítése, amely egy 4 millió eurós beruházás. Ezen kívül az ivóvíz és csatornázási
hálózati munkálatok is zajlanak, amely összeg 25 millió euróra rúg, az idei év el -
ső hónapjaiban azt is befejezzük. A kabolapataki utcát is leaszflatozzuk, a pro -
jekt összértéke közel másfél millió euró. Tavaly megnyitottuk a város turisztikai
információs irodáját, megújult a Kispipa szociális étkezde, valamint egy nappali 
foglalkoztató központot is megnyitottunk decemberben” – nyilatkozta Ovidiu 
Nemeş városvezető.

A polgármester elmondta, várják a 2014-2020-as támogatási ciklus kiírásait.
Pályázatokat nyújtanak be 30 utca rendbetételére, ugyanakkor pályáznak egy 
mo zi és a stúdióterem felújítására is.

facebook.com - Szigeti Porta,  Zahoránszki Brigitta

Segítség
szenvedélybetegeknek
A Bo nus Pas tor Alapítvány rövidtávú terápiás prog -

ramot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzá -
tar tozóiknak 2016. február 1-12. között, Mezőpanitban.

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik változtatni 
szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggősé gük -
kel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2016. január 24., délután 4
óráig.

Bővebb információk: www.bonuspastor.ro
A Máramaros megyei érdekeltek keressék szat már -

németi munkatársunkat a következő telefonszámon:
0744-539213.
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Összetartozás
Figyelemmel kísértem a Du -

na Televízióban a Fölszállott a
páva című vetélkedőt, a szebb nél
szebb néptáncokat, népdalokat.
Eszembe jutott, hogy mi is részt
vettünk - a domokosi és a ma g yar -
láposi iskola tanulóival - hason -
ló versenyen 1978 nyarán Szé -
kely keresztúr-Sóskúton. Elha tá -
roztam, beszámolok a kedves Ol -
vasóknak erről az eseményről.
Igaz, rég volt, de szép volt, ér de -
mes rá emlékezni.

Kezdjem az elején. A domokosi és
magyarláposi iskolák együttmű ködé sé -
nek szép példája a sok közös kirán du -
lás, tapasztalatcsere, valamint a verse -
nyeken való közös részvétel. Csak hogy
most mi voltunk a ,,kisebb testvér”, de
ezt soha nem éreztették velünk, u gyan -
is mi csak az I-IV. osztályokkal, Do mo -
kos pedig az I-VIII. osztályokkal vett
részt.

Tanítványaimmal együtt hálával gon -
dolok Jónás Mária igazgatónőre, aki
min dig meghívott minket egy-egy na -
gyobb eseményre, buszos kirándulásra 
stb. Többek között ilyen volt a fent em -
lített dal- és táncverseny.

Összehangolva, sok-sok próba után
indultunk két busszal a megmé rette tés -
re. Deákné Nagy Vilma kolléganőm az
I. és a III. osztályt, jómagam a II. és a
IV. osztályt vezettem. Az ő fiatalos len -
dületét átültette a tanulókba. Lelkes mun -
kájával mindenkit magával ragadott.

Megbocsát a kedves Olvasó, hogy a 
részletekkel nem untatom, bizonyára tisz -
tában vannak az ilyen versenyek izgal -
mával, hangulatával, lefolyásával. A mel -
lékelt fotó a verseny után készült a ta -
nárnők, kísérők egy részével. Nem vé -

geztünk az első helyen, de utolsók sem
lettünk. Nagy tapsot kaptunk. Kitűn tünk
a székely ruhás társaink közül a mi he -
lyi népviseletünkkel. Mi jöttünk a leg -
messzebbről. A jelenlévők megismer -
het ték a láposi medence dalait, táncait,
öltözékeit. Két napot töltöttünk ott. A
bentlakásban kaptunk szállást, ellátást. 
Mindenki nagyon barátságos volt ve -
lünk, széppel-jóval kedveskedtek. Ba rát -
ságok szövődtek, amelyek az évek fo -
lyamán lassan elhalványultak. Min den -
ki szívesen emlékezik erre a felejt he tet -
len eseményre.

Ez a közös fotó a verseny után ké -
szült, kivehető róla a meg könnyeb bü -
lés. Nincs minden versenyző, kísérő a
képen, mert közben szétszóródtak. Nem
csak táncosok jöttek velünk, hanem min -
den tanuló, ezért nincs mindenkin népi
viselet.

Kitérnék a helyi népi viseletre, amely
körülbelül megegyezik a mezőségivel
(nem a máramarosival!). A kislányok

gyöngyös piros pártát viseltek, buggyos
rövidujjú fehér blúzt, piros sújtásos mel -
lényt (pruszlik), fehér szoknyát, alól két
sor piros pántlikával díszítve és pici pi -
ros selyemkötényt. A lábukon fehér ha -
risnya, fekete félcipő. A fiúk fején fe -
ke te ,,pörge” kalap, árvalányhajjal dí -
szítve. Fehér ing, fekete mellény fehér
sújtással, bő fehérgatya, fekete csizma. 
(Az ingek és a gatyák anyagát előbbi
szerepléseink ,,jövedelméből” gyűjtöt -
tük össze, ügyes anyukák közösen meg -
varrták. Ezek a darabok a későb bi ek -
ben sok versenyt kiszolgáltak.)

Lelki szemeim előtt most is látom,
ahogyan bevonultak, elől az I-IV. osz -
tályosok, láposiak, domokosiak vegye -
sen, majd az V-VIII. osztályosok kö -
vet keztek.

Kedves Olvasó! Tudja, mi az, ,,vas -
taps”? Ezzel jutalmaztak a nézők! A
kislányok bal keze csípőn, jobb keze a
fiúcska derekán. A fiúk bal keze a le -
ányka vállán, jobb keze félig felemelve 
pattintott ujjakkal. Most is fülembe
cseng vidám daluk:

,,Végigmentem az utcán, az utcán,
Elsároztam a csizmám, a csizmám.
Megérdemli az a lány, kiért sáros a

csizmám,
Kiért sáros minden este a csizmám.”

Most is előttem van bevonulásuk a
szabadtéri színpadra, ahogyan jöttek,
jöttek a párok... Most is fülemben cseng
vidám daluk: ,,Végigmentem az utcán,
az utcán...”

Maradok az emlékezés boldog érzé -
sével.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

Jogi fogalomtár (12.)
Ingatlan nyilvántartás (románul

publicitate imobiliară) – jogi alapot
az ingatlan nyilvántartásnak a Polgári
Törvénykönyv 876-tól 915-ig terjedő
szakasza képez.

Ingatlan nyilvántartás alatt, olyan pol -
gárjogi normák által szabályozott intéz -
ményrendszert értünk, mely az ingat la -
nokra vonatkozó adatokat, és az ezeket
érintő jogi eseményeket tartja számon.
Más szóval egy olyan ingatlan tulaj don -
jogot segítő jogi intézményről van szó,
melynek tárgya nyilvántartani minden
olyan jogi eseményt és tényt, melynek
közvetlen vagy közvetett hatása lehet
az ingatlanokat érintő tulajdonjogra.

Az ingatlan-nyilvántartást, telek -
köny vi jogként is nevezik, de ez nem
azt jelenti, hogy a két megnevezés u -
gyanazt jelenti, mivel a telekkönyv csu -
pán egy típusú jogi intézmény, ami által
megvalósul az ingatlan-nyilvántartás.

Mivel egy összetett nyilvántartási
rend szerről van szó, ennek felépítése is 
igényesebb megalkotást követelt a jog -
al kotó részéről. Ez alatt azt lehet érteni, 
hogy a bejegyzett ingatlant érintő jogi

események adatai sok részletre kitér nek.
A telekkönyv szerkezetileg három rész -
re tagolható. Ezek egy közös cím alatt
alkotnak egy telekkönyvet, melyek mu -
nicípiumok, városok és községek sze -
rint vannak számontartva. A telek könyv
címe tartalmazza ennek számát és a te -
lepülést, mely körzetében található a be -
jegyzett jószágtest (ingatlan). Ezt kö ve ti 
a három rész (A,B,C), melyek egy e set -
leges per esetén hasznos információkat 
tartalmaznak a tulajdonjoggal rendel -
ke ző felek számára.

A telekkönyvi hivatalok megszer ve -
zését az Országos Kataszteri Hivatal lát -
ja el, mely megyei Kataszteri Irodákat,
és minden bíróság hatáskörében, helyi
szintű Kataszteri Irodákat foglal magá -
ban, s ezáltal egy háromfokú, fela dat -
megosztó, egységes rendszert alkot a
nyilvántartások számára.

Bárkinek joga van telekkönyvi ki -
vonat kikérésére, hisz ebben rejlik az
ingatlan nyilvántartás lényege.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Íme a bizonyíték, hogy az ,,aranykorszakban” (a felvétel 1978
júliusában készült) is megtaláltuk a módját annak, hogy

megmutassuk, igenis vagyunk. élünk, létezünk a szórványban is.
Ezt értsék meg az ország vezetői a jelenben, a jövőben!

Homokszemcsék
a szemben

1) Immár negyed évszázados ö -
rö kös téma utaink hely zete. Nem mint -
ha nem volna elegendő belőlük, ha -
nem kar bantartásukkal vannak gon -
dok, amelyek újabbnál újabb ki adá -
sokat ,,szülnek”.  A ,,véres verej ték kel”
megépített au tópályáink sincsenek jobb
helyzetben, pedig Dan Şova 2013- ban,
mikor szállításügyi miniszter volt, még
azt is vállalta, hogy ő bizony haj lan -
dó sátrat verni valamelyik építés a -
latt álló autópálya mellé, és ott is ma -
rad, míg azt az ő felü gye le te mellett
be nem végzik. Hogy minek tudható
be az el ma radt kempingezés, nem tu -
dom, talán az időjárási viszo nyok, vagy
egészségi állapota nem ,,enge délyez -
te”. Az elvégzett munkák magukért
beszélnek. Míg a gépjárművezetők
ideges kednek, addig a szakemberek 
magyarázkodnak, míg valakik smin -
kelni nem kezdenek az egészen, a kár
a fodrász és a kozmetikus a csúnya
arcú lány kinézetén. A kátyukat sem
értem, mivel tömik be. Vidéken lát tam, 
hogy egy csapat útkarbantartó tel jes
gépezettel szorgoskodott a kátyuk kö -
rül, és miután elhaladtak távolabb,
oda mentem és azt láttam, hogy va -
la mi borsó nagyságú sóderrel tömí -
tettek. Lehajoltam, és nyugodtan ki -
vehettem fél marékkal, sőt utánuk
menve kiszedhettem volna az egész -
ből a ,,masszát”. Még egy hét sem
telt el, a kátyuk eredeti alak zatjaik -
ban virítottak. Hát ez már MADE
IN RO MA NIA.

2) ,,Ha majd az erdőre kimégy,
figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy 
a fák alá belépsz, és felreppen előt -
ted az első rigó: akkor már tudnod
kell, hogy az erdő észrevett. Meg hall -
hatod, ahogy a szellő a fák között o -
son, és a fák suttogva beszélnek. A vi -
rágokat is láthatod majd, és minden 
virág kelyhéből egy tündér les rád.
A patakot is meghallhatod, mert ne -
ked mesél csodálatos meséket az er -
dőről. Menj bátran, minél mélyebb -
re az erdők közé...” - írta Wass Al -
bert az erdőről. Ma, ha kimegyünk
az erdőkbe, nem kell lábujjhegyen jár -
nunk, mert láncfűrészektől és mun -
ka gépektől hangos az erdő, így hát
rigófüttyöt sem hallhatunk, de még
az osonó szellőt sem, csak a ki vá gás -
ra ítélt fák reccsenő jajkiáltását. A
csobogó patakokban üzema nyag fol -
tok és söröspalackok, dobozok, mert
ugyebár a mai favágó a kris tály tisz -
ta patakból már nem iszik, inkább
szennyezi. Aztán ma már olyan meg -
lepetés is érhet, hogy letarolt erdők
várnak ránk. 

Kányádi Sándor erdélyi költőnk -
nek van egy verse, melynek címe ,,Fá -
tól fáig”, ennek nyugodtan megí ród -
hatna mai változata, melynek címe
,,Csonktól csonkig” lehetne. Hiába, 
változó időket élünk. (Vicsai György)

Nagybányai
olvasóink

figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk

biztosan és időben el jus son ön höz, fi -
zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Lu -
ca ciu utca, 100. szám, tel.: 0262 -
211266, 0754- 918990.

