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Nagybánya megmutatná, hogy 
milyen az igazi vendégszeretet

A nyitás jegyében telne a kulturális főváros éve a pályázat írói
szerint. Bár van néhány érdekes ötlet, összességében nem túl meg -
győző a dokumentum.

Nagybánya meglepetésként került az
Európa Kulturális Fővárosa 2021 pá lyá -
zat rövidlistájára Bukarest, illetve az e -
sélyesként emlegetett Kolozsvár és Te -
mesvár mellé. A pályázata nem kínál
sok újdonságot a többi pályázathoz ké -
pest, itt is többnyire a multikulturális
jelleget hangsúlyozzák, no meg a város 
földrajzi fekvését. 

A szerzők már a dokumentum elején 
felvezetik, hogy a földrajzi fekvésre fog -
ják építeni a pályázatot: Nagybánya az
a város, amely Magyarország és Uk raj -
na közvetlen szomszédságában, Len gyel -
országtól, Szlovákiától és a Moldovai
Köztársaságtól csekély távolságra fek -
szik. Ebből a földrajzi behatárolásból,
és abból, hogy a városban a románok
mellett magyarok, németek, zsidók, ro -

mák és ruténok is laknak, arra a követ -
keztetésre jutnak, ez tanúbizonysága an -
nak, hogy miként viszonyulnak az inter -
kulturális párbeszédhez és a kulturális
sokszínűséghez. 

A pályázatírók szerint a tolerancia
abban is megnyilvánul a városban, hogy
mintegy nyolc vallás fér meg egymás
mellett, sőt mi több, a város közvetlen
közelében, Nagysomkúton az egyik leg -
jelentősebb romániai menekültköz pont
működik. 

Nagybánya számára az is aján lás ként
szolgál a kultfőváros cím kapcsán, hogy
a National Geograghic 2015-ös úti cél-
 listáján Máramarost a 20 kihagy ha tat -
lan turisztikai célpontok közé sorolta.

A kulturális főváros projektbe a kör -
nyező vidéket – a Lápos (folyt. a 2. old.)

Felkérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, irassák be gyermeküket
az előkészítő osztályokba a 2016-2017-es tanévre. Az iratkozási i dő -
szak hétfőn, február 29-én kezdődik. Rendkívül fontos, hogy rövid i dőn
belül megtörténjenek a beiratkozások, hogy nyilvánvalóvá váljon, hány
előkészítős gyermekre lehet számítani a következő tanévben.

- Németh Lálszó Elméleti Líceum
- Nagybánya, titkárság: Luminişului ut -
ca, 1., telefon: 0262-213586, tanítónő:
Csendes Mónika (telefon: 0746-980606)

- Nicolae Iorga Általános Iskola -
Nagybánya, titkárság: Gheorghe Bi laş cu 
utca, 1., telefon: 0262-276315, taní tó -
nő: Iloc Judit (telefon: 0726-396540)

- Felsőbányai Műszaki Líceum,
titkárság: Aleea Minerilor utca, 1A., ta -
nítónő: Laurán Angéla (telefon: 0740- 
 809885)

- Leöwey Klára Elméleti Líceum
- Máramarossziget, titkárság: 22 De -

cembrie 1989 utca, 2., telefon: 0262-
311085

- Hosszmezői Általános Iskola, tit -
kárság: Principală utca 133., telefon:
0262-370603

- Petőfi Sándor Általános Iskola 
-  Koltó, titkárság: Koltó, 35., telefon:
0262-289121

- Alexiu Berinde Általános Iskola
-  Szinérváralja, titkárság: Unirii tér,
1., iratkozás mag yar tagozatra: Asz ta -
los Ilona (telefon: 0742 -599185)

- Kós Károly Általános Iskola  - 
Szamosardó, iratkozás mag yar tag o -

zatra: Nagy Annamária (telefon: 0735- 
223010)

- Domokosi Általános Iskola  -  Do -
mokos, Magyarlápos, iratkozás mag yar
tagozatra: Molnár Judit (telefon: 0742-
239221)

- Monói Általános Iskola, iratko -
zás mag yar tagozatra: Lakatos Etelka
(telefon: 0757-640761)

- Magyarberkeszi Általános Isko -
la, iratkozás mag yar tagozatra: Ven czel
Piroska (telefon: 0758-616787)

Kérjük a kedves szülőket, ha
bármilyen problémát, nehézséget,
esetleg elutasítást észlelnek a bei -
rat kozás során, jelezzék az egye sü -
let képviselőjénél, tel: 0740-176757, 
e-mail:

iskolainkert@nagybanya.ro

Közgyűlést tart a 
Főtér Fesztivál

Egyesület 
Tisztújító és szabályzat mó -

do sító közgyűlésre hívja tag ja -
it a Főtér Fesztivál Egyesület.

Tagnak számít alanyi jogon min -
den aktív civil szervezet, intézmény
és csoportosulás egy-egy képviselője 
és magánszemélyek, akik kérték a tag -
ság elnyerését.

A közgyűlés napirendi pontjai: a
10. Főtér Fesztivál kiértékelése, a mű -
ködési szabályzat módosítása, tiszt ú -
jítás, a 2016-os szervezőcsapat meg -
választása, programajánlás. 

A működési szabályzat modó sí tá -
sának a célja a hatékonyabb, gör dü lé -
kenyebb és eredményesebb szer ve zés.
Módosítási javaslatokat bármelyik szer -
vezet (mint a Főtér Fesztivál Egye sü -
let tagja) beküldhet. A jelenlegi sza -
bályzat elérhető a Főtér Fesztivál hon -
lapjának kapcsolat-oldalán (www.fo -
ter fesztival.nagybanya.ro), valamint i -
gényelhető emailen (foterfesztivál@
nagybanya.ro).

A javaslatok beküldési határideje
2016. február 8. A javaslatokat a
foterfesztivál@nagybanya.ro email
címre várjuk. További információk te -
lefonon: 0745 363 441

A közgyűlés 2016. február 10- én, 
18 órától lesz a Teleki Mag yar Ház -
ban.

Pintér Zsolt,
a Főtér Fesztivál Egyesület elnöke

A nyugdíjas „Nagy család”
Farsangi bált szervez február

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

te lefonszámon lehet.

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 február 5-
 én, pénteken 18.00 órától kerül sor a
Vá rosi Színház nagyter mé ben.

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 Mesék szárnyán mesevetélkedő dobogós csapatai:

I. díj - Szélvész, II. díj - Víz, III. díj - Sünik. Részletek a 3. oldalon.

A hét mottója:
,,Az elme csupán fekete-fehér. Az élet

olyan, mint a szivárvány.” (Osho)

Iratkozás mag yar előkészítő
osztályokba Nagybányán

és a megye többi településén
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Egyházi hírek
* Koltón és Katalinban január 31-

 én, vasárnap délelőtt elkezdődik az i -
ma hét a következők szerint:

Vasárnap délelőtt mindkét gyü le -
ke zetben Nt. Szabó István János vá mos -
gálfalvai lelkipásztor és a kórus szol gál.

Katalinban:
Hétfőn délután 6 órától: Ft. Román 

János római katolikus esperes,
Kedden délután 6 órától: Nt. Huszár

László szinérváraljai lelkipásztor,
Szerdán délután 6 órától: Nt. János 

Csaba nagybányai baptista lelkipász tor
végzi a szolgálatokat

Koltón:
Csütörtökön délután 6 órától: Nt.

Dénes Béla albisi lelkipásztor,
Pénteken délután 6 órától: Vin czé -

né Pálfi Judit egyházkerületi missziói
előadótanácsos,

Szombaton délután 6 órától: Nt. Bal -
la Gábor vámfalui lelkipásztor hirdeti
Isten Igéjét.

Katalinban és Koltón február 7-én 
Ecsedi Árpád helyi lelkipásztor szol gál,
és az úrvacsora jegyeit is kiszol gál tat -

ják a közelgo Böjtfő ünnepére.  
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra özvegy Lábas László test -
vérünket, akit 67 évesen szólított ma -
gá hoz az Úr. Nyugodjon békében!

* A veresvízi Krisztus Király plé -
bánia szervezésében ismét

DON BOSCO NAPOK 
2016. január 28-31.

További programok: 
Pénteken 17.00 órától kóruspróba;

18.00 órától ifjúsági szentmise; 19.00
órától zenés szentségimádás. Film ve -
títés és csoportos beszélgetés Don Bos -
co életéről. Don Bosco kvíz

Szombaton 15.00 órától csocsó- és
ping-pong-bajnokság. Társasjáték és twis -
ter; 18.00 órától szentmise. Buli és ka -
raoké

Vasárnap 15.00 órától plakátolás
az Irgalmasság felfedezőtúra képeiből;
16.00 órától kóruspróba – ministráns -
próba; 18.00 órától ünnepi búcsús if -
júsági szentmise. A csapatok rövid elő -
adása Don Boscoról. Díjazás

Bunda Csilla Annamária

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a
nagybányai óvodák és napközik területén:

- 30-as Számú Napközi (óvoda -
cso portja), Zazar negyed, str. Victoriei
110., óvónő: Barcs Éva, telefon 0722-
879 657

- 30-as Számú Napközi (napközis
csoportja), Zazar negyed, str. Victoriei
110. , óvónő: Tunyogi Imola, telefon:

0755-202 175, Tönkő Anita, telefon:
0741-531 524

- 20-as Számú Óvoda, B-dul Bu -
cureşti 20. (Eurohotel-lel szemben), ó -
vónő: Vári Renáta Melinda, telefon:
0741-330 801

- A Németh László Elméleti Lí ce -
um óvodacsoportjai (iratkozás a Né meth
László titkárságán str. Luminişului 1.):

1. óvodacsoport,  Industriei u. 1., ó -
vónő: Ignát Etelka, telefon: 0742-027 848,

2 . napközis csoport, Crişan u. 15.,
óvónők: Vincze Melinda, telefon: 0735-
 500 526, Görög Ágnes, telefon: 0724- 
5 299,

3. Wal dorf napközis csoport, Lu -
minişului u. 1., óvónő:  Kerekes Gab -
riella, telefon: 0742-146 735

- Step by Step Óvoda (napkö zi cso -
port), str. V. Babeş 2. (a volt Ciocan ut -
ca végén), óvónők: Torkos Erika, te le -
fon: 0740-811908, Ma jor Kinga, tele -
fon: 0765-161 986

- Otilia Cazimir Napközi, str. Ba -
natului (V. Alecsandri - Hatvan ne gyed),
óvónő: Almási Lilla, telefon: 0741-
200 977, Munteanu Erika, telefon: 0745-
148630

Kérjük a kedves szülőket, ha

bármilyen problémát, nehéz sé get,
esetleg elutasítást észlelnek a bei -
ratkozás során, jelezzék pro g ra -
munk képviselőjénél, telefon: 0740-
176757, e-mail:

iskolainkert@nagybanya.ro

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.

Nagybánya megmutatná, hogy
milyen az igazi vendégszeretet

(folytatás az első oldalról) vidékét, az
Iza völgyét, Máramarosszigetet és Fel -
sőbányát is bevonnák: a kulturális és a 
turisztikai pro gram egy részét ezeken 
a helyszíneken valósítanák meg. 

A szerzők szerint amikor a projekt
kidolgozásának nekiálltak, számos elő -
ítélettel kellett megküzdeniük, első sor -
ban ami a tágan vett kultúra fel hasz ná -
lását illeti, amely lehetőséget teremt het
az új kifejezésmódok létrehozására. E -
mellett sokan abban sem hisznek, hogy
egy negyedmilliónál kevesebb lakos -
sal rendelkező, az ország északi ré szén,
egy elfelejtett vidéken fekvő város el -
nyerheti a kulturális főváros címet. 

A koncepció a vendégszeretet kul -
túrájára épül, amelyek révén nyit ná nak
a kulturális és kreatív iparágak felé, a
várost a kulturális, gazdasági és szo -
ciális körforgás részévé, helyszínévé
tennék. 

Házigazgaként a város arra törek -
szik, hogy 2021-ben a kulturális fel ho -
zatal minél nagyobb közönséget meg -
szólítson, erre a zene, a képzőmű vé szet, 
a divat, a fotóművészet, a gaszt ro nó -
mi a, a dizájn, a színház és az irodalom 
területeit lefedő 12 fesztivállal, vá sár -
ral, nemzetközi versenyekkel készül. 

