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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!

HELYJEGYEK a Teleki Ma g yar Ház ban kaphatók, felnőt tek nek 30
lejes, diákoknak és nyug dí jasoknak 20 lejes áron!

A Nagybánya.ro és a portált 
fenntartó Virtuális

Nagybánya Egyesület jó
évet tud maga mögött

Legfontosabb célunk - az olva só tá -
bor növekedése - teljesült, és folya ma -
tosan bővül olvasóink köre itthon és a
világban egyaránt.

Az idén elnyert támogatásból (Beth -
len Gábor Alap) sikerült kijavítani a hír -
portál on line platformját, admi niszt rá -
ciós felületét és javítani a honlap szer -
ke zetét, a hibákat orvo solni, a küla la -
kot csinosítani.

A közösségi oldalak segítségével si -
került a világ minden pontján népsze -
rűsíteni a Nagybánya.ro-t, ezáltal össze -
fogni és virtuális közösségé kovácsolni 
a Nagybányáról és a város környékéről 
elszármazott magyarokat.

A Bányavidéki Új Szóval szoros part -
nerségi viszonyból kifolyólag, a Mára -
maros megyei magyarság nyomtatott
sajtóterméke (folytatás a 2. oldalon)

Szilveszter
Szamosardón
„Eldöcögött már az óév szekere,

Ez a szekér sok-sok gonddal van tele.
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,

Búját-baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jóanyámnak mosoly legyen két szemén,

S a jó Isten, kit féltünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.”

Ezek a szavak hangzottak el a szil -
veszteri műsor megnyitójaként. Okul va
a szüreti bál hibáiból, ez alkalommal
szin te „csordultig” megtelt emberek kel
a kultúrotthon. Fiataljaink kellemesen
meglepődve fogadták az egybe gyűlte -
ket, akik közül sokan a közelmúltbeli
rossz emlékeket feledni, s a jót, a szé pet
felidézni jöttek, izgatottan várva a fia -
talok által begyakorolt műsorokat.

Vicsai János egykori iskolaigazgató
köszöntötte az egybegyűlteket, majd kez -
detét vette az óévbúcsúztató, újév kö -
szöntő humoros-bohókás műsor szá mok
sora, egy kis tánccal fűszerezve.

Először két humoros jelenetet adtak 
elő a fiatalok, „mellékhatásként” ka caj -
tól és harsány tapstól visszhangzott a
kultúrotthon minden szeglete.

Ezután következett a hagyományos
szilágysági csősztánc, majd ismét két
bohókás jelenet került színpadra, amit

a fiúk meglepetéstánca, egy testresza bott
balettánc-féleség követett. Ismét né hány
jelenet következett, majd el érkezett az
est fénypontja: az ardói hagyományos
néptánc.

Mint minden évben, idén is el mond -
hatjuk, hogy fiataljaink törekvésének,
fáradtságának és összetartásának kö szön -
hetően sikerült ismét egy kis  mosolyt

csempészni a jelenlévők arcára. Külön
dicséretet érdemel az, hogy fiataljaink
mindent a hagyományápolás, a hagyo -
mányéltetés és a hagyományhoz való
ragaszkodás jegyében csináltak. Öröm
tükröződött a jelenlévők arcán, min den -
ki nagyon boldog volt, hogy ily módon 
tölthe tte el a 2015-ös esztendő utolsó ó -
ráit. (folytatás a 2. oldalon)

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 - a korábban 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!

Ünnepi fényárban pompázik a régi főtér. (Deák László felvétele)

2016-os SZÍNES FALINAPTÁR!
Keresse a laptestben!
Az olvasók nevében is köszönjük

támogatóinknak, hogy a naptár megjelenését 
lehetővé tették:

Maravet R.T., Univer Prod uct Kft., Esbal
Kft., Cucubau játékbolt, Bahama Kft.,

Com pact Kft., Creativ Hobby Shop,
Cressent Im port-Export Kft., Enga Kft.,
Forte Grup Kft., MMG Kft., Nagybánya
Központú Területi RMDSz, Nagybánya

Központú Területi RMDSz Nőszervezete, 
Poan Kft., Rivulus Szálloda.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy ahol a
közösség képes összefogni, csapatot alkotni
egy jó ügy érdekében, ott csodák születnek.

A szerkesztőség
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Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Ivanovics Sándor Illés test -
vérünket, akit 79 évesen szólított ma gá -

hoz az Úr, Tankóczi István Miklós test -
vérünket, akit 58 évesen szólított ma -
gához az Úr, Illyés Pál testvérünket, a -
ki 87 évesen hunyt el, Hering Erzsébet 
asszonytestvérünket és  Szabad At tila
testvérünket, akit 52 évesen szólított ma -
gához az Úr. Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt Pusztai Máriusz, Lu kács
Lóra Emese, Antal Róbert és Bauer An -
tonela tartották keresztvíz alá Lovász
Zoltán és Jablonovszky Mónika kis lá -
nyát, aki a keresztségben a Lovász Zsó -
fia nevet kapta; Matei Vlad Alexi, Gítă 

Bogdan, Florian Mara és Jánki Bettina
tartották keresztvíz alá Jánki Bernát Zsolt
és Leşiu Irina Cornelia kislányát, aki a
keresztségben a Jánki-Leşiu Emma ne -
vet kapta.

Bunda Csilla Annamária

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.

Elfoglalta helyét Nagy bá nyán a Mi -
nisz ter el nökség Nem zet po li tikai Ál -
lam titkársága által in dí tott Petőfi Sán -
dor Pro gram ösz tön díjasa. Bog dán Ti bor
szep tem ber elsején érkezett és kilenc
hó na pon át dolgozik a szór vány ma -

gyar sá got se gí tő pro gram keretén be lül. Minden érdeklődőt
szívesen lát a Teleki Mag yar Ház ban, de elérhet ik  őt e-mailen
(bogdan_ tibor@ya hoo.com) vagy tele fo non (0761-937196) is.

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Megkezdődött az új tanulmányi év, a mely
2015. október 1-től 2016. június 30-ig tart. A
tanfolyamvezető Komlósi Lajos sze retettel vár 
minden érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei Könyv -
tárba minden hét főn 17.30 órakor.

Egyszerűsített honosítás
(mag yar állampolgárság)

Októbertől az EUROTRANS A LA -
PÍTVÁNY is foglalkozik a kettős 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, hadiárvák tá mo -
gatási kérelmeinek előkészítésében is se -
gítséget nyújtunk.

Érdeklődni a Vasile Lucaciu utca 1. 
szám alatti székház irodájában (RMDSz
székház), illetve a következő telefon -
számokon: 0262 – 216593, 0262-
217103 hétfőtől – csütörtökig: 9.00 és
16.00 ó ra között, pénteken 9.00 és
14.00 óra között lehet. EUROTRANS
ALAPÍTVÁNY: www.eurotrans.ro

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.

Szilveszter Szamosardón
- folytatás az első oldalról -

Köszönet illeti a főszervezőt, Máthé 
Anitát, akinek egy jelképes virág cso -
korral a helyszínen is megköszönték a
fáradozását. De a hála jeléül álljon itt a
teljes csapat névsora: Fóris Barbara,
László Mihály, Mátyás Elizabett, Má tyás
István, Mátyás Dalma, Kis Tóth Zsolt,
Demeter Hanna, Szabó Rezső, Tóth Pa -
ula, Tóth At tila, Máthé Anita, Boboc

Csaba, Kis Tóth Zsófia, Balog István,
Erdőközi Heléna, Erdőközi Zsolt, Er de i 
Ervin, György Róbert.

Kellemes tapasztalatokkal gaz da god -
va távoztunk a kultúrotthonból, a jól
megszokott hagyományos újévi kö szön -
tők áradatával kívánva egymásnak si -
kerekben gazdag, boldogságtól átita tott
2016-os évet.

Fóris Henrietta

A Nagybánya.ro és a portált fenntartó Virtuális 
Nagybánya Egyesület jó évet tud maga mögött

(folytatás az első oldalról) is on line olvasható portálunkon. A Nagybánya.ro
ugyanakkor költségmentesen helyet ad minden nagybányai és környékbeli civil
szervezetnek, egyháznak, oktatási intézménynek hírei, eseményei közvetítésére
- ezáltal elősegítve a helyi mag yar közösség kommunikációját, közvetett módon
a közösség és közösségi tudat erősítését. A Nagybánya.ro továbbra is helyet ad
társoldalaknak, mint például a Főtér Fesztivál honlapjának.

2015-ben a Nagybánya.ro ismét kilépett az internet világából és közösen a
Máramarosi Mag yar Vállalkozók Egyesületével egy szabadtéri kiállítást ter ve -
zett és bonyolított le a Főtér Fesztivál 2015-ön, a Nagybányai Mag yar Napokon. 
A kiállítás címe: Üzlettér, vásártér, főtér - az egykori nagybányai főtér be mu ta tá -
sa a régi kereskedelmi egységek, üzletek tükrében.

A Nagybánya.ro 2015-ös támogatói: Bethlen Gábor Alap, Communitas A la -
pítvány, Esbal Rulmenti kft.

Köszönjük az olvasók hűségét, olvassanak velünk továbbra is, itthon és a vi -
lágban!

Pintér Zsolt, a Nagybánya.ro szerkesztője

Tizenkét munkaszüneti nap lesz 2016-ban
Tizenkét munkaszüneti nap lesz 2016-ban Romániában, az or -

todox vallásúak számára kevesebb, mint idén, mivel húsvétjuk egy -
beesik május elsejével. Tulajdonképpen hét szabadnap esik hét köz -
napra, a többi hétvégén lesz. 

A munka törvénykönyve szerint azoknak az alkalmazottaknak, akik kény -
telenek dolgozni a munkaszüneti napokon, megfelelő szabadidőt kell kapniuk az
elkövetkező 30 nap leforgása alatt. 

Amennyiben indokolt esetben nem le -
het szabadnapot adni, a hivatalos ün nep -
napon kifejtett munkáért plusz juttatást
kell adni az alapfizetésre, ennek értéke
pedig nem lehet kevesebb, mint a normál 
munkaidőben kifejtett munka ellen ér té -
kének száz százaléka.

e-nepujsag.ro
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Gyermekeink
ebédje

Beszámoló az
Iskoláinkért,

Gyermekeinkért
Egyesület

tevékenységéről
Nagybánya kétpólusú város, Ó vá -

ros és Újváros. Így épültek temp lo ma -
ink is. Elemi oktatás mag yar nyelven
mindössze két tanintézményben folyik
már több éve.

Tavalyig a Petre Dulfu Iskolában
folyt a mag yar oktatás I-IV. osz tá lyo -
sok számára. Ezt az iskolát összevonás
és költöztetés miatt a mag yar tagozat
elhagyni kényszerült, azóta a Németh 
László Líceum nyújt számukra otthont. 
Azonban a óvárosi szülők sok esetben
inkább román iskolát választanak, mi -
vel a Németh László a külvárosban ta -
lálható, az utaztatás költségei sok csa -
lád számára gondot jelentenek, nincs a -
ki hazahozza a kicsiket az iskolából a
tanítás után, így hát kézenfekvő volt a
délutáni pro gram (afterschool) fela ján -
lása. Azonban ez köztudottan szintén
plusz kültségeket ró a szülőkre.

Egyesületünk célja a jelen projekt meg -
fogalmazásakor mag yar elemi osztá lyok
megtartása/vonzóbbá tétele volt, a dél -
u táni pro gram ingyenessé/olcsóbbá vá -
lása által. Leghatékonyabb megol dás -
nak a délutáni programban résztvevők
ingyenes étkeztetése bizonyult. Egye -
sületünk sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapítvány „A mag yar közös ség
céljait szolgáló kulturális, oktatási és ku -
tatási programok támogatása“ pro g ram -
jára, ezen belül a Németh László El mé -
leti Líceum alsó tagozatos osztályai szá -
mára a délutáni programban résztve vők
étkeztetésére.

Már a beiratkozások idején, a tobor -
záskor tudattuk a szülőkkel, hogy a nya -
gi előnyökkel járna, ha a Németh Lász -
ló Líceumba iratnák kicsiny gyer meke -
i ket.