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.
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Múltidéző

Az ardói színjátszásról röviden
Szamosardó megyénk azon tele pü lé sei közé tartozik, ahol közel

százéves múlttal rendelkezik a népi színjátszás, és szerencsére min -
dig voltak olyan sze mélyek, tanítók, tanárok a katedra mellől, akik
szívügyüknek tekintették azt, hogy már iskolás kortól megsze ret -
tessék a gyerekekkel a kultúrát. Együtteseket szerveztek, színda ra -
bo kat, táncokat tanítottak be.

A népi színjátszás az 1920-as évek -
ig nyúlik vissza, mikor Kósa Béláné
foglalkozott a műkedvelőkkel, és szín -
re léptek az első nagyobb léleg zet vé te -
lű színdarabbal, A gyímesi vadvi rág gal.
Az alapszínjátszók: Nagy Gyula, Sza -
bó István, Molnár Rózsa, Tóth Pál Fe -
renc és id. Fóris István voltak.

A mag yar világban, 1942-ben a sza -
mosardóiak is részt vettek a budapesti
Gyöngyösbokréta rendezvényein, be mu -
tatva népviseletüket és táncukat.

1945-től 1949-ig Komáromi Mária
és Vitek Ernő, 1949-től 1955-ig pedig
Lászlófi Sándor volt a kulturális élet i -
rányítója. Az 1950-es évek elején o lyan
helyzet alakult ki kulturális élet terén,
hogy minden hónapban kötelező volt egy
aktuális, persze hazafias témájú egy fel -
vonásos előadása. A minden évben szil -
veszterkor előadott műsor 1948-ban vert
gyökeret Szamosardón, amikor is új kul -
túrotthont avattak.

Nemrégen, egy búskomor vasárnap
délutánon meglátogattuk a falubeli, nagy
múlttal rendelkező tanítókat, taná ro kat,
a kultúra napszámosait. Először Tóth
Andráshoz kopogtattunk be, aki fele sé -
gével, Tóth Ilonával együtt több év ti ze -
den át foglalkoztak a színjátszó fia ta lok -
kal, megfogadva 1960-ban a helybeli
lelkész, Módi Pál biztatását, hogy ,,And -
rás, nem tudom, hogy csinálod, csak
arra kérlek, hogy ne hagyd abba”.

A 60-as években a népszínművek e -
gész sorozatát adták elő. 1970-ben szo -
ros kapcsolat alakult ki Koltóval, akik -
kel kölcsönösen látogatták egymást. De
vendégszerepeltek Máramaros és Szi -
lágy megye magyarlakta településein is.
A Megénekelünk, Románia Fesz tivá lon
tánccsoportjukat a megyeszékhelyen is 
vastapssal fogadták. Olyan kritikákat is
kaptak azzal kapcsolatban, hogy előny -
ben részesítik a népszínműveket, hogy
,,Ardó felett megállt a világ”. Egy ap -

rócska érdekesség a helybeli színját -
szással kapcsolatban, hogy próbáikat
eleinte csűrökben tartották, de úgy, hogy
a lányoknak napnyugta előtt haza kel -
lett érniük. Tóth András tanító kultúr -
otthon igazgatósága alatt, 1984-ben új, 
korszerű, 400 férőhelyes kultúr hajlé kot
avattak, amely az utóbbi években ú jabb
korszerűsítéseken esett át. Fóris Gab -
ri ella tanítónő 1955-ben érkezett a fa -
luba, és azonnal bekapcsolódott a kul -
túréletbe. Itt, a színjátszók közt ismerte 
meg későbbi férjét. A négy gyermek fel -
nevelése és a tanítói munka mellett időt 
tudott szakítani a színjátszó fiatalokra is.
Ő is több évtizeden át foglalkozott ez -

zel. Balogh Ágnes tanítónőt, aki szintén
kivette részét a falu kulturális életéből,
kivált táncra tanítva a táncoslábúakat,
sajnos nem találtuk otthon. Ők való já -
ban hivatásuknak éltek és élnek, mert 
i dézzük csak Tóth András tanító vála -
szát arra a kérdésünkre, hogy, ha vissza
tudna menni az időben, választana-e más
pályát a tanítás helyett? Nem, vála szol -
ta, ha módomban állna, én és drága fe -
leségem mindig tanítanánk.

Hát így van ez akkor, ha valaki szív -
vel-lélekkel végzi munkáját. Boldog,
gondmentes nyugdíjas éveket kívá nunk
nekik!

Fóris Henrietta, Vicsai György

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (22.)
-  részlet -

Nagypeleskén feltűnést keltett a sza -
kállam. Párizsban a francia diákok és
festők is ilyet viseltek. De már ezelőtt
is, amikor Magyarországra érve az első 
nagyobb állomáson szomjúságomat hű -
teni leszálltam, hogy egy pohár sört i -
gyam, a csapos a tömeg feje fölött tü -
relmetlenül és ingerkedve szólt rám:

- Várjon, maga zsidó!
Kisebbségi érzésem támadt, s a vo -

natba felszállva hosszan elgondol koz -
tam, hova vezethet ez egy sok nem ze ti -
ségű államban.

Franciaországban soha nem hal lot -
tam ilyet!...

Otthon pár hetet időztem, de ezt a
pár hetet is munkával töltöttem el. Nagy -
vakáció lévén, az iskolateremben ren -
deztem be műhelyemet.

Egy reggel szomszéd falusi paraszt -
ember kopogott be:

- Az iskolaigazgató urat keresem!
- Szatmárra utazott - mondtam.
Továbbra is az ajtóban állt, cso dál -

kozva nézte festékes köpenyemet, a ke -
zemben tartott palettát és a képet. Sze -
retett volna beszédbe elegyedni vagy va -
lami felvilágosítást kapni.

- Hát festenek? - kérdezte.
- Nem festünk, csak festek - felel tem.

Egyedül voltam a nagy teremben.
- Az iskolát? - kérdezte.
- Nem az iskolát, csak az iskolá ban.
Emberem zavarodottan nézett rám,

megakadt tekintete szakállamon, újból
megszólalt:

- Hát szombaton is?...
Egy önarcképet festettem, ez a fest -

ményem van jelenleg a Nemzeti Ga lé -
ria nagybányai termében. Ezt az önarc -
képemet mutattam meg Lyka Károly -
nak a Művészet szerkesztőségében, ott
látta meg Bródy Sándor, az író, rögtön
érdeklődött, ki festette, s egy húsz ko -
ro nás aranyat hagyott részemre azzal,

hogy ő majd megveszi. Furcsasága ter -
mé szetemnek, hogy sohasem men tem
Bródy Sándorhoz, aki mint nagy be fo -
lyású író, lapszerkesztő, sokat te hetett
volna értem, de még a képet sem hoz -
tam el a szerkesztőségből, ott ma radt.

Néhány hét múlva újból Nagy bá -
nyán voltam. A párizsi rendetlen életmód 
meg bosszulta magát, gyomrommal be -
te ges kedtem, epeömléseim voltak. Ide -
geim is felmondták a szolgálatot, ál mat -
lan ság ban szenvedtem, estefelé borzon -
gása im támadtak, rohamosan fogytam.
Or vos hoz mentem, tüdőcsúcshurutot
álla pí tott meg.

Az én vasszervezetem őszig ezt is ki -
heverte.

Ezután Budapestre költöztem, ahol
műtermet béreltem, és a téli hónapokat
itt töltöttem.

Ez időtől kezdve részt vettem a hi -
vatalos kiállításokon. Egyik képemet a
Műcsarnokban díjazták. Ez alkalom mal
a Hét című irodalmi újság címlapján
meg jelent a fényképem. A szerkesz tő -
ségtől levelet kaptam, hogy küldjem be 
fényképemet. A felhívásnak eleget tet -
tem, és tovább nem törődtem az üggyel. 
Hetek múlva Kiss József költő, a lap
szerkesztője egy délután Japán kávé há -
zi törzsasztalunkhoz látogatott el, ahol
történetesen Lechner Ödön, Szinyei Mer -
se Pál és én ültünk. Amikor bemutat -
koz tam Kiss Józsefnek, akit addig nem 
ismertem, kértem, engedje meg, hogy
megköszönjem, amiért lapjában fog lal -
kozott velem. Szinyeihez fordult:

- Látod, látod, Palikám, ilyen ez a
fi atal művésznemzedék. A kávéházba

kell jöjjek a köszönő szóért!
Szinyei a bajusza alatt mosolygott,

én pedig elpirulva szégyenkeztem.
A fénykép megjelenése azonban ha -

szonnal járt. Nem sok idő múlva egy rend
új ruhát akartam csináltatni. Amikor a
szövetet kiválasztottam, a szabó még
ú jabb szöveteket rakott elém, s rábe -
szélt, hogy még két rend ruhát csi nál -
tas sak.

- De hát mi ütött magába? Nem is
ismer, hogy hitelezhet ennyit?

- Kérem - mondotta -, uraságodnak 
van főbérleti lakása. Ezenkívül láttam
a fényképét a kávéházban az újságban,
és önnek nyugodtan hitelezhetek, ez e -
lég biztosíték nekem.

Végül is a ruhákat megrendeltem és 
tízkoronás havi részletekben törlesz tet -
tem.

- folytatjuk -

Ligeti Ernő:

Eget vívó György deák (III.)
Megkezdődött a darab. A szénapadláson megjelent a

paraszt. A másik oldalon ostorával csörtetett a földesúr...
A diák beszédével sarokba szorítja a földesurat.
Belépett egy lánynak öltözött diák...
- Ne búsulj, Márton bácsi. Én szeretem a fiadat, Pis tát,

és hozzámegyek feleségül...
A közönség ujjongott, amikor a daliás Pista megjelent

a színen, és összecsókolta Mariskát...
A színre rá volt írva egy táblára: A szín a bitfüi rétet áb -

rázolja. A másikra ez volt ráírva: fűzfa. A fűzfa alatt csó -
ko lozik Pista Mariskával.

Eközben váratlan esemény történt. Az udvaron, azaz a
nézőtéren behajtották a teheneket a házba. De a tehenek
nem tudtak beljebb jutni, mert a nézők elállották a ka put.

Pista abbahagyta a szerelmeskedést, és ordított.
- Vigyék el a teheneket, mert itt teátrum van.
- A tehenek megfejésének most az ideje...
Nehezen tudták a darabot megint lendületbe hozni.
Bejött a földesúr:
- Mit csináltok itt? Na, majd deresre húzatlak, te gaz em -

ber. Te pedig, s itt megmarkolta a lányt, lódulj haza!
Pistának a szeme majd kiugrott a fejéből.

- E lányt én szeretem, és az enyém lesz.
Egyszercsak eltűnt a leány, s a belső udvarról felki ál tott

a padlásra egy diákhang:
- Segítség! Mariska a Szamosba ugrott.
- Meg kell menteni a leányt!.., és tömegesen szaladtak

ki az udvarra.
Farnod György kétségbeesetten ugrott le a szénapad lás -

ról.
- Hé, álljatok meg! Ez az egész csak komédia volt. Ma -

riskának semmi baja.
Azonban már senkit nem lehetett visszavinni a helyére.
Ilyen körülmények között Farnos György nem tudta el -

mondatni diákjaival, ami a szívén feküdt.
Így zajlott le az első mag yar színházi előadás a XVII.

század végén, ha nem tévedek, az 1697. esztendőben.

***
A regény utolsó részét az alábbiakban foglalom össze.
Az előadás után Farnos György lehangoltan bal la gott

vissza a Szamos mellett a városba, mert úgy érezte, hogy
kudarcba fulladt az előadás. A kollégiumban találkozott
öccsével, aki így vígasztalta: ,,Soha így még népre nem
hatottak. Orrcimpáik minden rezzenésével, szemük min -
den villanásával veled voltak.”

A városi tanács Eget vívó György deákot kitiltotta a
vá rosból. A deák eltűnt az erdőben. Azután senki nem
tud ta kideríteni, hogy ott mi történt vele. (Boczor József)

Szilveszter 2010. (forrás youtube.com)
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A 7
Az em ber első komputere a két keze 

volt, ezért lett a tíz a számrendszer a -
lapja az emberiség számszerű kife je zé -
si módjában. Bár az amerikai Yucatan-
 félszigeten voltak olyan őslakók, akik
húszas számrendszert használtak, és lé -
teztek más számrendszerek is, de álta -
lánossá a tíz maradt az ujjainknak be -
tud hatóan. Ennek megfelelően tíz szám -
jegy szolgál a mennyiségi számlálás ki -
fejezésére. Nulla a kezdő szám és ki -
lenc után jön a váltás a két számjegy í -
rá sára. Az 1 és 10 közötti számok minde -
gyike valahogyan kötődik egymáshoz,
osztják vagy szorozzák, vagy együt te -
sen képezhetik egy nagyobb szám ré -
szét, kivéve egyet. Amíg bármelyik e -
zek közül a tíz egy pontos részeként ír -
ható, a kört pedig pontosan oszthatják,  
a 7-es nem rendelkezik ezen tulaj don -
sá gok egyikével sem.