Ezeket a rendezvényeket tíz stra té -
giai programcsoport egészíti ki, ame -
lyek nyitott platformokként szol gál nak
a javaslatok, kezdeményezések szá má -
ra, amelyeket független szervezetek, 
kulturális programszervezők java sol -
hatnak: 1. Liv ing Ac a de mia – oktatási, 
közművelődési akadémia, 2. Arte Crafts
– kézművesség, 3. Por tal Semne – a tér -
ség spirituális értékeinek felmutatása,
4. PuLSE – találkozások Európa szí vé -
ben, 5. So cial Art & In ter ven tions, 6.
Dig i tal Mas ters - a technológia elő tér -
be helyezése, az új média eszközei és
a közönség találkozásának az elő segí -
tése, 7. Open Em bas sies – a határok el -
törlése, 8. Play along! - a különféle já -
tékok szabályainak kulturális kon tex -

tusban való felhasználása, 9. Trans la -
t ing tra di tions - életet lehelni a helyi
történelembe és kulturális örökségbe,
10. You are wel come! - a város meg -
nyitása az alkotók, a kreatív emberek,
művészek és egyéb kulturális hozzá -
já rulók előtt, megteremtve ugyanak kor
számukra az együttműködés feltétele it.

Az operatív programok tervezett költ -
ségvetése 34,6 millió euróra rúg: a pá -
lyázatírók a kormánytól 5 millió eu ró -
nyi támogatást remélnek, ha ezt az ösz -
szeget megkapnák, akkor a tervezett
költségvetés 14,43%-át lefednék be lő -
le. Nagybánya önkormányzata vállal -
ná a pályázat kivitelezését fedő költ sé -
gek oroszlánrészét, 24,9 millió eurót
(71,86%), a régió részéről 3,05 millió
euró érkezhet (8,8%), az EU-tól a Me -
lina Mercouri-díjon kívül 1,4 millió
eurót vonzanának be (4,04%), egyéb
forrásokból 0,3 millió euró érkezhet.

(A transindex.ro nyomán)

Iratkozás nagybányai
mag yar óvoda- és

napközicsoportokba
2016-2017

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.
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Szamosardó

Megemlékezés január 22-éről
1989 óta mind Magyarországon,

mind a világ bármely pontján élő ma -
gyarok megünnepelik a Himnusz szüle -
tésének napját, azaz január 22-ét, ami egy -
ben a ha zaszeretet, a hova- és össze tar to -
zás, vagyis a Mag yar Kultúra Nap ja is.

Szerény környezetünkben, Sza mos -
ardón is  megemlékeztünk erről a jeles
napról.

Egy kis terembe gyűltünk össze ki -
csik és nagyok egyaránt, és együtt hall -

gattuk meg Haragos Ilona mag yar sza -
kos tanárnő üdvözlő szavait, majd a VIII.
osztályosok bemutatták a jelenlévők nek
Kölcsey Ferenc életéútját, munkás sá gát.
Intelmei közül is elhangzott néhány,
majd fennhangon szavaltuk el a Him nusz 
mind a 8 versszakát.  

Ezt követően Vicsai János egykori
is kolaigazgató és Nagy Annamária je -
lenlegi igaz gatónő szavait hallhattuk.

A nap fénypontjaként felállva, ma -
gyarokhoz méltó tisztelettel, fenn han -
gon énekeltük el nemzeti imánk első
versszakát.

Nagy lelki támaszként szolgált szá -
munkra, hogy mint nemzeti kisebbség 
meg emlékezhettünk arról a napról, a mely

részben a mi őseink életében is nagy sze -
repet töltött be. Nehéz így, kisebbségben 
felvállalni magyarságunkat, de Kölcsey
szavaival élve : 

„Kinek szívében a haza nem él, az
száműzöttnek tekintheti magát min den -
hol; s lelkében üresség van, mit semmi
tárgy, semmi érzet be nem tölt.”

Legyünk tehát hazánkat szerető em -
berek, s bár milyen körülmények kö -
zött álljunk ki nemzetünkért, és merjük 
kijelenteni: „Igen. Mag yar vagyok!”

Fóris Henrietta

Jogi fogalomtár (14.)

Perbehívási kérelem vagy ke re -
set, keresetlevél (románul cerere de
chemare în judecată) – azon írásba
foglalt perirat, amely által elindul a per
a polgári eljárás esetébe, s mely a lap -
ján a bíróságnak kötelessége, tár gya -
lást tűzni ki és megidézni az érdekelt
feleket. Más szóval általa a felperes bí -
rósághoz fordul, annak érdekébe, hogy 
kérje a törvény alkalmazását egy fenn -
ál ló esetben, amelyben érdekeltsége van, 
vagy jogai sérülnek. Jogalapot a kere -
set számára a Polgári Perrendtartási Tör -
vénykönyv 194-204.-ig terjedő sza ka -
szai képeznek.

A perbehívási kérelemnek ter mé sze -
tes személy esetében tartalmaznia kell
a felek nevét, lakhelyét, személyi szá -
mát, bankszámláját. A felperes megha -
talmazottjának a nevét és minőségét
mely alapján képviseli a felet.  Ügyvéd 
esetében szükséges feltüntetni székhe -
lyének pontos címét.

Ezen kívül a kérelemnek tartal maz -
nia kell az indítandó jogvita tárgyát, s
ennek a felperes szerinti pénzbeli érté -
két, a tényállást és a jogalapot, amelyre 
kérelmét alapozza, az ezekhez kap csol -

ható bizonyítási eszközöket és a fel pe -
res aláírását. Abban az esetben, ha az
indítandó kereset bélyegilletékhez kö -
tött, a kifizetést igazoló bizonylatot is
csatolni kell a benyújtáskor.

 A perbehívási kérelmet az általános 
szabály szerint azon bírósághoz kell be -
nyújtani, amely területi hatáskörében
található az alperes lakhelye, annyi pél -
dányszámba, ahány félnek ezt le kell
közölni.

Például, ha egy egyéni munka vál la -
lói szerződés aláírása esetében, ennek
alkalmazásakor a munkaadó nem tartja 
tiszteletben a túlórázást érintő kikötést, 
s számára nem számít a szerződés ere -
je, a munkavállalónak jogában áll bíró -
sághoz fordulni, amely jogosultság a
per behívási kérelem által történik, an -
nak érdekében, hogy tisztázódjon a jog -
vita és jogai ne maradjanak sértve.

A perbehívási kérelemnek alapot a -
zon elv képez, mely szerint senki sem
harcolhatja ki önmaga az igazságát, ez
csupán az állam erre illetékes intéz mé -
nyei által valósulhat meg.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

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

Máramarossziget

A Mag yar
Kultúra Napja

A Mag yar Kultúra Napja alkal má -
ból Lovász István, a református gyü -
le kezet lelkipásztora és Várady Ilo -
na karnagyasszony kezdeményezé sé -
re megemlékezést tartottak a mára -
marosszigeti református gyüleke ze -
ti házban. A máramorosszigeti re -
formátus gyülekezet énekkara és né -
hány gyü lekezeti tag volt jelen az e -
seményen. Elhangzott nemzeti imánk,
a Himnusz, a Szózat, és néhány szép  
mag yar dal is felcsendült, mint pél -
dául ,,A csitári hegyek alatt...”, sza -
va latok és hazafias énekek is el hang -
zottak.

A rendezvény szeretetvendég ség -
gel és baráti beszélgetésekkel zá rult.
Mindenki jól érezte magát, egyesek
még  táncra  is perdültek.

Legyen  több  ilyen  tálalkozó!
Arvay Emilia, Máramarossziget

Mesék szárnyán
mesevetélkedő

Január 23-án zajlott le a Nicolae Iorga Álta -
lános Iskolában a XVII. Mesék szárnyán mese -
vetélkedő megyei szakasza, amelyen megyénk leg -
jobb nagybányai, szinérváraljai, szamosardói II., 
III., IV. osztályos csapatai mérhették össze já té -
kos feladatokon keresztül azt, hogy mennyire ol -
vasták figyelmesen Kányádi Sándor meséit.

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak és felké szí tő -
iknek - Bálint Tünde, Csendes Mónika Karolina, Czompa
Mónika, Iloc Judit, Tóth-Pál Edit tanítónéniknek -, külö -
nösen az első három helyezettnek:

I. hely: Szélvész - Várdai Kiara Andrea, Mihály Hannah,
Várvédő Bence, Kádár Boglárka, felkészítő Iloc Judit ta ní -
tónéni

II. hely: Víz - Bauer Ervin, Korponay Andor, Balogh
Áron, Lukács Tamara-Kamilla, felkészítő Iloc Judit taní tó -
néni

III. hely: Sünik - Rozsnai Marco, Somai Edina, Han -
czig Bernadett, Roth Katalin Rita, felkészítő Csendes Mó -
nik a Karolina tanítónéni 

Sok sikert a továbbjutó Szélvész csapatnak a Nagy vá ra -
don március 18-20. között megrendezendő országos dön -
tőn!  

Ruskál Enikő megyei szervező

panoramio.com 

ZARÁNDOKLAT LEN GYEL ORSZÁGBA
– 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 reg ge li, 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 2016. január 31-ig, 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 Szmut ku Róbert plébános.
Keretprogram:
1. nap: Indulás Nagybányáról hajnali 4.00 órakor (helyi, román idő sze -

rint). Délután Wadowicében, Szent II. János Pál pápa szülővárosában ellá to -
gatunk a templomba, ahol megkeresztelték, s láthatjuk a házat, melyben szü -
le tett (kívülről). Este érkezünk Czestochowába, Lengyelország „lelki fővá ro -
sá”-ba. Elfoglaljuk a szállásunkat zarándokházban, 2/3 ágyas szobákban.

2. nap: Tiszteletünket tesszük a Fekete Ma donna kegykép előtt, szent mi -
sét tartunk, majd reggelizünk. Ismerkedünk a kegyhely nevezetességeivel, a -
hol sok II. János Pállal kapcsolatos emléket láthatunk, majd keresztutat vég -
zünk. 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 cso -
dálatos termeken keresztül haladva, miközben sóból készült alkotásokban gyö -
nyörködünk. 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. Meg -
tekintjük 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 Ma gas-
 Tátra festői szépségű üdülőhelyén.

4. nap: Reggeli után Ószandecre utazunk, ahol Szent Kinga ereklyéi előtt
imádkozunk, majd Nedec várához kirándulunk, mely hajdan mag yar-lengyel
határvár volt (kb. 15 PLN/fő). Délután a Dunajecen tutajozunk. Ezen a sza ka -
szon a Dunajec határfolyó Szlovákia és Lengyelország között. Igazi felüdítő
pro gram, vadregényes tájak, hegyek között haladva mintegy 10 km hosszan.
(Kb. 50 PLN/fő) A pro gram időjárásfüggő! Estére visszatérünk a szállás he -
lyünkre, vacsora.

5. nap: Reggeli után Zakopánéban megtekintjük a Fatimai Szűzanya cso -
dálatos szentélyét, mely a II. János Pál pápa el len 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. (Bunda Csilla Annamária)
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Hova tovább 21. század?
Január 24-én a XXI. Század Intézet és a Polgári Ma gyar -

országért Alapítvány a budapesti Várkert Bazárban kon fe -
renciát tartott; Keresztény értékek a 21. században címmel,
melynek keretében beszédet mondott Erdő Péter bíboros ér -
sek és Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere.

A bíboros elsősorban azokra a kihí -
vásokra hívta fel a figyelmet, melyek -
kel a kereszténységnek a közeljövőben 
is szembe kell néznie. Ezek egyike a
ter mészettudományok folyamatos és ro -
hamos fejlődése, aminek egyik követ -
kezménye a tudat  állandó változása.
Ezáltal a világról alkotott képünk nem
lett biztosabb, a saját egyéni hely ze tünk
megítélése pedig bizonytalanabbá vált. 
Terjedőben van a természettu do má nyos
értelemben vett egyfajta agnosz ticiz -
mus, ami azt jelenti, hogy a körü löt -
tünk levő világot egyre kevésbé is mer -
hetjük meg. Ennek az lesz a követ kez -
ménye, hogy az em ber tévesen ítéli meg
az élet összefüggéseit, kilátástalannak
látja az élet értelmét és óvakodik a táv -
lati célok kitűzésétől. Nem tudja meg -
különböztetni a jót a rossztól és nem
kö telezi el magát egy hivatás, vagy é let -
állapot mellett. A döntéshozatal nehéz -
zé válik az em ber számára, és ezt i gyek -
szik is magától eltávolítani, vagy ha -
lasztani. Pedig a világ sorsa sokszor mú -
lik azon, hogy a kompetens vezetői mi -
képpen képesek gyors és határozott dön -
téseket hozni.

Ez a szkepticista szemlélet odáig ve -
zet, hogy az em ber azt látja, hogy a leg -
főbb jó a pillanatnyi közérzet, ennek

kell eleget tenni, mert másfelől ott van
a félelem attól, hogy holnap már ez el -
tűnik. Mindez kihatással van az emberi 
kapcsolatokra is, ami az embert indi vi -
dualistává teszi.  Az emberi kapc so la -
tokban a közvetlen beszélgetést fel cse -
réli az audiovizuális informatika, mely
károsan hat a logikus gondolkodásra is.
A valós világ helyett megteremti a ma -
ga virtuális létét, melyben a döntés ho -
zatal mindegyre nehezebbé válik, a mi
egyfajta félelemérzetet generál.