Sok szülő nagyon kedvezően ítélte
meg ezt a lehetőséget, és noha a bei rat -
kozások első heteiben erősen úgy lát -
szott, hogy nem lesz elegendő gyer mek
a 2015 szeptemberében induló elő ké -
szítő osztályban, ahova min i mum 12
gyermek szükséges, végül szeptember
első hetében összeállt a szükséges lét -
szám. Büszkén vállaljuk, hogy nagyon
sok munkát fektetett ebbe Egyesü le tünk
is.

A szeptemberi iskolakezdéskor már 
készen állt a terv, a szolgáltató, a me -
nüajánlat, és a szülők boldogan iratták
gyermekeiket a délutáni foglal kozta tás -
ra.

A Németh László Líceum kis ebéd -
lőjébe a Papillon Ca ter ing nevű szol -
gáltató remek ebédről gondoskodott min -
den iskolai napon.

Köszönjük a támogatást a Bethlen
Gábor Alap Zrt.-nek!

Színházi krónika

Bekaptuk?!... Már szokjuk!
Tudják Önök, mi a szilveszter közeledtének egyik legközvetlenebb 

és leg biz tosabb jele Nagybányán? Elmondom: a Lendvay Márton Szín -
játszó Kör ka baréműsora jelzi újabban legmegbízhatóbban az óév vé -
gét, illetve az újév kö zeledtét. Szerencsére ez már biztos pontnak szá -
mít a nagybányai és a Nagy bá nya környéki mag yar közösség éle té -
ben. S hogy milyen nagy az igény hasonló rendezvényekre, az abból
is meglátszik, hogy minden évben telt ház előtt kerül sor az elő a dás -
ra. Nem volt ez másként most, azaz de cem ber 29-én sem, amikor a tár -
sulat a ,,Bekaptuk?!... Már szokjuk!” című kétrészes, zenés-hu mo -
ros összeállítását tekinthette meg a nagyérdemű.

Az idei előadást – ahogy az a plakáton is szerepelt – összeállította és ren -
dezte: aki csak akarta a Lendvayból. Őket viszont kordában tartotta: Józsa
András, Miszovits Olivér és Simori Sándor, az utóbbi egyben a konferanszié
szerepét is vállalta.

A műsor szerkezetileg követte az előző évek hagyományát, vagyis zenei be -
tétek, humoros összeállítások és bohózatok követték egymást. A díszlet szolíd,
visszafogott, ugyanakkor alkalomhoz illő volt, nagyszerűen egészítve ki az e lő -
adást.

Régi és új, jobban mondva viszonylag új arcok jelentek meg a színpadon,
ismert és kevésbé ismert dallamok csendültek fel, poénok sora tette próbára a
nézőtéren ülők rekeszizmait.

Nem kívánok hosszú elemzésbe bocsátkozni, néhány gondolatot, személyes 
benyomást azonban mindenképpen szeretnék megosztani a kedves Olva sók -
kal, illetve a soron következő előadások leendő közönségével.

Nagy öröm volt ismét énekelni hallani Mezei Annát. Úgyszintén nagy meg -
lepetést okozott számomra Sárga Angéla, aki a tavalyi előadáshoz viszonyítva
rengeteget fejlődött zeneileg.

A többi, úgymond bejáratott hangú előadó közül – mint például a már em -
lített Mezei Anna, Böndi Linda, vagy Simori Sándor – idén sajnos hiányzott
Suhárt Levente. S ha már a hiányérzet szóba került, azt is megemlítem, hogy
– szakítva a hagyománnyal – az idei előadást nem szí ne sítette Balogh György
tánccsoportjának a fellépése sem. Ennek ellenére kerek egésszé állt össze az
egész, ez nagy mértékben a lendvaysok rutinjának köszönhető.

A bohózatok kapcsán kiemelném Böndi Linda (aki nem csak hangjával,
hanem színészi tehetségével is lenyűgözte a nagyérdeműt), Krizsanovszki E -
nikő, Szigeti Olga, An tal Ró bert, Józsa András, Krizsanovszki István, Szi ge ti
Gyula (aki, bár egy akadémiai szintű zsebtolvaj viz s gán megbukna, de hor -
gász ként megfelelne) nagyszerű alakítását, persze nem feledkezve meg arról,
hogy a társulat többi tagja is megpróbálta a maxi mu mot kihozni az adott
szerepekből, egy igazán jó előadással örvendeztetve meg a hálás közönséget.

Éppen ezért név szerint is felsorolom a zenés-humoros összeállítás ,,el kö -
vetőit”, mert megérdemlik: Antal Róbert, Böndi Linda, Halász Cynthia, Jó -
zsa András, Krizsanovszki Enikő, Krizsanovszki István, Ladányi Réka, La -
jos István, Maksai Mihály, Mezei Anna, Miszovits Olivér, Nyári Edina,
Reisfeld Réka, Sárga Angéla, Simori Sándor, Szigeti Gyula, Szigeti Olga.

Úgyszintén, mint mindig, a Színjátszó Kör zenekara is kitett magáért: Bi -
luca Tu dor – klarinét, Damşa Petru – billentyű, Jenei Ádám – gitár, Jenei Ist -
ván – gitár, Lengyel Marius – hegedűművész, zenekarvezető, Szabó Zoltán –
basszusgitár, Kim Sándor – dob. Az előadás hangosítója Prodan Dan, vi lá -
gosítója Codrea Marinel, míg színpadmestere Danciu Augustin és Szamosi
Sándor volt.

Aki elmulasztotta megnézni a bemutatót, annak jó hír, hogy JANUÁR 15-
 ÉN, valamint FEBRUÁR 5-ÉN megismétlik az előadást. Ha teheti, ezúttal ne 
mulasszon, mert nem fogja megbánni! (Tamási At tila)

Boldog Új Évet!
Elbúcsúztattuk az óesztendőt, új -

ra elrepült egy év. Mi, idősebbek sze -
retnénk lassítani az évek múlását, a
fiatalok a sok teendőik közepette nem
érnek rá figyelni az idő múlását, a
tizenévesek pedig szeretnék siettetni 
az éveket, hogy legyenek már fel nőt -
tek, és szabaduljanak a szülői kor lá -
toktól. Hogyan tehetne igazságot va -
laki? Sehogyan sem! Nem is az a fon -
tos, hogy telik-múlik az idő, hanem az,
hogyan használtam ki a rendelke zé -
semre álló minden percet. Miben let -
tem jobb? Milyen eredményekről tu -
dok beszámolni? Betartottam-e foga -
dalmaimat? És ha igen, milyen ér zés
volt? Ha nem, mi tartott vissza fo ga -
dalmaim betartásában? Ilyen fajta e -
lemzés segíthet a jövőben... És el ju -
tottam tavaly ilyenkori fogadal ma im -
hoz: azt fogadtam, hogy min den havi
nyugdíjamból egy bizo nyos összeget
a bankszámlámon tarta lé ko lok. Ez rész -
ben sikerült. Mindig köz bejön előre
nem látott kiadás, el rom lik a vízcsap, 
eltörik a vízelvezető csa torna stb. A
második fogadalmam, hogy ,,nem szó -
lok be” senkinek, visz sza fogom a nyel -
vem. Tudtommal ez si került, és nem
bántottam meg sen kit.

Az év utolsó éjszakáján új vá gyak,
álmok fogalmazódnak meg ben nünk,
tele új tervekkel, éltető remé nyek kel,
hogy ez az év szebb lesz, jobb lesz,
gazdagabb lesz.

Csaba testvér szavai jutnak az e -
szembe, ha nem is szóról szóra idéz -
ve: Jézus nem gyűjt kincseket, va gyont, 
nem áll be egyetlen politikai irány -
zatba sem, szabadon száll, hiszi, hogy
jósága, szeretete az egész világot meg -
mozgatja, csak megy előre, alkot és 
szeret.

Én azt fogadtam meg, hogy a
2016- os esztendőben több vers et fo -
gok olvasni és többet fogok mozogni 
a friss levegőn.

Újévi jókívánságaimat a kedves
olvasóknak, hadd tolmácsolja Ká nyá -
di Sándor ,,Csendes pohárköszöntő
újév reggelén” című verse:

Nem kívánok senkinek se
különösebb nagy dolgot,
mindenki,amennyire tud,

legyen boldog,
érje el ki mit szeretne,

s ha elérte,többre vágyjon,
s megint többre.

Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország,

emberségbe', hitbe', kedvbe',
aki honnan jött,

soha, soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy mért vagy,

vissza nem fognak a kátyúk.
A többit majd apródonként

megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,

legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig

a lehulló hópihékbe'!

Lázár A.

Deák László
felvételei
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (21.)
-  részlet -

Buchsba, a svájci-osztrák határra reg -
gelre futottunk be. Megtakarított kraj -
cárjaimból sürgönyt adtam fel szü le im nek:

,,Bécsbe haupt poste res tante húsz
koronát kérek.”

Mióta festő lettem, ez volt az első se -
gélykérésem szüleimtől, s tudtam, hogy 
a föld alól is, de előkerítik. Bécsbe ér -
kezve csomagomat letettem a ruha tár -
ba, egyenesen a főpostára siettem, de
már elkéstem. A poste res tante osztályt 
zárva találtam. Ezután már nem volt mi -
ért sietnem, visszasétáltam az állomás -
hoz, leültem egy padra és elszun dí tot -
tam. Arra riadtam fel, hogy egy kéz ne -
hezedik a vállamra:

- Wohin fahren sie? (Hova utazik ön?)
- Budapestre - feleltem.
- Itt nem lehet aludni! - mondta a

rendőr, s én már indultam is kifelé.
Az utcan kóboroltam, mikor e szem -

be jutott, hogy Párizsba menet egy kis
zacskóba tettem rézkrajcárjaimat, a me -
lyeket nem tudtam beváltani. Vissza -
tér tem az állomáshoz, s rövid kutatás
után a kis zacskót kezemben tartottam.
Megszámoltam, negyvenkilenc kraj cárt
találtam. Az utcán azon tűnődtem: e -
gyek-é vagy aludjak. Annyira kime rült -
nek, törődöttnek éreztem magam, hogy 
az utóbbi mellett döntöttem, s neki vág -
tam újból a külvárosnak. Szemerkélni
kezdett az eső. Hosszas járkálás után
végre találtam egy kisebb szállodát, a -
melynek kapuján ezt olvastam: ,,szál -
lás egy koronától fölfelé”. Bementem,
közöltem a portással, hogy negy ven ki -
lenc krajcárom van, hajlandó-e ezért szo -
bát adni. Fejével bólintott, és fölve ze -
tett az emeletre, ajtót nyitott, s egy o -
lyan szobában találtam magam, ahol hat-
 nyolc személy feküdt, részben ágyon, 
részben a földön és matracon. Egy ágy
még üresen állott, intett, hogy fog lal jam 
el. Ledobva ruhámat, mély álomba me -

rül tem. Reggel mozgolódás kezdődött, 
majd beszélgetésre lettem figyelmes, s
megtudtam, hogy az egyik vendég egy
szlavóniai szilvakereskedő, akinek nem
sikerült az üzlete. Két fiatalember Bu -
da pestről jött Bécsbe lóversenyezni, el -
vesztették pénzüket, s most gyalog kel -
lett hazaindulniuk. A többire már nem
emlékszem.

A szilvakereskedő adott húsz fillért, 
ezzel villamosra ültem, siettem a fő pos -
tára, ahol már várt a még előző nap meg -
érkezett húsz korona.

Este hat óra tájban már Budapesten
voltam. Fölkerestem egy festő barátom 
családját, akivel Párizsban együtt dol goz -

tam. Az Andrássy úton laktak, lányok
is voltak, s nagy örömmel üdvözöltek s 
gratuláltak. Mikor megkérdeztem mi hez,
elmondották, hogy kiállítás van, az ös szes
magyar lapok nagy elismeréssel ír tak ró -
lam és az összes képeimet meg vették.