Talán ennek köszönhető, hogy a 7-
 es számhoz mágikus tulajdonságokat
kapcsoltak; a mesékben a hétfejű a fő
rossz, a hét törpe a munka és a jóság
megteremtői, a heted hét ország pedig
ké pezi a világot.  Nincs ez másképpen
a történelemben sem. Az ókori Róma 7 

dombra épült, Rómának 7 királya volt,
és a római számlálás 7 számjegyet hasz -
nált. 7 művészetet említ az ókor törté -
nelme is. A honfoglaló magyarok hét
törzset alkottak, és 7 vezér kötötte a tör -
ténelmünk fontos eseményét: a vér szer -
ződést. 

A 7-es szám ott szerepel a vallási ber -
kekben is: a katolikusoknál 7 szent sé -
get tartanak számon, 7 főbűnt emlí te nek, 
melyek nagyjából egyszerű kicsiny rosz -
szalkodások, mint például a torkosság,
de ezek bármelyike átcsaphat súlyos vé -
tekké. A zsidók hétágú menorát állí ta -
nak a téli ünnepük idején, és 7 titok őr -
zi a Biblia isteni titkait, mely kódok meg -
fejtésén ma is matematikusok dol goz nak.

A 7, mint szám, időegységként is fon -
tos szerepet kap. Az Ószövetség tanítá -
sa szerint 7 napot szánt Isten a Te rem -
tésre, ezért napjainkban 7 nap képezi  a 
naptári és ledolgozási idő egyik egy sé -
gét. Ezt csak a Párizsi Kommün akarta
megváltoztatni, szerencsére sikerte le nül.
A munkahét ma lehet öt vagy hat na pos,
egyes iskolákban létrejött a tíznapos ó -
rarendi hét, mely két hét öt mun ka nap -
ját összegzi. A hét év időszámítási egy -
séget is alkot, ha azt vesszük figye lem -
be, hogy 7 év az emberi fizikum vál to -
zásainak időszaka, 7 gyermekév az az
idő, ami szükséges az emberi visel ke -
dés kialakulásához (lásd a román nyel -

vű kifejezést: cei 7 ani de acasa), 7 év
a latt porlad el az emberi test, melyről
Shake speare is említést tesz a Ham let -
ben, mikor arra a kérdésre, hogy mennyi
idő alatt rothad el az emberi test, a sír á -
só azt válaszolja: 7 év, ha nem volt már 
életében rothadt. Az ortodox vallásban
sok helyen 7 év után a sírból kiemelik a 
halottat és megmossák csontjait. Gö rög -
or szágban voltam olyan temetőben, a -
hol ezeket a csontokat egy kisebb lá dá -
ba helyezik át és egy raktárban tá rol ják.

A 7 személynévként is előfor dul hat.
Magyarország északi részén a Sajó fo -
lyó bal oldalán Putnok és Ózd között
ta lálható Hét nevű község.  Nevét  attól a
hét családtól kapta, akik a tatárjárás i -
de jén sikeresen rejtőzködtek a nádas -
ban, és benépesítették a falut. Közöttük 
sokan viselték a Hét családnevet.

Hétfalu elnevezéssel találkoz ha tunk
Brassó megyében. Brassó város keleti
részén található 7 Csángónak nevezett
település, mely tájegységet Hétfalunak 
neveznek. Ez az elnevezés már a 14. szá -
zadban fellehető, Törcsvár tarto zéka ként. 
A tájegység a 17. században a királyi
birtok elzálogosítása következtében ke -

rült Brassó város tulajdonába. Ma a
Brassó közeli négy települést Sze cse -
levárosba olvasztották, míg a távolabbi 
három falu Tatrang községet alkotja. A 
mag yar lakosok zöme evangélikus val -
lású, köszönhetően annak, hogy a szász
lakosság, mely e falvakat körülvette és
uralta a vidéket, ezt a hitvallást kö vet -
te. A vidék földje szegényes, ezért a la -
kosság más munkavállalásból próbált
megélni, majd a 20. század elejétől a Re -
gátban és Bukarestben keresett mun kát.  
Ma - akárcsak egész Erdély más terü le -
teit - a szórványosodás és a beolvadás
veszélyezteti ezt a vidéket is. Az itteni
csángónak nevezett mag yar honfi tár sa -
ink az identitástudatuk megtartásáért és
a mindennapok nehézségeinek túlé lé sé -
ért küzdenek.

A hetedíziglen kifejezés a Bib liá ban
is fellelhető, egyes betegségek örök lő -
dését is hét nemzedéken keresztül tart -
ják számon, és a családfakutatók a he -
ted felmenőkig igyekeznek eljutni. A
ma élő embere ne heteljen-hatoljon, ta -
lán arra kellene törekedjen, hogy a hét
hét napján jólétben és egészségben tud -
jon megmaradni. (Kis Kornél Iván)

Péter Károly jegyzete:

Hihetetlen
Bebizonyosodott: a tél nem olyan, mint a nyár. Képzeljék el. Hullott a hó.

Télen. Januárban. Nagybányán. Váratlanul. A hó vastagsága elérte a 2 cen ti -
métert. Össze is hívtam a család minden tagját. Elbúcsúztam tőlük: ezt biz to -
san nem éljük túl! A város is lebénult. A gyerekeket nem engedtük iskolába
(va kációban), a nyugdíjat hozó postás nem tudott bejönni, nem mentünk szol -
gálatba, sem vásárolni a Profiba. Nem volt időnk téli abroncsot cserélni a ko -
csikon, hóláncot sem vásároltunk idejében. Mit csináljunk? Bezárkózunk, be -
gu bózunk, téli álomba merülünk. Ha néha-néha megébredünk, azt is csak a -
zért tesszük, hogy a kormányt szidjuk, meg a meteorológusokat.

Várunk. Majd csak jön a hadsereg, jönnek a tankok, legrosszabb esetben
jön a tavasz, és valahogy csak eltakarítja  ezt a rusnya fehér havat, ami ráa -
dá sul még hideg is, nedves is, csúszós is. És olyan kihívó, szóval provokatív,
kacér, sértő és pökhendi.

Pedig csupán tél van, akár tíz, húsz vagy száz évvel ezelőtt.

Különleges képzőművészeti
esemény Felsőbányán

Rövidesen, 2016. január 17-én, va sár nap
déli 11.30 órától egyéni tárlatnyitóra kerül
sor a Műveltségszolgálat kiállítótermében
(a templom melletti székházban). Kovács Emil
Lajos szatmári festőművész alkotásaiból az
érdeklődők elsősorban a Felsőbánya ked -
velt tájait ábrázoló festmények kerülnek be -
mutatásra, azok, amelyeket a festőművész
különböző évszakokban alkotott a Bánya -
hegy alatti városban, hegyeket, dombokat, ut -
cákat, házakat elevenítve meg a vásznakon.

A híres Nagybányai Festőiskola, a Kolónia fes -
tőinek nagy többsége Felsőbányához kötődött, és
rengeteg munkájuk készült ezen a szűkebb terü -
leten (melyekből nem sok maradt a városban). A

két város, Felsőbánya és Nagybánya képzőművészeti tevékenysége nem vá laszt -
ható el egymástól.

Kovács Emil Lajos napjaink egyik legkiemelkedőbb, legtermékenyebb kép -
viselője a felsőbányai tájképfestészetnek. A művész sokat alkotott egyénileg is, de
a festőtáborok állandó résztvevőjeként is, akár itt, akár sok más helyen Er dély -
ben, Magyarországon, vagy más országokban. Festményeiből sikerült olyan ha -
talmas gyűjteményt kialakítania, mellyel ugyanabban az időben több jeles mű -
vé szeti központban is jelen lehet.

Mint ismert, Felsőbányán felmerült egy állandó festménygaléria léte síté sé nek a 
szándéka, ahol a múlt művészeti értékeit lehetne őrizni, de a kortárs művészet
alkotásai előtt is nyitva állna. Kovács Emil is pártolja ezt az igyekezetet, hogy gyűj -
teményes kiállításokon lehessen bemutatni a képzőművészek alkotásait, melyek
aztán jelentős értékként maradhatnának meg a közösség tulajdonában. A szer ve -
zők fő szándéka, hogy a Felsőbányán született munkákból maradjon is valami a
városban, hogy azokat lehessen bemutatni és megcsodálni, a kulturális turiz mus
keretében hasznosítani.

Szeretettel várják a tárlatnyitóra az érdeklődőket, a művészetkedvelőket a meg -
hirdetett időpontban, vagy a megnyitót követő napokban.

A művész festőalbumát is ez alkalommal mutatják be. (Hit ter Ferenc)
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Hu mor-zsák

A rendő r ül a rakparton. Ki -
fog a vízből egy doboz gyufát.
Pr óbálgatja meggyújtani a gyu -
fákat:

- Ez nem jó - bedobja a víz -
be - kidobjuk. Ez sem jó - be -
dobja a vízbe - ezt is kidobjuk.

Az egyik gyufaszál serceg -
ve meggyullad. A rendőr el mo -
solyodik, gondosan elfújja a lán -
got, a gyufaszálat pedig féltő
gonddal zsebre teszi:

- Ez jó. Eltesszük.

***
Barátnők beszélgetnek:
- Ha én kávét iszom, akkor 

nem tudok aludni.
- Nálam ez pont fordítva van.

Ha alszom, nem tudok kávét in -
ni.

***
- Doktor úr! Életemben elő -

ször ettem osztrigát, és most na -
gyon fáj a gyomrom.

- Ez előfordulhat. Egyál ta -
lán friss volt az az osztriga, a -
mikor felnyitotta?

- Szent ég! Hát fel kellett
volna nyitni?

***
A pszichiátriát felkereső fér -

fi azt kérdezi, hogyan álla pít -
ják meg az orvosok, hogy fel
kell-e venni a beteget az osz -
tályra.

- Nos - mondja az igazga -
tó-, teletöltünk vízzel egy für dő -
kádat, aztán felkínálunk a pá -
ci ensnek egy teáskanalat, egy
teáscsészét és egy vödröt, az -
t án arra kérjük, ürítse ki a ká dat.

- Értem - mondja a láto ga tó.
- Normális em ber a vödröt vá -
lasztja, mert az a legnagyobb.

- Nem - feleli az igazgató.
- Normális em ber kihúzza a du -
gót.

***
Felsorakoztatják a gyűjtő -

fog ház foglyait az udvaron.
- Emberek, hozzák rendbe

magukat - mondja a parancs nok 
-, mert hamarosan megérkezik
a miniszterelnök.

Egy hang a sorból:
- Végre! És ki lesz az új mi -

niszterelnök?

***

- Hallottad, hogy a NASA
élénken érdeklődik a minisz ter -
elnök arcán lévő bőrszerű hő -
álló anyag iránt?

***
- Mi a különbség a minisz -

terelnök és a biciklilánc kö zött?
- ???
- Hát, hogy a biciklilánc a

nadrágomat kapja be.

***
Szülői értekezleten:
- Kedves apuka, tudja, hogy

a fia ma majdnem kirúgta az
ablakot?

- Igen, tudom, tanárnő. Majd -
nem le is szidtam érte.

***
Mosópor reklám:
- Nézze, milyen ragyogó an

fehér lett ez az ing!
- Szép, szép de nekem koc -

kásan jobban tetszett...

***
Két elítélt beszélget a bör -

tön mélyén.
- Te politikai vagy, vagy

köz törvényes?
- Politikai.
- Mit csináltál?
- Járt a szám. Tudod, víz ve -

zetékszerelő vagyok, és be hív -
tak a pártbizottságra, hogy ja -
vítsam meg a csapot. Alaposan 
átvizsgáltam mindent, és ak kor
azt mondtam: az egész rend -
szert ki kellene cserélni.

***
Megszólítják az öreg szé -

kelyt a vásárban:
- Magáé ez a borjú?
- Nem - feleli. - A tehe nemé.

***
- Mit mondott az orvos, ma -

ma?
- Azt mondta, hogy jót ten -

ne a testmozgás, méghozzá ma -
gaslati levegőn.

- Nagyszerű! Úgyis régen
volt már kitakarítva a padlás.

***
Egy négyéves kislány azt kér -

dezi a vele egyidős fiú uno ka -
testvérétől:

- Tudod, hogy a lányok o -
kosabbak, mint a fiúk?

- Nem én!
- Na látod, erről beszélek!

***
- Anyu, nem megyek töb -

bé iskolába! - jelenti ki hatá ro -
zottan a kisfiú.

- Miért, kicsim?
- Nincs értelme. Olvasni még

nem tudok, beszélgetni meg nem
hagynak.

***
A kezdő háziorvos zavar ban

van, mert nem képes diag nosz -
tizálni egyik páciense be teg sé -
gét.