Balogh Zoltán miniszter beszé dé ben
elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a val -
lási életben is a folytonos reformokra
van szükség. A reformokon keresztül a 
kereszténység újrafelfedezése olyan e -
rő, amely erő nélkül Európa nem lett
volna az élet, a kultúra és a minőség i -
gazi otthona. A keresztény értékek fő
e rénye, hogy három forrást tudott egy -
beforrasztani, mégpedig: a bibliai zsi -
dó- keresztény hagyományt, az ógörög
filozófiát és tudományt, valamint a ró -
mai jogot. Ennek birtokában a hatalom   
a kultúrának és a kereszténységnek a
szim biózisával erős tényezővé tette Eu -
rópát.

A vallás mindenkinek a legsze mé -
lyesebb közügye, és minden keresz tény
közösség  olyan kovász, amely ha tással
van a környezetére és amely e lőbb-u -

tóbb a közösséget kenyérré duz zasztja.
A  keresztény értékeket újra és újra

úgy kell értékelni, mint inspirációt és
orientációt, mert ez mint az egyetemes
európai kultúra része, a jobb életet hoz -
ta létre. Euróba bizonyította a törté ne -
lem folyamán, hogy a kereszténység ré -
vén tudott nagyot alkotni, a világ kul -
tú rájának vezetőjévé válni. Ezen ten den -
ciáját pedig a 21. században sem sza bad
háttérbe szorítania.

A vitában szó esett arról a törés vo -
nalról, mely Nyugat- és Kelet-Európát
elválasztja. Ennek okát abban lelik a vi -
tában résztvevők, hogy a nyugati sze -
ku láris humanista szemlélet elszakadt
a keresztény gyökereitől és a tole ran -
ciát előbbre tartja, mint a hit, a kultúra

a és jog védelmét. Nagyon jól mutat -
kozik ez meg az Európát sújtó migráns
válság szemléletében. Ezzel szemben a 
kelet-európai országok még nem he ver -
ték ki a kommunista világ okozta sebe -
ket, főleg abból a szempontból, hogy 
mind a kultúra, mind a keresztény val -
lási értékek területén erős megaláz ta -
tást kellett elszenvedniük.

Mindezeket mérlegelve leszűr het jük,
hogy a kereszténység a 21. században is
egy olyan erő, mely a kihívások elle né -
re biztos támpontokkal szolgál szem lé -
letvilágunk és életcéljaink megva lósí -
tásában. Nemzeti értékeink mellett, ne
taszítsuk el magunk mellől.

Kis Kornél Iván

Fazekas György, az egyik legjobb
romániai mag yar újságíró (II.)

Ebben a hónapban néhány órán át beszélgettem Faze kas György özvegyével.
Osztálytársam és barátom már gyermekkorában foci i mádó volt. Az ötvenes évek elején gyak -

ran felkerestem Gyu rit a veresvízi házikójukban, amelyben egy polc roska do zott a labdarúgáshoz,
az olimpiához fűződő újságkivágásaitól. 1972-től 1989-ig megjelent cikkeit a Teleki Ház könyv tá -
rá nak ajándékozta. Az alábbiakban A régi idők focija című kötetéből szemelgetek. (Boczor József)

FAZEKAS GYÖRGY:

A régi idők focija
(részletek)

Ferenczy Károly (1862-1917), a nagybányai művés zte -
lep egyik alapítójának a sportolás életformája volt...

Több forrásból is kiderül, hogy a sokoldalú sportember 
legnagyobb szenvedélye a labdarúgás volt. Mivel azon ban
a városban ez a labdajáték nem terjedt el, ő szervezte meg
a futballozó társaságot, amelyben fiai, azok barátai, majd
John son angol bányamérnök kapott helyet. Ők rúgdalták
a bőrlabdát a Klastromrét felső részében a sétálók bámu -
latára vagy megdöbbenésére...

A művész mindenféle sportfelszelést hozott magával Nagy -
bányára. Ferenczy Károly Münchenből jött ide. A spor t -
törtészek szerint az ,,angol földről elrúgott labda” főleg
német hatásra gurult felénk.

A Ferenczy-kúriáról és a Klastromrétről a labda a bel -
város felé gurult, az állami gimnáziumba, ahol a művész
fiai, Valér és Béni, valamint a ,,nagykópé” Tersánszky Jó -
zsi Jenő tanult. A Nagybánya és vidéke 1901. május 5-i szá -
ma a következő címmel közölt egy hírt: ,,Nagybányán be -
tiltották a labdarúgást...”

1904-ben már létezett nagybányán futballklub. De mi -
kor alakult? Lázas kutatásaim erdménye: 1903. A Nagy bá -
nya hetilap 1903. augusztus 20-i közleményében ez áll: ,,A 
nagybányai Foot ball Club ma, augusztus 20-án a vásár té -
ren levő pályáján foot ball-versenyt rendez. A mérkőzés
után este hét órakor a foot ball klub táncestélye lesz a
Széchenyi-ligetben...”

***
1921 nyarán Nagybányán is hivatalosan megkezdődött 

a labdarúgó tevékenység...
A közönségtoborzás eleinte cirkuszista módszerrel tör -

tént. A felöltözött futballisták a főtéren gyülekeztek, majd
innen a labdát egymásnak adogatva vonultak az Agyagos
elé. Az így elcsábított közönség ment utánuk.

A CSB (Clubul Sportiv Baia Mare) első játékosai be tű -
rendben a következők voltak: Barta, Darvay, Égly, Lein, 
Kulcsár, Nicora, Petrusca, Róth, Schlézinger, Schuller,
Schulz.

A játék maga amolyan futás, lökdösődés volt a lab dá -
ért. A passzjáték szinte ismeretlen volt, annak volt a leg na -
gyobb tekintélye, akinek sikerül nagyot suttolnia. Ebből a
célból egyesek ólomspiccet tétettek bakancsukra...

1923-ban a nagybányai futballkedvelők nagyon érté -
kes ajándékot kaptak: új pályát a városközpontban, a je -
lenlegi stadion helyén...

1923. április  9. Pályavató hatalmas tömeg előtt...
A híres Nagyváradi Törekvés tisztelte meg vendég já té -

kával Nagybányát... A váradi ászok nem akatak ünnep ron -
tók lenni. Csak 1:0-ra győztek. Húsvéthétfőn a vissza vá gón
ugyanez az eredmény született... (folyt. következik)

Helyreigazítás
Múlt heti cikkemben csodát tettem, mert 10 évvel meg -

hosszabbítottam Fazekas György életét, ugyanis barátom
nem 65 évesen, hanem 56 évesen hunyt el. Sajnos, életem
telén gyakran keletkezik rövidzárlat az emlékezetemben.
Elnézést kérek néhai barátom hozzátartozóitól és olva só -
im tól. (B. J.)

Egyszerűsített
honosítás

(mag yar állampolgárság)

Októbertől az EUROTRANS A -
LA PÍTVÁNY is foglalkozik a ket -
tős ál lam polgársággal kapcsolatos
ügyin té zéssel:

- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése 
Az Eurotrans Alapítvány által biz -

to sított szolgáltatások teljes mér -
ték ben ingyenesek!

Honosítás mellett útlevél-igény lé -
sek, magyar igazolványok, hadiár vák
tá mo gatási kérelmeinek előkészíté sé -
ben is se gítséget nyújtunk.

Érdeklődni a Vasile Lucaciu ut -
ca 1. szám alatti székház irodájában
(RMDSz székház), illetve a kö vet ke -
ző telefon számokon: 0262 – 216593, 
0262-217103 hétfőtől – csütör tökig: 
9.00 és 16.00 ó ra között, pén te ken
9.00 és 14.00 óra között lehet. EU -
ROTRANS ALAPÍTVÁNY:

www.eurotrans.ro
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Téli emlékképek
Elnézve a nagy hófúvást és a hó vi -

harról szóló közvetítéseket, eszembe jut
Petőfi Sándor: Pálnapkor című verse:

,,Itt van a tél, a hideg tél
Közepe,

Zúgolódik az idő kinn
Ízibe.

Zúgolódjék! egyéb dolga
Nincs neki;

Úgy akarja, hagyjuk kedvét
Tölteni.”

Valóban, az ország délkeleti részé -
ben erősen zúgolódik ,,Tél tábornok”.
A tél olyan, mint az a bizonyos római
istennő, Ja nus, két arca van. Az egyik
fagyos, kegyetlen, a másik pihe-puha
paplan a búzavetésen, tréfás kedvű a sí -
zők, szánkózók részére. A vidám gyer -
meksereg ki is használja szabadi de jé ben
(és nem csak). Jól teszi! Mozogjon, csúsz -
káljon, szánkózzon. Még az elesés is
jól esik, ha nem jeges a hó.

Gyermekkoromban mi is sokat szán -
kóztunk dimbes-dombos szülővá ro sunk
biztonságos, kitaposott helyein.

Volt egy háromszemélyes úgyne ve -
zett ródlink. Boldog emlékű édesapám
– amikor csak ideje engedte – elvitt az
öcséimmel együtt szánkózni. Volt egy
hely, amely kimondottan erre volt al kal -
mas. Egy mellékút, ott nem volt for ga -
lom, nem voltunk veszélynek kitéve.
Enyhén kanyargós volt, élvezet volt vé -

gigsiklani rajta. Öcsém ült elől, majd
é desapám, végül én, erősen kapasz kod -
va. Több gyerekes család is részt vett e -
zen a szórakozáson. Azt a ricsajt, vi dám -
ságot nem lehet szavakkal kifejezni. A
legfontosabb szabály mégis a fegye lem
volt, amit apánk tarttatott be, így bal e -
set nem fordult elő.

Amikor tanítónő lettem, télen – ha az
időjárás megengedte – a testnevelés órá -
kat szánkózással töltöttük. Előre örül tek
neki a kis nebulók, igyekezve, nehogy
galiba történjék, mert akkor nincs szán -
kózás! Ha minden rendben volt, hoz -
hatták a szánkóikat. Akinek nem volt, 
az a padtársa mögé ült.

Mikor eljött az ideje, kivonultunk a
megbeszélt helyre. Felmentünk a domb -
tetőre, s egyenként vagy párosan lesik -
lottunk. Elől a bátrabbak, majd a fé lén -
kebbek, én indultam legutoljára a leg -
ki sebbel, leggyámoltalanabbal. A töb -
biek az aljban megvártak, majd újból
e gyütt indultunk sorjában a tetőre. Ott
is megvártak, s aztán hajrá, a völgybe le!
Volt sikongás, még felborulás is a puha 
hóba.

Néha hócsatát is vívtak a merészebb 
fiúk, de sírás nem volt, annál több ki pi -
rult, nevető arc. Az apróbbak voltak a
,,közönség”, harsány kiabálással biz tat -
va a csapatokat.

Az egy órából kettő lett, de senki nem
bánta. Otthon a vidám gyermekeket nem
kellett unszolni az ebéddel, volt ét vágy!

A tanulásra is jótékonyan hatott a do -

log, hiszen csak akkor szerveztünk szán -
kóversenyt, ha a tanulás sem lett elha -
nyagolva. Egymást biztatták, segí tet ték
a gyerekek, csakhogy minden rendben
legyen.

Befejezésül ismét a már említett Pe -
tőfi-versből idézek:

,,Hisz nekünk ez úgysem árthat,
Igaz-e?

Meg nem fázunk - jó meleg van

Idebe.”
(...)

,,Zúgolódjék! egyéb dolga
Nincs neki;

Úgy akarja, hagyjuk kedvét
Tölteni.”

Lejegyezte:
Özv. Csornainé Breuer Erzsébet

nyugalmazott tanítónő
Magyarláposról

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (24.)
-  részlet -

A társasághoz tartozott Fényes Lász -
ló is, aki szocialistának vallotta magát.
Az 1914-es háborúban a szerb harc tér -
ről, ahol mint haditudósító a kato nák -
kal együtt a lövészárkokat bújta, Az est 
részére ragyogó tollal megírt ripor to kat
küldött.

