
26. (LVI.) évfolyam   •   1440. szám   •   2014. de cem ber 12.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

Fizesen elő 2015-re is a Bá nyavidéki Új
Szóra a posta hi vatalokban, vagy a postai
lap kéz be sí tőknél.

1 hónapra - 6.5 lej
3 hónapra - 19.50 lej
6 hónapra - 39 lej
Az előfizetés továbbra is a legbiztosabb

módja annak, hogy hozzájusson lapunkhoz.
Legyen jövőre is az Új Szó az Ön lapja.

Olvasóink figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót ezen túl a régi
főtéri antikvá riumban is

vásárolhatnak.

Nagybányán a Háromszék
Tánce gyüttes!

De cem ber 12-én, pénteken 19 ó rá tól a Nagy bá -
nyai Városi Színházban mutatja be a Háromszék Tánc -
együttes nagysikerű, „A tékozló fiú” című elő a dását.
Je gyek a Teleki Mag yar Házban vásárolhatók, mind -
össze 8 lejes (gyer mekek, nyugdíjasok) és 15 lejes á ron!

Ugyanott a szatmárnémeti Harag György Tár su -
lat jövő évi eladásaira is beszerezhetők bérletek (4 e -
lőadás, 40, illetve 60 lej). Délelőtt 11-16 óra kö zött Csiki 
Árpádot, a Demokrácia Központ munkatársát keressék,
délután 16-21 ó ra között pedig a Ház irodájához for dul -
hatnak. 

Szeretettel várjuk! Töltse velünk újra az évek
közötti ünnepet!

 A Rivulus szállodakomplexum 
vendéglõje szeretettel meghívja 

az érdeklõdõket szilveszteri
mulatságára.

Ár: 195 Ron /menü.
Érdeklõdni a 0262-217290-es

vagy a 0746-014914-es
telefonszámokon lehet.

A „mi mag yar
adásunk”-tól a

„Pokol kapujáig”
Aranyláz Erdélyben 2014. de cem ber

16-án, kedden 18 órakor, a nagy bá -
nyai Teleki Mag yar Ház nagytermében 
Simonffy Katalin bemutatja

A MI MAG YAR
ADÁSUNK 1985-1969

című könyvet, amely az egykori kol -
légák visszaemlékezéseit is haszno sít -
va, valamint a meglevő doku men tu mok -
ra támaszkodva idézi fel az 1969-1985
közötti időszakot, a hazai mag yar nyel -
vű televíziózás hőskorát. 

A kötetben a Román Televízió 1969-
 től 1985-ig sugárzott régi mag yar adá -
sának szereplői vallanak arról, hogy ki -
sebbségi életünk „rázós hullám vasút ján”

milyen volt az enyhülés, majd a szi go -
rodás éveiben „a hetedik erdélyi mag yar
hetilap, a hetedik erdélyi mag yar szín -

ház”, „az erdélyi mag yar kon cert iro da”, 
„a romániai mag yar panasziroda” mun -
katársának lenni. (folytatás a 2. oldalon)

Karácsonyi Vásár a Teleki Házban!
De cem ber 13-14-én, azaz holnap és holnapután nagy

Karácsonyi Vásár zajlik a Teleki Mag yar Házban!
Az ünnepi rendezvény keretében ren -

geteg karácsonyfa alá kínálkozó aján -
déktárgy, ünnepi dekoráció és hagyo -
má nyos kézművestermék várja a láto -
gatókat. Lesznek bőrből, nemezből ké -
szült és gyöngyfűzött ajándéktárgyak,
kézzel festett kerámiadíszek és kerá mi -
aékszerek, népi kerámia és széki nép -
művészeti alkotások, fonott kosarak és
gyékényből készült termékek, mag yar
természetes szerek és élelmek, kéz mű -

ves natúr szappanok és kozmeti ku mok,
gyurma ékszerek, adventi koszorúk, méz
és méhészeti termékek, horgolt játékok 
és sapkák, kárpátaljai gravírozott hűtő -
mágnesek, karácsonyfadíszek és még
sok más érdekesség.

Az erdélyi és magyarországi kiadók 
könyveit ezúttal az Erdélyi Virtuális An -
tikvárium és Könyvesbolt, valamint a
kolozsvári IDEA-Könyvtér kínálja. A Ház
által forgalmazott Nagybánya-pólók és 

-bögrék, kiadványok mellett ünnepi mu -
zsikával, forralt borral és illatos mé -
zes pogácsákkal várjuk a látogatókat. 

Szombaton délelőtt kézmíveskedni
is várjuk a gyermekeket, fiatalokat. U -
gyancsak szombattól – a Dudás Gyula
Gyűjtemény ismét kiállításra kerülő ké -
pei mellett – tárlat keretében mutatjuk
be a Ház felújítására adományozott kép -
zőművészeti alkotásokat, vasárnap pe -
dig öt festményt fogunk kisorsolni a zok
között, akik téglajegyek vásárlásával se -
gítették a megvalósult és ezután ter ve -
zett munkálatokat. A hétvégét Mares
Hanna és Griguţa Bogdan zongo rajá -
téka gazdagítja!

- folytatás a 2. oldalon -

A nyugdíjas „Nagy csa lád” de -
cem ber 27-én búcsúzik a 2014- es

eszten dő től a SEL MONT ét te rem -
ben . Ha te is részt akarsz venni,

jelentkezz most a 0362- 417818- as
te le fon szá mon.

Mindenkit szeretettel várunk!

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTEK A NAGYBÁNYAI
BAPTISTA TEMPLOMBAN

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Nagybányai Mag yar Baptista Gyülekezet és a

Németh László Elméleti Líceum kórusainak de cem ber
26-án, karácsony másodnapján délután 5 órakor

kezdõdõ karácsonyi koncertjére. A bejövõ adomá nyok -
kal, amelyeket a koncert végén a Schola Pa ren tis

Egyesületnek kézbesítünk, a Németh László
Elméleti Líceumot támogatjuk. 

    Ha szeretne osztozni velünk a karácsony örö mei ben,
megemlékezve azokról, akik kevesebb kiváltságban
részesülnek, mint mi, jöjjön el a de cem ber 28-án,
vasárnap az úgyszintén délután 5 órakor kezdõdõ

karácsonyi koncertre, melynek keretében a
kórus mû vek mellett zenekari és hangszeres

(zongora, hegedû, fuvola) elõadásokban is része lesz. 
       A koncerten jelen lesznek és saját kis mûsorral

mutatkoznak be a szilágycsehi Down Syndrom
Egyesület gondozottjai, akiknek a bejövõ

adományokat a koncert végén kézbesítjük. 

RMDSz-felhívás
A nagybányai

RMDSz tisztújító köz -
gyűlést tart 2015. ja -
nuár 15-én. Az A lap -
szabályzat szerint, na -
pirenden sze repelnek
el nökségi beszá mo lók,
vala mint az új választmány meg vá lasz -
tása is. A választmányi tagságra és az
el nö ki funkcióra előzetes pályázati cso -
ma got kell leadni, legkésőbb 2015. ja -
nuár 9-ig, az RMDSz irodában, mely -
nek tar talmaznia kell a következőket:

- Szándéknyilatkozat
- Önéletrajz , melynek tartalmaznia 

kell a politikai és közéleti tevé keny sé get
- A nagybányai illetőséget igazoló

dokumentumot
- A nagybányai RMDSz tagsági i ga -

zolványának másolatát
Az esemény helyszínét és időpont ját

a következő lapszámokban közöljük.



2014. de cem ber 12. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A nagybányai Evangé likus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 17 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos téli időpontokban tartja 
istentiszteleteit. A vallásóra időpontja
változott, ezentúl szombat délelőtt 10.30
órakor lesz.

* A Nagybánya-Óvárosi Refor -
má tus Egyházközségből helyezték ö -
rök nyugalomra Csata Lászlóné szü le -
tett Karancsi Mária asszony test vérün -
ket, aki 79 évesen hunyt el, Tagyi Er -
zsébet asszonytestvérünket, aki 73 é ve -
sen hunyt el, Baczó József testvé rün -
ket, aki 79 évesen hunyt el és Székely
Jolán asszonytestvérünket, akit 61 éve -
sen szólított magához az Úr. Nyugod -
janak békében!

* Ugyanitt Sebestyén At tila Sán dor,
Vajda András és Sebestyén Noémi Mó -
nika tartotta keresztvíz alá  a Vajda At -
tila és Lovász Ildikó Veronika kisfiát,
aki a keresztségben a Patrik Krisz to -
pher  nevet kapta.

* A Nagybánya-Újvárosi Refor -
mátus Egyházközségből kísérték min -
den élők utolsó utjára néhai Tar Er zsé -
betet, aki életének 82. évében hunyt el,
valamint néhai Kerekes Lajost, aki éle -
tének 64. hunyt el. Nyugodjanak bé ké -
ben!

Bunda Csilla Annamária

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Szent István király intelmei Imre herceghez:

V. Az igaz ítélet és
türelem gyakorlásáról

István király itt a helyes ítélkezésről 
és a türelemről beszél, ami ma is sok
mindenkinek tanulságul szolgálhat.

 A mai világban az em ber kezd meg -
feledkezni Istenről, aki irányítja a vilá -
got, és próbálja átvenni a helyét, gon -

dolván hogy ő is képes erre. Viszont ez 
nem így van ! S sokszor hibát követnek 
el, mikor igazságtalanul halálra ítélnek 
egy másik embert. Ez nem áll joguk ban,
ezt csakis Isten teheti meg! Ahogy Dá -
vid király mondja: ,,Isten az igaz sá gos -
ságot szereti’’. Az em ber viszont leg -
többször saját érdekeit nézi, mikor má -
sokat elítél. De egy jó vezetőnek min -
dig a népe az első.

  Egy másik fontos dolog a türelem,
ami nem csak embertársaink javára le -
het, hanem a saját magunkéra is. Ha
egy em ber türelmes, nyugodt, akkor tud
uralkodni önmagán, indulatán, meg fon -
toltan cselekszik. A döntést vagy íté let -
hozást sem sieti el, amire István király
is felhívja Imre herceg figyelmét.

Különösen jellemző a mai világban, 
hogy állandóan sietnek az emberek, mi -
vel minden percük be van táblázva. Ez
nem feltétlenül, de maga után vonhatja
azt, hogy valamit elhamarkodottan,
rosszul végez majd el, ami még több
problémához vezet. Ezért fontos, hogy

egy vezető türelmesen, megfontoltan
tegye a dolgát, mert így lesz ered mé -
nyes, s így a többi em ber is tisztelni
fogja. De egy jó vezetőnél nem csak az
a fontos, hogy a saját munkáját jól vé -
gezze, hanem az is, hogy példát mu tas -
son az embereknek.

Ha eszerint cselekszik az em ber, jó
és megbecsült vezetővé válhat!

Koncsárd Tünde, X. B osztály

A „mi mag yar adásunk”-tól
a „Pokol kapujáig”

- folytatás az első oldalról -

A nézőközönségben és a szerkesztőkben is mély nyomot
ha gyott 15 évet örökíti meg az a könyv, a melyben három
szer ző, Józsa Erika, Si monffy Katalin és Tomcsányi Mária
ír ta  meg a saját és gyűjtötte össze 24 val lomástevő mun ka -
társuk emlékeit. A Kri terion kiadónál megjelent vaskos kö te -
tet H. Szabó Gyula szerkesztette, a cím lapot Demian József
ter vezte.

A könyvbemutató találkozón H. Szabó Gyula, a Kri te ri -
on Könyvkiadó igazgatója is vendégünk lesz.

A könyvbemutató előtt levetítjük az

„ARANYLÁZ    ERDÉLYBEN”

– A borpataki Pokol-kastély története –
című dokumentumfilmet, amelyet a Babeş-Bolyai Tudo -

mányegyetem médiaszakos diákjai készítettek idei, 5. Mé -
di atáborukban.

Az eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Dávid Lajos

Karácsonyi Vásár a Teleki Házban!
- folytatás az első oldalról -

A vásár részletes
programja, nyitvatartás:

December 13-án, szombaton nyit -
va 10-21 óra között.

- délelőtt 11-14 óra között: Kéz mí -
ves Szombat

- délután 17.00 órától: Mares Han -

na és Griguţa Bogdan zongorajátéka
December 14-én, vasárnap nyit -

va 10-17 óra között. 
- délután 16.00 órától: sorsolás a

Ház felújítására adományozott kép ző -
művészeti alkotásokból!