- Mondja, uram, volt már
ilyen baja?

- Igen, doktor úr, kérem - re -
begi a beteg.

A doki megkönnyebbülten
rávágja:

- Most megint van.

***
A férj megdicséri a fele sé -

gét:
- Ez nagyszerű, drágám!

Vég re sikerült beállnod a ko -
csival a garázsba! Kár, hogy ez
nem a mi garázsunk.

***

Árpinak és Áronnak nem ma -
rad pénze taxira, miután a vá -
rosban töltött este folyamán az 
utolsó fillérüket is elköltötték
italra. A kapatos Árpinak tá mad
egy ötlete:

- Lopjunk el egy buszt!
Ráveszi Áront, hogy men -

jen be a garázsba. Áron azon -
ban még húsz perc múlva sem
kerül elő. Árpi bekukkant az aj -
tón.

- Mi a fenét vacakolsz?
- Sehol nem találom a he -

tes buszt - mondja Áron csüg -
gedten.

- Jaj, te esztelen - kiált oda
neki Árpi fejcsóválva. - Lopj el
egy kilencest! Majd leszállunk 
a főtéren, onnan már gyalog is
hazamehetünk.

***
Egy menedzser elmegy med -

vére vadászni Szibériába, mel -
lé adnak kísérőnek egy csukcs
vadászt, aki rögtön az elején
megkérdezi tőle:

- Ha maga menedzser, ak -
kor  okos is, ugye?

- Hát meg van a magam hoz
való eszem.

- És lőni tud?
- Nem először vagyok med -

vevadászaton, csak Szibé riá ban
nem jártam még.

- És tud gyorsan futni?
- Lehet mondani, fiatalabb

koromban versenyeztem is.
Kimennek a terepre, hama -

rosan meglátják a medvét, azt
mondja a kísérő:

- Fussunk!
Futnak visszafelé, a medve

trappol utánuk, közben azon me -
ditál a menedzser, hogy mi a
bánatnak fut, amikor van nála
puska. Nem gondolkodik túl so -
kat, megfordul, céloz, lő, a med -
ve eldől, nem is mozdul töb bet. 
A csukcs vadász odamegy a te -
temhez és csóválja a fejét:

- Menedzser, menedzser, ma -
ga tényleg tud lőni meg gyor -
san futni is, mégis egy nagy ba -
rom.

- Miért?
- Most hogyan visszük el a 

medvét a faluig?
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Ezt a 10 dolgot nem oldotta
meg egyetlen román

kormány sem 25 év alatt!
Eltelt 26 év a romániai kommunista rezsim bukása óta, a román tár -

sadalom pedig mélyreható változásokon ment át, de még mindig van -
nak jelentős rendszergondok, melyeket nem sikerült megoldani. A dön -
téshozók jönnek-mennek, és legtöbbször ez történik az ígéreteikkel is.
A Gândul bemutatja azt a 10 nagy problémát, amiket Romániának
több mint negyed évszázada nem sikerül megoldani. (foter.ro)

folytatás az előző lapszámból

6. A POLITIKAI OSZTÁLY RE -
FORMJA

Az utóbbi 25 év Romániájának má -
sik jelentős „kudarca”, hogy a politikai 
vezetők gyakran napirendre tűzik ezt a
kérdést a választási kampányok idején, 
de az urnazárás után gyorsan megfe led -
keznek róla. E sikertelenség egyik első
mutatója az, hogy a lusztrációs tör vényt
csak a forradalom után 22 évvel, 2012-
 ben sikerült elfogadni, egy sok kérdést
felvető formában.

A román politikai környezet megvál -
tozásának kudarcát az mutatja a legjob -
ban, hogy a jelenlegi, 2012–2016-os tör -
vényhozási ciklusban megfordult parla -
menti képviselők csaknem 25 száza lé -
kának meggyűlt a baja a törvényel, u -
gyanis elítélték, bíróság elé állították, 
bűnvádi nyomozás alá helyezték őket,
vagy az ANI (Országos Feddhetet len -
ségi Ügynökség – a szerk.) vádolta meg
őket összeférhetetlenséggel, érdeküt kö -
zéssel vagy indokolatlan vagyono so dás -
sal. A Gândul 2015. augusztusi össze -
sí tésében szereplő 99 képviselő és 42
szenátor közül a legtöbben (55) a PSD-
 hez tartoznak. Ennek a pártnak van kü -
lönben a legtöbb képviselője is. A rang -
sorban a következő a PNL (a PDL-vel
együtt), 43 olyan képviselővel, akiknek
gondjuk van az igazságszolgáltatással,
aztán az UNPR 12, az RMDSZ 10, a
PC–PLR 6, a kisebbségek 3 és a PP-
 DD 2 képviselővel. 11 problémás kép -
viselő független, miután távoztak ab -
ból a pártból, melynek révén beke rül -
tek a Parlamentbe.

A politikai osztály reformjának ku -
darcát példázza Vic tor Ponta három év -
nyi kormányzása is, melynek során há -
rom kabinetet vezetett, 12 minisztere
ellen pedig bűnvádi nyomozás indult
megvesztegetés, hivatallal való vissza -
é lés, választási csalások, a nemzet gaz -
daság aláásása vagy plágium miatt, és
közülük hármat, a Gândul 2015. júliusi 
összeállításának elkészítése idején el is 
ítéltek.

7. A FORRADALOM IGAZSÁGA
Ez a kérdés még mindig tisz tázat lan,

annak ellenére, hogy 26 év telt el azóta, 
hogy a románok az egyetlen véres ke -
let-európai forradalommal léptek ki a
kommunizmusból. Bár akkor több mint
ezren meghaltak és több mint három -
ez ren megsebesültek, a Főügyészség
2015 októberében lezárta a forradalom 
aktáját, melyben azokat a körülmé nye -
ket vizsgálták, melyek az 1989. decem -
ber 19-e és 22-e között 709 személy ha -
lálához, 2.198 személy megsebesülé sé -
hez és csaknem 300 személy letartóz ta -
tásához vezettek. Mindezt úgy, hogy az
Em beri Jogok Európai Bírósága 2011-
 ben arra kötelezte Romániát, hogy old -
ja meg gyorsabban a forradalommal kap -
csolatos ügyeket. Sőt, a Főügyészség
2013 áprilisában hivatalosan is kötele -
zettséget vállalt e fórum előtt arra, hogy
kialakít egy menetrendet a forradalom

alatt elkövetett bűnök kivizsgálására, a 
Tiberiu Niţu által vezetett Főügyészség 
ügyészeinek pedig 2013 szeptembe ré -
ig kellett volna megállapítaniuk „a po -
litikai döntéshozók érintettségét” az
1989- es forradalomban, de ezt a határ -
időt nem tartották be.

Ennek ellenére a katonai ügyészek
októberben úgy döntöttek, hogy le zár -
ják a vizsgálatot a háborús pro pa gan -
da, genocídium, embertelen bánás mód,
tulajdon és más jogok elleni háborús
bűncselekmények, illetve emberiség el -
leni bűncselekmények vádjával, arra hi -
vatkozva, hogy a vizsgált tettek nem
szerepelnek a büntetőtör vénykönyv -
ben, „ugyanis nem jellemzi tipikusság
az inkrimináló törvényi jogi nor mák -
kal összefüggésben”. Ezen kívül lezár -
ták az emberöléssel, emberölési kísér -
let tel és emberölésre való felbujtással
kapcsolatos vádpontokat, mert vagy be -
következett az elévülés, vagy már jog -
e rős ítélet született, de arra is hivat koz -
tak, hogy az elhalálozás nem valami -
lyen büntetőtörvénykönyvben szerep -
lő tett nyomán következett be, vagy ma -

ga a tett nem bizonyított.
8. A BÁNYÁSZJÁRÁSOK IGAZ -

SÁGA
Ez szintén egy 26 éve megoldatlan

kérdés Romániában, ugyanis a vizsgá -
lat hiányos és nem találtak egyetlen vét -
kest sem. Az 1990 júniusában lezajlott
bukaresti utcai harcokban több százan
sebesültek meg. Ugyanakkor hivata lo -
san csak hat halálesetet ismertek el, de
az újságírók akkoriban legalább 100
áldozatról beszéltek, akiket ismeretlen
helyeken temettek el. 26 éve senkit sem
vontak büntetőügyi felelősségre az ak -
kori események miatt. Ezek során a re -
zsim el len tüntetőkkel szemben beve tett
bányászok és munkások mindent fel -
dúltak, kormányzati épületektől kezd ve
egészen a pártszékházakig. A károkat a 
mai napig nem mérték fel.

Az 1990. jú nius 13- 15- i bányász já -
rás aktáját 2015. októ ber 21- én nyitot -
ták meg újra. A kato nai ü gyészek több

olyan személy el len indítottak bűnvádi 
nyomozást, akik '90- ben politikai dön -
téshozók voltak, azt állítva, hogy az ak -
kori elnök, Ion Iliescu, valamint Petre
Ro man kormányfő, Vir gil Măgureanu
SRI-vezető, Gelu Voican-Voiculescu és
mások az Egyetem (Universităţii) té ren
zajló tüntetés erőszakos felszá molá sá -
ról döntöttek. Az említett személyeket 
az 1990. június 11-12-én hozott dön té -
sük miatt a polgári lakosság elleni tá -
madással elkövetett emberiség elleni bűn -
cselekményekkel vádolják.

9. A PRIBÉKEK
A kommunista rezsim még életben

lévő pribékjei el len csak most indítot tak
vizsgálatot és eddig egyetlen jogerős
ítélet sem született az elkövetett bűnök
miatt. Egyetlen évtized alatt több mint
100.000 olyan rab halt meg Románia
börtöneiben, akiket a kommunista re -
zsim az állam ellenségeivé nyilvání tott.

folytatás a 9. oldalon

„A maga feje, uram, hosszúkás, nem pedig intelligens”
Az útlevél, különösen a fényképes útlevél sokáig nem volt evidens

elvárás a külföldi utazásoknál. Amikor aztán a századforduló körül
egyre több országban bevezették, komoly felzúdulást váltott ki az úri
közönségben: nyilvántartásba vesznek, mint valami bűnözőt? Úgy
írják le az ábrázatomat, mint egy vásári baromét? Egy mitugrász hi -
va talnok fogja megmondani, hogy én én vagyok-e? Száz éve sincs, hogy
a mod ern bürokrácia legyőzte az úri becsületet.

Különféle útipasszusok voltak per -
sze korábban is, de egyáltalán nem min -
denhol, és nem is kellett mindenkinek
rendelkeznie ilyesmivel. Igaz, ala cso -
nyabb rendű idegenektől már a XVII.
században is megkövetelték az igazoló
papirost, még belföldi utazásoknál is: „A
Passzus nélkül járókat, tudniillik sehon -
naiakat, senki házába beengedni ne me -
részeljen. Hogyha pedig harmadszor ab -
ban tapasztaltatik, mint afféle gonosz,
szófogadatlan és rossznak takargatója,
fel fog akasztatni” — állt például a gyu -
lai úriszék 1746-os rendeletében, de az
útlevelek általánossá csak a XIX. szá zad
utolsó harmadában váltak Európában.

Sokáig ráadásul csak a név sze re -
pelt az útlevelekben, és alapesetben be -
mondásra hitték el az azt lobogtatónak, 
hogy valóban őt hívják úgy, ahogy ott
írva vagyon. Az 1903-as vonatkozó ma -
g yar törvény még csak nem is rendelte
büntetni az útlevél nélküli határ átlé -
pést – azt csak szerb és román vi szony -
latban követelte meg. Az első világ há -
ború és az ellenséges alattvalóktól, ké -
mek jövés-menésétől tartó közhan gu lat
tette aztán külföldön és a Monar chiá ban
is szigorúbbá a rendszert. Sok ország
új utazási dokumentumokat vezetett be,
nálunk is 1915-ben írták elő a fénykép
beragasztását, annak igazolásával e gyütt,
hogy az valóban az útlevél aláíróját és

tulajdonosát ábrázolja.
Bár a mából nézve ez érthető intéz -

ke désnek tűnhet, akkoriban az ilyesmi
több országban megrökönyödést vál tott
ki. A brit alattvalók különösen felhá bo -
rodtak: úgy érezték, személyleírásnak és
követelt arcképeknek csak bűnügyi nyil -
vántartásban van helyük. Az utazó ma -
gasságát, arcvonásait, homlokát, orrát
(„rendes”, esetleg „római”) leíró ok má -
nyoknak már a nyelvezetét is megalá -
zó nak érezték: előfordult, hogy a tisz -
tes utazó – nyilván önképének megfe le -
lően – intelligensként írta le a saját fi -
zimiskáját, ehhez képest kellemetlenül 
érintette, hogy a tisztviselő ezt kihúzta, 
és oválisat írt be inkább helyette.