Nem a háborút dicsőítette, hanem az
embereknek ebben a szerencsétlen ség -
ben tanúsított páratlan és értelmetlen hő -
siességét írta meg. Én egy kedves mu -
zsikuscsaládnál ismerkedtem meg ve le.
Jóval fiatalabb voltam, mégis barát sá gá -
ba fogadott. Egyik budapesti utam al -
kalmával úgy hozta a sors, hogy nem
volt szállásom. Megtudta, meghívott hát,
aludjak nála. A Royal szállodában la -
kott, pótágyat vettetett, s amíg alvásra
került sor, elbeszélgettünk. Családi kö -
rülményeim iránt érdeklődött, meg kér -
dezte, kik a szüleim s mi a fog lal ko zá -
suk. Amikor megmondtam, hogy ta ní -
tók, hangjában mély csalódással fe lel -
te:

- Azt hittem, parasztok...
Így felelt volna meg elkép zelésé nek.
Különben találkoztam olyanokkal,

akik Munkácsy világhíre után azt ké p -

zelték, a festőnek, ha valaki akar lenni,
az asztalosinasságon kell kezdenie vagy
más romantikus ipari pályán. Párizs ban
találkoztam egy Kopilovics nevű fes tő -
vel. Borbély volt, s valamelyik bánsági 
apát fedezte fel, hogy nagy festő lesz be -
lőle. Bőkezű támogatással Párizsba küld -
te tanulni. Nem néztem ki belőle sem -
miféle komoly képességet sem a fes tés -
re, sem a művelődésre. Festettem róla
egy arcképet. Ő szombat és ünnep na po -
kon, eredeti foglalkozásához meg fele -
lően, kisegítő munkát vállalt vala me -
lyik borbélyműhelyben, melyet óra bér -
rel fizettek.

Akkori sanyarú sorsomban azt ta lál -
tam mondani:

- Milyen jó magának, hogy tud egy 
kis mellékkeresetre szert tenni.

Azt válaszolta:
- Miért nem ment borbélynak?!...
Az sem utolsó dolog, mikor egy vi -

dám Szatmár vidéki társaságba keve -
redtem, s a bort erővel tukmálták be lém.
Szabadkozásomra a vendéglátó gazda
így szólt:

- Hát micsoda festő maga, ha még
inni se tud!

Ilyen híre volt a festőnek!...

Péter Károly jegyzete:

Virtuális világ
Tény, hogy a rendszerváltás után szü le -

tet tek valamiért másabbak, mint a régebbi ko -
rok gyermekei. Valószínű, hogy az internet és
a média okozza ezt a másságot. Ma min den -
nel – de különösen a rosszal – sokkal, akár 
év tizedekkel előbb találkozik a gyermek, mint
korábban, és nem mindig képes megérteni a
világot, amelyikbe beleszületett.

Régebben a gyerek szét tudta szedni a vek -
kert, megvizsgálhatta a belsejében található
rugót és fogaskerekeket, és ezzel megérthette 
a mögötte lévő mechanizmust, az óra mű kö -
dé sét. Ma hiába szedi szét a kvarcórát. Va la -
mikor, amikor a gyermek először ült a tévé elé, még beszélgetett a ké szü lék kel:
mondta a nyúlnak, hogy hol leselkedik a róka. A mai gyermek már sorsába be -
lenyugodottan veszi észre, hogy nem szólhat bele a dolgok alakításába, és fel -
ad ja a harcot, átadja magát a virtuális világnak. 

Valamikor együtt játszottunk a többi gyerekkel, kint az udvaron. Ha úgy e -
sett, figyelmeztettük kotlósmamát, hogy közeleg a veszély: Héja! Héja!  Más sza -
vakkal: beleszólhattunk a dolgok alakításába. Ma a gyerekek keveset vannak
együtt. A virtuális élet tanítja őket, nem a valóságos, amelyikben a másik gyer -
meknek illata van, véleménye van, ha elesik sír, ha pedig megvigasztaljuk, mo -
solyog, stb. Ma a gyermek azt látja, hogy izomagyú emberek verik be egymás
koponyáját vagy vágják le egymás fejét ordítozó tömeg előtt, s utána, mintha
mi sem történt volna, újra felkelnek. A mai gyermekekben nincs iszonyat, mert 
nem szokták meg a természetes iszonyatot.

Mi a teendő? A szülők, nagyszülők és az iskola feladata, hogy sokkal több,
a reális világból jövő kihívást kínáljanak a gyermekeknek. Kalandokra, vá rat -
lan eseményekre, meglepő helyzetekre, sportra, olvasásra, sok mozgásra, ját -
szásra, az alkotó- és teremtőképesség fejlesztésére gondolok első sorban.

1942. január,
Magyarlápos. 
Akkor is volt

sok hó. Az
udvarunkon

ösvényt
sepertünk.
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Hu mor-zsák

Egy nő meglát egy vezető
nél küli autót, amint éppen gu -
rulni kezd a parkolóból. Fel té -
pi az ajtót, beugrik, és behúzza 
a kéziféket. Amikor kiszáll, lát -
ja, hogy egy pasas áll az autó
mellett. Magyarázólag oda szól
neki:

- Behúztam a kéziféket, mert
gurult.

- Tudom, én toltam.

***

Három gyerek beszélget:  
- A  nagybátyám pap, és a -

mikor az emberek találkoznak
vele, atyámnak szólítják.

- Az én nagybátyám bíbo -
ros, és őt eminenciás uramnak
szólítják.

- Az enyém kétszáz kilós,
és amikor az emberek meg lát -
ják az utcán, azt mondják: Szent 
Isten!

***

Két férfi összeütközik a szu -
permarketben.

- Bocsánat, elbambultam. A
feleségemet keresem.

- Hogyan néz ki a fele sé ge?
- Hosszú lábú, magas, kar -

csú, sző ke hajú.
- Én is a feleségemet kere -

sem... - majd felcsillanó szem -
mel folytatja - De tudja mit?
Keressük inkább a magáét!

***

A kislány nem mer be men -
ni a házba, ahová meghívták,
mert a házigazdáknak van egy
kut yájuk.

- Ne félj - mondják neki-,
nem fog megharapni, mert már 
ismer.

- Tényleg? - kérdezi gya -
nakvóan a kislány. - Akkor
hadd halljam, hogy mondja ki
a nevem.

***

Egy férfi randevút szervez
a haverjának:

- Te, figyelj, ismerek egy na -
gyon dögös csajt. Meg is be szél -
tem vele, hogy este felugrasz
hozzá.

- Hé, várj már! És mi van
ak kor, ha nem tetszik a lány?

- Arra is gondoltam. Ha nem
tetszik a csaj, akkor csak ki -
áltsd azt, hogy: Aúúúúú!, és szín -
lelj asztmás rohamot! Én lent
figyelek a lépcsőházban, és ki -
magyarázom helyetted.

Meg is egyeznek. A haver
fölmegy a lány lakásának ajta -
jához, és becsönget. Az ajtót
nyitó fiatal nő a leg gyönyö rűbb,
akit valaha is látott. Emberünk 
örömmel nyitja a száját üd vöz -
lésre, de a nő hirtelen a torká -
hoz kap, és felkiált:

- Aúúúúúú!

***
A hivatásos vizimentő a ten -

gerparton ingerülten ma gya ráz -
za pályakezdő társának:

- Értsd már meg, hogy ez
nem sporthorgászat! Itt a ki csi -
ket nem kell visszadobni!

***
A skót már tizenöt éve hord -

ja ugyanazt a kalapot. Hosszú
vívódás után rászánja magát,
hogy vegyen egy újat. Be megy
a kalapszalonba, és így szól:

- Na, megint itt vagyok!

***
A To ronto-szigetén élő szó -

rakozott em ber egy reggel fut -
va érkezik meg a kikötőbe, és
látja, hogy a komp a parttól egy 
méternyire van. Átdobja a fe -
délzetre az aktatáskáját, majd
egy merész ugrással ő maga is
a hajón landol. Nagy büszkén
lihegi:

- Sikerült!
Erre az egyik matróz:
- Igen, uram, de miért nem

várta meg, amíg kikötünk?

***
Az ifjú színész haza ér kez -

ve nagy örömmel újságolja az
apjának, hogy megkapta első
sze repét:

- Képzeld - mondja -, egy
olyan férfit fogok játszani, aki
már harminc éve nős.

- Nem baj, fiam - mondja
nagyot sóhajtva az apja-, leg -
közelebb majd biztosan olyan
szerepet kapsz, amiben meg is
szólalhatsz.

***

Az építésvezető kilátogat az
építkezésre, és egy fiatal em bert
lát csellengeni a többiek kö -
zött. Gondolja, most példát sta -
tuálhat. Megkérdezi a fiatal em -
bert:

- Fiam, mennyi a maga fi -
zetése?

- Kétezer lej - feleli a fiú.
- Tessék, itt a fizetése, de

aztán ne lássam magát többet
errefelé.

Miközben a fiú megy kife -
lé, az egyik munkás meg szó lal:

- Főnök, mi baja a pizzafu -
tárral?

***

- Azt hiszem, anyukám még
mindig nem döntötte el, hogy
megtartsuk-e a kistestvéremet
- mondja az egyik óvodás a
másiknak.

- Miből gondolod?
- Folyton ki- és becsoma -

golja.
***

Vizsgáztató az autóveze -
tő-je löltnek:

- Kérem, asszonyom, ne ke -
seredjen el. A vizsgán meg -
bukott, de a várható élet tar ta -
ma jelentősen megnőtt.

***
- Miért gyorsabb a pszi -

cho analízis a férfiaknál, mint 
a nőknél?

- ???
- Mert amikor vissza kell

menni a gyerekkorba, ők már 
eleve ott vannak.

***
A szakmai körökben elis -

mert idős orvos előadást tart
az idős kor betegségeiről:

- Az öregkornak három fő
tünete van. Az első a me mó -
ria romlása. A másik kettő nem
jut az eszembe.

***

Sült malacot szolgál fel a pin -
cértanuló . A főpincér figyeli, és 
nincs megelégedve vele:

- Legközelebb, ha sült ma -
la cot tálal, legyen szíves a fü -
lé be egy kis petrezselymet ten -
ni, a szájába citromkarikát, a far -
kára pedig kössön aranysza la -
got! Megértette?

- Hogyne, uram! De nem
leszek úgy röhejes?

***
- Mondd, a házasságotok e -

lején a férjednek volt valami -
lyen jó tulajdonsága?

- Persze, de viszonylag ha -
mar elköltöttem!

***
Hazafelé megy két részeg a

kocsmából, amikor megszólal
az egyik:

- Te, nagy gond van, elfe lej -
tettem vizelni!

- Semmi baj, majd megta ní -
talak...

***
- Mi a különbség egy ud -

varló és egy férj között?
- Az udvarló virágot, a férj

zöldséget vásárol.Mit tükröznek
időszámításaink?!
Dátumozott a nagy hitek lét-kora.
Ezernégyszázharminchét is jókora
Hit-terjesztő háborúba érkezett,

Középkor volt ott, és mod ern fegyverek.
Pár száz évvel később gyártják azokat,

Több olajcég ,,tejelt” értük olajat.
Az olajról szól tehát a történet,

Érte ölnek, halnak szerte bősz hívek.
Agymosásuk alapja az igaz hit,
Amit néhány főuszító elferdít.
Ez tekeri el egyesek ép eszét,

Így terem a terrorista szanaszét,
Aki megöl másokat és önmagát,

Így tetézi bolygónk igen sok baját.
Most csupán csak ez nem hiányzott nekünk,

Látszik: nem egy évezredben létezünk!
Popovic Gergely 

Nyugi, haver... A porszívót is feltalálták
és még mindig itt vagyok!

Gyere, kisfiam,
átkísérlek! Csak 
óvatosan, mert

padka jön!
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 Az RMDSZ nem támogatja
 a kétfordulós
 polgármester-választásokat

,,Nem a polgármester legitimitását erősítené, hanem az etnikai
hovatartozás kerülne előtérbe” – így jellemezte Kovács Péter, az
RMDSZ ügyvezető elnöke azt a kezdeményezést, amely elfoga dá -
sa esetén Romániában mégsem egy, hanem kétfordulósak lehet -
nek az önkormányzati választások.

,,Vegyes vidékeken, ott, ahol 25 és 45 százalék közötti a mag yar jelenlét, a
második forduló nem a polgármester legitimitását erősíti, hanem az etnikumét,
vagyis egyértelműen a román jelölt nyer. Amikor kétfordulós polgármester-
 választások voltak, azt láthattuk, hogy a második fordulóban  természetellenes
koalíciók alakultak csak azért, hogy ne a mag yar jelölt nyerjen. Ez semmiképp
sem a legitimitás növelését jelenti” – véli az ügyvezető elnök.

Kovács elmondta, az RMDSZ azért sem támogatja a kétfordulós önkormány -
zati választásokat, mert ez fölöslegesen megterheli a költségvetést, a milliárdos
tételű többletösszegeket hasznosabban is el lehetne költeni.