Azon melegébe elszaladtam a kiál -
lí tási helyiséghez, de már zárva ta lál tam.
Aztán szállodába mentem, ahol a ki me -
rültségtől s a váratlanul ért örömtől e -
gész éjjel nem bírtam aludni.

Másnap reggel leolvastak a ke zem -
be vagy hétszáz koronát, s további ösz -
szegeket helyeztek kilátásba.

Az történt ugyanis, hogy én még ko -
ra tavaszkor levelet kaptam Buda pest -
ről, melyben Gerő Ödön, a Pesti Napló 
műkritikusa értesített, hogy fiatal mű -
vé szek munkáiból kiállítást rendeznek. 
Felszólított, vegyek részt én is. Akkor
vagy tizenkét képemet ládába cso ma gol -

tam, s vasútra tettem, érték nélkül. Nem
vett eddig tőlem senki képet. Aztán meg
is feledkeztem róla. Ezek a képek ke rül -
tek kiállításra. A vásárlók között volt
dr. Petrovics Elek, a Szépművészeti Mú -
zeum későbbi igazgatója, Hatvany Fe -
renc festő, műgyűjtő, Miklós Andor, az
Est-lapok főszerkesztője, Beöthy Lász -
ló a Király Színház igazgatója és má sok.

Az összeggel siettem haza, szü le im -
hez. Nagy örömmel fogadtak.

Egy barátom összegyűjtötte és el -
küldte a lapokat édesanyámnak kedves 
levél kíséretében, s apám is megbékélt, 
hogy a fia máról holnapra ismert nevű
festő lett.

Az otthoniak érdeklődésére nagy já -
ból elmeséltem utazásomat, s megrö kö -
nyödéssel vették tudomásul, hogy Pá -
rizsból Nagypeleskéig huszon három -
szor szálltam át... (folytatjuk)

Eget vívó György deák (II.)
Ligeti Ernő az eget vívó Farnos Györgyöt Fel -

vinczy Györgyről mintázta, aki 1696-ban en ge -
délyt kapott Lipót császártól színjátékok be mu -
tatására latin és mag yar nyelven Kolozsváron.
Egyszer Lacitól, a testvérétől kért tanácsot ar ról,
hogy vajon kiktől kaphatna helyiséget. György
először Fületelky uramra gondolt. (Boczor József)

- Fületelky Gáspár? No, te is jó helyre fordulsz. Tu dod,
hol keressed Fületelky uramat? Rabutin gróf főhadi szál lá -
sán. Fületelky a legfőbb kéme ennek a léleknélküli in du la -
tos franciának...

- Mi van Kis Pállal?
- Kis Pál megvagyonosodott a bányából. Eljött Füle -

tel ki yhez, és megkérte a lány kezét. Margit igent mondott
neki. Fületelky előbb megkérdezte, hogy mennyi pénze van.
Kis Pali felsorolta. Fületelky kijelentette: Neki ennyi és
ennyi pénzre van szüksége. Kis Pali azt mondta rá: jó. Ha -
za ment, és emberfeletti erőfeszítéssel újra belefeküdt a bá -
nyába, s akkor megtörtént vele a szerencsétlenség. Rob -
banás köz ben egy szikla a hátára esett. A lábát bokáján
felül el ron totta. Amikor Margit hallá a hírt, jajve szé kel ve,

átkozódva rohant az apjához, és megrázta a vállánál fogva.
- Te ördögi apa! Ha azonnal nem adsz Kis Palihoz fe -

leségül, beleölöm magam a Szamosba.
Az apa kénytelen-kelletlen engedett. Cigányt küldtek Kis

Palihoz, aki halovány arccal ott feküdt az ispotályban.
- Mit üzent gazdád?
- Nem gazdám üzent, hanem szépséges lánya. Íme, itt a 

levél!
- Ne oly bőbeszédűen - fakadt ki Pali... - Mi van a le vél -

ben?
- Ha fél lába hiányzik is, én felesége leszek. Köte les sé -

gem.
Kis Pál visszaküldte a cigányt, hogy hozzá senki lánya

ne jöjjön részvétből...
Margit nem ment férjhez sem az egyikhez, sem a má sik -

hoz...
Farnos György Kolozsváron, egy hóstáti szénapad lá -

son így üdvözölte a közönséget:
,,Igen tisztelt publikum! Lipót császár kegyessége foly -

tán csekély személyem licenciát kapott, hogy országszerte
teátrombeli előadásokat tartsak. A magas város helyi sé -
get nem adván, kényszerültünk előadásainkat e széna pad -
lásnak nevezett alkotmányban megtartani. A darabot, a mely -
nek ugyancsak szerény személyem az auktorja, magyarul
játsszuk, hogy mindenki  megérthesse. Okulást és jó mu la -
tást kívánok!”

- az utolsó rész következik -

Téli ünnepkör - karácsonyi
szokásaink, betlehemezés 

Beszámoló a Nicolae Iorga Általános Iskola
mag yar tagozatának decemberi tevékenységeiről
De cem ber első három hetében hosszú tevékenységsorozat zajlott a

Ni colae Iorga Általános Iskolában, az I. C. és az V-VIII. osz tá lyok
diákjai, valamint a Step by Step Napköziotthonos Óvoda cso port láto -
gatói és pedagógusai közreműködésével.

Tevékenységsorozatunk alatt gyer -
mekeink és szüleik karácsonyi dísze ket
készíthettek, majd közösen ünne pel het -
ték meg a karácsonyt. Nagyon élvezték 
ezen tevékenységeket mind a szülők,
mind pedig a gyermekeink.

Programsorozatunkat és a már 3 le -
bonyolított programunkat a Bethlen Gá -
bor Alap 2015. évi „Egyéb támo gatá -

sok” előirányzat „2015 - a külhoni ma -
gyar szakképzés éve” elnevezésű prog ram
keretében megnyert pályázati alapból és
a kedves szülők támogatásából sikerült 
megszerveznünk.

Célunk volt megismertetni szülők kel,
diákjainkkal a karácsonyi hagyo má nyo -
kat, a betlehemezést és a közös ünnep -
lés értékességét. Céljaink között sze re -

pelt még a kö zösség összehozása, for má -
lása, az együtt működés, a segítő készség
kialakítása, megerősítése, az e gyütt ját -
szás örö mé nek a felfedez teté se, a csa lá -
dok, kö zös ségek szabadi dejé nek igé nyes
eltöl té se és az identitástudat fej lesztése.

Köszönet a lelkes munkáért és a pél -
damutatásért: minden kedves diá kunk -
nak és hozzátartozóinak, szervező ink nek:

Bálint Beáta magyartanárnak, Ma jor 
Kinga és Torkos Erika óvónő knek, Rus -
kál Enikő tanítónéninek, Győri Kinga 
festőművésznek, Kiss Luca történelem
szakos tanárnőnek, Fülöp Gábor zene -
ta nárnak, Bálint Kata képző mű vész nek,
valamint Pongrácz Panni műsor szer -
kesz tőnek. Programfelelős: Bálint Beá ta
mag yar nyelv és irodalom szakos tanár.
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Gereblye
Előrebocsátom, kedves Olvasó, hogy

nem valami kerti-mezei szerszámról lesz
szó, hanem Máramaros megye egy el du -
gott, kedves, vendégszerető végvá rá ról.

De hol is van ez a Gereblye nevű
falu?

Ahogy elhagyjuk Domokost - amit
már korábban bemutattam -, kelet felé
haladva néhány száz méter után útelá -
gazáshoz érünk. Az egyik simán foly -
tatódik kelet felé, Románláposhoz visz 
(Lăpuş). A másik jobbra tér déli irány -
ba. Egy jó kis kaptató után Alsószőcs -
höz érünk (Suciul de Jos), majd Felső -
szőcs következik (Suciul de Sus). Igen
hosszú ez a két település. A környék in -
kább dimbes-dombos, erdős-legelős. Bő -
séges juhtenyésztés folyik itt. Élelmes
szűcs atyafiak ki is használták bundák,
kucsmák, téli mellények készítésére.

De folytassuk utunkat. Tőkés kö vet -
kezik (Groşii Ţibleşului). Alig hagyjuk 
el, máris Gereblyén vagyunk (Grebla
Ţibleşului). A Cibles havas lábainál ez
a legutolsó lakott település. Innen már
a vadon következik.

Még a Monarchia idejében tele pí -
tették ide a hozzáértő erdőmunkás szé -
kely embereket családostól, akik jól ér -
tettek a szénégetéshez. Sok úgyne ve zett 
mangán szénre volt szükség, mert a kör -
nyéken kohók működtek, ahol vasat ol -
vasztottak, öntöttek, például vaskály há -
kat, üstöket. (Nekünk is volt egy itt ön -
tött nagy vaskályhánk.) Egy dombon át -

haladva Románlápos felé volt Roja hi -
da (Roaia), ahol az öntőde központja mű -
ködött. Innen nem messze Kohóvölgy
település is a kohászathoz tartozott, a -
mint azt elnevezése is elárulja. Román
neve Strâmbul Băiuţi.

A II. világháborúig ezen kohók so -
rá nak főrészvényese az ör mény-mag yar
Frátai Kristóf  volt.

De térjünk vissza Gereblyére. Elne -
vezését onnan kapta, hogy a kidöntött
fákat a nehezen megközelíthető, sza ka -
dékos, meredek helyről a sebes hegyi
patak segítségével ,,szállították” arra a
helyre, ahol a víz kiszélesedett. Itt a rön -
köket több megnagyított gereblye for -
májú eszközzel vontatták partra, ahol
megfelelő helyen felállítottak több szén -
égető kemencét. A lakosság férfi tagjai 
nehéz, fáradtságos munkával kereste a
mindennapit, hiszen itt éjjel-nappal dol -
gozni kellett nagyon figyelmesen, még -
is előfordult baleset, amikor beszakadt
az em ber alatt a ,,kemence”, odaveszett 
a családfenntartó!

A múlt század közepéig Gereblye
önálló település volt, jegyzőséggel, er -
dé szeti hivatallal. Mag yar nyelvű isko -
lája volt, mára megszűnt. Hadd ne fir -
tassuk most kies hazánk tanügyi ren del -
kezéseit. A gyermekek lejárnak Tő kés -
re, persze román nyelven tanulni. Ge -
reblye csak mint Tőkéshez tartozó falu
létezik.

De áll a templom! Felújítva! Lako -
sai mag yar-székelyek, amit a sok Szé -
kely családnév bizonyít. Római kato li -
kus vallásukhoz hűségesek maradtak
mind a mai napig.

Dicséretére válik Gereblye lako sai -
nak, hogy Isten házát szeretettel gon -
doz zák, látogatják. Öröm látni a sok mi -
nistránst az oltár körül, ami plé bá no suk,
Szemák Ferenc tisztelendő úr érdeme.
Ő nálunk, Magyarláposon szolgál, Ge -
reblye a filiája.

Gereblye temploma a Szent Vér ol -
talma alatt áll. Templombúcsúja min -
den évben július első vasárnapján van.
Ilyenkor az elszármazottak haza jön nek,
a környék minden településéről ide za -
rándokolnak a vallásos hívek, Ma gyar -
láposról busszal érkeznek. Az ünne pé -
lyes szentmisét szabadtéri oltárnál mu -
tatja be a sok vendégpap. Prédikációt
magyarul és románul mondanak, hogy
mindenki értse.

Míg korom és egészségem engedte,
mindig részt vettem ezen a lélek ne me -
sítő ünnepélyen.

Az áldás után, a helyiek mindig min -
denkit megkínáltak szerény, de jó szív -
vel adott süteménnyel. Barátságosan el -
beszélgettünk, megígérve, hogy jövőre 
is eljövünk, ha Isten éltet. Egyben meg -
hívtuk vendéglátóinkat a mi temp lom -
búcsúnkra, szeptember 14-ére.

Személyesen is igen kellemes él -
mény köt Gereblye lakosaihoz.

Abban a nagyon sötét korszakban,
igazgatóm kerülő úton figyelmeztetett, 
nehogy templomba járjak, Ildikó le ány -
kám nehogy elsőáldozó legyen, mert fi -
gyelnek és kirúgnak a tanügyből.