Az útlevél egységes anatómiai-bü -
rok ratikus kategóriái nincsenek te kin tet -
re státuszra, megbecsültségre, társadal -
mi állásra, vagyis kikezdik az úriembe ri
becsület hagyományos fogalmát. 1920-
 ban a újságok címoldalán szerepelt az
eset, hogy még az amerikai elnöknek is 
útlevelet kellett csináltatnia, enélkül
Woodrow Wil son nem tudott volna részt
venni a ver sailles-i béketárgyalásokon.

Az egységes útlevél gondolható de -
mokratikusnak, de a semlegesítő, ho mo -
genizáló mod ern rend kifejeződésének
is. Az útlevél-skandalumban a leg han -
gosabb ellenzők érthetően a magasabb
körökből kerültek ki, hiszen őket sér -

tette leginkább az új rendszer. Az ál lam
nem bízik a saját polgáraiban, meg sérti 
személyes méltóságukat azzal, hogy sze -
mélyük tiszteletben tartása he lyett hol -
mi kis hivatalnokok akarják ő ket azo -
no sítani – hangoztatták a szim bolikus
ellenállók.

Maga a fénykép, mint a személy a zo -
nosság hivatalosan jóváhagyott eszkö -
ze, külön botrányt kavart, kicsit ahhoz
hasonlóan, ahogy száz évvel később
most például a vénaszkenner kapcsán
éreznek például a B-közép környékén.
Az újságok felháborító esetekről írtak:
egy dán férfit nem engedték vissza a sa -
ját országába, mert Németországban le -
vágatta a bajszát – meg kellett várnia,
amíg kinő, csak akkor engedték át –, hi -
szen útlevelében így szerepelt. A fény -
kép nevetséges módon befagyasztja a
korodat – lamentáltak: a fotódon még
mindig csak húszéves vagy, a való ság -
ban pedig már harminc, igazán nevet -
sé ges. Hamarosan azt is stan dardi zál -
ták, hogy kell kinéznie egy útlevél kép -
nek. Korábban az utazók kalapban, ci ga -
rettával is levétették magukat, eset leg az
egész családjukat ábrázoló fotót adtak
be, ha meg nagyon kellett, ollóval vág -
ták ki magukat mondjuk a tűzol tó egy -
let csoportképéről. 1920-ban aztán a Nép -
szövetség egységesítette még a képen
az elfogadható arckifejezéseket is. Is me -
rősek a halálosan komoly, beijedt pó zok
és grimaszok? Ezek beleférnek, a nor -
mális, hétköznapi helyzetek pedig nem 
– megtestesítve azt az állapotot, mely -
ben az em ber személyisége már eleve
hatóságilag gyanús, és csak az állam
szabványosított teremtményeként van
mozgási szabadsága.

(az in dex.hu nyomán)



Bence tűnik a biztos
befutónak, de Dávid még
beelőzheti: ezek a legnép -
szerűbb nevek Erdélyben

Hat erdélyi városban érdeklődtünk,
hogy miként alakult tavaly a szüle té -
sek száma, illetve melyek voltak a leg -
gyakoribb keresztnevek. Íme: 

Csíkszereda 
2015-ben összesen 1159 gyermeket 

anyakönyveztek Csíkszeredában, ami
szinte 150 újszülöttel kevesebb, mint
2014-ben. A házasságkötések száma is 
csökkent 2015-ben az előző évhez vi -
szonyítva, míg tavaly 208 esketés volt
Csíkszeredában, addig tavalyelőtt 244
- nyilatkozta a Transindexnek a pol -
gár mesteri hivatal illetékese. A Szé -
kely hon portál által közölt információk 
szerint a leggyakoribb keresztnevek,
amit a szülők a gyereküknek válasz tot -
tak, a Dávid és az Eszter volt. De a
nép szerűek között említik még a Ba -
lázs, Mátyás és Hunor, illetve az Ágo -
ta, Ágnes, Hanna és Henrietta neveket
is. Összeállításuk szerint 2014-ben a
lányok esetében az Orsolya, a Katalin,
a Zselyke, a fiúk esetében pedig a Ben -
ce, a Botond és a Tamás volt a leggya -
koribb keresztnév a városban. A ritkán
választottak között említik a Huba,
Ken de, Tas, Villő, Ismáel, Etienne, Li -
li és Miksa keresztneveket. 

Székelyudvarhely 
Összesen 1411 gyereket anyaköny -

vez tek 2015-ben Székelyudvarhelyen,
ami 49 újszülöttel kevesebb, mint
2014-ben. A házasságkötések szem -
pont jából is visszaesést tapasztaltak ta -
valy a tavalyelőttihez képest, összesen
177 esketés volt a székely városban,
hattal kevesebb, mint egy évvel ko ráb -
ban. Ezzel szemben az elhalálozások
szá ma jelentősen növekedett, míg
2014-ben 458 em ber halt meg, addig
2015-ben 589. 

A leggyakoribb férfi keresztnevek
az Ádám, a Gergő, a Bence és a Bo -
tond volt, míg a női keresztnevek közül 
a Gyopárt, az Annát, a Lucát és a Bog -
lárkát választották leginkább. A ritka
ne vek közül a Gerőt, a Hanzárt, az
Avart, a Miksát, az Emmettet, illetve
az Ártemiszt, az Ünigét, a Pankát, a
Leát és a Tildát említette a Transindex
megkeresésre a Polgármesteri Hivatal
illetékese. 

Háromszék 
Sepsiszentgyörgy anyakönyvi hi va -

ta lától a megyei statisztikai hivatalhoz
irányítottak adatokért, ahol a Trans in -
dex megkeresésére 2015 novemberéig
érvényes becslést közöltek. Eszerint
nagyjából 1885 gyereket anyaköny -
vez tek október végéig Kovászna me -
gyé ben, és megközelítőleg 933 házas -
ságkötés volt. 

A megyei statisztikai hivatal illeté -
kese szerint az addig leggyakrabban
anyakönyvezett férfi keresztnevek kö -
zött a Dávid, a Kristóf, a Bence, a
Zsolt, az István és az András szerepel.
A női keresztnevek közül a Hanna, a
Nóra, az Andrea, az Anna, a Kincső és
a Jázmin volt a legnépszerűbb a me -
gyében. Az újszülöttek 45 százalékát
anyakönyvezték két vagy három kereszt -
névvel. 

Szatmárnémeti 
A város anyakönyvi hivatalának

összesítése szerint összesen 2273 gye -
rek született a városban 2015-ben, ami
13 gyerekkel kevesebb, mint egy évvel 
korábban. Tavaly összesen 763 házas -
ságkötés volt (ami szinte százzal több,
mint egy évvel korábban, mikor 675
esketés volt), míg 1876 em ber halotti
bizonyítványát állították ki. 

A leggyakoribb mag yar kereszt ne -
vek, amit a szülők választottak az új -
szülöttjüknek a Bence, a Tamás, a Mi -
lán, a Balázs, a Dominik, illetve az
Eni kő, a Katalin, az Ildikó, a Vivien és
az Anikó volt. A román keresztnevek
között a lányoknál a Maria, az Elena,
az Anamaria, a So fia volt a leggya ko -
ribb, míg a fiúk esetében a Vasile, a Ni -
colae, a Cristian, a Tu dor és Vlad na -
gyon népszerű. 

A legritkábban választott nevek kö -
zött szerepel például az Al lah, a mexi -
kói Árva angyal című szappanopera
főszereplője által ihletett Huanmigel

(természetesen így, és még véletlenül
sem helyesen leírva: Juan Miguel), a
Sandocan, a Csanád, a török eredetű
Arszlán, a thai eredetű Pitipong, a Zen -
kő, a nyolcszoros Grammy-díjas bar -
ba dosi énekesnő inspirálta Rihanna
vagy az örök kedvenc Izaura. 

Kolozsvár és Marosvásárhely 
Megkerestük a legnagyobb, magya -

rok lakta városokat is, hogy ott melyek
voltak a leggyakoribb mag yar férfi és
női keresztnevek, amit az újszülöt tek -
nek választották. Kolozsváron még nem
készült el az anyakönyvi hivatal össze -
sítése, így még nem tudták megmon da -
ni az adatokat. Marosvásárhelyen vi -
szont nem fogják összesíteni az ada to -
kat ilyen szempontból. Peti András al -
polgármester csak annyit tudott elmon -
dani, hogy 2015-ben összesen 4019
gye reket anyakönyveztek. Ez enyhe nö -
vekedést jelent a tavalyelőtthöz képest, 
amikor 3852 újszülöttet regisztráltak a
városban. Egyébként az összeállí tásunk -
ban szerepelő városok közül egyedül
Marosvásárhelyen tapasztaltak növe -
ke dést.

Az év vadvirága
2016-ban: mocsári

kockásliliom

Lezárult a 2016-os év vadvirága sza -
vazás. Négy jelölt volt a győzelemre.
Összesen minden korábbi évnél több
(1260) szavazat érkezett. A négy jelölt
közül a mocsári kockásliliom (Fritil la -
ria meleaagris) kapta a legtöbb (503)
sza vazatot (40%). A második helyen
végzett a nagyezerjófű (Dictamnus al -
bus, 289 szavazat, 23%), harmadik lett
a turbánliliom (Lilium martagon, 259
szavazat, 21%) és negyedik a medve -
hagyma (Allium ursinum, 209 szava -
zat, 17%) – közölte blogján Molnár V.
At tila botanikus. A mocsári kockás li -

liom vagy kotuliliom (Fritillaria mele -
ag ris) a liliomfélék (Liliaceae) család -
jának kockásliliom (Fritillaria) nemzet -
ségébe tartozó növényfaj, gyakran ne -
vezik egyszerűen csak kockásli liom -
nak. Európában – főleg Közép- és Dél -
kelet-Európában – található meg, de ál -
ta lában csak szórványosan. A rétgaz -
dál kodás változása miatt sok helyen a
kihalás fenyegeti. Németországban
1993-ban az év virága volt.A 2010
végén magánkezdeményezésként in dult, 
de kinőtte magát. 2015-ben a Mag yar
Természettudományi Múzeum elnyer -
te a mozgalom kuratóriumának támo -
gatását, így 2015 során fokozatosan az
intézmény vette át az Év vadvirága moz -
galommal kapcsolatos teendőket.

Négy új elemmel bővült
a periódusos rendszer
Hivatalosan helyet kapott a perió -

du sos rendszerben négy új elem, ame -
lyeket az elmúlt években azonosítottak 
japán tudósok. Az egyelőre csak
113-as, 115-ös, 117-es és 118-as “né -
ven” emlegetett elemek csak laborató -
riumban állíthatók elő. A táblázathoz
2011 óta nem adtak hozzá új elemet, a
mostaniakkal viszont teljessé vált a
hetedik sor is. (444.hu)

Petíció: nevezzék el
Lemmyről az egyik

új nehézfémet!
Nemsokára összegyűl a 15 ezer alá -

írás ahhoz a petícióhoz, amely Lemmy
Kilmisterről, a Motörhead de cem ber
vé gén elhunyt alapító-frontemberéről
Lemmiumnak nevezné el a periódusos
rendszer új elemeinek egyikét. És mi -
vel a Nemzetközi Elméleti és Alkal -
ma zott Kémiai Szövetség (IUPAC)
sza bályai szerint konkrétan Lemmyről
nem lehetne elnevezni egy elemet, azt
is közlik, hogy egy csillagot már elne -
veztek róla - csillagról pedig az elemet
is el lehet. A petíció nyilván azzal ér -
vel, hogy mennyire jó lenne, ha egy
ne hézfémet (heavy metal) Lemmium -
nak hívnának. Ezeket az elemeket
amúgy szupernehéz elemeknek nevez -
zük, amelyek csak laboratóriumi kö -
rül mények között, és csak nagyon rö -
vid ideig léteznek. (transindex)

A szó ereje
VÍZSZINTES: 1. Grúz város, Ab -

há zia székhelye. 8. Japán város. 13. A
gondolat első része. 15. Turandot
szol gálólánya. 16. Abba a másik irány -
ba. 17. Állandóan, örökké. 19. Fonalat
tekerünk rá. 21. Cicafarok! 22. Csillog
a feje! 23. ... Rush; walesi focista. 24.
Mondatrész! 25. Járom. 27. Hol land
vá ros lakója. 29. Kissé fakó! 30. So -
vány, szikár. 32. Vallási tiszteletben
ré szesített tárgy vagy állat a természeti
népeknél. 34. ... a ro bot (Asimov). 36.
Szepességi szász történetíró volt (Já -
nos). 38. Pakisztáni folyó. 39. Párizsi
metróvonal. 42. Női név. 44. Rojtos
törlőruha. 46. Malomban a lisztet a
kor pától elválasztó szita. 48. Rang jel -
ző. 49. ... Villa; angol focicsapat. 51.
Be csukódik. 52. Linz része! 53. Al kot -
mányos demokrata. 55. A vese orvosi
neve. 56. Indul a vonat! 57. Sakk vi lág -
bajnok volt (Mihail). 59. Pol ...; kam -
bodzsai diktátor volt. 60. Lelőtte! 61.