***
Figyelem, a vasárnapi sor so -

láson minden téglajegy részt vesz! 
Téglajegyek továbbra is vásá rol -
hatók a Házban, 10 lejes, 50 lejes, 
100 lejes, 300 lejes vagy 500 lejes
címletekben. A támogatásokat e -
lőre is KÖSZÖNJÜK!

Áldott adventet
kívánunk és

szeretettel várunk
mindenkit!

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

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

Ajándékozza meg önmagát és
szeretteit színházi bérlettel!

Amint arról már tájékoztattuk Önöket, megér -
kez tek a Szat már né meti Északi Szín ház Ha rag György
Társulatának idei bérletei. Itt a meg felelő alkalom arra,
hogy egy igazi, eredeti, szív hez szóló ajándékkal, szín házi 
bér lettel lepje meg szeretteit, s ezzel a mag yar kul tú -
rát is támo gas sa. Varázsoljon mosolyt, jó kedvet, de rűt
szü lei, gyermekei, barátai ar cá ra. Tud-e ennél jobb,
sze mélyesebb, ere de tibb ajándékot? Vásároljon és a -
ján dé koz zon bérletet mindössze 60 (felnőtt bér let), il -
letve 40 (diák- és nyugdíjas bérlet) lejért. Az érdek lő -
dő ket az RMDSz-szék házba (Va sile Lu caciu utca 1. szám)
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra kö zött. Ne feledje: szín -
házi bérlet vásár lá sá val kétszeresen is örömöt okoz!

Ezen a hétvégén rendezik meg Nagy -
bányán az Egészségügyi Szolgáltatások

és Testápolási Kellékek Vásárát
Az első ízben sorra kerülő, holnap és holnapután is látogatható vásár

ma nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, a Gold Pláza első emeletén. A
kolozsvári AdShop által szervezett szakkiállítás na pon ta 10 és 22 óra
között várja az érdeklődőket.

A kiállítók között van a „Szent Má ria” kli -
nika, amely különféle áren ged ményekkel és
ajándékutalványokkal várja az oda láto ga tó -
kat. A szintén nagybányai „Starclinik” in -
gyenes és kedvezményes árú szűrővizs gálato -
kat tesz lehetővé, a „Someşan” klinika pe dig
szintén jutányos árú szolgáltatási csoma gok -
kal, árengedményekkel ked veskedik az ér dek -
lődőknek.

Továbbá: országos hírű klinikák, sza lo -
nok és fitnessklubok állnak az ér deklődők
rendelkezésére ingyenes ta nácsadással. 

A szervezők mindenkit szeretettel vár nak.
Adjon ön is találkát az egészség nek!

HÍR-TURMIX
Azt beszéli már

az egész város, hogy…
Összeállította: Tamási At tila

Korszerű szennyvíztisztító állomást
adtak át Máramarosszigeten

Az Európai Uniós támogatással megvalósított beruházásnak köszönhetően
lehetőség nyílik arra, hogy az eddigieknél hatékonyabban és környezetbarát mó -
don semlegesítsék a szennyvizet. Ezáltal az Iza folyóba kerülő szennyezéseket is 
jelentősen csökkenthetik.

Az új szennyvízderítő állomás több mint 37 ezer szigeti lakost szolgál ki, és 7
millió euróba került.

Ebben a hónapban hamarabb
kézbesítik a nyugdíjakat

A nyugdíjbiztosító már tegnap elkezdte a decemberi hónapra e -
se dékes nyugdíjak kifizetését.

Azok a nyugdíjasok, akik a postán
ke resztül jutnak pénzükhöz, de cem ber
11-24. között várhatják a postást. Akit a
kézbesítők nem találnak otthon, azok de -
cember 30-ig juthatnak nyugdíjukhoz
a postahivatalokban.

A bankszámlákra utalt nyug díjak -

kal kapcsolatban a nyugdíjbiztosító il -
le tékese elmondta: ők de cem ber 14-ét kö -
vetően vehetik fel pénzüket, a biztosító 
és az adott pénzintézet közötti együtt -
működési szerződésben rögzítetteknek 
megfelelően. Vagyis ők ugyanúgy jut nak
pénzükhöz, mint a korábbi hónapokban.

„Holnapkutyák”
Szerdán mutatták be a nagybányai olvasóközönségnek azt a két

nyelven, románul és magyarul is megjelent kötetet, amely a Roland 
Kiadó gondozásában látott napvilágot, és a „Holnapkutyák. A 7 fő -
bűn - kevélység” címet viseli, szerzője pedig a máramarosi gyöke -
rek kel rendelkező, jelenleg Magyarországon élő Muzsai István.

A könyvbemutatóra a „N. Steinhardt” könyvesboltban került sor.
Hogy miről szól a kötet? Legjobban a kiadó ismertetője adhat erre választ:

«Nagyon „állat” tan me -
sék, melyek alázatra ta ní -
ta nak. Egy mod ern mese -
könyv, ami a klasszikus
ér tékekre tanít. Kitóka és
O ró ka, a két bájos kö lyök -
ku tya kalandjai már a mai
kor gyerekeihez szólnak, 
hu mor ral teli, újszerű stí -
lusban köz vetíti azt a ha -
gyományos ér tékrendet, a -
mit szülőként sze retnénk,
hogy elsa játít sa nak gyer -
mekeink. Ne fe ledjük: A
mi kiskutyáink lesz nek a
jövő nagykutyái!»

Csak ellenőrzött helyről
vásároljunk húst és édességet!

A Máramaros Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai
felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy az ünnepi asztalra va ló -
kat kizárólag olyan kereskedőktől vásárolják meg, akik hivatalos
ke retek között tevékenykednek.

Elsősorban a hús, a hústermékek és
az édességek vásárlásakor kell foko zot -
tan odafigyelni, hiszen ilyenkor, ünne -
pek előtt könnyen előfordulhatnak a kí -
nálatban nem megfelelő minőségű, vagy 
lejárt szavatosságú áruk is. Arról nem
is beszélve, hogy ellenőrizetlen erede -

tű termékek is gyakran forgalomba ke -
rülnek ilyenkor, ezeket leggyakrabban
a feketepiacon árusítják. Ily módon a
szállítási és higiéniai feltételeket sok -
szor figyelmen kívül hagyva helyezik
forgalomba ezeket a leginkább kül föld -
ről származó termékeket.
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Megfelelő em ber a megfelelő helyen
2004-ben, egy tikkasztó júniusi délután a felső bá -

nyai Kálvária-dombra kapaszkodó, madárcsi cser gé -
ses utca egyik ragyogóan tiszta házának erkélyén egy
parabolaantenna mellett pillantottam meg Illés Sa -
nyit. Régi barátom a közeli smaragdzöld erdőben, a 
bódító illatot árasztó virágokban gyönyörködött. Több
mint negyven évi becsületes, hasznos, sikeres mun ka
után megérdemelte a pihenést.

Ebben az évben novemberben látogattam meg.
Életútjára mosolyogva tekintett vissza.

Sepsiszentgyörgyön született, de ahhoz a város hoz
kevés emléke fűződik, mert már 5 éves korában szü -
leivel Aknasugatagra költözött. A helyi mag yar tan -
nyelvű 7 osztályos iskola elvégzése után a nagy bá -
nyai Bányászati Középiskolában szerzett diplomát. 
1955-től a felsőbányai flotációban mesterként dol -
gozott, majd 1970-től nyugdíjba vonulásáig a bá -
nya vállalat rádiótelefon- és zártkörű televízió háló -
zatának a karbantartója volt. A romániai bá nyák -
ban először Felsőbányán működött ipari televízió.

 Illés Sándor a legjobb felsőbányai rádió- és té -

vé műszerész. Nyugdíjazása után kilenc évig a házá -
ban berendezett korszerű magánműhelyében dolgo -
zott. Legtöbbször hamar megtalálta a hibákat, de ak -
kor sem veszítette el a türelmét, ha több időbe került 
a hibaforrás megtalálása.

Hálával gondol Kolozsvári Sanyira, a sugatagi
rá diójavítóra. A mester önzetlenül osztotta meg tu -
dá sát inasával, aki már 13-14 éves korában nem csak
javított, hanem összeszerelt rádiókat.

1960-ban a felsőbányaiak először az ő japán Na -
ţional készülékének a képernyőjén láthattak egy bu -
dapesti adóból sugárzott szemcsés képeket. A hat va -
nas évek második felében az ötletekben gazdag mű -
szerész néhány társával együtt felállított a Sza mos-
 hegyen egy speciális antennát, amely a róla vissza -
verődött jeleket továbbította a völgyben fekvő váro -
sunk antennái felé. A felsőbányaiak kevés ideig ör -
vendhettek a tokaji adó viszonylag jó minőségű vé -
telének, mert négy nap múlva az an tenna nyom ta la -
nul eltűnt.

Illés Sándor 1958 óta szenvedélyes rádióamatőr. 

Kezdetben a rövidhullámon létesített kapcsolatot.
Több száz QSL-lapot kapott olyan távoli helyekről,
mint a csendes-óceáni Szamoa-szigetek, az Északi-
 sarkkörhöz közeli Alaszka és a dél-amerikai Monte -
video. Szintén a hatvanas évektől sok, ultrarövid hul -
lámon rendezett, úgynevezett rókavadászaton vett
részt. Teljesítményét 1967-ben, 1977-ben, 1983- ban,
2009-ben, 2012-ben és 2013-ban diplomával jutal -
mazták. 1970 tavaszán a Szlovák Rádióamatőr Szö -
vetség kassai tagozatától kapott diplomát.

Jelenleg főként a számítógépes, digitális rádió a -
dás-vétel, valamint az SS-tévén át továbbított képek
adása és vétele érdekli. Nemcsak magának, hanem
kollégáinak is épít korszerű adó- és vevőkészü léke -
ket.

Barátom reméli, hogy Isten segítségével biz ton -
sá got nyújtó, békés otthonukban Klárikával, a meg -
értő feleségével, akit a gyorsaan repülő idő sem fosz -
tott meg fiatalkori szépségétől, valamint négy be csü -
letes, intelligens gyerekükkel házasságkötésük még
nagyon sok évfordulóját fogják együtt egészsé ge sen,
vidáman megünnepelni.

Boczor József

A Németh László Elméleti Líceum
diákjainak karácsonyi előadásai

Tegnap került sor az első osztá lyo -
sok karácsonyi előadására. De cem ber
13-án 16 órától a Németh László El mé -
leti Líceum kórusa a Romániai Mag yar 
Dalosszövetség meghívására a kolozs -

vári Báthori István Gimnázium dísz ter -
mében lép fel.

December 15-én Karácsonyi kö szön -
tő 19 nyelven című koncertünket a pol -
gármesteri hivatal karácsonyi ren dez -
vényén a Mil len nium teremben mu tat -
juk be.

De cem ber 15-én 13 órakor diák ja -
ink a Nicolae Iorga Általános Isko lá -
ban mutatják be Karácsonyi köszöntő
19 nyelven című koncertünket.

De cem ber 16-án délelőtt óvo da cso -
portokba látogatunk kántálni.

De cem ber 17-én 17 órától az Ifjú -
sági Házban mutatjuk be nagy kará cso -
nyi jótékonysági koncertünket. Részt 

vesz nek óvodásaink, alsó és felső ta -
go zatos diákjaink, kórusunk. Hang sze -
ren kísér: Markó Botond, Alföldi-La -
katos György, Alföldi-Lakatos Tibor,
Moldován Balázs, Koncsárd Balázs, Bak
Péter, Tasnádi Kincső, Mastan Lore na,
Mezey Izabella, Tóth Petra. Szeretettel 
várunk mindenkit jótékonysági előa dá -
sunkra, melynek bevételét díszter münk
és óvodacsoportjaink berendezésére sze -
retnénk fordítani.

De cem ber 18-án délelőtt kórusunk 
a tanfelügyelőség által rendezett kará -
csonyi kórustalálkozón lép fel.

De cem ber 18-án 17 órától tartanak 
karácsonyi előadást Wal dorf-cso por tunk
óvodásai.

De cem ber 18-án 18 órától a Gold
Plázában adunk karácsonyi koncertet.

De cem ber 19-én délelőtt diákjaink
a tanári kar nak kántálnak, az ünnepség

keretén belül adjuk át ovisainknak a ka -
rácsonyi cipősdoboz-ajándékokat (a bap -
tista gyülekezet felajánlása).

De cem ber 26-án 17 órai kezdettel
kórusunk jótékonysági koncerten lép fel
a Baptista Imaházban.