De egy ilyen létfontosságú lelki él -
ményt hogyan hagyhatok ki gyermekem
életéből?

A felkészítést a katekizmusból én vé -
geztem, a vizsgáztatás a plébánián tör -
tént. Ezután tanácsot kértem. Azt a ja -
vaslatot kaptam, utazzunk Gereblyére,
amikor ott történik az elsőáldozás. De
ott nem ismerek senkit! (1962-ben tör -
tént.) Nem baj! Szombat délután ér kez -
tünk busszal.

A Székely család fogadott be, de min -
denki nagyon kedves volt. Vendég sze -
retetüket nem részletezhetem, mert az

kimeríthetetlen! Mintha családtagok kö -
zött lettünk volna, nem idegenek.

Másnap megtörtént a felejthetetlen
esemény, ami most nem fér ide... Íme a 
fotó!

Azóta is hálás szeretettel gondolok
Gereblye minden lakójára. Wass Al bert
versét, kissé megváltoztatva, ide kell ír -
nom:

,,A víz szalad, a kő marad,
Az Idő halad, de a szeretet marad!”

Ámen.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

Péter Károly jegyzete:

Szürke délután
Elmúlt karácsony, elmúlt az újév, és vízkereszt is, a karácsonyi ünnepkör

zárónapja. Szép volt, jó volt: gyönyörködtünk városunk ünnepi fényeiben, et -
tünk és ittunk amennyit csak bírtunk, tétlenkedtünk vagy pihentünk, míg bele
nem fáradtunk, vendégeskedtünk és vendégeket fogadtunk, örültünk a sza bad -
napoknak. Mégis, a fehér hó csikorgásán kívül is, nekem hiányzott valami.
Hiányoztak a karácsonyfa alatt elhangzó élő dalok, hiányzott az élő betlehem, 
hiányoztak a mesék, a gyanta- és gyertyaszag, hiányzott az a régi karácsony,
amikor mindenki jó volt a másikhoz, amikor egymás örömét kerestük még a zok -
kal a saját magunk készítette játékokkal is, amelyekbe beépítettük szerete tün ket.

Gyermekkorom téli ünnepei szegényesek voltak, de annál nagyobb volt az
öröm, ha fenyőfát (nem műfenyőt) hozott a Jézuska, ha kalács került az asz tal -
ra, a fára pedig anyánk készítette szaloncukor. Újévkor örvendtünk, ha almát
vagy diót kaptunk jókívánságaink ellenében. Nem mondom, hogy jobb volt, de 
azt igen, hogy míg a mai emberek számára az ünnepek túlzott evés-ivást, majd 
mentőhívást jelentenek, addig az akkori embereknek sokkal többet jelen tet tek:
érzékennyé válást a jóra, hálaadást az isteni csodákért, a gondoskodásért és
az áldásokért, a másik emberrel való foglalkozást, vagy megállást egy-egy nap -
ra azért, hogy emlékezzünk.

Egy január eleji nap szürke délutánja volt, amikor e sorokat írtam. Nem
tu dom, ez a szelíd és megnyugtató szín választott engemet, vagy én vá lasz tot -
tam őt, de úgy látszik, egy kis időre jól megvoltunk egymással: még a szürke
gondolatok is könnyebben jöttek, mint máskor…

A mag yar em ber
 „A mag yar em ber evés közben

nem beszél.” Mikor először hal lot -
tam ezt a mondást, elég furcsának
találtam, el is képzeltem egy négy ta -
gú családot, amint ülnek az asz tal -
nál és nem is hallatszik semmi más,
csak rágás, nyelés, csámcsogás, ka -
nálkoccanás... Szép mag yar külön -
le gesség..., temetkezési némafilm, gon -
doltam. Persze, hogy nem du má lunk
tele szájjal, de azért mégis, hol be szél -
jül meg a dolgainkat, ha nem egy kö -
zös asztalnál? 

 Aztán elteltek az évek és hall gat -
tam egy előadást, egy tőlem sokkal
okosabb embertől, a témával kap cso -
latban, és rá kellett jönnöm, hogy ez 
a világ egyik legjobb mondása, per -
sze meg kellene némiképp ma gya ráz -
ni, hogy értse jól az a mag yar em ber. 
Ha én is még fiatalon hallom, talán
nem kerülök öregségemre toló szék -
be. A dolog a Jóistennel kezdődik, ő
is először kigondolta a fényt, és azt
mondta, legyen. Mi is esszük a fi nom
falatokat, közben gondolunk, mon -
dunk mindenfélét, aztán nyelünk.  A -
zok a huncut hormonok meg gon dos -
kodnak róla, hogy minden jó vagy
rossz kitalációnk biztosan a sejt je ink -
be jusson. Tudományosan is meg le -
het magyarázni, de röviden ennyi.

 Azok a mi őseink, akik ránk hagy -
ták mondásaikat, nem is voltak olyan
buta emberek, talán maguktól rá jöt -
tek, vagy a Szíriuszról származik, nem
tudhatom, de érdemes vele komo -
lyan foglalkozni és csak jót nyelni.
Egészségünkre!

Zinner Oláh Ágnes

Az elsőáldozók csoportja 1962-ben,
Gál Sándor tisztelendő úr és a szülők társaságában.

Gereblye temploma napjainkban (2015-ben).
A falu közepén, a szépen gondozott temetőben áll. A közelében

jól esik megpihenni, nem csak a megholtaknak, hanem az élőknek is.

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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Hu mor-zsák

- Jean, kóstolja meg ezt a
konyakot! Mit talál benne fur -
csának?

- Azt, hogy megkínált vele,
uram!

***

Két nő ül a parkban a padon!
- Képzeld! Tegnap meg csi -

náltam a terhességi tesztet!
- És nehezek voltak a kér -

dések?

***

Jancsi és Mariska legeltetik 
az állataikat. Jancsi egy te he net,
Mariska egy bikát. Eg y szer csak
a bika felkapaszkodik a tehén
hátára. Jancsi nézi egy ideig,
majd megkérdezi Mariskát:

- Mit szólnál hozzá, ha én
is azt csinálnám, amit a bika?

Mariska elgondolkodik, majd
válaszol:

- Tőlem..., a te tehened!

***
- Fiam, itt van ecset és fes -

ték, fesd le az ablakokat.
20 perc múlva jön is a lur kó:
- Apu, a keretet is?

***
- Mondtam Jolánnak, le gyen

az enyém.
- És mit felelt?
- Feltételes módot hasz nált,

háromszor.
- Hogyhogy?
- Azt felelte: ha-ha-ha!

***
Ketten támasztják a pultot a 

kocsmában.
- Látom, haver, üres a po -

harad. Kérsz még egyet?
- Dehogy kérek! Mi a fran -

cot kezdjek két üres pohárral?!

***
- Milyen valójában a há zas -

ság?
- Olyan, mint egy sivatagi

délibáb. A távolban paloták,
pál mák, tevék látszanak. Az tán
mikor közelebb érsz, akkor el -
tűnik a palota, a pálmák és ket -
tesben maradsz a tevével.

***
- Miért van több em ber, mint

majom?
- Az ágyban könnyebb sze -

retkezni, mint a fa tetején.

***
A horgász se hall, se lát: min -

den idegszálával a vizet fi gye -
li, amikor megszólal mögötte 
egy valaki:

- Milyen ma a kapás?
- Öt szép pontyot fogtam

ed dig - válaszolja büszkén.
- Tudja, hogy ki vagyok? -

faggatózik tovább az illető. -
Én vagyok a halőr!

- És azt tudja, hogy én ki
va gyok? A legnagyobb hazug
az egész környéken!

***
Egy pasi vendégségben van 

a haverjánál. A vendéglátó o -
daszól a feleségének:

- Nagy fehér madaram, hoz -
zál már egy kis sört!

Az asszony kimegy a kony -
hába sörért. A vendég fur csál -
ja a dolgot.

- Mondd, miért hívod a fe -
leségedet nagy fehér madár nak?

- Hát most mondjam neki
azt, hogy buta liba?!

***
Pistike hazajön az isko lá -

ból és diadalmasan újságolja é -
desapjának:

- Papa, a tanító úr elismer -
te, hogy több eszem van, mint
neki.

- Hogyhogy?
- Először azt mondta, hogy

ha valamit nem tudunk, kér dez -
zük meg egy okosabb em ber -
től. Azután pedig azt kérdezte
tőlem, hogy mennyi ötször ti -
zen öt.

***

Egy autós szép laposra va -
sal egy kakast az országúton.
Felveszi a dögöt és beviszi a
közeli házba:

- Asszonyom, nagyon saj -
nálom, de elgázoltam a ka ka -
sát! Mindent megteszek, hogy
pótoljam a veszteséget.

- Rendben van, menjen hát -
ra az udvarba, a csirkék már na -
gyon türelmetlenek.

***
Egy jóképű, fiatal nőcsá bász

taxist egy csinos fiatal lány int
le a balatoni országúton:

- Kérem, vigyen el Bala ton -
zamárdiba!

- Érdekes - válaszolja a taxis
-, maga ezen a héten a har ma -
dik terhes nő, akit Bala ton za már -
diba viszek.

- De én nem vagyok ter hes 
- tiltakozik a lány.

- De nem is vagyunk még
Balatonzamárdiban!

***
- Hogyan lesz a póknak te -

lefonja?
- Bemászik a sarokba és te -

le fonja.
***

- Használt az altatópor, a mit
felírtam önnek? - kérdezi az or -
vos a páciensétől.

- Sajnos nem. Pedig min den
este beszórtam vele az ágyamat.

***
Izgatottan rohan be egy fér -

fi a rendőrségre:
- Segítsenek rajtam! Az i -

mént lopták el az autómat!
- Látta a tetteseket?
- Azokat nem, de a rend -

számot sikerült felírnom!
***

Zuhogó esőben megy a taxis
az utasával, aki megjegyzi:

- Uram tudja, hogy beázik
a kocsija a tetőablaknál?

- Tudom.
- Ez mindíg így van?
- Dehogy! Csak ha esik az eső.

***
- Ha Pestnek van Kis pest -

je, Egernek miért nincs Kis e -
gere?

- Mert Hatvanon túl van.

***
- Miért nincs női hó em ber?
- Mert csak a férfiak olyan

ostobák, hogy egész télen kinn 
ácsorogjanak a hóban.

Mi a különbség...
- ... a melltartó és a pulóver között?
- Az egyik azt tartja, amit a másik ígér.

***
- ... a háború és a mozi között?
- Semmi, mindkettőnél hátul vannak a legjobb helyek.

***
- ... a női mell és az úttörővasút között?
- Semmi. Mindkettő a gyerekek számára készült, és a fel -

nőttek élvezik.

***
- ... a nyugdíj és a koporsó között?
- Semmi, egyikből sem le het kijönni.

***
- ... a bolond, és az idegbeteg között?
- Az, hogy a bolond azt hiszi, hogy 2x2 öt. Az idegbeteg

tudja, hogy 2x2 négy, de már nagyon idegesíti.

***
- ... a szoftver és a hardwer között?
- A szoftvert csak szidni lehet, a hardwert rúg dosni is.

Minden itt van, amit felírt a Mester 
úr. Homok, tégla, víz, kötőanyag...

- Lassan abbahagyhatod a zuhanyzást,
a pasi kivette a lakást.

Január elsején fogant igazmondások
* Ha két betörő beugrik egy medencébe, az bűnözési hul -

lámot indít el.
* Az autónak is két tengelye van, mégse függvény.
* Fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép

idők az most vannak.
* Mit is hazudjak, hogy higgyél nekem?

Rá se ránts! A végrehajtók
úgy is megtalálnak minket!
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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)

1. DEMOGRÁFIAI HELYZET
Ez az ország egyik fő aktív gondja,

mellyel szemben a forradalom óta nem 
történt semmilyen komoly lépés. Mi köz -
ben a természetes szaporodás folya ma -
to san negatív, nem létezett semmilyen
pro gram a lakosságszám növeke désé -
nek vagy a lakosság fiatalításának érde -
kében. A románok száma folya mato san
csökkent, az ország lakossága jelen leg
az 1966-os szinten, 20 millió alatt van.