 A politikus szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a települések fejlőd -
nek, ahol ügyes a polgármester, ez pedig nem függ közvetlenül össze azzal, hogy 
őt egy vagy két fordulóban választották meg. Emlékeztetett: négy évvel ezelőtt a
szavazópolgárok közvetlenül választották meg a megyei tanácselnököket, nyolc
évvel ezelőtt pedig az önkormányzati testület választotta meg őket, a két eset
között pedig semmiféle legitimitásbeli különbség nem merült fel.

“Most megint visszatértünk a tanács által választott megyei tanácselnöki
rend szerhez, és egyetlen párt sem mondta azt, hogy csökkent volna az elnökök
le gi timitása” – hangsúlyozta Kovács Péter, aki szerint ez egy újabb populista
kez de ményezés, amelybe a román pártok nagyon könnyen belelovalják magu -
kat. Amennyiben úgy tűnik nekik, hogy a döntésük tetszik az embereknek, akkor 
sokszor a saját, korábbi döntéseiket fölülírva is meggondolják magukat.

Emlékeztetett: a PNL politi ku -
sai másodjára gondolják meg ma -
gukat a vá lasz tási törvény kap -
csán, hiszen először a parlament -
ben támogatták a diaszpó rában
sza vazókra vonatkozó előíráso -
kat, majd kihátráltak, most pedig
ugyanezt teszik, annak ellenére,
hogy korábban már megszavazták 
az egyfordulós válasz tást. ,,Ilyen
politikai környezetben nagyon ne -

héz a törvényeket figyelembe véve tervezni” – nyilatkozta Kovács Péter, aki ki -
emelte, a Velencei Bizottság ajánlá sát megerősítve, az Alkotmánybíróság is
egy értelműen kimondta:  nem lehet egy évvel a szavazás napja előtt a választási
törvényen módosítani. ,,Játék közben nem szabad a játékszabályokat módo -
sítani” – nyomatékosított. (rmdsz.ro)

Eldőlt: június 5-én lesznek a
helyhatósági választások

Elfogadta a kormány az Állandó Választási Hatóság javaslatát, és június 5-re
tűzte ki a helyhatósági választások időpontját. Az azonban még nem világos,
hogy a polgármestereket egy vagy két fordulóban választják meg, mivel hét -
végén Dacian Ciolos miniszterelnök azt mondta, minden lehetőséget vizsgál a
témában, a sürgősségi kormányrendeletet is ideértve. 

A pártoknak, pártszövetségeknek április 6-ig kell jelezniük a Központi Vá -
lasz tási Iroda felé a logóikat. A jelöltek április 26-ig jelentkezhetnek, és május
4-én válik véglegessé a jelöltek névsora. 

A választási kampány május 7-én kezdődik, és június 4-én zárul. A voksolás
június 5-én reggel 7-től 21 óráig tart majd. (pro tv)

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!



Óriáskrokodil
koponyájára bukkantak

Egy kihalt, új faj felfedezését ered -
ményezte egy több mint másfél méter
hosszú koponya fosszíliájának megta -
lálása Tunéziában, ahol a valaha élt leg  -
nagyobb krokodil maradványára buk -
kantak olasz és tunéziai paleontoló gu -
sok. A kanadai Albertai Egyetem és a
Bolognai Egyetem kutatói azonosí tot -
ták a maradványt, és a dinoszauruszok
korában élt fajnak a Machimosaurus
rex elnevezést adták. Ez a faj volt a di -
noszauruszok korabeli óceánokban élő 
krokodilok legnagyobbika és a leg -
utol só képviselője. A krokodil kopo -
nyá ja több mint másfél méter volt - na -
gyobb, mint egy T. rex koponyája -, az

állat teljes testhossza majd 12 méter
volt. A Machimosaurus rex nagyobb
volt, mint a dinoszauruszok kora óceán -
jainak eddig ismert krokodiljai. Töltény -
alakú fogai lekerekítettek voltak, tom -
pa végűek, redőkkel, amelyekkel ké -
pes volt a tengeri teknősök páncéljait
összeroppantani. “Ezek a fogak nem hús
felmetszésére, hanem csontok össze -
rop pan tására szolgáltak” - közölte Tet -
suto Miyashita, az Albertai Egyetem
PhD-hallgatója, azon kutatók egyike,
akik azonosították a maradványt. A
Machimosaurus rex legközelebbi ro ko -
na több mint 30 millió évvel korábban
élt a mai Anglia területén elterült ten -
gerben. A tengeri krokodilok a jura idő -

szak (200-150 millió éve) félelmetes
ragadozói voltak, de sok kipusztult,
ami kor élőhelyük odaveszett a mai Eu -
rópa térségében. A Machimosaurus rex
az észak-afrikai partok sekély vizeiben 
élt tovább. 2014-ben olasz és tunéziai
kutatók 130 millió éves kőzetekben ta -
lálták meg a koponya fosszíliáját a
dél-tunéziai Tataouine városától 48 ki -
lométerre délre. 2011 óta folytattak ása -
tásokat a térségben. Ritka a 130 millió
éves jó állapotban lévő fosszília - kö -
zölte Faderico Fanti, a Bolognai Egye -
tem professzora. A kőzetekben megta -
lálták a krokodil teljes törzsét, a nya -
kat, a hátat, a farkat és a végtagokat, de
csak a koponyát tudták elhozni. A ku -
ta tócsoport vissza akart térni a térség -
be, de a tunéziai polgárháború nyomán 
kialakult ingatag biztonsági helyzet
miatt egyelőre letettek erről. Tataouine 
akkor vált a világ számára közismertté, 
amikor George Lucas a Star Wars
film jeit forgatta a sivatagi térségben,
és a filmjében a Tatooine bolygót arról
nevezte el. A kutatók a Cre ta ceous Re -
search folyóiratban tették közzé tanul -
mányukat felfedezésükről. (mti)

Légtisztító “növényi
hátizsákot” tervezett

egy hol land diák
A levegőt szennyező ártalmas ré -

szecs kéket szűri ki viselője környe ze -
té ből a “növényi hátizsák”, amelyet a
Delfti Műegyetem egy hallgatója ter -
ve zett – olvasható az egyetem honlap -
ján. A Plant Bagnek nevezett átlátszó
hátizsák belsejében növények nőnek.
Ventillátorrendszere a porszívókéhoz
ha sonló HEPA-szűrőn és a gyökerek -
kel átszőtt altalajon keresztül beszívja
a levegőt. A megszűrt levegőt a nö vé -
nyek tovább tisztítják, majd a háti zsák -
hoz erősített sálszerű galléron keresz -
tül csövek vezetik a felhasználó szájá -
hoz és orrához azt. Noha a HEPA- szű -
rők a levegőt szennyező részecskék
99,9 százalékát kiszűrik, Marnix de
Kroon, a hátizsák tervezője szerint a
gyö keres altalaj azokat a mikroszko pi -
kus részecskéket is foglyul ejti, ame -
lye ket a HEPA átengedett, ám káro sít -
hatják az egészséget. Kroon találmá -
nya az iGreen tervezői versenyen nyert 
első díjat. A verseny szervezője az

üveg házi növénytermesztési innová -
ciók hol land alapítványa (SIGN) volt,
a kiírásban személyes, viselhető lég -
tisz tító berendezéseket kértek, melyek
a gyökeres altalaj légszűrő hatását
hasz nosítják. A SIGN a döntés után ki -
fej leszti a győztes találmány prototí pu -
sát, amelyet a gyakorlatban is kipró -
bál hatnak. “A Plant Bag praktikus és
felhasználóbarát, emellett személyre
szab ható, akár trendi kiegészítő is lehet 
belőle” – olvasható a zsűri indoklásá -
ban. Az eddigi tesztek alapján az aloe
vera jó választás lenne “növényi szű rő -
nek” – mondta De Kroon. A hátizsákot 
a szélsőségesen szennyezett levegőjű
városok – köztük a decemberben lég -
szennyezési rekordot döntő Pe king –
lakosainak szánják.

Hatalmas ókori színházat 
találtak egy görög sziget

erdejében
A nyugat-görögországi Lefkáda

szi geten dolgozó kutatók múlt héten
je lentették be, hogy 2015 végén egy
igen jelentősnek mondható ókori gö -
rög színházat fedeztek fel a kis sziget
belsejében. A jón Lefkáda sziget Koul -
mou nevű dombjának északkeleti ré -
szén kutatva a régészek egy amfiteát -
rum maradványaira bukkantak, jelen -
tette be a görög kulturális miniszté -
rium. Az ókori források sehol sem em -
lítették a színházat, mindössze egy 20.
század eleji német régészexpedíció ve -
zetője, bizonyos Å. Krüger naplójában
szerepelt róla néhány homályos utalás.
A németek csupán pár napot töltöttek a 
Jón-tengeri Lefkádán, Krüger pedig
egy ókori színház jelenlétére utaló nyo -
mokat vélt felfedezni. Az Etoloakar na -
nía prefektúra régészeti hivatala által
végzett kutatás során a domb 13 részén 
kezdtek ásni, amelyek többsége meg -
erősítette Krüger gyanúját: fedetlen
széksorokra, az orkhésztra helyének
egy részére, valamint támfalakra és to -
vábbi színházi kellékekre bukkantak.
A minisztérium közlése szerint a 13
ása tási helyszínből hat feltárás során
leltek ókori faragott kövekre, egészen
pontosan 22-33 centiméter, valamint
73-90 centiméter mélységben. A régé -
szek szerint az ásatás tovább folyta tó -
dik, amelyet a lefkádai önkormányzat

és a regionális hatóságok is kiemelt
ügy ként támogatnak, számolt be a
Greek Re porter. A színjátszás ősének
az Akropolisz tövében lévő, 2500 éves
görög Dionüszosz színházat szokták
nevezni. A színház épületét először az
i. e. 6. században használták az erede ti -
leg Dionüszosz istennek öltözött szín -
játszó pap és kecskebőrbe bújt kísére -
té nek egymásra felelő beszélgetéséből
álló előadáshoz, majd sorra mutatták
be a klasszikus színjátszás remekeit.
Az első dramatikus előadás i. e. 534- ben
egy Eleuszisz településről származó
pap, Theszpisz kecskeéneke (görögül
tragoidia) volt, s ezt hamarosan a mű -
faj klasszikusai és megújítói, Aiszk hü -
losz, Szophoklész, Euripidész tragé -
diái, Arisztophanész komédiái követ -
ték. Az antik görög színházak legen dá -
sak voltak jó akusztikájukról: a szín pa -
don kiejtett leghalkabb hangokat is le -
hetett hallani szinte bárhol a nézőtéren. 
A görög építőmesterek trükkje a néző -
tér sorainak elrendezésében rejlett: a
patkó formájú, emelkedő sorok tompí -
tották a mély hangokat. A leginkább
mély hangú zörejeket ezáltal kiszűrték, 
és a színészek hangját nagyobb távol -
ságból is jól lehetett hallani. Az antik
színházak üléseinek lépcsőzetes elren -
dezésű hatását leginkább ahhoz lehet
ha sonlítani, ahogy egy mod ern hang -
stú dióban, vagy akusztikai laborató -
rium ban hatnak a szigetelésre használt, 
méretre vágott szivacsos anyagok. Az
üléssorok tompítják az 500 Hertz alatti
hangokat, és ezzel a leggyakoribb zajt,
a nézők mormogását, a szél susogását,
vagy a lapozást kiszűrik. A különleges
akusztika segítségével lehetővé vált,
hogy mindenféle mod ern hangosító be -
rendezések használata nélkül élvezhe -
tő vé vált a színházi előadás a több
ezer nyi nézősereg állandó mormogása
ellenére is.

Francia földről
VÍZSZINTES: 1. Rochefoucauld

gondolatának első része. 13. Bee tho -
ven zeneműve. 14. Bern folyója. 15.
Margarinmárka. 17. A Védett férfiak
című regény írója (Rob ert). 18. ...-San; 
kínai hegység. 19. A tetejére hajít. 20.
Előtag: ön-. 21. Ősvezér. 22. Pléd. 23.
Csinos, ízléses. 25. Így! (lat.). 26. On
...; azt mondják. 27. Két ram! 29. A
gondolat második része. 32. Római
számok; összegük: 2001. 34. Ásványi
fűszer. 35. A vállrésszel egybeszabott
ujjú, bő kabát. 37. Ipari tanuló. 39. Gö -
rög betű. 41. Char lie Chap lin negyedik 
felesége. 42. Versszak. 44. Páros vese!
46. Plusz. 47. A gondolat harmadik
része. 51. Rongyszélek! 52. Mag yar
színész (Áron). 53. Ústi ... Labem;
cseh város. 54. Motoros fejvédője. 56.
Egyiptom fővárosának lakója. 58.
Orosz lánnév. 59. A Zöld-foki köztár -

saság egyik szigete. 61. Szarvával döf.
62. Mag yar származású, olasz szob -
rász (Amerigo). 63. Elégedetlenkedik
a kutya. 64. Ákácszín! 65. Fanyar ízű,
erdei gyümölcs. 66. Papagájfajta.