„Drága Ad vent, köszöntünk!...”
... zengett a misztótfalui református gyülekezet ajkáról az ének

2014. no vem ber 30-án, a délelőtti istentiszteleten.
Már évről évre ad vent első vasárnapján a gyülekezet adventi csen -

des napot rendez. Az idei rendkívüli volt, mert Szerencs város test -
vér református gyülekezetének képviselőivel, a Gerendi Anna ne -
vét viselő nőszövetség tagjaival együtt hallgathattuk Isten adventi
üzenetét, együtt imádkozhattunk, együtt énekelhettünk, együtt ör ven -
dezhettünk a kis Jézus eljövetelének.

Ad vent az évnek utolsó szakasza, a
karácsonyt megelőző négy hete, azaz
Jézus születésére várakozó időszak. Ez -
zel veszi kezdetét a karácsonyi ünnep kör.

A várakozó időszak nemcsak a vilá -
gi készülődésre szolgál, az elkövet ke -
ző ünnepi napokra való készülődésre,
hanem arra is, hogy minden keresztény 
em ber próbáljon lelkileg is felkészülni
a kis Jézus fogadására, próbáljon meg -
szabadulni bűneitől, hogy tiszta szív vel
várhassa a megváltó Jézus szüle tésé nek
ünnepét. Ezt ünnepelje karácsonykor.
Erről szólt az a bibliai üzenet, amelyet
Nt. Dr. Börzsönyi Józsefné lelki pász tor -
asszony választott erre az alkalomra:

„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek:
ha valaki meghallja az én szómat és meg -
nyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok, és ő énvelem.” (János Je -
lenések könyve 3, 20)

A bűn az ajtó előtt áll, sokszor észre
sem vesszük, s belopakodik a szí vünk -
be – hangzik a figyelmeztetés. Az Úr Jé -
zus is az ajtó előtt áll és vár a befo ga -
dásra. Rajtunk múlik, hogy melyiket en -
gedjük be a szívünkbe, az életünkbe. Az

adventi időszakban erről is el kell gon -
dolkodnunk, és eldöntenünk, hogy ki -
nyitjuk-e az ajtónkat, s kiűzzük a go -
noszt magunkból, helyébe beengedjük
a jót, az Úr Jézust.

Az Úr szeretete soha nem szűnik meg, 
nap mint nap tapasztalhatjuk, érez het -
jük. Ő nem a gonoszt pártolja, hanem a
jót, mindig kész arra, hogy megáldja é -
letünket.

Mózes I. könyve 4. részében olvas -
hatjuk: „Hiszen, ha jól cselekszel, e melt
fővel járhatsz; ha pedig nem jól cse lek szel,
a bűn az ajtó előtt leselkedik és reád van
vágyódása; de te uralkodjál rajta.”

Sokszor ott a tehetetlenség, a kö zöm -
bösség – „majd én eldöntöm, hogy szá -
momra mi a legjobb”. Nem vesszük ész -
re, hogy minden Istentől van, egy lé pést 
sem tehetünk nélküle.

Ad vent időszakában, a várakozás i -
de jén azért kell imádkoznunk, hogy be -
engedjük a jót az emberi szívekbe, s ki -
vessük a rosszat. Adja a mindenható
Is ten, hogy ez mindenkinek sike rül -
jön, há latelt szívvel fogadhassa az Úr
Aján dé kát, a legdrágábbat a világon, 

a mi U runk Jézus Krisztust.
Kedves Tiszteletesasszony, kö szön -

jük ezt az emberi méltóságot felemelő
üzenetet.

„Jer hű szívembe hát!
Habár szegény e szállás,

De mindörökre hálás,
Úgy áldja Krisztusát!”

(184 Ének 4. verse)

Ennek az ünnepi istentiszteletnek
volt egy másik nagyon szép és fele me -
lő része: a szerencsi nőszövetség ünne -
pi műsora, amit a helybelieké követett,
és kedves lelkipásztorunk, Ecsedi Ár pád
felköszöntése abból az alkalomból, hogy
10 éve szolgálja nagy-nagy odaadással 
és a legjobb tudása szerint gyüleke ze -
tünket. Most töltötte be a 40. életévét is.

A gyönyörű műsoros előadást kö vet -
te a gondnoknő, Pozán Edit köszön tő -

je. Mindnyájan nagyon meghatódva
hallgattuk mind az ünnepi műsor szá -
mokat, mind a gondnoknő tiszteletes u -
rat köszöntő szavait, megköszönve mind -
azt a jót, amit eddig felénk sugárzott.
Isten áldását kérte a további életére és
munkálkodására kedves családjával e -
gyütt.

Hálatelt szívvel távoztunk az ün nep -
séget követő szeretetvendégségre a gyü -
lekezeti terembe, megköszönve, hogy
itt lehettünk, részesei lehettünk az iste -
ni üzenetnek. Hitet, erőt ad a további
munkához, erősíti gyülekezeti éle tün ket. 
Erősíti a testvérkapcsolatot is, amely -
nek mi nagyon örvendünk. 

Áldást, békességet, befogadó szívet 
kívánok mindenkinek azzal a re mény -
nyel, hogy az Úr Jézus miértünk is meg -
születik karácsonykor.

Romok Márta, Misztótfalu
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (19.)
Bukovinában

Augusztus 14., hétfő:

Kb. hajnali hat órakor értük el ide -
iglenes álláspontunkat, a néhány ház -
ból álló Ianica-Czemegowska (Poloni -
ca Czemegówska) nevű falut, amely a
Polonica középfolyásánál terül el. Ször -
nyen ki voltunk merülve, mert az úton
csak kevés pihenőt engedélyeztek, és bi -
zony a nehéz cipelni való alaposan i gény -
be vette erőnket. Egy helyes kis fa ház -
ban lettünk elszállásolva. Tábori fhdgy.
szerint két napig leszünk itt pihenőben. 
Nagyon jól jönne ez, kellemesen érzi itt
magát mindegyikünk ezen a csendes he -
lyen, távol a harci zajtól. De az idő nem 
úgy indult, hogy üdüléssel tölthessük el
ezt a két napot. Eleredt az eső. De en nek
dacára is krumplit sütöttem Papp Jan -
csival; én azért, mert egy falat ke nye rem
sincsen. Délután kiderült, és így végre
alkalmunk volt alaposabban megtisz tál -
kodni. Kimostam minden szennyese met is. 

Most utólag - a Jamnánál talált tér -
kép segítségével - jegyzem meg, hogy
augusztus 5-i harcálláspontunk Kruhly-
 Ja wornik (1221 m) nevű hegy volt. On -
nan 8-án délután az 1232-es magassági 
pont közelében, Waucán és Prulineken 
át 9-én hajnalban értük el Kamien- Do -

boszát-Jamnát, ahol részesei voltunk an -
nak a végzetes délelőttnek.

Augusztus 15., kedd:

Még tegnap késő éjjel megjöttek a
vételezők. Kaptunk cigarettát is, de ke -
nyeret csak egy felet, úgyhogy a teg na -
pi kenyerünk a reggelivel és az ebéddel 
együtt el fog maradni. Ez a nap is pi he -
néssel telt el. Hajában főtt krumplit et -
tem. Koppándy alezredes egynéhány tiszt
kíséretében lóháton az új álláspontunk
szemrevételezésére indult. Holnap reg -
gel kell oda feljutnunk. De hol lesz ez,
azt mi még nem tudjuk. Mindenesetre ez
a két nap, amit ezen a helyen töltöt tünk,
nagyon jót tett idegállapotunknak.

Augusztus 16., szerda:

Szép, derült volt az ég, amikor fel -
ébredtünk. Csakhamar a napocska is e -
lőbújt rejtekhelyéből. 

Később minket, géppuskásokat so ra -
koztattak, és Tábori fhdgy. rövid átte -
kintést tartott az elmúlt harcese mé nyek -
ről és azoknak tanulságairól. Majd a mai
utunkra tért ki beszédében, e szerint
kb. 2-3 órányit megyünk ma, és azon a
helyen vasárnapig maradunk. Onnan pe -
dig Kosmacz nevű község közelében vé -
dőállásba húzódunk. Lehet, hogy ott ma -
radunk télire is. De amint megjegyezte, 

ebben ő sem bízik. Mi, géppuskások dél -
után indultunk el, a századok még reg -
gel elmentek, állandóan felfelé halad va,
majd a Pryhodiszcze gerincén ÉK felé
tartottunk az 1099 m magassági pont ig,
ott ÉK-nek fordulva csakhamar elértük 
álláspontunkat, mely a Kurotul hegy vo -
nulaton van, közel a Pole-Kurotul 1118
m magassági ponthoz. (A ,,jamnai” - tér -
kép szerinti meghatározások.)

Az úton helyenként jó kilátás nyílt ÉK -
-i irányban. Láthattuk a nagy sík sá got - 
Berezów Wyzny és Berezów Stredny
vidékét.

Út közben sebesültekkel is talál koz -
tunk, mentek lefelé a vonalból.

Augusztus 17., csütörtök:

A nap aranyló sugarai már áttörték
az erdő sűrűségét, amikor felébredtem. 
Nemsokára reggeli-osztás volt: fekete -
kávé és vaj, amit a maradék kenye rem -
mel fogyasztottam el. Nem tudjuk, mi -
kor kapunk kenyeret, mert nagyon hosszú
utat kell megtenniük a vételezőknek, a -
míg ide eljutnak. Hiszen Tatarów in nen
kb. 25 km-nyire van. Igaz, úgy hal lot tuk,
hogy a tegnapi nap folyamán a gazda -
sági hivatal is Ianica-Czemegowsz ká ba
kezdett költözködni, de ennek ellenére
sem hisszük, hogy rendszeresen meg kap -
juk ,,járandóságunkat”. Posta jött: 2 le -
ve let kaptam Böncitől és 1 lapot. Az í -
gért fényképet is megkaptam tőle, Nincs
tudomásunk arról, hogy miképpen ala -
kult a Prut és a Czeremosz közötti arc -
vonal. Mi van az oroszok kezén és mi a 
miénken, a térképet tanulmányozva
könnyű kitalálni, mi lenne a zászló al junk -
kal, hogyha az oroszok elfoglalnák Mi -
kuliczynt és keletebbre előretörnének a 
Rybnica és a Czeremosz völgyében.
Zer gékké kellene átváltoznunk!

Augusztus 18., péntek:

Éjfél után egy órától szolgálatban vol -
tam Koppándy alezredes sátránál. Reg -
geli után lefeküdtem, és egészen az e -
béd idejéig aludhattam. Délután fa sze -
get faricskáltunk. Minden embernek 210
darabot kellett leadni. Később meg tet -
tük az előkészületeket a finn kunyhók
építésére. Fákat döntöttünk és fűré szel -
tünk egészen a vacsoraosztásig. 

Posta ma is jött, a húgomtól kaptam
két lapot. 

Hallottam, igaz, csak kevésbé meg -
bízható forrásból, hogy zászlóaljunk he -
gyi felszereléssel lesz ellátva. Ha ez i gaz
lenne, úgy semmi remény a tél beállta
e lőtti hazamenetelre! No de ki tudja, hol
leszünk mi már télen?! 

Azt is hallottam, hogy a leendő zász -
lóaljparancsnokunk, De Sor go alez re -
des tizennyolc havi frontszolgálattal ren -
delkezik. Eléggé csendes volt a mai nap
is, csak korán reggel szállingóztak el len -
séges repülőgépek felettünk és Cze me -
gowszka felett is. 

Augusztus 19., szombat:

Reggel egészségügyi vizsga volt. Ki -
vétel nincs, mindenkinek van tetűje, pon -
tosabban: ruhatetűje! 

Az irodában segédkeztem egész nap.
A veszteségkimutatással nagyon sok
munka van. 

Estefelé helyet mentünk csinálni a
holnapi istentisztelethez. 

Ma három hónapja volt a gyulai bú -
csúzás napja. Estefelé azt is meg tud tuk,
hogy az új zászlóaljparancsnokunk már
útban van ide.

Augusztus 20., vasárnap:

Ma is szép napos, de szeles időre éb -
redtünk. Csakhamar megvolt a reggeli: 
kevés, de eléggé jó tea. Az utolsó öt de -
kányi kenyeremet ettem meg vele.