A jövő sem néz ki jól. Míg 1990-től
kezdődően a lakosságszám csökkenése 
kivándorlás útján történt, 2013 óta ez
megváltozott, ugyanis elkezdett csök ken -
ni az állandó lakóhellyel rendelkező né -
pesség. Így aztán a lakosság száma csak
2014-ben 80.000 fővel lett kevesebb, a -
kikhez további 40.000 kivándorló pol -
gár is társult. Ez olyan, mintha évente
két kisebb város lakossága tűnne el.

A lakosság számának csökkenése mö -
gött az elhalálozások magas száma, de a 
születésszám visszaesése is áll, és eze -
ken nem lehet nagyon rövid időn belül
változtatni. A születésszám terén Ro má -
nia most ugyanazt a helyzetet mutatja,
mint 1961-ben, nevezetesen egyre ke -
ve sebb gyermek születik és ez a folya -
mat 1990 után fel is gyorsult.

Romániának 2050-re nagyjából 16
millió állandó lakhelyű lakosa lesz, a
migrációt nem számítva.

2. EGÉSZSÉGÜGY
Ez továbbra is „nyílt seb” marad, me -

lyet egyetlen 1989 utáni kormánynak
sem sikerült kezelnie. Az utóbbi 25 év -
ben az egészségügyben nem történt sem -
milyen valódi re form. Bár az Egész ség -
ügyi Minisztérium költségvetését meg -
nö velték, a rendszer továbbra is sze -
gény maradt az európai standardokhoz
képest, falun pedig továbbra is kor lá to -
zottan lehet hozzáférni az egészség ü gyi
ellátáshoz.

2012-ben, a Boc-kormány idején ki -
dolgoztak egy tervet az egészségügyi
rendszer strukturális reformjára, de a
törvényt visszavonták, miután a köz vi -
ta elsősorban a Traian Băsescu volt el -
nök és az Oktatásügyi Minisztérium ak -
kori államtitkára, Raed Arafat közötti
vitára összpontosított. A volt elnök A ra -
fat elleni támadása jelentős tünte tése ket
váltott ki, a válság pedig néhány hó nap -
pal később a Boc-kormány lemon dá sá -
val ért véget.

Jelenleg nem létezik egy hatékony
egészségbiztosítási rendszer, mely ma -
gas kezelési standardokat biztosíthatna 
a páciensek számára, de a megfelelő bé -
rezési és kórház-felszereltségi szint is
hiányzik. E téren az Országos Egész -
ségügyi Pénztár (CNAS) monopol hely -
zetben van. Ezen kívül távol áll még a
megvalósítástól bizonyos regionális köz -
pontok létrehozásának terve is.

Az alkalmazottak szintén gondot je -
lentenek. Az alacsony fizetések miatt a 
román orvosok 1989 után fejvesztve me -
nekültek az országból. Meghaladja a ti -
zenötezret azoknak a száma, akik az u -
tóbbi hat évben hagyták el Romániát.

Az Orvosok Kollégiumának (CMR) e -
gyik közleménye szerint 2015 kezdete
óta a román kórházakban csak 13.521 or -
vos tevékenykedik (2011-ben 20.648,
2013-ban pedig 14.487). Csak 407 har -
minc évesnél fia talabb orvos van. É ven -
te nagy jából 3.000 orvos kerül be és kb.
3.500 kerül ki (migrációval, nyugdí ja -
zással és elhalálozással) a rendszerből.

3. OKTATÁS
Ez a terület szintén távol áll attól,

hogy megoldott legyen a helyzete. Bár
az oktatási szakszervezetek ismételten
kérték, hogy az oktatás kapja meg a
GDP 6 százalékát, a 2015-ös költ ség -
ve tésben csak 4 százalék jutott. Annak
ellenére, hogy az oktatási alkalma zot -
tak bére az egyik legvitatottabb kérdés, 
ez továbbra is alacsony, ami kihatott az 
oktatási tevékenységre is.

A romániai iskolákban csapnivaló a 
minőségbiztosítás, és ezt tükrözi a diá -
kok érettségi vizsgákon elért ered mé nye.
Sőt, az utóbbi 25 évben több mint hat -
vanszor módosították az oktatási tör -
vényt, ami a rendszer destabi lizáló dá sá -
hoz vezetett. Az Oktatási Minisztérium 
élén megfordult minden miniszter vég -
rehajtott legalább egy változtatást.

Ugyanakkor a romániai oktatási rend -
szer még mindig nem a készség fej lesz -
tésre törekszik. A rendszer és a munka
piaca közötti rossz összhang miatt az
iskolákból kikerülők közül sokan nem
tudnak elhelyezkedni.

4. INFRASTRUKTÚRA
Romániában az utóbbi 20 évben a

közúti infrastruktúra sem fejlődött túl
sokat. Bár a közút- és autópá lya- fej -
lesztő vállalatnak évente 1,7 milliárd e -
urós költségvetése van, Romániának
most, több mint 25 évvel a forradalom
után még mindig 700 kilométernél ke -
ve sebb autópályája van. Bár a pénz e -
lég lett volna évi 300 kilométernyi au -
tó pálya megépítéséhez, vagy 2.500 ki -
lométernyi országút felújításához, a
pántlikázott szerződések, túlszám lázá -
sok vagy az el nem végzett munkák u -
táni kifizetések csak néhány ok, me lyek
miatt Romániának csak 695,4 kilomé -
ternyi működőképes autópályája van.

Romániának azt az Európában e -
gye dülálló teljesítményt is sikerült el -
érnie 2015-ben, hogy az évet kevesebb 
autópálya-kilométerrel fejezze be, mint
amennyivel elkezdte, miután a Nagysze -
ben-Szászváros autópálya 3., a 2014-
 es elnökválasztás második fordulója e -
lőtt két nappal felavatott szakaszát visz -
sza kellett bontani. Így aztán egy mű -
ködőképes infra struktúra hiánya, mely
Romániát össze kapcsolhatná a többi
európai állammal, hazánkat az Európai 
Unió perifériáján tarthatja, és komoly
akadályát képezi a fejlődésének, a be -
fektetések vonzá sá nak, vagy az ide gen -
forgalom előse gí té sé nek.

A vasúti infrastruktúra sem áll job -
ban. A Világgazdasági Fórum Romá -
ni át az utolsó helyre sorolja az EU-n
belül a vasúti infrastruktúra minőségét
illetően, még a bolgárok is megelőznek 

minket. Románia vasúti hálózatának ke -
vesebb, mint 40 százaléka villamo sí -
tott, ilyen körülmények között pedig fe -
lesleges árammal működő mozdonyok
és motorvonatok beszerzése. 2008 óta
évente több mint 5.000 kilométernyi va -
súti hálózat esetében lépik túl a főja ví -
tási határidőt.

5. ERDŐIRTÁSOK
1989 óta ez is a romániai gondok e -

gyike. Míg a román történelmi tarto má -
nyokban 1800-ban 8,5 millió hektárnyi 
erdős terület volt, 2012 nyarára az erdős
terület nagysága 6,35 millió hektárra
csök kent.

A Greenpeace România egyik jelen -
tése szerint, mely a hatóságok által biz -
to sított adatok alapján végzett vizsgá -
la tot, hazánk óránként 3 hektárnyi er -

dőt veszít és 62 illegális kivágási eset
történik naponta. Ennek megfelelően
az illegális favágási tevékenységek csak
a 2013–2014-es időszakban több mint
52 millió euró értékű kárt okoztak a ro -
mán államnak. Ugyanakkor az utóbbi
21 évben több mint 32,66 millió tonna
faáru ment exportra! Az országos erdős
terület csök ke nésének riasztó tendenci -
ája, hogy a tarvágások után az erdőte rü -
leteket me ző gazdasági területekké vagy
legelőkké alakítják át. Így aztán, hogy
megkaphassák a hektáronkénti európai 
támogatásokat, számos személy a tulaj -
donába került erdőket letarolta és helyü -
kön mezőgazdasági területet alakított ki.
Az erdők letarolása talajromláshoz, föld -
csuszamlásokhoz, árvizek kialaku lá sá -
hoz vezetett. (folyt a köv. lapszámban)

Tájékoztató a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. 2016.

évi pályázati felhívásairól
Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen

Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait.

I. „Szülőföldön magyarul” pályá -
zati pro gram a nevelési, oktatási, va -
lamint tankönyv és taneszköz támo ga -
tás, illetve hallgatói támogatás igény -
lésére a 2015/2016-os tanévre. 

A pályázati pro gram célja, hogy meg -
erősítse a Kárpát-medencei magyarság
nemzeti azonosságtudatát a szülő föl -
dön folyó mag yar nyelvű oktatás és ne -
velés támogatása révén. A pályázatok
beadására 2016. január 15. – 2016. feb -
ruár 29. között van lehetőség. A 2015/
2016-os tanévre szóló pályázatokat pos -
tán vagy személyesen lehet eljuttatni a
BGA Zrt. által megjelölt közreműködő 
szervezetekhez.

II. „A mag yar kultúráért és okta -
tásért” pályázatok

Központi és regionális pályázati fel -
hívásainkra 2016. január 1. és 2016. de -
cem ber 31. között megvalósuló, széles
társadalmi csoportokat érintő projekt-
 terveket várunk. A pályázatokat elek t ro -
nikus úton lehet az Alapkezelőhöz el -
jut tatni a NIR - Nemzetpolitikai Infor -
matikai Rendszer használatával. A köz -
ponti pályázatok beadására  2016. ja nu -
ár 4. - 2016. február 5. között, a re gi o -
nális pályázatok beadására  2016. ja nu -
ár 4. - 2016. február 18. között van le -
hetőség.

KÖZPONTI PÁLYÁZATOK:

I. A mag yar közösség céljait szol gá -
ló kulturális, oktatási és kutatási prog -
ra mok támogatása

II. A mag yar közösség céljait szol gá -
ló írott és elektronikus média, könyv ki -
adás támogatása

III. Civil szervezetek, illetve egy ház,
belső egyházi jogi személyek által fenn -
tartott oktatási, gyermekjóléti, kulturá -
lis és szociális intézmények működé sé -
nek valamint a mag yar közösség céljait 
szolgáló fejlesztések és ingatlan-be ru há -
zások támogatása

REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK:
I. A mag yar közösség céljait szol gá -

ló kulturális, oktatási programok és ah -
hoz kapcsolódó tevékenységek támoga -
tása:

II. A mag yar közösség céljait szol gá -
ló írott és elektronikus média, kiad vá -
nyok támogatása

III.  A mag yar közösség céljait szol -
gáló fejlesztések támogatása

IV. Regionális vagy helyi jelen tő sé -
gű civil szervezetek, illetve egyház ál -
tal fenntartott oktatási, gyermekjóléti,
kulturális és szociális intézmények mű -
ködésének támogatása.