FÜGGŐLEGES: 1. Rossini ope -
rá ja. 2. Útra kel. 3. Serleges vízki eme -
lő szerkezet. 4. Zsebéből elcsenő. 5.
Jég (ang.). 6. Két pasas! 7. Hol land
film rendező (Dick). 8. Tétel. 9. Be -
varr! 10. Ókori balkáni nép. 11. Ellát -
mány, juttatás. 12. Nyomdai gyors saj -
tó. 16. Dinka néptörzs. 18. Orosz női
név. 19. Hosszú szőrű, parlagi juh. 21.
Kísérlet (ang.). 22. Pápai korona. 24.
Havasi legelő. 25. Sávszélek! 28. A
gon dolat befejező része. 30. ... est
omen; A név végzet. 31. Norvég, ga -
bo ni és ománi gkj. 33. Francia kikötő -
város. 36. Indiai mohamedán eredetű
uralkodócsalád tagja volt. 38. Fűsze -
rez. 39. Költő, műfordító (Gábor). 40.
Mohamedán templom. 43. Karbolsav.
45. Hézag. 48. Esd! 49. Levezeti a Ba -
latont! 50. Négyszemélyes kártyajá -
ték. 52. Összeszorított kézfej. 55. Fi -
nom disznóhús. 57. Madridi focicsa -
pat. 58. Fakorona. 60. Édeskés mártás.
62. Jerry társa. 63. Friss az újság. 65.
Tiltószó. 66. Kenetlen!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Akinek Európa egyik legszebb 
operaházát köszönhetjük

Ybl Miklós, a 19. század második felének legnagyobb mag yar épí -
tésze, a budapesti Operaház tervezője százhuszonöt éve, 1891. január 
22-én halt meg. Legjelentősebb, neoreneszánsz alkotásai 1870-től
készültek: a Fővámház (a mai Corvinus Egyetem) épülete, a Várkert
Ba zár és a Várkert Kioszk, a Károlyi család számára épült parád sas -
vári és parádfürdői kastély, valamint a parádfürdői Cifra Istálló.
1867- ben ő vette át és neoreneszánsz stílusban folytatta az addig
klasszicista stílusban készülő Szent István-bazilika építését.

Német eredetű családban született
1814. április 6-án Székesfehérváron,
ap ja jómódú kereskedő volt. A bécsi Po -
ly technikumban tanult, majd 1832-től
Pesten, a Pol lack Mihály tervezte Lu -
do vika és a Nemzeti Múzeum építke -
zé sén segédkezett. 1836-tól Bécsben
Hein rich Koch alkalmazta irodájában,
s közreműködött a prágai Kinsky- pa -
lo ta építésénél is. 1840-42-ben a mün -
cheni akadémián folytatta építészeti stú -
diumait, közben Itáliában tett tanul -
mányutat. Hazatérve - mivel nem vet -
ték fel a Pesti Építő Céhbe, s így nem
vállalhatott munkát -, Pol lack Mihály
Ágost nevű fiával társult, közösen épí -
tet ték át Batthyány Lajos gróf ikervári
kastélyát.

1847 és 1851 között Fóton élt a Ká -
rolyi család építészeként, ekkor ter vez -
te a Károlyiak fóti és radványi kasté -
lyát, valamint a kaplonyi és fóti temp -
lo mot. 1851 nyarán, ifjú házasként visz -
szaköltözött Pestre - felesége grazi szü -
letésű nevelőnő volt -, s hamarosan a
főúri világ legkedveltebb építésze lett.
Első nagy alkotásai a keleti elemekkel
tűzdelt romantikus stílus jegyében szü -
lettek: a fóti templom mellett a világ há -
borúnak áldozatul esett pesti Nemzeti
Lovarda, a Múzeum körúti Unger-ház,
a Széchenyiek nagycenki temploma.

Második itáliai tanulmányútja után, 

1860-tól az olasz reneszánsz stílus új -
játeremtése foglalkoztatta. Munkás sága
érettebb szakaszában többnyire neore -
neszánsz stílusú alkotásokat tervezett,
mint a Budai Takarékpénztár második
világháborúban elpusztult palotája a
Clark Ádám téren, a Ganz-ma uzó le -
um, a Kálvin téri (később lebombázott) 
Geist-ház, a Nemzeti Múzeum mögötti 
Károlyi- és Festetics-paloták. 1865- ben
alkotta a Sándor utcai Régi Képvi selő -
házat (a mai Olasz Intézetet), s ezen a
környéken a Pálffy- és a Degenfeld- pa -
lota is az ő műve. Budapesti bérházak
és paloták, vidéki kastélyok mellett a
Rácz fürdő gőzfürdőjének és a Pesti Ha -
zai Takarékpénztár Egyetem utcai inté -
zetének tervei is az ő nevéhez fűződ -
nek. A margitszigeti Margitfürdőt is ő
tervezte a köréje emelt szállásokkal, pa -
vilonokkal, ivócsarnokkal (az épület e -
gyüttes a második világháborúban meg -
rongálódott, nagy részét lebontották).

Legjelentősebb, neoreneszánsz alko -
tásai 1870-től készültek: a Fővámház (a
mai Corvinus Egyetem) épülete, a Vár -
kert Bazár és a Várkert Kioszk, a Ká -
rolyi család számára épült parádsasvári 
és parádfürdői kastély, valamint a pa -
rádfürdői Cifra Istálló. Hild József szak -
mai örököseként 1867-ben ő vette át és
neoreneszánsz stílusban folytatta az ad -
dig klasszicista stílusban készülő Szent 

István-bazilika építését, és az ő tervei
szerint építették át a Nemzeti Ca sino
számára a Hatvani utcai Cziráky-pa lo -
tát. Az ő munkája az egykor a Kálvin
té ren álló Danubius-kút Fessler Leó
szobraival, dolgozott a budavári kirá lyi
palota újjáépítésén is, ő tervezte a krisz -
tinavárosi szárnyat és a nagy udvart is
(a munkát nem tudta befejezni, azt Ha -
uszmann Alajos folytatta).

Fő műve, egyben legszebb épülete,
a budapesti Operaház, amelynek terve -
zé sére 1873-ban nemzetközi tervpályá -
zatot írtak ki. A bíráló bizottság Ybl ter -
vét fogadta el, amelyet az építész ké -
sőbb többször átdolgozott, felhasznál -
va több pályamű elemeit. A munká la -
tok 1875 októberében kezdődtek, és né -
hány hónap múlva az építkezés vezeté -
sét is a kevés szavú mesterre bízták.
Európa egyik legszebb dalszínháza, a -
melyet nemcsak megjelenése, belső te -
rei is a kor kiemelkedő alkotásává avat -
nak, 1884. szeptember 27-én, a királyi 
csa lád jelenlétében nyitotta meg kapu it.

Elnöke volt a Mag yar Mérnök és É -
pítész Egyletnek, tagja a fővárosi tör -
vényhatósági bizottságnak és 1885-től

a főrendiháznak. 1882-ben fényes kül -
ső ségek közepette ünnepelték 50 éves
építészi jubileumát, bánatára azonban
a Mag yar Tudományos Akadémia - jól -
lehet székházának építésében részt vett 
- nem fogadta kebelébe. Ybl Miklós Bu -
dapesten halt meg 76 éves korában,
1891. január 22-én. Az ő nevét viseli az
1953-ban alapított legrangosabb  ma -
gyar építészeti kitüntetés, számtalan
közterület, oktatási intézmény. Több 
szob ra áll, a 2002-ben mag yar csilla -
gászok által felfedezett 166886 jelű
kis bolygót róla nevezték el.

Születésének 200. évfordulója al -
kal mából 2014-ben emlékévet tartot -
tak, ennek keretében jelentették meg a
munkásságát 52 település több mint 100
épületén keresztül bemutató kiad ványt.
2014-ben adták át az általa tervezett
neoreneszánsz stílusú budai Várkert
Bazár megújult épületegyüttesét is. Az
olasz, német és francia függőkertek min -
tájára tervezett neoreneszánsz épít mény
1875 és 1883 között épült, 1987-ben a
világörökség része lett, de 1996-tól fel -
újí tá sáig a világ száz legveszé lyez te -
tet tebb műemléke közé tartozott. A hi -
telesen rekonstruált Várbazár a királyi
vár kapuja lett. (mult-kor.hu)Amerika imádta, Hitlerék viszont

nem kértek a dobozos sörből
„A sörfőzők nem kérték. A fogyasztók álmodni sem mertek róla. Az

üveggyártók el sem hiszik.”  Így kezdődik a For tune üzleti magazin
1936. januári, az egy évvel korábban, 1935. január 24-én piacra do -
bott dobozos sörről szóló cikke. 

A felütés nem véletlen, az új termék 
ugyanis óriási kereskedelmi sikert ho -
zott: már megjelenése évében 200 mil -
liót adtak el belőle. Pedig kezdetben a
dobozos sört kereskedelmi forgalomba 
hozó Gottfried Krueger Sörfőzde ve ze -
tői annyira féltek a bukástól, hogy a vál -

lalat New Jer sey-i telephelyétől több száz
mérföldre található virginiai Rich mond -
ban kezdték el árulni terméküket. Né -
hány hét azonban elég volt ahhoz, hogy
rájöjjenek, ez volt a cég történetének leg -
jövedelmezőbb lépése.

Az Amer i can Can Com pany 1933-

 ban fejlesztette ki az első olyan fém do -
bozt, amely egy műanyag bevonat segít -
ségével megfelelő szigetelést biztosí tott
ahhoz, hogy a sör ne veszítse el jelleg -
zetes ízét. Az újfajta sörtárolókra a Gott -
fried Krueger Sörfőzde csapott le, amely
még abban az évben 2000 doboz „Kru e -
ger Különleges Söre” nevű készít ményt
osztott szét hűséges fogyasztói között,
amelyhez egy, az új termék minősé gé -
vel kapcsolatos kérdőívet is mellé kel -
tek. Mivel a kóstolók több mint 90 %-a 
pozitív visszajelzést küldött, a cég nem 
sokkal később úgy döntött, eljött a pia -
ci megmérettetés ideje.

Az üvegesnél könnyebben tárolha tó, 
gyorsabban lehűlő és tartósabb sörös -
dobozok kinyitásához egy külön eszközt
fejlesztettek ki. Az első napokban még
sok vásárló vitte vissza az üres dobozt
– gondolva, hogy a sörösüveghez ha -
sonlóan ezt is újrahasznosítják –, ezért
rá kellett írni a termékre, hogy „nem u -
tántölthető”. A hatalmas sikernek kö -
szönhetően 1935 folyamán több nagy
sörgyártó is elkészítette a maga do bo zos
sörét, és év végén már Nagy- Bri tan ni á -
ban is megjelent az új csomagolású ital.
A hitleri Németországnak azonban nem
tetszett az ötlet, és egészen 1951-ig kel -
lett várni, mire a németeknek is meg a -
datott a lehetőség, hogy dobozból igyák
a sört. (mult-kor.hu)

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyűjteményben

FALINAPTÁR 2016-RA

Megvásárolható
a Teleki Ma g yar Ház

iro dá jában!
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EKE-napi pályázat

Mintha csak álmodtam volna
Öt esztendeje immár, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület először meghirdette

EKE-napi pályázatát. Május 12. ünnepét állt szándékában élővé, felejthetetlenné 
tenni. Május 12-ét, hiszen ezen a napon kezdte el tevékenységét az EKE. Ezelőtt
125 évvel. Gondolj csak bele, milyen rég volt az!

Az elmúlt öt esztendőben már meg sem kockáztatjuk összeszámolni, hány
fogal mazás érkezett pályázatunkra. Azt láttuk, hogy szívesen írtok, jó szívvel fo -
galmaztok, így követve az egykori ekéseket, akik élményeiket papírra vetették,
az akkori Erdély, a későbbi Erdélyi Gyopár hasábjaira szánták. 

A te fogalmazásodnak is fenntartunk helyet a Gyopárban. De annak, hogy
nyomtatásban viszontlásd alkotásod, feltétele van. Először is el kell olvasnod ezt 
a kiírást, majd megfontolnod, tollat ragadnod, a legszebb élményedet a tőled tel -
hető leggyöngyösebb betűkkel megírnod, és az alábbi címre elküldened. Aztán
csak várnod kell, hogy a felkért zsűri tagjai elolvassák, rangsorolják a fogalma -
zá sokat, és döntést hozzanak, a legjobbakat kiválasszák. Ezeknek lesz helye az
Erdélyi Gyopárban, ezek érdemlik ki a jutalmat és ajándékot is. 