Tíz órától istentiszteleten voltunk. Egy
református lelkészfőhadnagy prédi kált.
Jó érzéssel töltött el ez a templomi á hí -
tatú légkör, és a lelkipásztor szépen meg -
fogalmazott beszéde. Csak az volt a baj,
hogy az istentisztelet ideje alatt és ké -
sőbb is szinte szédelegtünk az éhség től.
Végre, úgy 12 óra körül kaptunk egy kis
adag krumplifőzeléket. Késő este jöt tek
meg a vételezők, hoztak kenyeret is, hat
vagy hét napra szóló adagot. 

Augusztus 21., hétfő:

Korán reggel hozzáláttunk a finn
kunyhó építéséhez. Igaz, még csak az a -
lapját ástuk. Az emberek egy része a föld -
munkánál, a másik része fakiter me lés sel
foglalatoskodott. Később az iro dában se -
gédkeztem. A finn kunyhók terv rajzát
másolgattam, több példányban. Tu dom
nagyon jól, meg mások is, hogy ezek a
tervrajzok a fenének sem fognak kel le -
ni, a finn kunyhókból sem lesz lakó hely.
Ezt csak azért csináltatják velünk, hogy
ne unatkozzunk, ne tétlenkedjünk. 

Délután lementem egy darabig a vé -
telezők járta úton, és kb. 1 km-nyire egy
erdőirtáson nagy málnamezőre buk kan -
tam. Mondanom sem kell, milyen jóle -
sett ez a csemegézés.

Időközben feljött az új zászlóalj pa -
rancsnokunk De Sor go Miksa alez re des.
Magas, szikár, halk szavú. A tábor tűz -
nél láttam első ízben. Jó em ber benyo -
mását keltette. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Boldogságom madarai
A madaraknak legegyszerűb -

ben madárházakkal és etetőkkel
tudunk kedveskedni, főleg télen.
Már no vem ber végén kihe lyez tem
az első madáretetőket, most pe dig
az ablakból nézem a boldog csíny -
tevőket. Látom, jól vannak lakva, 
egyszerűen kergetőznek, egyre töb -
ben. Gondjaik nincsenek: a lakás 
biztosított, adót nem fizetnek, gázt
nem használnak, útjukat a nap, a
hold és a csillagok fénye kíséri, e -
zért villanyáramra nincs szük sé -
gük; ők szabadon szállnak a széllel, útadóról nem is hallottak. Kicsinyeiket
gyermeksegély nélkül nevelik, iskolába nem járatják. Tanulni azonban nekik
is kell. Tanügyminiszterük nincs, diplomás tanáraik még úgy sem, ezért „ma -
gániskolát” nyitottak. Az osztálypénz ismeretlen számukra. Ami a tanulás e -
lő menetelét illeti, „a felsőbb osztályba lépés” szigorú feltételek betartása á -
rán történik. Aki nem tanul az vagy éhen hal, vagy a macska szájában végzi be 
alig pelyhedző életét.

Úgy vélem, hogy az Isten, hatalmánál fogva, bármilyen sorrendben te remt -
hette volna a dolgokat, és mégis, előbb a vízi és égi állatokat teremtette, s csak 
azután a szárazföldi állatokat és az embert. Számomra ennek jelentősége van! 
Meg aztán annak is, hogy állandóan visszatér a régi álmom, hogy madár sze -
ret nék lenni, pedig híres tudós vagy politikus madarakról eddig nem hal lot -
tam, sem írókról, költőkről, még jogtudós doktorokról, és jól menő multi mil li -
omos madarakról sem. A fák doktora, Harkály is inkább csak meséimben lé -
tezik. Ismerem még az Am a zon vidékén élő, egyszerű tollazatú koronás ki rály -
madarat, de azonkívül, hogy rendkívül feltűnő madár, sem trónja, sem ki rály -
sága, sem vagyona nincsen. Akkor miért akarok én mégis madár lenni? Vajon 
mit irigylek én tőlük? Mit tudnak a madarak, amit mi nem tudunk? Talán azt,
hogy boldoggá tudnak tenni másokat, például engem, aki nézem őket amint sza -
badon repülnek az égen?
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A skót azt kérdezi a barát -
já tól:

- Mondd csak, hogy tudtál
leszokni a dadogásról?

- Tudod, egyszer három szo -
ros áron kellett Glagsgowból
Londonba telefonálnom.

***
- Anya, tényleg porból let -

tünk és porrá leszünk?
- Igen, kisfiam.
- Akkor valaki meghalt az

ágyam alatt.
***

A tanítónő kérdezi az is ko -
lában a gyerekeket, hogy mi lyen
szokatlan dolog történt velük.

- Tanító néni, a nagy bá tyám
múlt héten beleesett a kútba.

- Jaj kisfiam, remélem job -
ban van már?

- Valószínűleg, mert teg nap
óta nem kiabál segítségért...

***

Ketten támasztják a pultot a 
kocsmában.

- Látom, üres a poharad.
Kérsz még egyet?

- Dehogy kérek! Mi a fe -
nét kezdjek két üres pohárral?!

***
Őrmester kérdezi az újoncot:
- Mit csinál, ha őrségben azt

látja, egy alak kúszik a tábor felé?
- Jelentem, segítek a tiszt -

helyettes úrnak felállni, és be -
támogatom a szobájába!

***

Azt hallottam, hogy egyes
iszlám országokban, ha egy fér -
fi el akar válni a feleségétől, ak -
kor háromszor ki kell monda nia:

- Elválok tőled.
Nálunk ez sokkal egy sze rűbb. 

A férjnek elegendő csak egy -
szer kimondania:

- Drágám, ebben a ruhá ban
nagy a feneked!

***
A pályaudvaron egy férfi a

vonatablakból így búcsúzik el
a barátjától:

- Köszönök mindent! A fe -
leséged pedig isteni az ágy ban!

Mikor elindul a vonat, meg -
szólal az egyik kupéban ülő utas:

- Maga ezt komolyan mond -
ta?

- Nem. A felesége átlagos,
nem akartam megsérteni vele.

***
Egy házaspár szafarin vesz

részt. Egyszer csak az asszonyt
egy óriási hím go rilla kezdi ke -
rülgetni. Látszik rajta, hogy pár -
zási kedve van. Az asszony fel -
menekül előle egy fára, a goril -
la utána. Az asszony kétségbe -
esetten sikoltozni kezd a fér jé -
nek:

- Béla, csinálj már valamit!
Ez a go rilla meg akar erősza -
kolni!

A férj röhögve:
- Na, ennek próbáld bema -

gyarázni, hogy fáj a fejed!
***

Két fiatal elmegy a szexo -
ló gushoz.

- Doktor úr, kérem, van egy
nagy szexuális problémánk. Be -
mutathatnánk?

- Bemutatni...? Kérem, ahogy
gondolják... Tessék, ott a he ve -
rő.

A fiatal pár belekezd a do -
logba, és a szexológus csak á -
mul-bámul az aktuson. Ami kor
túl vannak rajta, így szól:

- Ez egészen remek aktus
volt, hol itt a probléma?

- Sehol, csak saját laká sunk
nincs, a szálloda meg drága...

***
Egy matematikatanár meg

akarja tréfálni osztályát, így fel -
tesz egy kérdést:

- Na, gyerekek, ha ez a te -
rem 6 méter hosszú és 4 méter
széles, a fal színe fehér, csíkos
nadrág van rajtam és most fél
12 van, akkor hány éves va gyok
én?

A gyerekek döbbent csend -
ben ülnek, majd egy kis idő múl -
va Móricka jelentkezik:

- A tanár úr 40 éves.
A tanár meglepődik.
- Tényleg annyi vagyok, ezt

meg hogy találtad ki?
- Hát - mondja Móricka -

van egy 20 éves bátyám, és ő
csak félhülye...

***
Telefonál egy piackutató:
- Feltehetek magának tíz kér -

dést?
- Rendben, tegye.
- Az első kérdés: volt-e va -

laha emlékezetkiesése?
- Nem.
- Akkor végül a tizedik kér -

dés...
***

A gyermekpszicholó gus nak
ikerfiai vannak - az egyik op -
timista, a másik pesszimista. Ka -
rácsony napján a pesszimista
szobáját telerakja mindenféle
játékkal, az optimistáéba pe dig
egy halom lócitromot visz be.
Aznap este az apa az aján dé -
kokkal körülvett pesszimistát
sírva találja.

- Mi a baj? - kérdezi az a pa.
- El kell olvasnom egy cso -

mó használati utasítást…, ele -

mek re van szükségem…, és e -
zek  a játékok el fognak rom -
lani - hüppög a pesszimista.

Az optimista szobájába lép -
ve az apa azt látja, hogy a fia
örömében körbetáncolja a ha -
lom lócitromot.

- Minek örülsz ennyire? - kér -
dezi az apa.

Az optimista ujjong:
- Valahol kell itt lennie egy

póninak!
***

-  Nagyon peches vagyok,
Gizike - panaszkodik új barát -
nőjének Kovács. -  Annak az
undok kis kopasz pasasnak azt
mondtam, hogy az egyik nő úgy
néz ki, mint egy tehén, és ki -
derült, hogy pont a férjével be -
széltem.

- És az apám mit szólt erre?

***
Két barát beszélget:
- Idén borzasztóan drágák a

vitorlástartozékok.
- De még mennyire..., ki -

váltképp a szőkék...
***

Meghal az italgyár állandó
kóstolója. A főnök meghirdeti
az állást, és másnap egy top ron -
gyos részeg jelentkezik. A fő -
nök azon töri a fejét, hogyan tud -
na megszabadulni tőle. Ad ne -
ki egy pohár bort, hogy azo no -
sítsa.

- Muskotály, hároméves, é -
szaki lejtőn termett, acél hor dó -
ban érlelt - mondja a fickó.

- Így van – mondja a fő nök, 
aztán egy másikból ad neki.

-  Cabernet, nyolcéves, dél- -
nyugati lejtő , tölgyfa hordó -
mondja a részeg.

- Megint helyes! - mondja
a főnök elképedve.

Mosolyogva súg valamit a
titkárnőjének, aki észrevét le nül
kimegy, majd egy pohár vize -
lettel tér vissza. Az alkoholista 
megkóstolja, majd némi hall -
gatás után így szól:

- Szőke, 26 éves, három hó -
napos terhes, helyben készült,
és ha nem adja nekem az ál -
lást, azt is megmondom, ki az
apa.

A marhája! Azt gondolja, bikához
viszem, holott a vágóhídra megyünk!...

Le a
csúszó -
pénzzel!
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Varnus Xavér
orgonahangversenye

Megszellőztették az erdélyi lapok a hírt: az 1989-es forradalom 25.
évfordulója alkalmával Temesváron koncertezik Varnus Xa vér. A
világhírű orgonaművész de cem ber 14-i jótékonysági fellé pé sé vel egy a 
temesvári reformátusok által kezdeményezett mag yar böl cső de
létesítését támogatja. Varnus Xavérral nemrég a Nagybá nya- óvárosi
református gyülekezet tagjai is találkozhattak, erről szól az alábbi
beszámoló.

Csodaszép élménnyel gazdagította lel -
ki épülésünket Bak Enikő lelki pász to -
runk, amikor Budapesten, a Művésze tek
Palotájában Varnus Xavér orgona est jét
hallgathattuk meg. Jutalomnak szánta ezt
az utat azok számára, akik a nyári sza -
mosardói gyermektábor előkészíté sé ben
és kivitelezésében segédkeztek, illetve
azoknak a fiataloknak, akik zenével
szolgáltak, akik mesemondók voltak.

Fohásszal indultunk, majd dícsé re -
teket és népdalokat énekeltünk, de leg -
főbbképpen sokat beszélgettünk útköz -
ben. Jó alkalom erre a hosszú út.

A Művészetek Palotája Bu da pest és 
Magyarország vezető kulturális intéz -
ménye, Közép-Európában egyedülálló 
létesitmény. A Dunapart részeként meg -
születő Milleneumi városközpontban
áll, amely az Unesco Világörökség lis -
tá ján is szerepel. A gótikus kated rá li -
so kat idéző Bartók Béla Nemzeti Hang -
versenyterem az épület szívében talál -
ható. A világ első 5 legjobb akuszti ká -
jú terme között tartják számon, befo ga -
dóképesége 1525 fő.

Rendhagyó hangversenynek vol tunk
részesei. Nem hiába írta Faludy György, 
akinél Varnus Xavér irodalmi tanul má -
nyait végezte: „hatása oly nagy korunk 

orgonistáira, hogy senki sem állhat meg
mellette.” És valóban: nem egy frak kos
művész hajlongott a pódiumon némán, 
esetleg mosolyogva. Meglepő közvet -
lenséggel szólt hozzánk az előadó, fi -
nom intellektuális humorral mesélve a -
zokról a művekről, szerzőikről, ame lye -
ket és akiket bemutatni szándékozott.
Meglepetés volt az est, és ott, akkor tud -
tuk meg azt is, hogy mit fogunk hal la ni.