Lopakodik. 63. Nigériai nagyváros.
65. Szakipari tanuló. 67. Foghús. 70.
Rit ka férfinév. 71. Kötött formájú
vers.

FÜGGŐLEGES: 1. Zala-völgyi
köz ség. 2. Forgatmány. 3. Használat
(lat.). 4. Téli csapadék. 5. Lengyel fo -
lyó. 6. Foggal szaggat. 7. Haltojás. 8.
A főnév egyik kérdése. 9. Valamiből
az utolsó, egyetlen példány. 10. Hiva -
ta los papír. 11. Tengeri hal. 12. Bor so -
di kohászváros lakója. 14. Bagolyfej!
18. Torz törpe. 20. Francia folyó. 22.
Vuk első zsákmánya. 26. A második
rész. 27. Télen segít a járda letisz títá -
sá ban. 28. Elektromos töltésű, anyagi
részecske. 31. Telefon (röv.). 33. Tan -
tál és jód vj. 35. A befejező rész. 37.
Barikád. 40. Vörös (ném.). 41. Nem -
zet közi kamionjelzés. 43. Este. 45. Az
állatvilág szövőmestere. 47. ... Leino;
finn költő. 49. Becézett Antal. 50.
Gyúj tóbomba. 51. Német betű. 54.
Poszméh. 56. Panaszos hangot hallat a
kutya. 58. Nyelvész (János). 60. Mis -
kolc melletti helység. 62. ... mora; ha -
la dék nélkül. 64. Német névelő. 65. ...
vino veri tas; Borban az igazság. 66.
Botanikus (Rezső). 68. A kertben dol -
gozik. 69. Két elnök!

   Szerkesztette: Csatlós János
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A legjobb tudósokkal
vetekednek a román rabok

Börtönben írt dolgozatok és könyvek ügyében indított vizsgálatot a 
román korrupcióellenes ügyészség. Az írások közös jellemzője, hogy meg -
alkotásukkal a korrupcióért elítélt rabok lerövidíthetik bünteté sü ket.

Bűnpártolás gyanújával hivatalból
indított vizsgálatot a román korrup ció -
el lenes ügyészség (DNA) azoknak a bör -
tönben írt dolgozatoknak és köny vek -
nek az ügyében, amelyek alapján a kor -
rupcióért rács mögé küldött elítéltek
egy-egy hónappal lerövidíthetik bünte -
tésüket.

Ontották a könyveket
a rabok

A DNA keddi bejelentését meg elő -
zően nagy visszhangot keltett a román
médiában a büntetésvégrehajtó intéze -
tek országos igazgatóságának (ANP)
összesítése, amelyből kiderült, hogy 188
elítélt – köztük több közismert kor rup -
ciós botrány jogerősen elítélt fősze rep -
lője – több mint 400 könyvet publikált
az utóbbi két évben.

A román törvények alapján ko ráb ban
kérhetik feltételes szabadlábra helye -
zé süket azok az elítéltek, akik vala mi lyen
munkát vállalnak: ez akár szellemi te -
vékenység – tudományos dolgozat pub -
likálása – is lehet, amennyiben az elí -
télt előzetesen megszerzi egy egyetemi 
tanár ajánlólevelét.

Egyetemi tanárok
segíthették a bűnözőket

A DNA azt gyanítja, hogy a bün te -
tés lerövidítését szolgáló művek egy ré -
szét valójában nem az elítéltek írták. Ál -
lítólag volt olyan eset, hogy egy 180 ol -
dalas dolgozat 12 óra alatt született, más
esetekben pedig olyan bibliográfiát tün -
tetett fel a „szerző”, amelyhez sem a bör -
tön könyvtárában, sem interneten nem
férhetett hozzá.

A vádhatóság egyetemi tanárokat és 
könyvkiadókat gyanúsít azzal, hogy
bűnpártolást követtek el, amikor az el í -
téltek plágiumgyanús, kétes tudo má nyos
értékű tudományos dolgozatainak meg -
jelentetésében segédkeztek. A büntető
eljárás sikerének meghiúsítását célzó
bűncselekményt három hónaptól 7 é vig
terjedő börtönnel büntetik Romá niá ban.

Másfél évet nyert
öt könyvvel

Az utóbbi két évben felvirágzott „bör -
tönirodalom” legtermékenyebb szerző -
je a 2014 augusztusában korrupciós bűn -
cselekményekért tíz év börtönbün te tés -
re ítélt Dan Voiculescu médiamágnás, a -
ki másfél év alatt már tíz könyvet pub -
li kált. Egy másik ismert közéleti sze rep -
lő, George Becali volt EP-képviselő, a
Steaua futballklub immár szabadlábon
lévő szponzora a napokban beismerte,
hogy börtönbüntetése idején mások ír -
ták helyette azt az öt könyvet, amely -
nek alapján tavaly csaknem fél évvel ha -
marabb szabadult. (MTI)

Téglajegy a Házért
Kedves mindannyian,

támogatóink, barátaink!
Az elmúlt esztendő végével a Te le -

ki Magyar Ház felújítása és az azt se -
gítő téglajegy-kezdeményezés II. SZA -
KASZÁT is lezártuk. Örömmel je -
lent jük, hogy az adományokból szár -
mazó teljes bevétel 2014 júliusától a
mai napig (átszámítva és összesítve)
több mint 77 ezer lej volt, beleértve
a Nagybánya-pólók és Nagybá nya-
 bögrék jövedelmét is!

A Bethlen Gábor Alap és a ma -
gyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériuma által is támogatott
2014-15. évi munkálatok összértéke
(nagyház tetőfedés és a teljes utcai hom -
lokzat felújítása) meghaladta a 140 e -
zer lejt. Adományokból kb. 43 ezer lejt
sikerült kifizetnünk erre a célra. A
meg maradt 34 ezer lejt természetesen 
ugyancsak az épületfelújítás folyta tá -
sára szeretnénk fordítani. Legfon to -
sabb a nagykapu restaurálásának be -
fe jezése, azaz az eredeti, 135 éves lá -
bazat és kapufedél felújítása, vala mint
az elveszett nagy kapuszárnyak pót -
lása (az eredeti kapuszárnyak min tá -
jára), majd az udvari homlokzat fel ú -
jí tásával folytatnánk az épület együt -
tes felújítását (rövidesen a munká la -
tok várható költségéről is beszámol ha -
tunk). Bízunk benne, hogy mind e zek -
hez az anyaország, illetve alapítvá nyok
segítségét is sikerül elnyernünk.

A kezdeményezés támogatására je -
len pillanatig 26 képzőművészeti al -
kotást ajánlottak fel neves nagy bá nyai,
erdélyi és magyarországi alkotók. E -
zek közül tízet az eddigi támogatók
között 2014. évi karácsonyi vásárunk 
alkalmával és a tavalyi Főtér Feszti -
vá lon már kisorsoltunk. A megma radt
festmények, szobrok a téglajegyek el -
adásának függvényében a következő
időszakban lelnek majd gazdára.

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés természetesen idén is
foly tatódik!

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. Támogatóink nevét és a fel a -
jánlott segítséget a Ház honlapján ez -
után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a mun -
ká latok befejeztével az épület falán
elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.

KÖSZÖNETET MONDUNK 
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettétek a Teleki Ma -
gyar Ház felújítási munkálatait:

Fülöp Lenke Eszter, Nagybánya – 
50 lej (bronz), Selek Vanda, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű), Móré Éva,
Jászkisér, Magyarország – 100 lej (e -
züst), Tóth Krisztina, Nagybánya – 50 
lej (bronz), Oredán Etelka, Felső bá -
nya – 20 lej (2 db. egyszerű), Fun -
ken hauser Erzsébet, Nagybánya –
100 lej (ezüst), név nélkül, Nagy bá -
nya – 50 lej (bonz), Vodnár Mária,
Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű),
Vári Ildikó, Nagybánya – 20 lej (2
db. egyszerű), Debreczeni Mihály,
Nagy bánya – 50 lej (bronz) Deb re -
czeni Mihály, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű/póló ráadás), Palencsár Lő -
rinc, Nagybánya – 20 lej (2 db. egy -
szerű/póló ráadás), Les Gábor, Nagy -
bánya/Bodony – 10 lej (egysze rű/pó -
ló ráadás), Romok Ágota, Misztót fa -
lu – 10 lej (egyszerű/póló ráadás), Di -
ószegi Ivett, Nagybánya – 100 lej (e -
züst), Tóth Zsejke, Szatmárnémeti –
10 lej (egyszerű/póló ráadás), Ko vács
András, Nagybánya – 10 lej (egy sze -
rű/póló ráadás), Kovács András, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Zagyva Pi -
roska, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Metz Enikő, Nagybánya – 100 lej (e -
züst), Dinu Gabriella, Nagybánya –
100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst), Tóth-Béres Jú -
lia, Bu da pest – 10 lej (póló bónusz),
Madarassy Zsolt, Nagybánya – 50 lej 
(bronz), Kiss Oszkár, Kolozsvár – 100
lej (ezüst), Valdman István, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst), Szász Edit, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Szász Edit,
Nagybánya – 10 lej (póló bó nusz), E -
nyedi Gyula, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Hadadi Adalbert, Nagybá nya
– 50 lej (bronz), név nélkül, Nagy bá -
nya – 50 lej (bronz), név nél kül, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst, Mi hály Beáta,
Hagymáslápos – 10 lej (egyszerű),
Forgács-család, Nagy bá nya – 300 lej
(arany), Ujlaki Éva, Nagybánya – 10
lej (egyszerű). (Január 8-i állapot.)

A Teleki Mag yar Ház munka tár -
sai és Kuratóriuma nevében köszö net -
tel és tisztelettel:

Dávid Lajos

Részletek és információk honla -
punkon, valamint az intézmén irodá -
jában és telefonszámain!

Ezt a 10 dolgot
nem oldotta meg...

folytatás a 7. oldalról

A Gândul a Kommunizmus Bűneit
Vizsgáló és a Román Emigráció Emlé -
két Ápoló Intézettel (IICCMER) együtt -
működésben nagyszabású kampányt in -
dított Románia történelmének e sötét
korszakával kapcsolatosan, és közzé tet -
te a kommunista rezsim még életben lé -
vő volt pribékjeinek listáját. Ennek nyo -
mán kerültek bíróság elé olyan pribé kek,
mint Alexandru Vişinescu, a Râmnicu
Sărat-i börtön volt parancsnoka vagy Ion
Ficior, a peripravai láger volt parancs -
noka. Eddig csak az emberiség elleni
bűncselekmények miatt bíróság elé áll í -
tott Alexandru Vişinescut ítélték 20 év
börtönre, de a döntés nem jogerős. A pe -
ripravai kényszermunkatábor volt pa -
rancs noka, Ion Ficior a második pri bék,
akit emberiség elleni bűncselekmé nyek
miatt bíróság elé állítottak. Az ő eseté -
ben még nem született ítélet.

10. A TITKOSSZOLGÁLATOK 
CIVIL ELLENŐRZÉSE

Romániának ezt sem sikerült még
megoldania. Elméletileg az ellenőrzés
a parlamenti bizottságokon keresztül va -
lósul meg, de valójában szinte egyálta -
lán nem létezik. Sőt, az ilyen hatás kör -
rel felruházott parlamenti képviselők
között olyanok is vannak, akikkel szem -
ben gyanúk merülnek fel, például Se -

bastian Ghiţă, aki az állammal és ezen
belül sok esetben éppen a titkos szol gá -
latokkal kötött szerződésekkel alapoz -
ta meg a vagyonát, vagy Dan iel Savu
volt SRI-tiszt, aki most PSD-s szená -
tor. A bizottság elnöke, Geor gian Pop
a SRI Nemzeti Hírszerzési Akadémi á -
ján végezte tanulmányait, ahogy a bi zott -
ság alelnöke, a liberális Octavian Popa is.

A titkosszolgálatok közvetlenül részt
vettek olyan törvények kidolgozá sá ban
és elfogadtatásában, melyek az alkot -
mány és a hatályos törvények keretét
meghaladó módon növelnék meg a ha -
talmukat. Az olyan törvények, mint a „Big
Brother”, a kibernetikai biztonságra vo -
natkozó, vagy az, mely a feltölthető mo -
bilkártyákat vagy nyilvános Wi-Fi-há -
ló zatokat használók azonosítására kö -
te lezné a szolgáltatókat, az ilyenfajta
kísérleteket példázzák, melyek viszont 
beleütköztek az Alkotmánybíróság el -
lenállásába. Ezek, például, törvényi le -
he tőségeket biztosítottak volna a tit kos -
szolgálatoknak arra, hogy bírói enge -
dély nélkül hozzáférhessenek bárme lyik
romániai informatikai rendszerhez.