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 fe -
led hetetlenné vált számodra. Ez a fogalmazás legyen egy hála, hogy ott lehettél,
egy biztatás, hogy máshová is kívánkozz, hogy keresd azokat a csodákat, melyek 
azt az érzést adják, mintha ébren álmodnál.

Az I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és IX–XII. osztályosok korcsoportjába
tartozó tollforgatók alkotásait várjuk. A beküldött írások terjedelme egy kézzel
írott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel együtt). Az
írás hoz, fogalmazáshoz rajz vagy más illusztráció is mellékelhető, az értéke lés -
nél azonban csak az írást vesszük alapul, kiemelten pontozva a tartalom eredeti -
sé gét, a szerkezetet és stílust, de figyelembe vesszük a nyelvhelyességet, a he -
lyes írást és a külalakot is.

Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dá -
tuma): 2016. május 12., az EKE napja

Postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.
E-mail: ekenap@eke.ma
Az elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérjük feltüntet ni:  EKE- 

napi pályázat, valamint az írás végére kötelező módon kérjük felírni a bekül -
dő nevét, postacímét, életkorát és azt, hogy hányadik osztályos. A saját, a szülő
vagy a tanító-tanár elektronikus postacímét, illetve telefonszámát is kérjük fel -
tün tetni.

A beküldött pályamunkák legjavát (írásokat, illetve a legsikerültebb rajzokat) 
az Erdélyi Gyopár, az EKE kéthavi folyóirata közli majd, a díjazásról ugyanezen 
lap hasábjairól vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma) értesülhetnek az
érin tettek. A díjakat – EKE Vándortábori belépők, túrafelszerelések, kaland par -
ki belépők, Erdélyi Gyopár-előfizetések, EKE-memóriakártyák – a XXV. EKE
Vándortábor nyitóünnepségén, július 26-án adjuk át.

Sok sikert kíván az Erdélyi Kárpát-Egyesület vezetősége!

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

Tartalmából: 
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre,

az EKE Várába
• Hívlak benneteket… Vadász Szat -

má ri István meghívója az EKE jubileumi,
XXV. Vándortáborába 

• EKE-napi pályázat minden isko lás nak
• EKEArt6
• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és

je len dokumentálását
• Kirándulások az Ördögmalomhoz

és a Bocsászára
• Croitor menedékház: ahová hálni

járni érdemes
• A Páring Natura 2000-es Védett Te -

rület
• Súgósok a Szlovák karszton
• A Tűzföldön jártam…
• Az árkosi Glo ria-forrás
• Fedezzük fel a téli erdő színes gom -

báit!
• Könyvajánló: Olimpiai álom a Radnai-havasokban

Új évi jókívánsággal és sok hasznos, szórakoztató cikkel köszönti olvasóját
2016-ban az Erdélyi Gyopár folyóirat. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadvá nyá -
nak legfrissebb lapszámában több meghívót, felhívást is olvashatunk. Így az is -
ko lás korú gyerekeket első osztálytól tizenkettedikig arra buzdítják a szerkesz -
tők, hogy nevezzenek be a hagyományos fogalmazás-pályázatba, május 12-ig
küld jék el írásukat Mintha csak álmodtam volna címmel. A kiírás persze ennél
sokkal részletesebb, erről, illetve a legjobbaknak tervezett díjakról olvashatnak a 
lapban. Ugyanitt van a meghívó, mely arra biztatja az ekéseket, hogy vegyenek
részt az EKE Napjára szervezett EKE-vári ünnepségen május 6–8-án.

És ezzel még nincs vége a meghívók sorának, hiszen a Gyergyói Osztály el -
nö ke, Vadász-Szatmári István így kezdi levelét: „Hívlak benneteket...” A meg -
hí vás a XXV. Vándortáborba szól, Borszékre. Kedvcsinálónak szánják a szerve -
zők Farkas Aladár cikkét is, aki a borszéki borvízforrásokhoz vezető túrára hív
meg... most még csak virtuálisan a sok képes írása révén. 

A kiadványban olvashatnak továbbá az EKE-osztályokban történtekről, Nyisz -
tor Miklós tagtársunk kitüntetéséről és az EKEArt hatodik kiadásáról is. A bel -
föl di látványosságokra irányítja a figyelmet a Kirándulások az Ördögmalomhoz
és a Bocsászára című cikk, a Szélárnyékban rovatban megjelenő Croitor mene -
dékház: ahová hálni járni érdemes, valamint A Páring Natura 2000-es Védett
Te rület, hogy csak párat említsünk a kínálatból.

Aki külföldre is kikacsintana, olvassa el a Tűzföldön jártam írást, vagy néz -
zen a föld alá, oda, ahol a Súgósok voltak: a szlovák karsztra. 

Gazdag ezúttal is az Erdélyi Gyopárban a rovatoknak fenntartott terület,
olvashatunk benne az árkosi Glo ria-forrásról, de felfedezhetjük a téli erdő színes 
gombáit, a keresztrejtvényt, a csillagok üzenetét... és ha mindebbe belegaba -
lyod nánk, akkor a GPS lehet segítségünkre a kiigazodásban.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis -
me ret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gu -
tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy bá -
nyai Demokrácia Központban!

Hívlak benneteket… 

Meghívó az EKE jubileumi, XXV.
Vándortáborába

Hívlak arra a helyre, amelyet Orbán Balázs így jellemez: „Szebb és min -
den tekintetben érdekesebb vidéket alig lehet képzelni Borszék környékénél;
mintha a mindenható természet egy varázskertbe akarta volna foglalni az
isteni jótékonyság e helyét, hogy azt ne csak hasznossá, hanem gyönyör köd -
tetővé is tegye.”

Hívlak a XXV. Vándortáborba Borszékre 2016. július 26. és 31. kö -
zött, hogy együtt túrázzunk, éljünk a természetben, gyönyörködjünk az isteni 
teremtésben, a természetben szórakozzunk, viccelődjünk, játszódjunk, emlé -
ke ket idézzünk fel egy pohár bor mellett, összegyűjtsük a nagy családot, a
125 éve megalakult EKE-t, Erdély legnagyobb turista civil szervezetét. 

És a helyszín azért Borszék, mert ez az egyetlen hely a Kárpát hazában,
ahonnan öt hegységbe túrázhatunk: innen elérhetők a Gyergyói-havasok, a Ke -
lemen-havasok, a Besztercei-havasok, a Csalhó-hegység és a Hagymás-
 hegy ség. Hívlak gyalogtúrázni ezekbe a hegyekbe, honismereti túrára Gyer -
gyószékre, a bukovinai kolostorokhoz, a Békási-tó és a Gyilkos-tó környé ké -
re, bringatúrázni, borvíztúrázni, barlang túrára, éjszakai túrára, gyerektúrára stb.

Hívlak, hogy legyünk együtt, és hozd el a családodat, a barátaidat, a
szeretteidet, szakadj el a mindennapi hajtástól, tedd le a terheidet, és egy hétig 
élj gond nélkül, boldogan, nevetve és szabadon a szabadban. És mi, a gyer -
gyói ekések vigyázunk rád, gondoskodunk rólad. Neked egy feladatod van:
légy itt, Borszéken a XXV. EKE Vándortáborban!

Hívlak és várlak!
Vadász Szatmári István
elnök, EKE Gyergyó
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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. Tel: 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.

• ELADÓ 38-40-es méretű, elefánt -
csontszínű, A vonalú menyasszonyi ru -
ha. Irányár 1500 lej. Tel.: 0751312809.

Gyászhír

Mély fájdalommal és szo morú ság -
gal tudatjuk, hogy a drága feleség, é -
desanya, anyós, nagymama, testvér és
unokatestvér

KIM SÁNDORNÉ
született Sztrimbei Ilona (Ica)
jóságos szíve, súlyos és hosszú be -

tegség után életének 73. évében meg -
szűnt dobogni, visszaadta lelkét Te -
remtőjének.

Isten adjon néki örök nyu go dal mat.
Emléke legyen áldott. Szívünkben ö -
rökké élni fog. Köszönet minda zok nak
akik temetésén részt vettek, elkísérték 
utolsó földi útján, sírjára koszorút, vi -
rágot helyeztek és fájdalmunkban ve -
lünk éreztek. A gyászoló család.

Megemlékezés

Január 27-én múlt 3 éve, hogy 
özv. HAJNAL ETELKA

életútja megszakadt. Emlékét ke -
gyelettel őrzik fiai és lánya, valamint
családjaik.

Február 2-án lesz egy éve, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa

JUHOS IMRE
eltávozott közülünk. Emlékét ke -

gye lettel őrzi szerető felesége, 3 fia,
menyei és két unokája.

Január 28-án volt 21 éve annak a
szomorú napnak, amikor a drága jó
feleség és édesanya

BENCZE ERZSÉBET
született Palkó

jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emléke szívünkben örökké élni fog.

A bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk, január
31-én lesz 35 éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága

BUKOVSZKI SÁNDOR
itt hagyta szeretteit. Emlékét ke gye -

lettel őrzi a Bukovszky, Eizert és a Szé -
pi család.

Nem az a bánat ami fáj / Hanem
amit hordozol egy életen át.

Fájó szívvel emlékezünk a koltói
TAR JÁNOSRA,

akinek február 2-án 25 éve, hogy
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Mindig közel vagy és mégis oly tá -
vol / Én tudom egyedül, hogy mennyi -
re hiányzol. Emlékét kegyelettel őrzi
bánatos családja.

Fájó szívvel emlékezünk
DAROLCZÁN SÁNDOR 

halálának 5-ik évfordulójára.
„Még fáj s ez így is marad, de min -

dig velünk leszel, az idő bárhogy is ha -
lad.” Szerető feleséged Piri, lányod
Gyöngyi, vejed Robi, fiad Peti, me nyed
Ivona, unokáid Viki, Eszter, Katika és
Petike, húgod Cuni, sógornőid Jut ka,
Magdus és Mari, unokaöcséd Kornél.

Fájó szívvel emlékezünk arra a 6
évvel ezelőtti napra, 2010. január 31-
 re, amikor a szeretett feleség, anya,
nagy mama

GYÖRFI MAGDOLNA 
(született Rákosi)

örökre eltávozott szerettei köré ből.
Emléked szeretettel őrzik: férjed Sa -
nyi, lányod Emese, vejed Bebe, uno kád
Robi, fiad Zsolti, menyed Annamária
és kicsi unokád Erika.

Ezen a napon minden más, újra mé -
lyen érint meg a gyász. / Nincs már
velünk kit nagyon szeretünk, ma újra
lélekben együtt lehetünk.

Január 28-án 40 éve annak a szo -
morú napnak, amikor a drága édesapa 
és nagyapa, a felsőbányai

PAPP LÁSZLÓ
örökre itt hagyott bennünket. Em lé -

ke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerető családja.  

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.

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

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

* GYÓGY TOR NA – találko -
zunk ked den, 16.30 és 17.45 órá tól!

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  február 4.

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

Értéktár Nagybányán
Január 29-én, pénteken 18 ó -

rá ra szere tet tel várjuk mindazokat
a Teleki Házba, akik egy nagy bá -
nyai, illetve bá nya vi déki érték tár
össze ál lításá ban, il let ve egy he lyi
érték tár-bizottság meg alakításá ban
sze ret nének köz remű ködni!

(TMH)

Farsangi
BORKÓSTOLÓ
torockószentgyörgyi sajtokkal

Vendégünk:
Borbély Zsolt At tila

Február 5-én, JÖVŐ PÉNTE -
KEN 19.00 ó rától a Házban!

Előzetes helyfoglalás alapján!
(telefon: 0744-919166) Beugró 45
lej. Helyek korlátozott számban!!

TÁNCHÁZ
Minden hétfőn du. 5 ó rától aprók tán -

ca, 6 órá tól kö zös nép daltanulás, 6,30-
 tól nép tánc táboro saink, 7,30-tól na gyok
tán ca. Ok tatók: Kása Zsolt és Melinda!

Február 8-án, hétfőn:
FARSANGFARKA TÁNCHÁZ!

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától!

Farsangoló HáziBuli

Január 30-án,
szombaton este 8 órától - 

ameddig csak jól esik!

– Kizárólag
FELNŐTTEKNEK –

Beugró 5 lej. Belépés csakis
maskarásan, jelmezesen!

Killyéni András-Péter:

„Olimpiai álom a
Radnai-havasokban”
Az 1940-44 között Borsafüredre meg -

álmodott és megvalósított Mag yar Nem -
zeti Téli Sportközpont és az Anikó me -
nedékház története...