Első műsorszáma magas regisz te -
rek halk szólamával indult. Wil liams:
„A csillagok háborújá”-t 2007 ben, az
Aggteleki Cseppkőbarlangban is elő ad -
ta a művész.

Ezután egy érdemtelenül elfelejtett
mag yar orgonaművésszel ismertetett meg 
minket, aki – mint mondta – akár Kosz -
to lányival egy vonaton is érkezhetett
volna Budapestre. Antalffy Zsiros De -
zső ről volt szó, aki vajdasági, akárcsak 
Kosztolányi. Kodály szerint az egész or -
gonaéletet megreformálta játékstílu sá -
val és csodálatos kompozicióival.

Albinoni legnépeszerűbb művét, az
Ada gio-t követően eljutottunk a nagy
e lődhöz és példaképhez, Johann Sebas -
tian Bach-hoz (D-dúr szvitt – Air, Cha -
conne). Varnus Xavér, 50 éves szüle tés -
napja alkalmából, a nagy barokk zene -

szerző, orgonista sírja fölött is játszott
augusztusban. Egy hétre kapta meg a
lipcsei Tamás-templom kulcsát, s gya -
korlás közben többször is meglátogatta 
Bach egykori lakhelyét, a kis emeleti szo -
bát, ahol a nagy zeneóriás napi rend sze -
rességgel komponált. A helyiségben nem 
volt más csak egy asztal, Johann Se bas -
tian Bach és az Úristen – mondta megil -
letődve Varnus Xavér. Az elhangzott
művek közül a Chaconne eredetileg spa -
nyol nemzeti tánc, amelyet a zene szer -
ző szolóhegedűre komponált, majd Men -
dels sohn és Schumann hegedű és zongo -
rakíséretre írták át. Varnus Xavér ez út -
tal saját feldolgozását adta elő, Kiss Pet -
ra zongorakíséretével, aki a salzburgi
Mozarteum növendéke. A későbbiek -
ben a fúgák fúgája, a D-moll toccata és
fúga fergeteges feldolgozását is meg -
hall hattuk. Ezt a művet a karzaton levő 
mechanikus orgonán adta elő a mű vész,
aki megjegyezte: a színpadon levő hang -
szer optikai szálas és „késik”, ami csak
azért ideális, mert amit 5-kor lejátszik,
8-kor visszahallgathatja.

A hangverseny következő részében

a zongora mellett ütős hangszerek is
megszólaltak (Ravel Bolerójának egy
átdolgozása a Talamba együttessel). Majd
egy kisebb Puc cini mű, A krizántémok 
következett – melyet az olasz zene szer -
ző Savoia hercegének halálára kom po -
nált – és Kiss Petra játszott nekünk egy 
légies Cho pin-keringőt. A D-moll toc -
ca ta és fúga után ráadásként Berlioz Rá -
kóczi indulóját játszta Varnus Xavér,
ismét Kiss Petra zongorakíséretével.

Az élménytől lenyűgözve jöttünk el
a Művészetek Palotájából. Tiszteletes
asszonyunk egy Nagybányai festészeti 
albumot adott át a művésznek, azzal a
nem is titkolt reménnyel, hogy egyszer 
talán városunkban is hallhatjuk majd a
nagy orgonistát. 

Hálát adunk Istennek ezért a szép és 
tartalmas útért, tiszteletes asszo nyunk -
nak pedig köszönetet mondunk, hogy
hozzásegített ahhoz, hogy egy ilyen mű -
vészi élmény részesei lehettünk. Isten
áldását kérjük munkájára, mellyel a kö -
zösséget igyekszik összetartani, lelki és
szellemi életünket gazdagítani.

Dr. Hidegkuti Erzsébet, presbiter

Nagybányán lép fel a Háromszék!
„Valamennyien tékozló fiúk va -

gyunk, azzal a különbséggel, hogy e -
gyesek az atyai háztól eltávolodó, míg
mások már a visszavezető úton jár -
nak.” (Pilinszky)

De cem ber 12-én, pénteken 19 ó -
rá tól a Nagybányai Városi Szín ház -
ban mutatja be a Háromszék Tánc -
együt tes nagysikerű „A tékozló fiú”
című előadását. amelyben a tékozló
fiú ez úttal a népi kultúra, pon tosab ban
a népzene és néptánc eltékozlását je -
le níti meg. A bibliai történettel pár -
hu za mot vonva az előadás azt a fo -
lya ma tot járja körbe, amely végered -

mé nye napjainkban is tapasztalható:
a közösségi élmény felszámolása, az
igazi értékek bedarálása a rohanó vi -
lág és a fogyasztásra buzdító társa -
dalom által.

HELYJEGYEK a Teleki Mag yar 
Ház ban vásárolhatók:

– 9 és 15 óra kö zött a Demokrácia
Központban (tel: 0262-212040)

– 15-21 óra között pedig a Ház i -
rodájában. (tel: 0262-212668)

– előadás előtt a helyszínen!
Szeretettel vá runk min den ér -

dek lődőt!

Nagybányaiak is indulnak
az utolsó Bamako-n 

Nagybányai fiúk is nekivágnak ja nu -
árban a világ legnagyobb amatőr ral ly -
jának, a Bu da pest-Bamakonak! Roth Ist -
ván, Roth János és Kis Csaba, akiket
több mint 40 év barátság fűz össze, egy 
Grand Cher o kee 3.1 TD tipusú dzsip -
pel indulnak útnak – mégpedig a kocsi
oldalán a Teleki Mag yar Ház Nagy -
bánya-pólóinak grafikájával és a feli -
rat tal, miszerint „Otthonunk, és az is
marad.” A 2015-ös, tizedik és egyben
utolsó, búcsú Bamako január 16-án raj -
tol Budapestről, majd 16 nap szaharai és
szavannai autózás, összesen közel 8500
kilométer megtétele után érkezik meg a

nyugat-afrikai Mali fővárosába, Bama -
koba.

A Bu da pest-Bamako a Dakar Rally
egyetlen szellemi örököse, az amatőr
autóversenyzők és a profi kalandorok
éves zarándoklata a fekete kontinens re.
A Párizs- Dakartól eltérően az induló
versenyzők bármilyen járművel (Tra -
bant, busz, terepjáró) nekivághatnak az
útvonalnak. A Bamako ugyanakkor kie -
melkedő karitatív esemény: minden csa -
pat ajándékokkal és adományokkal fel -
szerelkezve érkezik Maliba és Mau ri -
tá niába. a világ 5. és 6. legszegényebb
országába. (dávid)



Itt vannak a világ
legkevésbé befolyásos

hírességei
Bono és a U2 volt a legkevésbé be -

folyásos híresség 2014-ben a GQ ma -
gazin szerint. A lap 30 olyan szemé lyi -
séget rangsorolt, akik nem inspirálták a 
környezetüket, sőt inkább visszafogták 
azt. A U2 ezt a nem túl megtisztelő cí -
met a szerkesztők szerint az idei erő -
sza kos lemezterjesztési taktikájáért kap -
ta. Az együttes új lemeze, a Songs Of
In no cence több mint 500 millió re -
giszt rált iTunes felhasználó fiókjában
jelent meg idén szeptemberben ingyen. 
A kéretlen ajándéknak nem mindenki
örült, s ráadásul kezdetben még le sem
lehetett törölni a tartalmat. Csak az
elég heves tiltakozás után adott adott ki 
az Ap ple egy olyan frissítést, ami le he -
tővé tette a törlést. A lista második he -
lyére Barack Obama került: a szerkesz -
tők hosszan sorolják az olyan esemé -
nyeket, amikor az amerikai elnöknek
határozottabban kellett volna fellép nie,
így például a fergusoni zavargá sokat,
Putyin térhódítását Európában, az NSA
lehallgatási botrányát vagy éppen az
Iszlám Állam lefejezéseit. Érdekesség, 
hogy Obama a Forbes no vem ber elején 
kiadott legbefolyásosabb embereket fel -
soroló listáján is a második helyet kap -
ta. Ott épp Putyin előzte meg. Az idén
rasszista botrányba keveredett Don ald
Ster ling került a harmadik helyre a lis -
tán. Az NBA-ben szereplő Los An ge -
les Clip pers egykori tulajdonosát a
rasszista kijelentéséért örökre eltil tot ták

attól, hogy NBA-mérkőzéseken részt
ve gyen. Az összeállításban főleg ame -
rikaiak szerepelnek. Az első tízbe még
Carter Bays és Craig Thomas, az Így
jártam anyátokkal forgatókönyvírói,
Zach Braff színész, Roger Goodell, az
NFL elnöke, Ste phen A. Smith műsor -
vezető, Dwyane Wade amerikai kosa -
ras, a CNN és Eric Can tor amerikai po -
litikus fért be. A hírességek közül meg
lehet még említeni a listáról a brazil fo -
cicsapatot, Johnny Deppet, Shia LaBeou -
fot és Woody Allent. (transindex)

Elkészült az első Földön
kívül gyártott tárgy

A NASA bejelentette, kinyomtatta
az első tárgyat a Nemzetközi Űrállo -
má son lévő háromdimenziós nyomtató 
- ez az első olyan használati eszköz,
amelyet a Földön kívül gyártottak, súly -
talanság állapotában. A kinyomtatott
tárgy egy 7,6 centiméter hosszú, 3,8
centiméter széles fehér műanyag le mez,
amelyen a NASA és a nyomtatót elő ál -
lító Made in Space magánvállalat lo -
gó ja látható. Az űrhivatal szerint a for -
rasztások néhol szilárdabbak a vártnál,
ami arra enged következtetni, hogy
súly talanság állapotában a műanyag
rétegződése némileg másképp történik, 
mint földi körülmények között. “Ez az
első tárgy, amelyet a Földön kívül gyár -
tottak. Azt lehet mondani, hogy tele -

por táltunk egy tárgyat, parancsot adva
a printernek a nyomtatásra” - közölte
Aaron Kemmer, Made in Space ve zér -
igazgatója, aki szerint ez nemcsak a
NASA-nak, hanem az egész emberi ség -

nek siker. A mikrohullámú sütő nagy -
ságú háromdimenziós nyomtatót szep -
tember közepén szállította a Nemzet -
közi Űrállomásra (ISS) a Dragon te -
her szállító űrhajó. Nemrég helyezték
el és kalibrálták a Des tiny amerikai tu -
do mányos modulban. A tervek szerint
az elkövetkező hetekben még mintegy
húsz műanyag tárgyat fognak vele ki -
nyomtatni, majd elemzésre vissza hoz -
zák Földre. A Made in Space a kö zel -
jövőben egy sokkal nagyobb teljesít -
mé nyű 3D-s nyomtatót küld az ISS-re,
és jövőre az Európai Űrügynökség is
ilyen berendezést akar ott elhelyezni,
hogy az űrhajósok maguk készíthessék 
el műanyagból a munkájukhoz szük sé -
ges tárgyakat, alkatrészeket. Szakértők 
szerint ezzel sokkal olcsóbbá és gyor -
sabbá válik az űrkutatás. (MTI)