Részletek és információk:
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palya

zatok_tamogatasok_2016/



Itt az új Putyinos naptár:
halászik, kiskutyát szeret

és virágot szagol
Idén is az egész évet Vlagyimir Pu -

tyinnal “töltheti” bárki: megjelent a
Pu tyinos naptár 2016-os kiadása. A
ké peken az orosz elnök meztelen fel -
ső testtel halászik, cuki kiskutyát ölel,
virágot szagolgat nagy átéléssel, vagy
éppen elszántan néz bele a jövőbe. A
képeket Putyin-idézetek kísérik, a vi -
rá gosnál például azt “mondja”, hogy
az összes orosz nőt szereti, akik a leg -
te hetségesebbek és a legszebbek a vi -
lágon, máshol viszont azt, hogy egy or -
szág sem győzheti le Oroszországot. A
naptár mindössze 78 rubelbe kerül,
ami alig több, mint 4 lej. (bbc)

Egymás után kilencszer
nézte meg az új

Star Warst - hét évig
ingyen megy moziba

Sorozatban kilencszer nézte meg
Az ébredő Erő című új részt egy ame ri -
kai mozilánc által rendezett Star Wars-  
maraton nyertese. A győztes Jim Bra -
den csaknem két teljes napot töltött a
moziban, és hat másik rajongót múlt
fe lül. A versenyzőknek végig kellett
nézniük az első hat részt, majd utána a
hetediket annyiszor, míg végül csak
egyi kük maradt talpon. Braden hét év -

re szóló ingyenes belépőt kapott a mo -
zihálózattól, valamint emléktár gyak -
kal is gazdagodott, és a tiszteletére az ő 
nevét viseli az egyik szék a moziban,
ahol a versenyt rendezték. Az austini
férfi a széria nagy rajongójának tartja
magát, a legújabb részt már évek óta
várta. Az ébredő Erő első vetítésén a
fia is ott volt vele, ami különösen nagy
örömmel töltötte el a The Hol ly wood

Re porter szerint. Az első vetítést eufó -
riában nézte végig, a többi vetítésen
pe dig már inkább a részletekre figyelt.
A nyolcadik és a kilencedik alkalmat
már kicsit nehezebben bírta - vallotta
be. A Star Wars: Az ébredő Erő a Ju -
ras sic World globális jegybevételi re -
kordját megdöntve 528 millió dollárt
keresett nyitó hétvégéjén, és világ szer -
te lázban tartja a rajongókat. (mti)

Johnny Depp volt
2015-ben a

legtúlfizetettebb színész
Johnny Depp volt 2015 legtúlfi ze -

tet tebb színésze a Forbes szerint. Depp
az utóbbi két évben listavezető Adam
Sandlert utasította maga mögé olyany -
nyira, hogy Sandler már sehol sincs a
tízes listán. A túlfizetettséget aszerint
határozták meg, hogy megnézték, min -
den 1 dollár, amennyit a színész a sze -
repért kap, mennyit hoz vissza. Idén
min den egyes dollár Johnny Depp fi -
ze téséből 1,20 dollárt hozott vissza. A
teljes túlfizetettségi lista a Forbes sze -
rint: 1. Johnny Depp: 1,20/1; 2. Denzel 
Wash ing ton: 6,50/1; 3. Will Ferrell:
6,80/1; 4. Liam Neeson: 7,80/1; 5. Will 
Smith: 8,60/1; 6. Chris tian Bale: 9,0/1;
7. Channing Tatum: 10,80/1; 8. Brad
Pitt: 12,00/1; 9. Ben Affleck: 12,30/1;
10. Tom Cruise: 13,60/1 (va ri ety)

Európa legjobb
állatkertje lett
a nyíregyházi

Több mint 170 állatcsemete szüle -
tett 2015-ben a Nyíregyházi Állatpark -
ban, amely  kategóriá já ban az Európa
legjobb állatkertje cí met is megkapta.
Gajdos László el mondta, hogy össze -
sen 173 kis állat lát ta meg a napvilágot
a nyírségi állat kertben, ahol a híres
Sóstói-erdő 35 hektáros területén a vi -
lág szinte min den tájáról több mint
ötezer állat él. A sztár állatcsemete az
afrikai elefánt bor jú volt, amelynek a
lá togatók a Kito nevet adták, amely
szuahéli nyelven “fél tett gyermeket,
drága kincset” je lent. Az állatkert ví zi -
lótavában utódot hozott a világra a tör -
pevíziló mama is: a kicsi már a máso -
dik vízilóborjú, amely a rendkívül ve -
szélyeztetett faj ból Nyíregyházán szü -
letett. Az igazga tó hozzátette: a termé -
szetben nincse nek könnyű helyzetben
a fókapopu lá ciók sem, és ezért volt
nagy öröm, ami kor az Északi-tengeri
borjúfókacsalád 2015-ben is szapo ro -
dott az állatpark ban. A kis fókának,
Bo nifácnak szin tén a látogatók adtak
ne vet. Szapora volt a már 15 tagúra
nőtt rénszarvas csa lád is Nyíregyházán, 
egy hét alatt négy borjú született az
agancsosoknál. A világ legnagyobb
macskáinak tartott szibériai tigriseknél 
is “kopogtatott a gólya”: két kölyök
született. Katja és Vladim egy hónapos 
korukban négy ki logrammosak voltak, 
és jó pár év kell még ahhoz, hogy

elérjék az ivarérett 300 kilós testsúlyt.
Gajdos László meg említette, hogy a
bor júfóka és egy te vecsikó is a láto ga -
tók szeme láttára szü letett a parkban. A 
csíkos farkú kat ták és a sárgaszakállas
makik utódait pedig testközelből figyel -
hették a láto ga tók, hiszen a makik er -
dejébe bárki be léphetett és sétálhatott
köztük a tava szi-nyári időszakban. Az
igazgató em lé kez tetett arra, hogy a
Nyí regyházi Ál latpark An thony Sheri -
dan független állatkerti szakértő alapít -
ványának mi nő sítése szerint a 250 ezer 
és 500 ezer közötti látogatói kate gó riá -
ban két dán intézménnyel holtverseny -
ben meg kap ta az Európa legjobb állat -
kertje címet. A szabolcsi megyeszék -
hely állatkert jé ben 2015-ben - hason -
lóan az egy év vel korábbihoz - több
mint 430 ezer lett a látogatók száma.
Gajdos László ki emelte: a nyíregyházi
a leglátoga tot tabb vidéki állatkert Ma -
gyarországon és a város lakosságszá -
má hoz viszo nyít va a leghatéko nyab -
ban működő is. Működéséhez nem
használ fenntartói támogatást, bevéte -
lei ből tartja fenn ma gát, így mint gaz -
dasági vállalkozás is az egyik legered -
ményesebb az ország állatkertjei kö -
zött. (mti)

A migráns lehet az év
mag yar szava

Még nem zárult le a szavazás a
Tinta Kiadónál a 2015-ös év szavára,
azonban 1200 szavazat alapján már ki -
mutattak egy trendet. Az In dex.hu cik -
ke szerint a 2015-öt jellemző szavak
listáját a következők vezetik: migráns,
kerítés, szelfibot, szelfi, vasárnapi bolt -
bezárás, menekült, korrupció, migrá -
ció, ter ror, hashtag, kánikula, határzár,
és ott a nem túl hízelgő geci is, amely
Simicska Lajos kirohanása miatt került 
fel a listára, vagy a mulatási, amelyet
Kis Grófó honosított meg a nyelvben.
Az elmúlt éveket pontosan lefestő sza -
vak: 2009: H1N1, 2010: vörösiszap,
fülkeforradalom, 2011: végtörlesztés,
devizahitel, 2012: QR-kód, táblagép,
2013: rezsicsökkentés, 2014: internet -
adó - idézi az In dex Kiss Gábor ki adó -
vezetőt. (transindex)

Deákos gondolat
VÍZSZINTES: 1. Deák Ferenc

gon dolatának első része. 14. Állatövi
csillagkép. 15. Gyöngéden adandó elő
(zene). 16. Háromértékű alkohol. 17.
Finomműszerész. 18. ... Marut; Bruno
Traven eredeti neve. 19. Marokkói és
zambiai gkj. 20. Lendület. 21. Csat la -
kozás (ang.). 22. Innivaló. 24. Nem
játszik tisztességesen. 25. Becézett
An na. 26. Tóparti növényzet. 28. Be -
cézett Erzsébet. 30. Czuczor Gergely
írói álneve. 31. Temespartok! 32.
Szak mára tanít. 34. Terepjárómárka.
36. Bemehet! 37. Becsap. 38. Ma drid
híres képtára. 39. Kissé nagyzol! 41.
Porszívó! 42. Tengeri emlős. 43.
Szem ben vannak! 44. Tábori edény.
46. Homo sa pi ens. 48. Ellenértéket
rajta feltünteté. 50. Nyílás a várfalon.
52. Miskolc hegye. 53. Pecunia non ...; 
A pénznek nincs szaga. 54. Gyilkolás.
55. Csodatevő kehely. 57. Vonatkozó

névmás. 58. Törött vállfa!. 59. Kábí -
tószer. 60. Tours folyója. 62. Lenge
öltözet jelzője. 64. Korlátolt, szűklá tó -
körű.

FÜGGŐLEGES: 1. Részben maj -
szol! 2. Tanítás, nevelés. 3. Irtózik tő -
le. 4. Bróm és jód vj. 5. Csókol (nép.).
6. A Nílus német neve. 7. Állóvíz. 8.
Őrlő. 9. Arab állam; fővárosa: Masz -
kat. 10. Marokkói és svéd gkj. 11. Seb -
szélek! 12. Szereplő Jules Verne Sán -
dor Mátyás c. regényében. 13. Erede -
tileg. 17. Róma lakója. 19. A gondolat
befejező része. 20. Orosz kispolgári
párt tagja volt. 21. A javaslat része! 23. 
Előtag: tej-. 25. Rosario folyója. 27.
Híres francia porcelán készül itt. 29. ...
May; német író. 33. A földtörténeti
ókor egyik szakasza. 35. Arra vés. 38.
Cseh író (Vladi mir). 40. Nézőtéri ülő -
hely a színházban. 42. Ajtót nagy erő -
vel becsap. 43. Politikus, miniszter el -
nök volt (Bertalan). 45. Viccelődik.
47. “A vasminiszter” (Gábor). 49.
Nyu gati-gót király. 51. Továbbá. 55. ... 
Chaco; dél-amerikai táj. 56. Becézett
Borbála. 59. Német névelő. 60. Lu -
xemburgi, ománi és spanyol gkj. 61.
Osztrák folyó. 63. Szakadt bérlet! 64.
Barlangfalak! 65. Párt!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Mit ünneplünk
vízkeresztkor?

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a há rom ki -
rá lyok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe, a katolikus egyház e -
gyik legfontosabb ünnepe. Az ünnepi népszokások közé tartozott má -
sok mellett a csillagozás vagy háromkirályjárás hagyománya is, a bib -
liai királyokat megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása,
dramatikus játéka. 

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zá -
rónapja, ezután kezdődik a farsangi i -
dő szak. (A Julián-naptárt használó ke le ti
kereszténységben karácsony január 7-
 re esik, s tizenhárom nappal később ün -
neplik a vízkeresztet.) Az ünnep litur -
gi ában használatos elnevezése a görög
Epiphania Do mini, azaz Urunk megje -
le nése, a mag yar vízkereszt elnevezés
a víz megszentelésének szertartásából
származik. Az epifánia ünnepe először
a 3. század végén jelent meg keleten,
majd a 4. században nyugaton, mindig
január 6-án. Mivel a 4. századtól Jézus
születésének ünnepe, a karácsony ke le -
ten és nyugaton is elkülönült az epifá ni -
ától, a vízkereszt ünnepe azóta három

jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek el -
jövetelét, Jézus megkereszteltetését, il -
letve csodatételét a kánai menyegzőn.
(Az epifánia kifejezés a görög val lás -
ban egy isten váratlan és érezhető, jót
hozó megjelenése, a római császár kul -
tusz idején az uralkodó, azaz a meg tes -
tesült isten ünnepélyes látogatása volt.).

Az első jelentés
a háromkirályok, a vagy a napkeleti

bölcsek érkezésének ünneplése. Máté e -
vangéliuma (Mt 2,1-16) szerint a há rom -
királyok a betlehemi csillag által vezé -
reltetve jöttek keletről Judeába, hogy a
zsidók újszülött királyának kifejezzék
hódolatukat. Először Jeruzsálemben ke -
resték a kis Jézust, majd Heródes ki -
rály gonosz szándékkal Betlehembe u -
tasította őket; itt meglelték a kisdedet,
akinek aranyat, tömjént és mirhát aján -
dékoztak. Az evangélium mágusnak ne -
vezi őket, de nevüket nem említi. A ha -
gyomány szerint hárman voltak, a 8. szá -
zadban élt Beda Venerabilis nevüket is 
említi: Caspar, Melchior, Balthasar - az -
az Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A töm -
jénezés szertartása a napkeleti bölcsek
tömjénadományára emlékeztet. A há -
rom királyok hálás témául kínálkozott a 
festőművészetnek, híres alkotás pél dá -
ul Albrecht Dürer, illetve Ferenczy Ká -
roly Háromkirályok című festménye.