A parlamenti képviselők az összes
olyan eléjük kerülő ügyet lezárták, me -
lyek a titkosszolgálatok visszaéléseiről 
szóltak, azt állítva, hogy ezekre nincs
bi zonyíték. Ezen kívül a bizottság, az
információk minősítésére vonatkozó tör -
vényekre hivatkozva, sohasem mutatta 
be azokat a bizonyítékokat, melyek ah -
hoz a következtetéshez vezettek, hogy
a titkosszolgálatok nem tevékeny ked nek
joggal visszaélő módon. (foter.ro)

Másfél év alatt tíz könyvet pub li kált...
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 2 igazi magyaros régi recept
Ismerjen meg ön is 2 régi valódi magyaros receptet, a dörgicsei

töltikét, nyárlörinci tutajost, és a rucás káposztát!

Dörgicsei töltike
Valódi régi mag yar recept, amely darált sertés hússal, és szőlőlevéllel készül.
Hozzávalók: 12-15 szőlőlevél, 50 dkg darált sertéshús, 10 dkg rizs, 1 tojás, 1

kö zepes hagyma, só, bors, 50 dkg sóska, 2 dl tejföl, cukor.
A zsenge szőlőleveleket jó

ala posan megmossuk, leforráz -
zuk és leszűrjük. A hagymát fel -
aprítjuk és olajon megfonnyaszt -
juk, majd hozzáadjuk a megmo -
sott rizst és a végén a darált ser -
téshúst. Jól átpirítjuk, sózzuk,
bor sozzuk, majd bele keverjük az 
egész tojást, és összeforgatjuk.

A szőlőleveleket megtöltjük a 
töltelékkel, ahogy a töltött ká -
posz tát szoktuk, és egy lábosba
egymás mellé sorban lerakjuk.
Annyi vizet vagy húsleves lét

ön tünk rá, ami ellepi, és kis lángon puhára főzzük. A sóskát megtisztítjuk, össze -
vágjuk, és a megmaradt zsírban megpároljuk. Meghintjük két kanál liszttel,
majd a főzővízből kiveszünk két kanállal és felöntjük.

Ha megfőtt a sóska levét ízesítjük cukorral, tejföllel. A végén a töltikéket ki -
szedjük, a tejfölös sóskával és főtt burgonyával tálaljuk.

Nyárlőrinci tutajos
Egy régi alföldi pásztor étel receptjét mutatjuk be, valódi magyaros ízekkel.
Hozzávalók: 15 dkg szalonna, 2 közepes vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma,

40 dkg tarhonya, 1 kg burgonya, pirospaprika, a só, bors.
A szalonnát felkockázzuk a hagymával együtt és olajon kisütjük, illetve meg -

fonnyassztjuk. Hozzáadjuk a tarhonyát majd ezzel is összepirítjuk. Ezután hoz -
zá adjuk a felkockázott burgonyát is, kissé átdinszteljük és megszórjuk pirospap -
ri kával. Felöntjük, vízzel beletesszük az összenyomott fokhagymát, és puhára
főz zük. Ha a krumpli és a tarhonya is puha hagyjuk egy kissé kihűlni majd
krumpli törővel összetörjük.

A végén, mint kis gombócokat tálaljuk friss salátával vagy savanyúsággal.
Csípősen nagyon finom. (noinetcafe)

Mi kétszerezi meg ötven év
felett a stroke kockázatát?

A tartós depresszió kétszeresére növeli a stroke veszélyét az 50 éven
felülieknél – derül ki egy friss kutatásból, amely szerint a kockázat a depresszív
tünetek csillapodása után is megmaradt.

Amerikai kutatók 16 178
fő adatait vették górcső alá,
akik kétévente nyilat koztak
a depresszióra utaló tüne -
teik ről, az esetleges strokera
vonatkozó kór előzményük -
ről, illetve az azzal kapcso -
latos kockázati tényezőkről
1998-tól 2010-ig.

A Jour nal of the Amer i -
can Heart As so ci a tion című
szakfolyóiratban meg jelent
ta nulmány 1 192 stroke-os
esetet említ a résztvevők kö -
ré ben a 12 év alatt.

Azoknál, akik két egymást követő interjún súlyos depressziós tünetekről szá -
moltak be, több mint kétszeresére növekedett az első stroke kialakulásának koc -
kázata azokhoz képest, akik sosem adták jelét a mentális betegségnek.

Azoknál pedig, akiknek valamelyik interjún volt depresszív panaszuk, ám az
utána következőn már nem, 66 százalékkal magasabb stroke kockázattal szem -
besültek.

„Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a depresszió hosszú távon növeli 
a stroke kialakulásának veszélyét” – magyarázta a kutatást vezető Dr. Paola
Gilsanz, a Har vard Egyetem munkatársa.

„Tekintettel a depresz sziós tünetek időbeli válto zá sára, s azok stroke-kal va ló 
összefüggésére, meg kel lett állapítanunk, hogy az emelkedett stroke-kockázat
még azután is megmarad, hogy a depresszív panaszok csillapodnak” – tette hoz -
zá a szakember, aki szerint csak több mint két év után látszik aránybeli csök -
kenés.

Korábbi vizsgálatokból már tudjuk, hogy a depresz szió együtt jár a magas
vér nyomás, a központi idegrendszeri problémák és a gyulladásos betegségek
emelkedett kockázatával.

A mentális probléma akár fel is erősítheti a háttérben meghúzódó érrendszeri
gondokat, beleértve a gyulladásokat és a pitvarfibillációt is. Az érintettek to váb -
bá hajlamosabbak a dohányzásra, és kevesebbet mozognak.

                             (noinetcafe)

Hu mor
A kakas kergeti a tyúkot a baromfiudvaron. A gazda nézi egy ideig a

hajszát, majd odavet egy karéj kenyeret. A kakas azonnal elfelejti a tyúkot és
a kenyérre veti magát. A gazda felsóhajt:

- Drága jó Istenem, add, hogy sose legyek ilyen éhes...

***
Egy férfi a házassági évfordulóra vesz a feleségének egy aranygyűrűt gyé -

mántberakással. A haverja megkérdezi:
- Te, a feleséged nem egy terepjárót szeretett volna?
- De igen, csak sajnos hamis terepjárót nem tudtam szerezni.

Mézes füstölt sonka
A tartalmas és izgalmas ízek kedvelőinek

ajánljuk a következő receptet, amelyben a füs -
tölt sonka kap új értelmezést. Az édes mázzal
lekent sonka készülhet gázgrillen vagy kamado
grillen, a lényeg a lassú és hosszú sütésen van.

Az előre befűszerezett, majd lassan sütött
sonka akár a húsvét új sztárja is lehet különleges 
ízvilágánál fogva. Az idén korán érkező húsvétig még egy főpróba elkészítése is
belefér, hogy megismerkedj ezzel az enyhén csípős, de mégis édes, füstös és lé -
dús sonkával, amely zöldkörettel és tepsis burgonyával is megállja a helyét.

Hozzávalók: 2,7 kg sonka, 240 ml ananászlé, 180 ml csirke alaplé, 120 ml
méz, 30 ml olaj, 15 g fekete bors, 15 g pa prika, 15 g cukor, 10 g só, 10 g száraz
mustár, 2,5 g cay enne bors, 2,5 g őrölt szegfűszeg.

Elkészítés: 
1. A recept előkészítése már a sütést megelőző este elkezdődik a sonka be fű -

szerezésével. Készítsd el a fűszerkeveréket a pa prika, a cukor, a só, a fele mustár, 
a bors és a cay enne bors összekeverésével.

2. A fűszereket dörzsöld bele a sonka felületébe, majd szorosan tekerd bele
fóliába és tedd a hűtőbe éjszakára.

3. Másnap, a sütés előtt legalább egy órával vedd ki a sonkát a hűtőből, és
hagyd szobahőmérsékleten pihenni, már a fólia nélkül.

4. Amíg a hús pihen, fűtsd fel a grillt 100 °C-ra.
5. Ha a grill elérte a megfelelő hőfokot, tedd fel a húst, és süsd/füstöld hat

órán keresztül.
6. Sütés közben készítsd el a mázat: ehhez a csirke alaplét öntsd egy edénybe

180 ml ananászlével, az olajjal, a megmaradt mustár felével és a szegfűszeggel.
7. A keveréket melegítsd, de ne forrald össze, majd ezzel kenegesd a sonkát

minden órában.
8. A sütés vége felé készítsd el a mázat is, amihez használd fel a maradék

hozzávalókat: az ananászlevet, a mustár végét és a mézet. Az utolsó órában ezzel 
kend le többször a sonkát, hogy szép fényt kapjon.

Ex tra tippek:
• Méz helyett használhatsz azonos mennyiségű karakteresebb ízű juhar sziru -

pot is.
• A recepthez használj egész, konyhakész sonkát.
• Ha nem faszenes grillen vagy füstölőn készíted az ételt, használj füstölő -

dobozt és almafa chipset. (grillreceptek.hu)
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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.

• Fogtechnikai laboratórium FOG -
TECH NIKUST KERES. Telefon: 0722-  
893776.

• HOMLOKZATI HŐSZIGE TE -
LŐ KET, bri gá dokat keresünk angliai
mun kára januári kezdéssel. Telefonszám:
0756- 295 736; e-mail: angliaiszigetelo 
@gmail.com.

• VÁSÁROLOK 3, vagy 4 szobás
tömb házlakást első, vagy második e me -
leten garázzsal, 2 fürdőszobával. Te -
lefon: 0735 501 529

• Két aranyos, 3 hónapos nőstény
KU TYAKÖLYÖK szerető gazdit, vagy 
gaz di kat keres. Érdeklődni a 0745 157
968- as telefonszámon lehet.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem Pethő Zol tán -
nak, szeretett felesége elvesztése miatt.

Nyugalma legyen csendes.
Marchis Mária

Őszinte részvétünk a Sólyom
csa ládnak a szeretett férj, apa,
após és nagyapa

SÓLYOM ANDRÁS
elvesztése miatt.
Isten nyugtassa békében!
A Szász és a Baczur család.

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak

SÓLYOM ANDRÁS
elhunyta miatt érzett mély fáj -

dal má ban. A Fábián család.
 

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk drága
szü leinkre

SZÉKELY ZOLTÁNRA,
aki 31 éve, és

SZÉKELY ZOLTÁNNÉ
(született Vajda Elvira),

aki 13 éve eltávozott szerettei
kö ré ből. Emléküket kegyelettel
őrzi lá nyuk Ibolya, fiúk Zoltán, a
Bónis és a Meszmer család.

Fájó szívvel emlékezünk azokra
a szomorú januári napokra, amikor
drá ga szüleink, a volt felsőbányai

GRIBB ÁGNES
(született Barkóczi),

35 éve és
GRIBB FERENCZ,

16 éve örökre eltávoztak szeret te ik
köréből. Emlékük örökre élni fog szí -
vünkben. Nyugalmuk legyen csen des.
Le á nyuk, vejük, unokáik család ja ik kal.

Szomorú az út, mely sírodhoz ve -
zet, / Hol megpihent a Te jóságos szí ved.

11 éve annak a szomorú napnak,
a mikor a szeretett

SUTA OCTAVIAN
(OTTI)

eltávozott az élők sorából.
Emlékét kegyelettel őrzi fele sé -

ge Éva, lánya Évike és családja.

Örök álom zárta le két sze med,
/ Megpihent az értünk dolgozó
kezed. / Hiába borít már a temető
csendje, / Te itt élsz szívünkben
mindörökre.

Fájó szívvel és könnyes szem mel
emlékezünk arra az 5 évvel ezelőtti
ja nuár 16-ra, amikor a legdrágább
édes a nya és anyós, a koltói

özv. LADÁNYI  KATALIN  
szíve utolsót dobbant, fáradt test e 

örökre megpihent. 
Drága emlékét ke gye lettel őrzik

fia, két lánya és vejei.
Nyugodalma legyen csendes!

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel bú -
csú zunk a drága testvértől,
sógornőtől és keresztmamától

KOVÁCS MÁRIÁTÓL
született Ledar

aki 86 éves korában itt hagyta sze -
retteit. Nyugalma legyen csendes.