Találtak még egy Első
fóliót Franciaországban

Shake speare Első fóliójának újabb
példányát találták meg egy észak-fran -
ciaországi kisváros, Saint-Omer könyv -
tárában. Az angol drámaíró műveinek
legkorábbi gyűjteményéből alig 230
példány létezik világszerte. Az először
1623-ban kiadott Mr. Wil liam Shake -
speare vígjátékai, királydrámái és tra -
gé diái című gyűjteményt a valaha író -
dott egyik legértékesebb angol nyelvű
könyvként tartják számon, amelynek
példányai hatalmas összegekért kelnek 
el az árveréseken. A gyűjtemény, ame -
lyet a nagy drámaíró halála után hét év -
vel adtak ki, Shake speare ismert 38 szín -
padi műve közül 36-ot tartalmaz. Rémy
Cordonnier, Saint-Omer könyvtárosa
ak kor bukkant a könyvre, amikor szep -
temberben egy olyan kiállításhoz kere -
sett anyagot, amely a régió és Anglia
közötti történelmi kapcsolatokat mu -
tat ta be. A könyvből csupán pár lap
hiányzik, köztük a borító is, ami meg -
magyarázza, miért nem foglalkoztak a
kötettel az elmúlt két évszázadban -
idézte a könyvtárost a The Daily Tele -
graph brit napilap on line kiadása. Fran -
cois Decoster, a város polgármestere
elmondta, hogy egy neves Shake spea -
re-kutatót, Eric Rasmussent kérték meg
arra, vizsgálja meg a könyvet. A Ne va -
dai Egyetem professzora öt perc vizs -
gá lat után jelentette ki, hogy a kötet
egyike annak a 800 példánynak, ame -

lyet az Első fólióból nyomtattak. A pol -
gármester hozzátette azt is, hogy Saint- 
Omer könyvtára már eddig is ren del -
ke zett egy rendkívül ritka könyvvel, a
Gutenberg-biblia világszerte fellelhető 
49 példányának egyikével. Saint-Omer
könyvtára 1805-ben nyílt meg, de van -
nak olyan könyvei, amelyek a közeli
Saint Ber tin apátságából származnak.
Francois Decoster szerint Saint Ber tin
egykor a keresztény Európa legfon to -
sabb négy könyvtárának egyike volt.
Az Első fóliónak a mostanival együtt
csupán két példánya létezik Franciaor -
szágban, a másik kötet a párizsi Nem -
zeti Könyvtár tulajdonában van. Az
Első fóliót Shake speare két legjobb
barátja adta ki a drámaíró halála után.
A gyűjtemény nélkül Shake speare mun -
kássága sosem lehetett volna igazán
ismert az utókor számára. (MTI)

Svájci órákat gyártanak
Napóleon DNS-ével

Napóleon DNS-ét építi be órákba
egy svájci gyártó: a DeWitt cég a csá -
szárnak egy novemberi árverésen meg -
szerzett hajszálaiból származó mikro -
részecskéket használ fel a korlátozott
szériában készülő kronométerekhez.
“Napóleon DNS-e lesz az órájában” -
jelentette ki Genfben kedden Viviane
de Witt, akinek a férje Jérome Napó -
leonnak (1784-1860), a császár legfia -
talabb öccsének a leszármazottja. A
haj szálakat - amelyek némelyike szőr -
szálra emlékeztet -, félmilliméteres da -
rabokra vágják. A csak mikroszkóppal
látható darabokat az óra üvege alatt
rögzítik, a DeWitt cég logója - a csá -
szár képmása - alatt. Az első ilyen, se -
bészi pontosságú műveletet a napok -
ban végezték el a gyárban, közjegyző
je lenlétében. A 60 fős alkalmazotti gár -
dával évente 1500 órát készítő DeWitt
cég 400-500 darabos korlátozott szé -
riát állít elő Napóleon DNS-ével, az
óra ára legalább 8000 euró lesz. Napó -
leont már életében bálványozták, ami -
kor levágatta a haját, csodálói össze -
szedték és megőrizték - mondta el a
kor zikai származású Viviane de Witt.
A hajszálakat de Witt asszony a mona -
cói hercegi család Napóleon-múzeuma 
gyűjteményének novemberi árverésén
vásárolta meg két tételben, 16 750, il -
letve 12 880 euróért. (MTI)

Megbocsátás női
szemmel

VÍZSZINTES:  1. “A nő meg tudja 
bocsátani a férfinak, amit az vétett
ellene, de ... (Maugham). 13. Arany
(sp.). 14. Tanuló, diák. 15. Számító -
gép- memória. 16. ... Zoff; olasz foci -
edző. 18. Fájdalom (lat.). 19. A sivatag 
hajója. 20. ...-móg; dohog. 21. ”Vajh,
... és merre van hazája?" (Vörös -
marty). 23. Omszk folyója. 24. Ud -
varias férfi. 25. Fosztogat. 27. Gally.
28. ... Tomei; amerikai színésznő. 29.
Növényevő hal. 30. Szitaszövet. 32.
Ételt fűszerez. 33. ... remélsz?; Kovács 
Kati dala. 34. Hatból kettő! 35. Ki -
sebb, gazdasági település. 37. Betalál!
38. Francia város a Rhone partján. 41.
Sors bona, ... aliud; Zrínyi Miklós jel -
mondata. 43. Long-play (röv.). 45.
Két ségbe vonható. 47. Mindig ez van!

48. Szilaj. 50. Gyurmadarab! 52. Sü te -
mény. 54. Hullámtörő gát. 55. Meg -
elégelés. 57. ... ipso; eleve. 58. Maró
anyaggal kezel. 59. Árad, özönlik. 60.
Két ram! 61. Isten (ang.). 62. Kattogni
kezd! 63. Angol folyó. 64. Előtag: mi -
rigy-. 66. Előkelő. 68. A magasba. 69.
Hívó. 71. Japán város. 72. A nitrogén
régi neve.

FÜGGŐLEGES: 1. Szálat készít.
2. A papírhajtogatás művészete. 3. Ha -
za. 4. Téli sport. 5. Könyörgő. 6. Mál -
tai, kambodzsai és ománi gkj. 7. Fejé -
vel jelzi beleegyezését. 8. Nehéz fém.
9. Orosz uralkodói cím volt. 10. Si -
ker!! 11. Angol férfinév. 12. Ajánl. 17. 
Történelmi idő. 19. A rovar testrésze.
22. Iljusin gépe. 24. Kellő lendület nél -
küli. 26. Nehéz felfogású. 27. Keresz -
tül. 28. ... Moralia; Theodor Adorno
műve. 29. A gondolat befejező része.
30. Táplálás. 31. Brit sziget. 34. Alu -
míniumos hőkezelést végez. 36. Air
In dia (röv.). 39. Két orvos! 40. Tóparti
növényzet. 42. Ukrán nagyváros. 44.
Kötött ruhadarab. 46. Dionüszosz any -
ja. 49. Formáló. 51. ... Valentino; film -
színész volt. 53. Állóvíz. 54. ... in Hun -
gary; mag yar termék. 56. A vizek is -
tene az óegyiptomiaknál. 58. Besorol!
60. Illetéket fizet. 61. Cseh énekes
(Karel). 64. Előtag: nitrogén-. 65.
Nitrogén és irídium vj. 67. ... Tay lor;
amerikai színésznő. 69. Néma sah! 70.
Páratlan ómen!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Digitális diéta kellene
Egy szakember szerint ideje lenne

visszafognunk az okostelefonjaink hasz -
nálatát. Al ex an der Markowetz, a Bonni 
Egyetem Informatikai Intézetének ad -
junktusa a Menthal projekt keretében
200 000 okostelefon-tulajdonos szoká -
sa it vizsgálta meg. Eredményei szerint
az okostelefonok használata mára egész -
ségtelen méreteket öltött és a digitális
világban az elhízás szinonimájává vált. 
Sokan folyton mobil készülékeiket nyo -
mogatják vacsoránál is, elhanyagolják
a családjukat és a munkájukat.

Alapvetően persze semmi rossz nincs
abban, hogy az okostelefonunkat na -
ponta 3 órán át használjuk, mindenki
maga dönti el, hogy miként pazarolja el
az idejét. Nem az okostelefon előtt el -
töltött időtartam a lényeges, hanem sok -
kal érdekesebb, hogy naponta hány szor
lépünk kapcsolatba az eszközzel: át la -
gosan 55 alkalommal kapcsoljuk be. Ez

a szám annál magasabb, minél fiata labb
az illető. A projektben résztvevők kö rül -
belül 12 százaléka naponta 96-szor kap -
csolja be a készülékét és minden ti ze -
dik percben használja azt. Ez oda vezet,
hogy az emberek nem tudnak össz pon -
to sítani egyéb dolgokra. Ugyan dolgoz -
niuk kellene, de nem csinálnak gyakor -
la tilag semmit, mert még gyorsan meg -
nézik az e-mailjeiket vagy még előtte
elolvassák a legfrissebb Facebook- be -
jegyzéseket” - összegezte a szakember.

Al ex an der Markowetz hozzátette,
nem lehet kijelenteni, hogy az okos te le -
fonjaink butábbá tesznek minket, de az 
biztos, hogy a túlzott mértékű haszná -
lat csökkenti az intellektuális produktivi -
tásunkat, nagyon szétszórttá válha tunk.
Meg kell tanulnunk megfontoltan hasz -
nálni a készülékeinket. Vagyis csak ak -
kor kapcsoljuk be őket, ha szük ségünk
van rájuk - fejtette ki a kutató. (sg.hu)

Így nézett ki Szent Miklós
Az „eddigi legrealisztikusabb” arcrekonstrukciót mutatták be Szent

Miklós mürai püspökről a liverpooli John Moores Egyetem ku ta tói. A
liverpooli John Moores Egyetemen működő Face Lab mun ka tár sai
végezték el Szent Miklós (Nikolaosz) három di men zi ós arc re -
konstrukcióját. Bár ilyen projektek korábban is voltak, Ca ro line
Wilkinson professzor tájékoztatása szerint ez az eddigi „legre a lisz -
tikusabb portré” a mürai püspökről, a kutatás pedig az „összes tör -
ténelmi forrást és csontelemzési eredményt felhasználta”.

A Mikulás napjára, de cem ber 6-ára
időzített bejelentés hangsúlyozza, hogy
a kutatás során figyelembe vették Ni ko -
laosz törött orrát, illetve azt a tényt, hogy
a püspök e testrésze „asszimetrikusan
gyógyult”, ami különös, kemény arc ki -
fejezést kölcsönzött neki. Miklósnak a
kutatások szerint hosszú szakálla, kerek
feje és szögletes állkapcsa volt.

Szent Miklós életéről kevés írásos
forrás maradt fenn. A hagyomány sze -
rint a 3. század végén született a kis-á -
zsiai Patarában (Törökország), gazdag
kereskedőcsaládban. Szüleit kiskorá -
ban elvesztette, egyik rokona nevelte, s 
ő ismertette meg a kereszténységgel.
Megtérése után Miklós jótékony cé lok -
ra szétosztogatta örökségét, a hívők pe -
dig égi jelre megválasztották Müra püs -
pökévé. Diocletianus és Galerius csá -
szár keresztényüldözése (303-311) ide -
jén börtönbe került, de életben maradt,
és részt vett a 325-ben tartott niceai
zsinaton.

Az emberek tiszteletét és szeretetét
jótékonykodásával vívta ki, s tettei mi -
att már életében szentnek tartották. 343.
de cem ber 6-án halt meg püspöki szék -
he lyén, sírja ezután zarándokhellyé vált.
Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a
szeldzsuk törökök, tetemét tisztelői az
itáliai Bariba vitték, ahol bazilikát é pí -
tettek a tiszteletére, s ereklyéit Orbán pá -
pa helyezte el a főoltáron. An kara és
Róma között ma is vita van a csontok
esetleges visszaszállítása miatt.

Miklós kultusza nem sokkal halála
után kezdődött, már a 6. században temp -
lomot emelt neki Konstantinápolyban
I. Justinianus császár. Nikolaosz a ke -
leti egyházak legtiszteltebb szentje, ün -

nepét nyugaton a 10. század óta tartják. 
Csodatettei között tartják számon, hogy
vihar idején megmentette egy vízbe e -
sett tengerész életét, ezért ő az utazók,
a kereskedők, a zarándokok, a ten ge ré -
szek és a révkalauzok védőszentje.

Szintén az ő alakjához kötik, hogy
amikor városát éhínség sújtotta és egy
gonosz hentes három kisgyermeket meg -
ölt, Miklós leleplezte bűnét és a fiúkat is 
feltámasztotta, így ő a gyermekek és a
diákok védőszentje is, továbbá Orosz -
országnak, Görögországnak, Szicíli á nak,
Lotaringiának és Apuliának, a zálog há -
zak tulajdonosainak, az illatszeré szek -
nek, a gyógyszerészeknek, a pálinka fő -
zőknek és Kecskemét városának.

(mult-kor)

Ijesztő jóslattal állt elő
Ste phen Hawk ing

A mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti –
figyelmeztetett Ste phen Hawk ing brit asztrofizikus. A kere kes szék -
hez kötött és hangszintetizátorral kommunikáló tudós sze rint a
gépek képesek lesznek újratervezni magukat és behoz ha tatlan
előnyre tehetnek szert az emberrel szemben.

Ha nem vigyáz az emberiség, ak -
kor olyasmi történhet, mint a Mátrix
és a Terminátor című fantasztikus fil -
mekben: a gépek már a közeljövőben
veszélyessé válhatnak, mert képesek
lesznek egyre gyorsabban újrater vez -
ni magukat, sőt olyan fegyvereket hoz -
hatnak létre, amelyeket az emberek
már nem is értenek – mondta Ste phen 
Hawk ing a BBC-nek az InfoRádió ösz -
szeállítása szerint.