A vízkereszt második
evangéliumi története

(Mt 3,13-17) szerint, amikor Jézus
harmincéves lett, elment a Jor dán fo lyó -
hoz. Keresztelő Szent János meg ke resz -
telte őt, és Jézus ettől kezdve ta ní tani kez -
dett. Az ünnep harmadik e van géliumi je -
lenete: Jézus a kánai me nyeg zőn, édes -
anyja kérésére, az elfogyott bor pót lá sá -
ra első csodatételeként a vizet borrá vál -
toztatta (Jn 2,1). A ház szen te lés (bene -
dic tio domorum) szertartása ar ra emlé -
keztet, hogy Jézus jelen lé té vel kitün tet -
te, megszentelte a kánai házat. Krisztus
keresztségének emlékére a víz kereszt
volt az ünnepi keresztelések napja, a ka -

tolikus egyház tömjént és vizet szen -
telt, innen az ünnep elnevezése.

Az ünnepi népszokások
közé tartozott

a csillagozás vagy háromkirályjárás 
hagyománya, a bibliai királyokat meg -
személyesítő alakoskodók köszöntő fel -
vonulása, dramatikus játéka. Az alako -
kat - a betlehemezés mintájára - gye re -
kek személyesítették meg. Legfőbb kel -
léke a csillag volt, amely mutatta az u -
tat Betlehembe. Jellegzetes viselet da rab -
juk a díszes papírsüveg. Minden eset ben
elénekelték a csillagéneket, melynek
utolsó két sora így hangzik: „Szép jel
és szép csillag / Szép napunk támad”.

Vízkereszt napján szokásban volt a
szentelmények hazavitele is: a szen telt -
víznek gyógyító hatást tulajdonítottak,
minden betegségre használták. Hintet -
tek belőle a bölcsőre, a menyasszony
koszorújára, a halott koporsójára. Ami
megmaradt, azt a kútba ön töt ték, hogy
vize meg ne romoljon. A há zakat víz -
zel és sóval szentelték meg, és a pap kré -
tával írta a szemöldökfára a ház szen te -
lés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár,
Menyhért, Boldizsár). A víz ke reszti nép -
szokásokból mára jobbára csak annyi
maradt meg, hogy ekkor szedik le a ka -
rácsonyfát.

(mult-kor.hu)

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
az ugyanerre a célra kitalált és elké -
szí tett 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, Budapest – 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,
Nagybánya – 50 lej (bronz), név nél -
kül, Nagybánya – 100 lej (ezüst, Mi -
hály Beáta, Hagymáslápos – 10 lej
(egyszerű), Forgács-család, Nagy bá -
nya – 300 lej (arany), Ujlaki Éva,
Nagybánya – 10 lej (egyszerű).

A Teleki Magyar 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!
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 A 10 legjobb étel 
 hideg idõben
 Nem csak a zsíros leves segít

Hidegben minden meleg étel jóleshet, de próbáljunk meg nem
meleg tésztákat vagy sajttal, tejföllel és zsiradékokkal teli leve se -
ket fogyasztani.

Gyűjtésünkben olyan javaslatokat találhat, amelyek tele vannak tápanya gok -
kal, antoxidánsokkal, immunrendszer-serkentő anyagokkal - és az ízük is sza va -
tolja, hogy itt kell szerepelniük.

Zabpehely
Hideg időben ideális a zabpehely fogyasztása: növényi alapú fehérje és rost

jó adagját kapjuk egy tálban, ami ráadásul megálljt is parancsol az éhségünknek.
Az ebben található béta-glükán nevű keményítő ráadásul csökkenti a rossz ko -
leszterin szintjét is: napi 3 grammnyi béta-glükán fogyasztása 5-10 százalékkal
csökkentheti a koleszterinszintet. A zabpehelyre borított ízesítés ex tra tápanya -
gokat juttathat szervezetünkbe. 

Forró csokoládé
A forró csokoládé az egyik

legjobb dolog, amivel be lehet
búj ni az ágyba, a kérdés inkább az, 
hogyan is készítjük el ezt az italt.
Hagyományos tejben vagy man -
du latejben érdemes elkeverni két
kockányi olvasztott fekete cso ko -
ládét. A fekete csokoládé jót tesz
az egészségnek: az ebben található 
flavonoid nevű antioxidánsok csök -
kentik a rák és a szív- és érrend -
szeri betegségek esélyét.

Feketebab-leves
Hidegben bármilyen leves jól eshet, amiben kömény és chilipaprika van, de

ezen ételt kifejezetten a bab teszi finommá és egészségessé: nemcsak vas- és
réztartalma miatt (amelynek hatására izmaink több oxigént használnak, immun -
rendszerünk pedig erősödik), hanem azért is, mert egy adag levesben körülbelül
annyi bab van, ami 15-15 grammnyi fehérjéhez és rosthoz juttat minket. A fekete 
babban ráadásul az állati eredetű fehérjéktől eltérően nincs telített zsír.

Kelbimbó
Akár még egy kezdődő náthát is visszafoghatunk a kelbimbóval, mivel nem

csak rosttal és rákmegelőző fitotápanyaggal van tele, hanem C-vitaminnal is, így 
ha már elkaptunk egy ronda megfázást, annak hosszát jelentősen le tudjuk csök -
kenteni olyan étrenddel, amelyben a kelbimbó is megtalálható. Kesernyés ízük
sokakat elriaszt, de az elkészítésen sok múlik: olívaolajon megpirítva egészen
más ízt kapnak!

Sütőtökleves
Gans szerint egy jó adag -

nyi sütőtöklevesben rengeteg 
A-vi ta min van, ami a sze -
münk nek kifejezetten jót tesz.
A sütőtök a benne található
béta-karotinnak köszön he -
tően igen jó antioxidáns és
rákmegelőző hatású élelmi -
szer nek tekinthető.

Chili con carne
A chilipaprikák erejét a

kapszaicin nevű vegyület adja, amely nem csupán az anyagcserét serkenti,
hanem a zsírlerakódást is megakadályozza. A chili con carnéban található babok
proteintartalma segít az izomszövet kialakulásában, a paradicsomszósz liko pin -
ban gazdag, a hagyma pedig tele van antoxidánsokkal. Ha a húst is kihagyjuk be -
lőle, csak nyerünk - a Na tional In sti tutes of Health egyik kutatása azt állítja:
minél több vörös húst fogyasztunk, annál nagyobb az esélyünk a rák, illetve a
szív- és érrendszeri problémák kialakulására. 

Dió
A diót az év bármely szakában fogyaszthatjuk, de a sült dió kifejezetten jól

eshet az őszi időszakban, magában vagy bármilyen süteménybe keverve. A dió
gazdag az alfa-linolénsavban: ez egy olyan omega-3 zsírsav, amely a szív egész -
séget javítja. A Jour nal of the Amer i can Col lege of Nu tri tion szaklapban olvas -
ható egy tanulmány, miszerint mindazok, akiknek étrendjében rendszeresen
szerepel a dió, dióolaj és a lenolaj, jobb vérnyomásról számolhatnak be, vala -
mint artériáikban is kedvezőbb a váráramlás.

Alma
A sült alma nem csupán ideális őszi étel, hiszen a gyümölcsben rengeteg rost

található: ezek lassítják az emésztést, illetve segítenek abban, hogy az étel
könnyebben csússzon végig
szer vezetünkön. Mindezek miatt
visszafogottabb éhségérzetre és
kevesebb gyomorproblémára szá -
míthatunk. Ne felejtsük el: jobbat 
teszünk magunknak, ha nem há -
mozzuk meg az almát, mivel a
héjában koncentráltabban talál -
ha tók meg a rostok, mint az alma
húsában. Fahéj hozzáadásával
több antioxidánst vihetünk be a
szervezetünkbe állítja a szakértő, 
aki hozzáteszi: az alma 86 szá za -
léka víz, úgyhogy szükség esetén ezzel is tudjuk hidratálni magunkat.

Édesburgonya
A tökhöz hasonlóan az édesburgonya A-vi ta min tartalma is igen magas: egy

közepes méretű főtt édesburgonyában a napi szükséglet csaknem négy és fél sze -
rese található. E mellé kapunk még a héjából 4 grammnyi rostot, hogy gyom -
runkat is megtölthessük. Az édesburgonya C-vitamint, kalciumot és némi vasat
is tartalmaz. Ha az édesburgonyát magában akarjuk fogyasztani, ne tegyünk rá
zsiradékot, inkább tegyünk rá rozmaringot, amelynek B-vi ta min tartalma is
magas, valamint megnöveli ellenálló képességünket a karcinogén anyagokkal
szemben. És amúgy isteni íze van. 

Gyömbértea
A gyömbérnek ex tra hőtermelő hatása van, ami hidegben igen jól jöhet -

serkenti az anyagcserét és javítja a vér áramlását. Több kutatás is alátámasztja
hasznosságát: a gyömbértea folyamatos reggeli fogyasztása napközben kisebb
éhségérzethez, nagyobb teltségérzethez vezethet. A gyömbér teaként való fo -
gyasztása segíthet orvosolni a test azon fájásait is, amelyeket például egy edzés
után tapasztalhatunk: ha a torokfájás enyhítése lenne elég. (hazipatika.com)

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ  -  AZ  ÖN  LAPJA!

Hu mor
- Asszonyom, mondták már magának, hogy Ön a világ legszebb nője?
- Még nem.
- Gondoltam...

***
A skót menyasszonya dühösen mondja:
- Nem bírom tovább veled, elegem van a garasoskodásodból. Itt a gyűrűd,

visszaadom.
- És hol az a szép díszdoboz, amiben kaptad?
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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.

• TÁRSKERESŐ - Jó megjele né -
sű, 45 éves vallásos férfi keres házas ság
céljából magához illő hölgyet. Tele fon:
0746 231 366

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk mind -
azokkal, akik ismerték és szerették, hogy

dr. ALMÁSI ÉVA
aki Magyarláposon élt és dolgo zott,

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma legyen csendes!
Jónás Mária

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

PETHŐ GYÖNGYVÉRT
született Magyari,

életének 79-ik évében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazok nak,

akik sze retett halottunkat utolsó útjá -
ra elkísérték.

A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
SNAKOVSZKI ERZSÉBET
haláláról. Őszinte részvétünk a gyá -

szoló családnak. A volt osztálytársai

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk. Január
10- én lesz 7 éve annak a szomorú nap -
nak, amikor a drága édesanya

KULCSÁR TÜNDE ÉVA
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi Andrea

családjával és Frida.

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

Fájó szívvel emlékezünk a koltói
CSENDES IMRÉRE,

akinek január 5-én volt egy éve, a -
mikor jóságos szíve megszűnt do bog ni.

Mindig közel vagy és mégis oly tá -
vol. Én tudom egyedül, hogy mennyi -
re hiányzol.

Emlékét kegyelettel őrzi bánatos
leánya Erzsike és veje At tila.

A fájdalom oly nehéz, elmondani
nem lehet, / Csak az tudja igazán, ki
elveszített téged / Egy éve elhagytad a 
házat, amit úgy szerettél / Itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél / Most már
nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a
tavasz, / De bármilyen szép is, nélkü -
led nem lesz ugyanaz. / Mindig közel
vagy, mégis oly távol, / Mi tudjuk e gye -
dül, mennyire hiányzol.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk 2015 január 11-re

SZOPKÓ TIBI
halálának első évfordulójára.
Szomorú az út, mely sírodhoz ve zet,

Hol megpihent a Te jóságos szí ved.
Nyugodj békében!
Bánatos feleséged Erzsike (Ma mi),

leányod Gizike, vejed Lajos, unokáid
Csilla, Andrea és férje Róbert. 

Soha el nem múló szeretettel em lé -
kezünk a drága jó feleségre, édesa nyá -
ra, nagymamára és anyósra

BLÁGA ROZÁLIÁRA
Rózsikára,

akinek január 10-én lesz 5 éve,
hogy jóságos szíve megszűnt dobogni 
és eltávozott szerettei köréből. Szí vünk -
ben örökké megmarad szép emléked.

Nyugalmad legyen csendes és em -
léked felejthetetlen.