Könyvbemutató, vetítés a Teleki
Ma g yar Házban - 2016. február 19-

GITÁREST
Lévai Jocóval (Szatmárnémeti)
2016. február 20-án
Énekelj, hallgass velünk, régi

és új slágereket :)

Idén is lesz
Felolvasómaraton

Nagybányán
Olvass velünk, olvass nekünk!

– február 26-27, péntek-szombat –
Feliratkozás a Teleki Mag yar

Házban!
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Európa-bajnok
és olimpiai résztvevő a

mag yar női pólóválogatott
Aranyérmes lett, és ezzel olimpiai kvótát szerzett a mag yar női ví zi -

labda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon, miután a péntek es ti
döntőben 9-7-re nyert a hol land csapat el len.

Vízilabda-Európa-bajnokság,
döntő: Hollandia-Magyarország 7-9 
(3-3, 2-1, 2-3, 0-2) 

Hollandia: Aarts, Willemsz (kapu -
sok) - Smit 2, Dagmar Genee 3, Van
der Sloot 1, Amarens Genee, Stomp -
horst, Nijhuis, Sevenich, Megens 1, Van
Toorn, Klaasen, Van der Molen. Szö -
vet ségi kapitány: Arno Havenga.

Magyarország: Gangl, Kasó (kapu -
sok) - Czigány, Antal D. 1, Kisteleki H.
2, Szücs, Takács O. 1, Illés 1, Keszt -
helyi, Tóth I. 2, Bujka 2, Csa bai, Gar -
da. Szövetségi kapitány: Bíró At tila.

Bíró At tila együttese a Kombank A -
rénában rendezett pénteki fináléban 9-
 7-re győzte le a vb- és Eb-ezüstérmes
hol land csapatot. A 2014-ben Buda pes -
ten Eb-bronzérmes mag yar női válo ga -
tott 1991 (Athén) és 2001 (Bu da pest) u -
tán harmadik alkalommal diadal mas ko -
dott kontinensviadalon.

További eredmények: a 11. he ly ért:
Horvátország-Törökország 12-4 (1-1,
4-0, 2-1, 5-2); a 9. helyért: Szer bia- Por -
tugália 9-6 (3-1, 3-3, 2-0, 1-2); a 7.
helyért: Franciaország-Németország 13-
 9 (2-4,, 6-2, 3-3, 2-0); az 5. helyért:
Görögország-Oroszország 13-12 (2-3,
3-4, 2-2, 2-0, 4-3) - büntetőkkel; a 3. he -
lyért: Olaszország-Spanyolország 10-9
(2-3, 2-2, 4-2, 2-2).

A végeredmény: 1. Magyarország 
(Gangl Edina, Kasó Orsolya - ka pu -
sok, Antal Dóra, Csa bai Dóra, Keszt -
he lyi Rita, Kisteleki Hanna, Szücs Gab -
riella, Tóth Ildikó, Garda Krisztina, Il -
lés Anna, Takács Orsolya, Bujka Bar -
ba ra, Czigány Dóra - mezőny játé ko -
sok). 2. Hollandia, 3. Olaszország, 4.
Spa nyolország, 5. Görögország, 6. O -
roszország, 7. Franciaország, 8. Német -
ország, 9. Szerbia, 10. Portugália, 11.
Horvátország, 12. Törökország. (Origo)

Bekerült az M4 Sport a
romániai UPC kínálatába 

Romániában az országos lefedettségű kábeltévé-szolgáltatók kö -
zül elsőként a UPC felvette kínálatába a magyarországi közszolgálati 
tévétársaság M4 Sport nevű csatornáját, amely a mag yar adókat fel -
sorakoztató, Panonia nevű csomagban található – számolt be a Hd -
sa telit.blogspot.ro szakportál.

Egyelőre a geokódolás miatt a nem -
zetközi sportesemények idején elsöté -
tül a képernyő, de a budapesti kormány 
képviselői többször is hangsúlyozták,
hogy megpróbálják orvosolni az er dé -
lyi mag yar tévénézők körében nagy fel -
háborodást keltő helyzetet.

Amint arról beszámoltunk, Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes a Mag yar
Állandó Értekezlet decemberi ülése u -
tán tartott sajtótájékoztatón bejelen tet -
te, Magyarország kész megvásárolni a
sportesemények sugárzási jogait a Kár -
pát-medence magyarlakta területeire.
Arról, hogy a sportközvetítéseket nem
tudják mag yar nyelven nézni a külhoni 
mag yar területeken élők, azt mondta:
erről már folynak a tárgyalások.

Semjén Zsolt beszámolt arról, hogy
a mag yar kormány nevében az unió
szak biztosához és a Jean-Claude Jun -
cker által vezetett bizottsághoz fordult, 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Va -
gyon kezelő Alaptól (MTVA) pedig egy
szakmai levelet küldött.

Véleménye szerint jó esély van ar -
ra, hogy belátható időn belül megál la -
po dás születik a mag yar álláspontnak
megfelelően. Ugyanakkor megje gyez -
te: a kérdésre Brüsszelben verseny jo -
got korlátozó helyzetként tekintenek –
számolt be a decemberi sajtótá jékoz ta -
tóról az MTI. Emellett a jogtulaj dono -
sok felé pénzügyi ajánlatot tettek, azaz
Magyarország kész megvásárolni a su -
gárzási jogokat a Kárpát-medence ma -
gyarlakta területeire.

Megkeresték az érintett államok mé -
diumait is, hogy kétoldalú megálla po -
dá sokat kössenek – jelezte. Magyar or -

szág nyitott arra, hogy az ott élő ro -
mánság románul nézhesse az olimpiát,
cserébe például az erdélyi, felvidéki
magyarság pedig magyarul nézhesse a
közvetítéseket. Ez ügyben is jól állnak, 
csak Romániával nem sikerült megál la -
podni, de még egyszer ajánlatot tettek
– jelezte. Kérdésre közölte: a tárgya lá -
sokat alapvetően az MTVA folytatja
majd le, a költségvetési fedezet rendel -
kezésre áll.

Néhány nappal ezután Az Európai
Műsorszolgáltatók Szövetsége (Eu ro pe -
an Broad cast ing Un ion, EBU) 75. gen -
fi közgyűlésén deklarálta, hogy le gye -
nek szabadon foghatók a jelentős sport -
események. Az EBU állásfoglalása sze -
rint a sportok a közvetítésekkel pár hu -
zamosan váltak egyre népszerűbbé, és
ezzel egy időben a kultúra részévé. Az
otthon is kódolatlanul fogható sport -
közvetítések egész Európa-szerte lehe -
tő séget nyújtanak arra, hogy az embe -
rek a lehető legtöbb sporttal megis mer -
kedjenek.

Mint ismeretes, több jelentős ese mény
közvetítési joga kizárólag egy adott or -
szág területére vonatkozik, így fordult
az elő, hogy például a téli olimpia su -
gárzásakor Romániában elsötétült a ma -
g yar közszolgálati csatorna, de hasonló 
geokódolásra kell számítani a riói nyá -
ri ötkarikás játékok idején, vagy a lab -
darúgó-világversenyek közvetíté se kor.
Az MTVA által sugárzott sporte se mé -
nyek nyár óta az erre a célra létrehozott 
M4 Sport csatornán láthatók. A köz ve -
títések nagy része ugyanakkor még in -
terneten sem követhető az on line geo -
kódolás miatt. (Krónika)

Eb-bronzérmes a Benedek-csapat,
Szerbia megvédte címét 

A mag yar férfi vízilabda-válogatott bronzérmet szerzett a belgrádi
vízilabda Európa-bajnokságon: Benedek Tibor együttese a zárónap
helyosztóján 13-10-re győzte le a tavaly vb-harmadik görög csapatot.

A két csapat már a nyitófordulóban
is találkozott, akkor egy fordulatos cso -
portmérkőzésen – többször is két  gól -
lal vezetett a Benedek-legénység – 8-
 8- as döntetlen született.

Jól kezdett a mag yar válogatott, az
el ső támadásból Vámos Márton akci ó --
ból, a másodikból pedig Decker Ádám
fórból volt eredményes – áll az MTI tu --
dósításában. A görögök a kettő között
egy szerencsésen megpattanó lövésből
voltak eredményesek. Az újabb mag yar
létszámfölényt Hosnyánszky Norbert ér --
tékesítette (3-1), majd Manhercz Krisz --
tián mutatta be az elődöntőben már al --
kalmazott, a rövid sarokra visszahúzott 
lövését (4-1). A görögök embere lőny --
ből szépítettek egy perccel a negyed vé --
ge előtt, s ugyan az utolsó másodper --
cek ben hat az öt el len támadhatott a ma --
g yar csapat, az eredmény nem válto zott.

A második felvonás elején újfent
Deckerre játszottak ki egy embere lőnyt
(5-2), a túloldalon a görögök is fórból
voltak eredményesek. A magyarok ha -
tal mas füttykoncertben támadhattak, Vá -
most azonban ez nem zavarta meg, ak -
cióból bombázott a hálóba (6-3). Az el -
lentámadásból ő maga szerzett labdát,
Varga Dániel indítása után pedig a
megúszó Hárai Balázs növelte négyre
a különbséget (7-3). A kapuban Nagy
Viktor ezúttal is remekül védett, táma -
dásban pedig újra Manhercz érté kesí -
tette a fórt (8-3). Egy perccel a játék -
rész vége előtt létszámfölényben csök -
kentette hátrányát a rivális.

A nagyszünet után rögtön előnybe
kerültek a görögök, de Vámos ezúttal
védekezésben nyújtott parádésat. Egy
labdaszerzés után három mag yar két
görögre vihette a labdát, a befejező pe -
dig Bátori Bence volt (9-4). A görö gök -

nek továbbra is csak fórból volt esé -
lyük, de a létszámfölény kínálta alkal -
mat a magyarok is jól használták ki,
így nem csökkent a különbség (10-5).

A magyarok szempontjából az Eb u -
tolsó negyede egy Bátori-góllal indult,
majd a görögök két emberelőnyt érté -
ke sítve csökkentették négygólosra a kü -
lönbséget (11-7). Hárai remek center -
munkája után visszaállt a különbség,
majd Hosnyánszky bombája után már
féltucat gólnyi volt a két csapat között
(13-7). Az utolsó két percre Bisztrit sá -
nyi Dávid állt a kapuba, aki tehetet len -
nek bizonyult Hrisztosz Afrudakisz ha -
talmas lövésével szemben, majd egy ma -
g yar kézen megpattanó labda járt túl az
eszén (13-9). A fiatal kapus néhány pil -
lanat múlva újabb peches gólt kapott,
ezúttal a kapufáról a fejére, onnan pe -
dig a hálóba pattant a labda, ez volt ma -
gyar szempontból az Eb utolsó jelene te.

Mivel a mag yar együttes elő döntő -
be li vereségével lemaradt a szerb fővá -
rosban megszerezhető egyetlen olim pi -
ai kvótáról, így áprilisban a Triesztben
sorra kerülő kvalifikációs tornán szerez -
heti meg a riói indulási jogot. A viadal -
ról négy válogatott jut ki az olimpiára.

A döntőben egyébként a szerb férfi
vízilabda-válogatott megvédte Euró pa-
 bajnoki címét: a hazai rendezésű konti -
nensviadal belgrádi fináléjában 10- 8-
 ra legyőzte a montenegrói csapatot. A
szerbek Eindhoven (2012) és Bu da pest 
(2014) után sorozatban harmadszor di -
adalmaskodtak a kontinensviadalon, ösz -
szességében a hetedik aranyérmüket
gyűjtötték be. (MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Megműtik Halepet, nem játszhat Kolozsváron 
Megműtik Simona Halepet, ezért a világranglistán második helyen 

álló teniszező nem fog pályára lépni Románia Fed Kupa-csapatában
a címvédő Csehország el len, a Világcsoport február 6-7-én, Kolozs -
vá ron rendezendő negyeddöntőjében.

A konstancai sportoló ezt nagy csa -
lódásnak nevezte közleményében, de rá -
mutatott, hogy az utóbbi időszak rend -
kí vül megviselte, mivel nem tudott ma -
ximálisan edzeni. Az nem derült ki pon -
tosan, hogy milyen egészségügyi prob -
lémája van, csak annyit közölt, hogy már
hat hete gyomor-, orr- és fülfertőzéssel
bajlódik, elmondása szerint ez is köz -
rejátszott abban, hogy az ausztráliai nyílt

teniszbajnokságon már az első körben
kiesett. Románia jelenlegi legjobb női
teniszezője reményei szerint az In dian
Wells-i versenyen már ismét adogathat 
s idén nem csak olimpiai éremben re -
ménykedik, hanem Grand Slam-tornát
is szeretne nyerni. Az idei első, Mel bo -
urne-ben zajló bajnokságon azonban
csú nyán kikapott az ad dig ismeretlen kí -
nai Suai Csangtól. (a Krónika nyomán)