„Moore törvénye szerint a számí -
tógépek minden másfél évben meg -
duplázzák a sebességüket és memó -
riájukat. A veszély az, hogy a számí -
tó gépek intelligenciát fejlesztenek ki
és átveszik az uralmat. Az embert fé -
kezi a lassú biológiai evolúció és nem 

tud majd versenyezni a mesterséges
intelligenciával” – fejtegette ki Haw -
k ing, aki szerint az emberiségnek új
bolygókat kell gyarmatosítania, mert
a technológia fejlődése miatt a kö vet -
ke ző 1000-10 000 évben szinte bizo -
nyosan katasztrófa vár a Földre.

Nemrég hasonló véleményének a -
dott hangot a következő Steve Jobs -
nak tartott Elon Musk is, aki szerint a
robotok úgy törölhetik el az embe ri -
séget, mint valami ócska spamet.

Más szempontból néz a dolgokra
az egyik legelismertebb jövőkutató,
Ray Kurzweil, aki szerint a gépek fej -
lődése pár éven belül elvezethet az
örök élethez.

(hvg.hu)

Háromszoros áron kelt el a Micimackó-illusztráció
A becsült ár háromszorosáért, 314

ezer fontért (122 millió forintért) kelt
el egy londoni árverésen Milne Mici -
mackó kuckója című könyvének egy e -
redeti illusztrációja.

E. H. Shepard tusrajza Róbert Gi -
dát, Malackát és Micimackót egy híd
kor látjánál ábrázolja, amint botúsz ta tást
játszanak: botokat dobálnak a folyóba,
és versenyeznek, kié ér át a híd alatt e -
lőbb.

Az először 1928-ban publikált híres 
grafika, amely a hetvenes évektől egy
magángyűjtemény darabja volt, a Sot -
heby’s keddi gyermekkönyvárverésén
került kalapács alá. Az aukción She pard
más illusztrációira is lehetett licitálni.
A tusrajzhoz készült ceruzavázlatot ta -

valy egy árverésen 58 ezer fontért vá sá -
rolta meg egy gyűjtő.

Shepard és A. A. Milne négy köny -
vet készített együtt. A grafikus 1976-
 ban, 96 éves korában hunyt el - em lé -
keztetett a BBC News. (mult-kor)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -

mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Tuti tipp:
 így kerüljük el a téli depressziót

Itt a hideg, a sötétség, ami könnyen szorongáshoz, sőt akár
depresszióhoz vezethet. Több módszerrel is felvehetjük a harcot a
rosszkedvvel és a negatív gondolatokkal. Ezek egyike a sportolás.

A mozgás antidepresszáns hatása már 1969 óta világos, amikor Dr. Mor gan
vizsgálatából kiderült, hogy a depressziós betegek közt az edzettebbek kevésbé
súlyos tüneteket mutatnak. Később, egy 55.000 fős vizsgálat szintén azt iga zol -
ta, hogy a rendszeres testedzés alacsonyabb szorongásszintet eredményez –

függetlenül a társadalmi
helyzettől, a nemtől és az 
életkortól. Más kutatá sok -
ból az is kiderült, hogy a
kitartóan végzett sport -
nak még hosszú évek
múlva is védőhatása van
a hangulatzavarokkal
szemben. Ez a termé sze -
tes módszer a még fenn -
álló depresszióban is ha -
tékonynak bizonyul, hi -
szen jelentősen képes
csökkenteni a tüneteket,
és ebben nem csupán a

társaságnak, a buzdításnak és a motivációnak van szerepe, de a hormonoknak is
– hívja fel a figyelmet Darabos Balázs, az Ox y gen Wellness In door Cy cling üz -
letágvezetője a mozgás antidepresszáns hatására.

A sport agyi antidepresszánsokat termel
A mozgás során szerzett pozitív élmények természetes módon javítják az

önértékelést, de a változások biológiailag is megmagyarázhatók. Bármennyire is 
furcsa, az fizikai aktivitás valójában stresszt jelent a szervezetnek. Viszont ha si -
kerül beállítani a megfelelő intenzitást és gyakoriságot, az agy alkalmazkodik
ehhez a visszatérő stresszhez és több olyan anyagot kezd termelni, amelyek részt 
vesznek a stressz-válaszban – például noradrenalint és szerotonint. Ezek a hor -
monok pedig antidepresszáns hatásúak, vagyis a kitartóan végzett sport egyfajta
természetes gyógyszernek tekinthető a hangulatzavarban.

Ugyancsak csökkentik a fájdalom- és fáradtságérzetet az opiátok, amelyek
hiányát akkor is érezhetjük, ha rendszeres mozgás után kihagyjuk az edzéseket.

A mozgás összekötő kapocs
- A mozgás nem csak fizikai szinten véd – hangsúlyozza Darabos Balázs. -

Aki sportol, az jelentős szociális előnyöket is élvez, hiszen a sportkörökben, fit -
ness-központokban újabb ismerősökre, barátokra tehet szert. Ráadásul a tár sa -
ság támogatását is élvezheti az egészséges életmód megvalósításában, amely
erős összekötő kapocs. Ugyanakkor, ha nem csupán a lelki vonatkozásokat, de a
sport fizikai előnyeit is tekintetbe vesszük, elmondható, hogy itt már van kü -
lönbség a könnyebb és a közepes intenzitású mozgásformák hatása között – az
utóbbiak javára.

Ha sikerül a WHO ajánlásának megfelelően legalább heti 150 percet kardio -
mozgással töltenünk, többek közt csökken a vérnyomásunk, a koleszterin szin -
tünk, a vércukorszintünk, megelőzhetjük a vastagbél-, emlő-, prosztata- és tüdő -
rákot, valamint jelentősen mérsékelhetjük a stressz következményeit.

                       Forrás: weborvos.hu

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt
már To rockón, s “ki a természet
nagysze rű ségében élvet talál, kire
az eszményileg szépnek hatása
van”, az nem tudja fe led ni e vidé ket, 
és bizonnyal vissza fog ide vágyni. - 

olvassuk Balázs D. At tila legújabb könyvének előszavában. A Szép Mag yar
Könyv 2012 versenyében döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum szerzője
ezúttal Torockót és környékét járja be a régi képeslapok segítségével. Időutazás
Erdély e csodálatos részében, mely nem hiányozhat a termé szet sze retők köny -
vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a Teleki
Mag yar Házban, a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri
antikváriumban.

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei utolsó lapszáma

Tartalmából:
- Beszámoló a II. Várfalvi Termés -

napról
- Élménydús nyár 2500 felett
- Kirándulások a Kelemen-havasok

alpesi vidékén
- Az Óriáspince-tető
- A Keresztényhavas Természetvé -

del mi Terület
- Kárpátok Háza a magyarországi

Bükk kapujában
- Külföldi túra az Alpokba
- Az EKE hajdani pilisi és ponori

menedékházai
- Vámszer Géza és a csíki turistás ko -

dás
- A nagytusnádi Bagoly borvíz
- Szobrászok és lelkészek Bácsfa lu -

ban
- Túraajánlók decemberre és januárra

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, honis -
meret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban
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• 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.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya, anyós, nagymama

BÁNCSI MARGARÉTA
visszaadta lelkét Terem tőjé -

nek. Temetése ma 12 órakor lesz a
Ro zá lia kápolnából. Nyugalma
legyen csen des, emléke áldott.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

De cem ber 14-én lesz 11 éve an nak
a szomorú napnak, amikor a sze re tett 

KATI ÉVA

örökre eltávozott szerettei
köré ből. A gyászoló család

De cem ber 10-én volt 4 éve
annak a szomorú napnak, amikor a
sze re tett sógornőnk

ANTAL KLÁRA
eltávozott körünkből. Nyugal -

ma legyen csendes, emléke áldott.
Só go ra Sanyi és sógornője Marika

Könnyes szemmel és szomorú
szívvel emlékezünk de cem ber 10-re,
arra a napra, amikor a drága jó anya, 
nagymama és dédnagymama

MÁJERCSÁK MÁRIA
örökre itt hagyott bennünket.

Em lékét kegyelettel őrzi bánatos
csa lád ja, lánya Balu, és családja,
unokája At tila és felesége,
dédunokája Zsolt.

Fájó szívvel emlékezünk de cem -
ber 11-én volt 4 éve annak a szo mo -
rú napnak, amikor a drága feleség,
a nya, nagymama

ANTAL KLÁRA

örökre itthagyta szeretteit. Em -
lé két kegyelettel őrzi férje Feri, lá nya
Ági, veje Hose és unokája Ondina.

11 év telt el de cem ber 10-én az -
óta, hogy a szeretett férj, apa, após,
nagyapa

SZTUPÁR FERENC

földi létét elhagyva az Örök Ha -
zá ba tért. Emlékét örökre megőríz -
zük. Szerető családja.

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!
Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le jes

(25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/ gyé mánt)
cím letekben lehet vásárolni, személyesen a Házban, il letve banki uta lás sal. 

Legújabb támogatások: Szmutku Zoltán – 100 lej (ezüst), Hidegcuti Er -
zsébet – 100 lej (ezüst), Csiki Árpád – 10 lej (póló-bónusz), Medvecz József és 
Anna – 25 euró (ezüst), Mendihovszki József – 50 lej (bronz), Pap Éva – 20 lej 
(2 db. póló-bónusz).

A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások fel aj án lá sával támo gat ták: Bi -
tay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri Kin ga, Kond -
rák Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász No émi, Szántó
And re ász, Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dá vid és Dinyés
László szob rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Vár vé dő Zita aján lot -
ta fel. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

ELSŐ SORSHÚZÁS
de cem ber 14-én, holnapután,

vasárnap  16.00 órakor,
a Karácsonyi Vásár keretében!

* TÁNCHÁZ – minden hétfőn 17
ó rai kez det tel ap rók tán ca, fél hét től 
tánc ház na gyob bak nak!

Muzsikál a BERENA!

Szatmári Északi Színház

HARAG GYÖRGY
TÁRSULAT

Németh László bérlet:
a Teleki Ház irodájában, naponta

15 és 21 óra között! Legalább 200
bérletet kell értékesítenünk ahhoz,
hogy vállalni tudják a fellépéseket!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
De cem ber 18-án!

Indulás reggel 7-kor, a Máramaros
áruház parkolójából. Jelentkezés:
0747-017580 (Csoma Bea).

GYÓGY TOR NA KIVÉ TELE SEN
CSÜTÖRTÖKÖN lesz, a szo kott
rend szerint 16.30 és 17.45 órá tól!

Aurescu: párbeszéddel kell megelőzni a
román-mag yar kapcsolatok kiéleződését

Folyamatos, közvetlen párbeszéd del
kell megelőzni a román-mag yar kap -
cso latok újbóli kiéleződését – jelen tet -
te ki Bogdan Aurescu román külügy -
miniszter egy televíziós interjúban.

Mint mondta, erről Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszterrel is
megállapodtak az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
múlt heti, bázeli értekezletén. Aurescu
hozzátette: elfogadta mag yar kollégája 
meghívását, így jövő év elején Bu da -
pes ten lesz alkalmuk egyeztetni „mind
a közös érdekekről, mind a kényesebb
témákról”.

Arra a kérdésre, veszélyezteti-e Ro -
mánia regionális érvényesülési esélye -
it Magyarország és Oroszország köze -
le dése, Aurescu rámutatott: a románok
és magyarok együtt vannak az Európai
Unióban és a NATO-ban, ezen túlme nő -
en minden tagállam szuverén módon a -
lakítja külpolitikáját. „Ennek azonban
megvannak a maga következményei”
– jegyezte meg Aurescu, anélkül, hogy
részletezte volna, mire utalt.

A román-orosz kapcsolatok megrom -
lásának felelősségét Aurescu Moszkvá -
ra hárította, és egyebek mellet annak tu -
lajdonította, hogy Románia nincs ener -

ge tikailag annyira kiszolgáltatott helyzet -
ben, mint a térség többi állama. A vi szony
normalizálására tett kísérleteket mega -
kasztotta az, hogy elhidegült Moszkva
kapcsolata a NATO-val és az EU-val,
márpedig „Románia nem tud elvonat -
koz tatni attól, hogy tagja ezeknek szö -
vetségeknek" – magyarázta Aurescu.