A bánatos család

15 éve annak a szomorú napnak,
amikor a szeretett

VOITH GÉZA
(Guzi)

eltávozott az élők sorából.
Szeretettel emlékezik a család.

Szomorú szívvel emlékezünk no -
vem ber 21-re, amikor 6 hete, hogy ö -
rökre eltávozott a drága feleség, édes -
anya

ÁKOS IRÉNKE
Nagyon fog hiányozni nekünk! Em -

lékét szívében őrzi férje, Mi hály és
gyermekei Ildi, Krisztina és Imi.

Szeretettel emlékezünk
id. STENCZEL JÁNOSRA

(Jani)
a férjre, édesapára, nagyapára, após -

ra, aki 8 éve, és
ifj. STENCZEL JÁNOSRA

(Jancsika)
a gyermekre, testvérre, sógorra, a -

ki 26 éve hunyt el. Nyugalmuk le gyen
csen des. Emléküket kegyelettel őrzi fe -
lesége, három leánya, veje és öt unokája.

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! 
Szeretettel várunk!

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

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától!
Szeretettel várunk a Házban!

Értéktár-mozgalom
Nagybányán

Január 22-én, pénteken 18 ó rá -
ra szeretettel várjuk mindazokat a
Teleki Mag yar Házba, akik – a hun -
garikum-mozgalomhoz kapcso ló -
dó an – egy nagybányai, illetve bá -
nyavidéki értéktár összeál lításá ban,
illetve egy helyi értéktár-bizottság 
megalakításában szeretnének köz -
reműködni. (TMH)
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Románia elégedetlen,
amiért Dánia rendezi az
olimpiai selejtezőtornát

Tiltakozik a Román Kézilabda-szövetség (FRH) a női válogatottak 
olimpiai selejtezőtornáinak helyszínkijelölése miatt, mert bár a sport á -
gi világszervezet (IHF) hivatalosan még nem hozta nyilvánosságra a
rendezőket, Alexandru Dedu, a FRH elnöke megtudta, hogy he lyet tük
Dánia adhat otthont márciusban a második csoport küzdelmeinek. 

„Az FRH szerint Romániának volt a
legerősebb pályázata, az IHF sza bály za -
ta által előírt minden szükséges fel té tel -
nek megfelelt ahhoz, hogy a selejte ző -
ket megrendezze” – fogalmaz a testület 
hivatalos közleménye. 

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy a Dániában nemrég lezárult világ -
bajnokságon bronzérmet szerző román 
válogatott Kolozsváron fogadta volna
a „halálcsoportban” Dánia, Monte neg -
ró és Uru guay legjobbjait. Több alka -
lommal is elhangzott, hogy a skan di ná -
viai seregszemlén elért helyezés befo -
lyá solja majd a jövő évi olimpiai kva li -
fikációs körmeccsek helyszín kijelölé -
sét, ezért most Románia igazság talan nak
érzi a vb-t hatodikként záró északiak
újabb házigazda-szerepét. „Megle pőd -
tünk azon, hogy a vb-t második, har ma -
dik és negyedik helyen záró országok e -
gyike sem kapta meg a rendezési jogot, 
azt náluk gyengébben teljesítő orszá -
goknak ítélték. Emiatti elégedet len sé -
gének a Román Kézilabda-szövetség
nyil vánosan is hangot ad” – olvasható
a közleményben.

Dedu, aki bevallása szerint egy IFH-
 levélből tudta meg a végrehajtó bizott -
ság döntését, leszögezte, hogy tilta koz -
ni fognak a döntés el len. Karácsonykor 
különben az FRH első embere Face -

book- oldalán „üzent a Mikulásnak”, ar -
ra kéve, hogy segítsen neki tovább ál -
modni iskolai kézilabdaórákról, sport -
középiskolákról és olyan hivatásos
klubokról, amelyek költségvetésének 
leg alább felét a magánszektor bizto sít -
ja. „Európai kupákat nyerő hazai klu -
bokat akarok látni, és arról álmodom,
hogy a kézilabda igazi nemzeti sporttá
válik” – fogalmazott.

A romániai kézilabdázás idei évé nek
nagy sikerét jelentette a női válogatott
vb-bronzérme, amelyet az egyenes ki -
e séses szakaszban az addig címvédő
Brazília, majd Dánia legyőzése után a
lengyelek elleni kisdöntőben harcolt ki.
Vereséget az elődöntőben csak hosszab -
bításban szenvedett a végül vb-címet
szerző Európa-bajnok Norvégiával szem -
ben. Utóbbi válogatott olimpiai rész vé -
te le már a kontinentális arannyal biz tos -
sá vált. Mellette eddig a riói ötkarikás
játékok házigazdája, Brazília, továbbá
An gola, Argentína, Dél-Ko rea és Spa -
nyolország szerzett olimpiai kvótát. A
mezőny a márciusi selejtezők három
cso portjának első két helyezettjeivel vá -
lik majd teljessé. A vb-n tizenegyedik
Magyarország csak valamely válo ga tott
visszalépése esetén szerepelhet a kva -
li fikációs tornán.

(Krónika)

A NOB-elnök reméli, hogy
2016 a megtisztulás éve lesz

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach azt
reméli, hogy a korrupciós botrányokról és a doppingügyekről emlé -
kezetes idei esztendő után 2016 a megtisztulás éve lesz.

A német sportvezető szerdai újévi
ü zenetében hangsúlyozta: az egész ol -
impiai mozgalmat besározó botrá nyo -
kat követően a sportszervezeteknek jö -
vőre keményebben kell dolgozniuk, mint
valaha. Hozzátette, hogy a sportvilág
minden szereplőjének meg kell felel -
nie az emberek elvárásainak.

Az egy évvel ezelőtti beszédében ko -
moly változásokat sürgető Bach az el -
múlt 12 hónap eseményeire utalva rá -
mutatott: még égetőbbé vált, hogy a
sportszervezetek biztosítsák hiteles sé -
gü ket, valamint a tiszta körülmények kö -
zött versenyző sportolók védelmét.

Bár Bach egyetlen sportágat vagy
esetet sem említett konkrétan, a szö -
vegkörnyezetből egyértelműen kide -
rül, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szö -
vetséget (FIFA) sújtó korrupciós bot -
rányra, valamint a Nemzetközi Atléti -

kai Szövetséget (IAAF) és az Orosz At -
létikai Szövetséget (VFLA) érintő vesz -
tegetési és doppingügyekre utalt.

– Az olimpiai mozgalom közös fe -
lelőssége, hogy új válaszokat adjunk az
új kérdésekre – szögezte le az elnök,
majd megjegyezte: a NOB azt java sol -
ja, hogy a doppingellenőrzés kerüljön
ki a sportszervezetek hatásköréből, és
helyettük egyre több független és hi te -
les intézmény kapcsolódjon be a rend -
szerbe. (MTI)

Újabb norvég kézilabdázót igazolt a Győr
Ida Alstad személyében norvég balátlövőt igazolt a Győri Audi

ETO női kézilabdacsapata. A klub szombati tájékoztatása szerint a
30 éves légiós hat hónapra szóló kölcsönszerződés keretében érkezett
a norvég Byasen együttesétől.

Az olimpiai, világ- és Euró pa-baj nok
Alstad szombaton már új csapatával
edz, feladata elsősorban a decemberi vi -
lágbajnokságon súlyosan megsérült To -
mori Zsuzsanna pótlása lesz.

„Bízunk benne, hogy kimagasló já -
tékintelligenciájával és tapasztalatával
gyorsan beilleszkedik majd az ETO -ba,
és a jövő héttől már együtt küzd a lá nyok -
kal az ETO hazai és BL-si ke re i ért” –
mondta Kelecsényi Ernő klub el nök.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a vi -
lág egyik legjobb csapatában játsz ha -
tok. Bízom benne, hogy tapaszta latom -
mal és védekező játékommal hozzá já -

rulhatok új csapatom sikereihez. Bizo -
nyára egy kis időt igénybe vesz, hogy
felvegyem a győri játék ritmusát, de ez
nem okoz majd gondot” – vélekedett I -
da Alstad.

A 2012-ben olimpiát, 2011-ben és ta -
valy decemberben világbajnokságot,
2010- ben és 2014-ben pedig Európa-
 bajnokságot nyerő balátlövő – Heidi
Löke, Kari Aalvik Grimsbö és Linn Jö -
rum Sulland mellett – a győriek ne gye -
dik norvég kézilabdázója. Alstad a jö -
vő hétvégi, Podgorica elleni Bajnokok
Ligája-meccsen lép először pályára az
ETO-ban. (MTI)

Cseh László: Jobb megszabadulni a csalóktól
Cseh László 2015-ben új klubhoz

igazolt, világbajnoki győzelmet ara tott,
a rövidpályás Európa-bajnokságon trip -
lázott, emellett házasember és 30 éves
lett. Reméli, még a 2008-as, három e -
züs töt hozó pekinginél is jobb for má -
ban lesz a riói olimpián.

„Az olimpia előtti esztendő annál
is többet hozott a számomra, mint a mi -
re a klub- és az edzőcserém után szá -
mítottam, de a legmerészebb terveim
megvalósítása így is 2016-ra maradt.
Jót tett a lelkemnek a kazanyi világ baj -
nokság, de valójában az egész évad an -
nak minden mozzanatával, és ezért az 
egész stábomnak és az egri klubom -
nak is köszönettel tartozok. Most az a 
feladatunk, hogy a jóból a még jobbat 
is ki tudjuk hozni. Azaz, hogy a leg -
jobbat. A technikámon van még ja ví -
ta ni valóm, és ugyanez igaz a taktikai
felkészültségemre is. Fizikailag és men -
tálisan is erősnek érzem magam, és
ha visszagondolok a 2008-as pekingi
olimpiára, ahol három számban is e -
züstérmet nyertem, azt is kimond ha -
tom, hogy idén az akkori bom ba for má -
mat is sikerült felülmúlnom” – nyi lat -
kozta Cseh László a Telekom Sport -
hír Szolgálatnak.

Az éremgyűjteményét 2003 óta fo -
lyamatosan gyarapító mag yar úszó fe -
nomén hozzászokott ahhoz, hogy a hol -
létéről napra pontos írásbeli tájé kozta -
tást kell adnia, a doppingellenőrök pe -
dig a versenyeken és a felkészülés i dő -
szakában is bármikor és bárhol fel ke -

reshetik. Így volt ez 2015-ben is.
„Én mindig is a folyamatos el len -

őr zés híve voltam, és igyekeztem a le -
hető legjobban együttműködni az el -
lenőrökkel. Mert ez az előírás, és tény -
leg jobb megszabadulni azoktól, akiket
egyszerűen csak csalóknak lehet ne -
vez ni. Idén mintha a szokásosnál is
több ször kellett volna mintát adnom, és
bár nem vezetek statisztikát, de az biz -
tos, hogy legalább 25 alkalommal volt
vizelet- vagy vérvizsgálatom. Hol a
Mag yar Antidopping Csoport, hol a FI -
NA megbízásából a WADA képvi -
selője keresett fel. No vem ber végén
például az esti órákban csengettek be
hozzám, és kérték udvariasan, hogy tel -
jesítsem a szokásos kérést.”

„2016- ban is lesz Euró pa-baj nok -
ság a nyári játékok előtt, ami egy ki -
csit megnehezíti az ideális időzítést.
Igyekszünk úgy mesterkedni, hogy a
londoni kontinensbajnokságon lega -
lább amolyan fél csúcsformában tud -
jak versenyezni, és mivel a puska por -
ral takarékoskodom, Rióban a félből
másfél is lehet. Kérdés, hogy mit ter -
velnek ki az ellenfelek. Az én szá ma -
imban min i mum három kőkemény
vetélytárssal kell kalkulálnom, de az
is megtörténhet, hogy nyárra a rivá li -
sok száma megduplázódik” – hang sú -
lyozta Cseh László, akinek nincs két -
sége afelől, hogy negyedik olim piá -
ján is a 18-szoros ötkarikás bajnok
amerikai Mi chael Phelps lehet e gyik 
legnagyobb vetélytársa. (origo.hu)

Az oldalt összeállította:
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