A gyászoló család

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

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyűjteményben

FALINAPTÁR 2016-RA

A 12+1 oldalas, lapozható fali -
naptár összeállításához felhasznált
fo tók és filmnegatívok ezúttal a Bu -
dapes ten élő Császy Alíce gyűjte -
ményéből származnak, a képek ja -
vát édesapja, Császy Pál készítette
1940-44 között, valamint az 1960-
 as években, Nagybányán.

A mindössze 300 számozott pél -
dányban kiadott falinaptár kia dói á -
ra 30 lej, megvásárolható a Teleki
Ma g yar Ház iro dá jában!

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

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

* GYÓGY TOR NA – találko -
zunk minden kedden 16.30 és 17.45 
órá tól a Házban!

* TÁNCHÁZ - minden hétfőn
du. 5 ó rától aprók tánca, 6 órá tól kö -
zös nép daltanulás, 6,30-tól nép tánc -
táboro saink, 7,30-órától nagyok tán -
ca. Ok tatók: Kása Zsolt és Melinda!

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. január 21.

0747017580 – Csoma Bea 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

KÉZMÍVES SZOMBAT
Január 23-án 11-14 óra között!

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától!

Értéktár-mozgalom
Nagybányán

Január 29-én (a múlt héten
meghírdetetthez képest egy héttel
később), pénteken 18 ó rá ra szere -
tet tel várjuk mindazokat a Teleki
Ma g yar Házba, akik – a hun gari -
kum- mozgalomhoz kapcso ló dó an 
– egy nagybányai, illetve bá nya vi -
déki értéktár összeál lításá ban, il let -
ve egy helyi értéktár-bizottság meg -
alakításában szeretnének köz remű -
ködni. Részletek, információk a Te -
leki Házban, vagy a 0744-919- 166-
 os telefonszámon. (TMH)

A Művészeti
Középiskola diákjainak

ÚJÉVI
HANGVERSENYE

2016. január 21-én,
17.00 órai kezdettel

a Teleki Mag yar Házban!

Közreműködnek: Marta Andrei,
Sorina Gherman és diákjaik.

A SZERVEZŐK 

– prof. Marta Andrei
és prof. Sorina Gherman –

SZERETETTEL VÁRNAK
MINDENKIT!

Tersánszky Könyvtár

kedden és csütörtökön
16-20 óra között, a Házban!

Tel: 0362-401260
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XIV. Fociszilveszter
szilágysági öregfiúknak

(Szilágynagyfalu, 2015. de cem ber 28.)
Az idei Fociszilveszter megrendezésének felelősségét Szilágy nagy -

falu RMDSZ szervezete vállalta magára. A jelentkezési, benevezési
határidő 2015. de cem ber 17-én délig tartott, míg a sorso lás-cso port -
beosztás délután öt órakor történt az RMDSZ zilahi szervezetének
főtéri székházában a következő érdeklődők jelenlétében: Sütő József,
Csóka László, Ősz Sándor, Reznek Zoltán, Fórizs Csaba (Nagyfalu al -
polgármestere), Farnas Ferenc, Balogh Tibor és Kovács Kuruc János.

A házigazdák kérésére a 24 bene ve -
zett csapatot három helyszín – Szilágy -
nagyfalu, Szilágyperecsen és Hídvég
(Maieriste) tornatermeibe sorsoltuk min -
denütt két négyes csoportot alakítva ki. 
Sajnos munkánk ezen része újból fe les -
legesnek bizonyult, mivel Zilah utólag
visszalépett, Szilágycseh pedig nem je -
lent meg csapattal (létszámhiányt okol -
va mindketten) a torna reggelén. Újból
átgyúrásra került volna sor, szeren csé -
re jelentkezett még Bogdánd, a Mázsa-
 patak mellől, míg egy csoportban pe -
dig csak három csapat ,,versenghetett”. 
De ne siránkozzunk azért, mert ilyen
szép számú jelentkezés eddig nem volt
az utóbbi tizennégy év alatt (még négy
csapat öreg-öregfiú csapat is Sám son ból,
Désházáról, Zsobokról és Bagosról e -
mel te rendezvényünk hangulatát). In -
kább nézzük az eredményeket, öreg fi a -
ink teljesítményét. (Helyszűke miatt csak
a végső sorrendet áll módunkban kö zöl -
ni. Szerk. megj.)

A 3. helyért 7 méteres rúgásokkal
döntöttünk: Szilágy perecsen- Szilágy -
nagyfalu II. 4-3

A döntő mérkőzést Almási Tibor és
Lapiş Sorin vezette: Sarma ság-Szi lágy -
nagyfalu I. 0-1

A 2015-ös Fociszilveszter végső sor -
rendje tehát: 1. Szilágynagyfalu, 2.
Sarmaság, 3. Szilágyperecsen, Szilágy -
nagyfalu II (Boglar Champ – Németi
Öcsi a gom bászkirály csapata).

Közben az öreg-öregfiúknak is jut -
tattunk terepet néha-néha, így a díjki -
osz tásra este 7 órakor kerülhetett sor.
A 27 részvételi díjat Fórizs Csaba al -
polgármester osztotta ki; a támoga tók -
nak és az arra érdemeseknek Fóris Lász -

ló RMDSZ elnök adta át az okle ve le -
ket; a játékvezetőknek Májer Elemér i -
gazgató kézbesítette  diplomákat. A leg -
idősebb játékos-játékvezető díjat Sző -
nyi Levente esperes nyújtotta át Faza -
kas Bélának; Csóka Tibor a megyei ta -
nács alelnöke kupát és diplomát adott át
Lakatos Károlynak (legjobb játékos),
Garbac Szilárdnak (gólkirály) és Lá zár
Dánielnek (legjobb kapus). A III. he -
lye zett Szilágyperecsen csapatának Szi -
lágyi Róbert István alprefektus adta át
a kupát és az oklevelet; a II. helyezett
Sarmaságnak Végh Sándor szenátor
nyújtotta át a serleget és a diplomát,
míg végül (eddig tizennégyszer) Seres
Dénes képviselő a Szilágy Megyei
RMDSz elnöke köszöntötte az egybe -
gyűlteket és kézbesítette a vándor ku -
pát, az I. hely serlegét és az oklevelet
Szilágynagyfalu I csapatának. Kilenc -
ven oklevelet készített Szalai István az
Infograph irodán de mégsem volt ele -
gendő. Kimaradt Bogya Ferenc és Szi -
gyártó Zsolt játékvezető az öreg- öreg -
fi úk néhány csapata, amiért elnézé sü ket
kérjük; újév után bocsánatkérésünkkel
egybevéve pótoljuk a hiányokat. 

Gratulálunk annak a 16 öregfiú és 4  
öreg-öregfiú csapatnak, akik minden el -
várásnak öntudatosan megfelelnek. Fiúk,
értetek van ez a rendezvény, rólatok és
a szeretetről szól minden!

Találkozunk 2016. május 21-én (Ar -
dón, Diósadon vagy Szilágyballán, még
nem tudom); 

Addig is boldog, egészségben eltöl -
tött sikeres új esztendőt kívánunk min -
den kedves focirajongónak!

Zilah, 2015. de cem ber 30-án,
Kovács Kuruc János

Női kézi: Neagu az év játékosa, két győri az év csapatában
A román nemzeti csapat és a Buducsnoszt kiválóságát, Cristina Ne -

agut meggyőző fölénnyel választották meg 2015 legjobb női ké zi lab -
dá zójának a Hand ball Planet kézilabdás szakportál hagyományos év
végi szavazásán. Az átlövő húzóembere volt a decemberben vb- bronz -
érmes válogatottnak és a BL-győztes montenegrói klubnak.

Neagu holtversenyben az előző BL-
 kiírás gólkirálynője lett 102 találattal, a 
vb-n szintén a leghatékonyabb gól szer -
zőnek bizonyult, megválasztották MVP-
 nek és bekerült az álomcsapatba. De cem -
ber végi sajtóhírek szerint a Győri Au -
di ETO is szeretné a soraiban tudni, a
mag yar klub már ajánlatot is tett neki.

A szavazáson három földrész ti zen -
hét országából tizenkilenc kézilab da- -
szakíró vett részt. A képzeletbeli do bo -
gó másik két fokán norvég játékost ta -
lálunk. A második helyen a nyártól Győr -
ben játszó Nora Mörköt, a harmadikon
pedig a Rába-partiakat jelenleg is erő -
sítő Heidi Lökét, aki korábban már há -
romszor (2011, 2013, 2014) bizonyult
a világ legjobbjának. A posztonkénti
rangsorról internetes szavazás döntött,
amelyben ugyancsak 14 712 szava zat -
tal magasan Neagu bizonyult a leg jobb -
nak. 

Az év női kézilabdázója 2015-ben
a Hand ball Planetnél:

1. Cristina Neagu (román/Bu ducs -
noszt) 84 pont

2. Nora Mörk (norvég/Larvik) 52
3. Heidi Löke (norvég/Győr) 49
4. Katarina Bulatovics (monte neg -

rói/Buducsnoszt) 44
5. Jovanka Radicsevics (monteneg -

rói/Vardar) 39
Az év csapata 2015-ben:
Kapus: Paula Unguareanu (román/

Nagy bánya)
Jobbszélső: Jovanka Radicsevics

(mon tenegrói/Vardar)
Jobbátlövő: Nora Mörk (nor vég/

Lar vik)
Irányító: Cornelia Groot (hol land/

Győr)
Beálló: Heidi Löke (norvég/Győr)
Balátlövő: Cristina Neagu (ro mán/ 

Buducsnoszt)
Balszélső: Siraba Dembélé (fran cia/ 

Vardar)
Védő: Danick Snelder (hol land/

Thüringer HC)
A posztonkénti legjobbak (a szur -

kolók szavazatai alapján):
Kapus: Paula Unguareanu (ro mán/

Nagybánya) 65 százalék
Jobbszélső: Carmen Martín (spa -

nyol/CSM Bucuresti) 48 százalék
Jobbátlövő: Nora Mörk (nor vég/

Larvik) 52 százalék
Irányító: Cornelia Groot (hol land/

Győr) 53 százalék
Beálló: Oana Manea (román/CSM

Bucuresti) 47 százalék
Balátlövő: Cristina Neagu (román/ 

Buducsnoszt) 71 százalék
Balszélső: Camilla Herrem (nor vég/

Holstebro) 44 százalék
Védő: Danick Snelder (hol land/

Thüringer HC) 33 százalék
(Nemzeti Sport)

Nincs meglepetés: Messi ötödször aranylabdás
Nem történt meglepetés, Lionel Mes -

si nyerte a FIFA és France Foot ball
Aranylabdáját 2015-ben. Az év gólja a
brazil Wendell Liráé, az év női játé ko -
sa Carli Lloyd lett. 

A várakozásoknak megfelelően Li -
o nel Messi lett az aranylabdás, a Bar -
ce lona spanyol bajnok és kupagyőztes, 
Bajnokok Ligája-győztes és klubvi lág -
bajnok játékosa Cristiano Ronaldót és
Neymart előzte meg a zü richi gálán.  

LIONEL MESSI
Született: 1987. június 24., Rosario

(Argentína)
Magasság/testsúly: 169 cm/67 kg
Klubjai: FC Bar ce lona (2004- )
Posztja: támadó, támadó közép pá lyás
Válogatottság/gól: 105/49
Első mérkőzés a válogatottban: 2005.

augusztus 17. (Magyarország el len, 2-1)
Első gól a válogatottban: 2006. már -

cius 1. (Horvátország el len, 2-3)
Eredményei: Aranylabda (2009), FIFA

Év játékosa (2009), FIFA-Aranylabda

(2010, 2011, 2012, 2015), világbaj no -
ki ezüstérmes (2014), klubvilágbajnok
(2009, 2011, 2015), Bajnokok Ligá ja-
 győztes (2006, 2009, 2011, 2015), Eu -
rópai Szuperkupa-győztes (2009, 2011,
2015), spanyol bajnok (2005, 2006, 2009,
2010, 2011, 2013, 2015), spanyol Ki -
rály Kupa-győztes (2009, 2012, 2015), 
spanyol Szuperkupa-győztes (2005, 2006,
2009, 2010, 2011, 2013), olimpiai baj nok
(2008), U20-as világbajnok (2005)

Íme, az év csapata: 
Manuel Neuer (német, Bayern Mün -

chen) - Thiago Silva (brazil, Paris Sa -
int-Germain), Marcelo (brazil, Real Ma -
d rid), Sergio Ramos (spanyol, Real Ma -
d rid), Dani Alves (spanyol, FC Bar ce lo -
na) – Andres Iniesta (spanyol, FC Bar -
ce lona), Luka Modric (horvát, Real Ma -
d rid), Paul Pogba (francia, Juventus) – 
Neymar (brazil, FC Bar ce lona), Lionel
Messi (argentin, FC Bar ce lona), Cris ti -
a no Ronaldo (portugál, Real Ma drid)

(az Origo nyomán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