Arra a közbevetésre, hogy Moszkva 

amerikai provokációt emleget a Romá -
niába telepítendő rakétapajzs miatt, Au -
rescu azt állította, az oroszokat az za -
varja, hogy a rakétavédelmi rendszer
ki építése állandó amerikai jelenlétet fel -
tételez. Rámutatott: szigorúan vé del mi
rendszerről van szó, az elfogó raké ták
nem alkal ma sak nukleáris töltet szállí -
tá sára (MTI/erdely.ma).

Magyarországé lehetett volna Erdély?
A nyugati hatalmak Erdély Magyarországhoz való vissza csa to lá -

sával akarták megdönteni a kelet-európai kommunista rendszert –
állította Ioan Talpeş, a Külföldi Hírszerző Szolgálat volt elnöke.

Talpeş, aki 1992 és 1997 között állt
a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE)
élén, 2000 és 2004 között pedig Ion Ili -
escu államfő tanácsadója volt, úgy nyi -
latkozott: Nicolae Ceauşescu 1979-es
washingtoni látogatásán azt javasolták
a diktátornak, hogy vonják szo rosabb ra
az együttműködést az Egyesült Álla mok
és Románia között.

Az amerikaiak azt szerették volna,
ha Ceauşescu „trójai falóvá” válik a
kommunista tömbön belül. Ő azonban
nem értett meg az egészből semmit, fe -
lesége, Elena pedig hallani sem akart az

ügyről. Ugyanabban az évben Kádár Já -
nos is az Egyesült Államokba utazott,
ahol a román diktátor visszautasítása
miatt nagy rokonszenvvel fogadták, ő pe -
dig megértette, hogy Ceauşescu dön té -
se nyomán előnyös helyzetbe került.

Talpeş szerint ennek nyomán Wa -
shingtonban 1986-ban kidolgoztak egy
tervet, amelynek értelmében Erdély a -
nyaországhoz való visszacsatolása ré -
vén szerették volna „levegőbe repí te ni”
a kommunista rendszert. Azt állította: az
'89-es forradalom idején a terv na gyon
közel állt a meg való su lás hoz. (erdely.ma)
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Név nélkül nyerte meg
az őszi idényt a Steaua

A márkabejegyzés eltörlését követően nevét az eredményjelzőn i -
deiglenesen „házigazdára” váltó Steaua labdarúgócsapata Szu ka la
95. percben befejelt góljával 1-0-ra nyert a Iasi el len az élvo nal beli
bajnokság ősziszezon-záró 17. fordulójában.

Ezen a vasárnap esti meccsen a múlt
heti bírósági döntésnek eleget téve a bu -
karesti csapat sárga mezben, emblé má -
ját letakarva lépett pályára, így ünne -
pel te az elmúlt húsz év legjobb őszi tel -
jesítményét a Liga 1-ben. Hiszen bár
Costel Gâlcă tanítványainak idei játé -
ka egyáltalán nem volt parádés, 43 pont -
tal mégis a tabella élén állnak az ösz -
szetettben, és ezzel a mostani keret fe lül -
írta a Laurentiu Reghecampf edzősége
idején, a 2012–2013-as szezonban jegy -
zett 41 pontos „modernkori” őszi klub -
csú csot.

Most a címvédőnek kilenc pont az e -
lő nye az őt üldöző Kolozsvári CFR-rel
szemben, a fellegváriak ugyanis vasár -
nap koraeste csak gól nélküli dön tet lent

értek el a vendég Craiova elleni, hely zet -
szegény, taktikai harcba fulladt össze -
csa páson.

Aztán hétfőn ismét „visszakerült” a
Steaua név az élvonal mezőnyébe, a fut -
ballklub vezetősége ugyanis a nap fo -
lyamán megegyezésre jutott a márkát
birtokló katonai sportklubbal arról, hogy
de cem ber 15-ig ingyen és bérmentve
használhassák a hagyományos elne ve -
zést.

Hivatalos közleményük ugyanak kor
leszögezi, hogy a történet ezzel még
nem zárult le, a téli szünet során a két
egyesület ismét találkozni fog, hogy jö -
vőbeli együttműködésük feltételeit meg -
vitassák.

(Krónika)

Ecclestone: Csalódtam
Alonsóban és Vettelben

A hivatalos Forma-1 évkönyv elő sza -
vában értékelte a 2014-es szezont Ber -
nie Ecclestone. Bár a vb csak az utolsó
futamon dőlt el, a nagyfőnök sem volt
elájulva tőle, azt írta, a Mercedes men -
tet te meg a bajnokságot azzal, hogy egy -
másnak eresztette két versenyzőjét.

„Ha nincs Nico és Lewis ver sen gé -
se, és valamelyik fölénybe kerül, Sil ver -
stone-ra véget ért volna a szezon. Máz -
link van, hogy nem ez történt, és a két
srác versenyzett, hálisten’ a Mercedes
hagyta is őket. Ha ők nincsenek, felej -
tős évünk lett volna.”

Ecclestone kedvencével elégedetlen

volt, Sebastian Vettel nagyon kikapott
új csapattársától, Dan iel Ricciardótól a 
Red Bullnál: „Szuperrajongója vagyok 
Sebastiannak, de kissé csalódtam a hoz -
záállásában. Legyőzött embernek tűnt,
pedig ő nem az, ez nem az ő mentalitá sa.
Versengő típus, társasban is gyűlöl ve szí -
teni. Persze, ha velem játszik, szokott”.

Másik szupersztárnak és a legnép -
szerűbb csapatnak is odaszólt kicsit.

„A Ferrari nagyon csalódást keltő
volt, elvesztették a fonalat valahol. Fer -
nando is olyanná vált az év közepére,
mint Sebastian, benne is csalódnom
kellett kissé” – kritizálta Ecclestone az
olasz csapatot, ami 21 éve nem zárt eny -
nyire sikertelen idényt. Alonsóval 2009-
 ben fordult elő legutóbb, hogy egyetlen
versenyen se győzzön. (Sport Géza)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Kézi: mégis börtönbe kell
mennie Pásztor Istvánnak
A közeljövőben mégis be kell men -

nie a büntetésvégrehajtási intézetbe Pász -
tor Istvánnak, korábbi válogatott kézi -
labdázónak, számolt be róla a veol.hu. A
honlap információját a Veszprémi Tör -
vényszék sajtóosztálya megerő sítette.

Pásztor 2010. szeptember 29-én ha -
lálra gázolt egy idős férfit Veszp rém -
ben. A városi bíróság nyolc hónap fog -
házbüntetésre és öt év közúti jármű ve -

zetéstől eltiltásra ítélte a sportembert.
Az elítélt kétszer nyújtott be ke gyel -

mi kérelmet az Igazságügyi Minisz té -
rium kegyelmi főosztályához. A bünte -
tés megkezdésére halasztást kapott a ke -
gyelmi kérelem elbírálásáig. A benyúj -
tott kegyelmi kérelmeket elutasították
és megtörtént P. I. vádlott behívása –
hangsúlyozta a törvényszék sajtó osz -
tá lya. (NemzetiSport)UEFA-újítás:

új ligát szervez a szövetség
A márciusi kongresszusi jóvá ha -

gyás után az Európai Labdarúgó Szö -
vetség végrehajtó bizottságának dön -
tése értelmében 2018 szeptem beré -
ben indul a Nemzetek Ligája-sorozat.

A barátságos mérkőzések nagy ré -
szét kiváltó szériában négy osztály
négy- négy csoportjában küzdenek majd
a kontinens csapatai, s az osztályok
legjobbjai részt vehetnek a 2020-as
Európa-bajnokságon. „Ezzel a for má -
tummal nő az érdeklődés az európai
nemzetek közötti mérkőzések iránt” - 
indokolta az újítást Gianni Infantino,
az UEFA főtitkára a szervezet vezető
testületének nyoni ülése után.

A válogatottakat az UEFA- együtt -
hatójuk alapján, azaz erősorrendben
sorolják be az A, B, C és D osztályba. 
Ezekből fel lehet jutni, illetve ki lehet 
majd esni. Az osztályokon belüli cso -
portokban - melyekben három-négy
csa pat fog szerepelni - 2018 szep tem -

ber és no vem ber között lejátsszák a
körmérkőzéseket. A hagyományos Eb-
 selejtezőket 2019 márciusa és no vem -
bere között bonyolítják le tíz cso port -
ban, tíz fordulóban. Az első és a má -
sodik helyezettek lesznek Eb-részt ve -
vők és hozzájuk jön négy csapat a
Nemzetek Ligájából. Mégpedig úgy,
hogy az egyes osztályokon belül a cso -
portok első helyezettjei, illetve ha a -
zok már részvételi jogot szereztek, ak -
kor az utánuk következők elődön tő ben,
majd a győztesek döntőben csapnak
össze 2020 tavaszán és az első he lye -
zettek vehetnek részt az Eb-n. A 2020-
 as kontinensviadal mérkőzéseit 13 vá -
rosban - köztük Budapesten - ren de zik.

A Nemzetek Ligája sorozatára két -
évente kerül sor, így a világbajnoki
selejtezőben is szerepet kap majd, en -
nek részleteit azonban még nem dol -
gozták ki.

(Sport365)

Kikapott a Veszprém és a Szeged is 
Először szenvedett vereséget tét mér -

kőzésen ebben a szezonban a Veszp -
rém férfi kézilabdacsapata: Carlos Orte -
ga együttese szombaton a Rhein- Nec -
kar Löwen otthonában kapott ki 32- 25-
 re a Bajnokok Ligájában, ám ezzel e -
gyütt megőrizte elsőségét a csoportban 
– már korábban bebiztosította tovább -
ju tását a C előjelű hatosból.

Elbukott a nyolcadik fordulóban a
Szeged is, amely hazai pályán maradt
alul 27-26-ra a listavezető lengyel Ki el -
ce el len, amelyet épp a mag yar férfi vá -
logatott szövetségi kapitánya, Talant
Dujsebajev edz. A D csoportban ugyan -

akkor már a mag yar alakulat is bebiz -
tosította helyét a nyolcaddöntőben.

A román bajnok Konstancai HCM
nem jutott a torna csoportkörébe, így hét -
végén „csupán” a hazai élvonal 14. fordu -
lójában lépett pályára, és nyert 23- 22- re
a vendég Călărasi el len. A többi ered -
mény: Bákó–Suceava 28-19, Temes -
vár–Dinamo 27-31, Târgu Jiu–Torda
23-22, Steaua–Nagybánya 22-28, Udvar -
hely–Vaslui 29-26.

A tabella élén Udvarhely (27 pont/
13 meccs), Bukaresti CSM (25/11), Nagy -
bánya (24/13), Konstanca (23/12) a sor -
rend. (A Krónika nyomán)

RÖVIDPÁLYÁS ÚSZÓ VB

Hosszú nyolc éremnél állt
meg a dohai vb-n 

Minden idők legjobb teljesítményét 
produkálva, az összesített éremtáblázat 
előkelő második helyén zárta a dohai
rö vid pályás úszó-világbajnokságot Ma -
gyarország, amely a vasárnap esti zá -
rónapon Hosszú Katinka 200 méter gyor -
son begyűjtött ezüstérmével és 50 m há -
ton szerzett bronzával tette teljessé a
gyűjteményét. 

A 11 mag yar éremből a Vasas FINA
Év sportolójává választott 25 éves klasz -
szisa nem kevesebb, mint nyolcat gyűj -
tött – ebből négy arany –, így nem vé -
letlenül nyilatkozta a torna végén, hogy
„nagyon-nagyon jól” sikerült számára
ez az év.

„Sokan gondolták azt, hogy 2013- at
nem lehet felülmúlni. Nos, nem tudom, 
hogy melyik volt a jobb, de azt kí vá -
nom magamnak, hogy a következő ket -
tő is legyen ilyen jó, és akkor maxi má -
lisan elégedett leszek” – közölte a kata ri
vb legeredményesebb női résztvevője.

A Brazília (7, 1, 2) mögött hat a rany -
nyal, három ezüsttel és két bronzzal
második Magyarország Hosszú révén

több világcsúcsot is jegyzett, ugyan ak -
kor az utolsó napon egyéb nemzetek
képviselői is rekordot úsztak. A 4x50
méteres női gyorsváltóban Hollandia,
50 m női háton a brazil Etiene Mede i -
ros, 100 m férfi vegyesen a német Mar -
kus Deibler, 100 m női pillangón és 200
gyorson pedig a svéd Sa rah Sjöström
írta felül a korábbi legjobb időt.


