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JÖN! …JÖN!! 
…JÖN!!!

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör tagjai folyó
év január 17- én, pénteken este 6
órai kez dettel nagy szeretettel vá -
runk minden ked ves színházra jon -
gót szokásos szilvesz teri kabaré -
mű sorunk újabb előadásának – a -
melynek címe:

A zene? Az kell!
– bemutatójára a Városi Szín -

ház ba.
Jegyeket elővételben január 16- án,

csü törtökön 16  és 18 óra között, vagy
az előadás előtt egy órával lehet vá -
sárolni a színház e lőcsarnokában
Jegyren de lés a 0745- 790554-es te -
lefonszámon (Szi geti Gyu la). Egy be -
lépőjegy ára 20 lej.

Jó szórakozást kívánunk!

Új e-mail címünk:
banyavidekiujszo@gmail.com.

2014-es színes
falinaptár

E heti lapszámunkban
2014-es színes falinaptárral
kedveskedünk Olvasóinknak. 

Keresse a lapban!

„Télire eltett mosoly”
Bertóti Johanna újévi koncertje

a Teleki Mag yar Házban
2014. január 10., péntek, AZAZ MA, 18.00 óra

Szeretettel várjuk!

Németh László
Elméleti Líceum:

Felhívás 
„Maga a feladat segít és véd

bennünket” (Németh László)

Valahányszor szükségünk volt a kö -
zösség támogatására, mindig mellet -
tünk álltak a bányavidéki magyarok.
Most, hogy a Németh László Elméleti
Líceum a rangos Erdélyi Mag yar Ma -
te matika Verseny házigazdája lesz feb -
ruár 6-ától kezdődően, ismét Önökhöz
fordulunk segítségért. Városunkba 170 
diák és 40 tanárkolléga érkezik, vala -
mennyien megyéjük legjobb mate ma -
ti kusai. Nálunk mérik össze tudásukat,
mielőtt a magyarországi versenyre in -
dulnak. Korábban beszámoltunk róla,
hogy hasonló versenyeken a mi diák ja -
ink is részt vettek, szép sikerrel. Most
rajtunk a sor. Szükségünk van nem csak
anyagi támogatásra, de segítségre is a
szervezésben, egészen apró figyel mes -
ségek is sokat jelentenek: néhány do boz
papír, kartonlap, nyomtatási lehetőség, 
személyszállítás, egy-két tál finom sü ti,
üdítő, édesség, gyümölcs, díjként fela -
jánlható tárgyak, könyvek. Felaján lá -
sai kat várjuk FB-üzenetben, az iskola
0262-213586-os telefonszámán, vagy
a vibll@ya hoo.com e-mail címen.

Legyünk együtt jó házigazdák!

Váradi Izabella
igazgató

Németh László Elméleti Líceum

2014. - Mag yar 
Holokauszt

Emlékév
Idén 70 éve, hogy a

mag yar zsidó
lakosság jelentős

részét deportálták,
ezért a 2014-es

esztendőt Mag yar
Holokauszt Emlékévvé 
nyilvánították. Ennek

jegyében számos
rendezvényt

szerveznek a világ
minden táján.

Képünkön: máramarosi zsidó 
boltos, 1920-as évek. (A

magyarok krónikája.
Szerkesztette: Glatz Ferenc.

Officina Nova, Bu da pest,
1995, 612. oldal.)

Cserkészetről
cserkészektől, felnőtteknek

FELNŐTTKÉPZÉS
Nagybánya, január 17-19.,

Teleki Mag yar Ház
Jelentkezési adatlapot január 15-ig,

szerdáig lehet igényelni, a

cserkesz@tmh.alphanet.ro

e-mail címen, vagy a 0740-751490-
 es telefonszámon.

Részletek a 7. oldalon

EKE-túra
2014. január 12-én, vasárnap az

EKE Gutin Osztálya a Szatmárnémeti
Természetjárókkal közösen szervez ki -
rándulást. Találkozó 9.30 órakor az ál -
lomás melletti autóbusz-megállóban, 

vagy 10 órakor Felsőbánya köz pont -
jában, ahonnan gyalogosan folytatják út -
jukat. A túra ezúttal egy körút: „A bor -
kút völgyében található sárga körös tu -
ristajelzés az ásványvízforrástól kika -
paszkodik a nyugati érre, a Kisbánya
fölötti Póka nyeregből leereszkedve hi -
dal át a falun, és csatlakozik a katlan
északi peremén a Rozsály-Izvora felé ve -
zető piros háromszög jelzéshez.” On -
nan a Zsidova patak partján található
fernezelyi kőfejtőhöz (Limpedea) ve zet
majd az út, itt tervezik elérni a 14:45-kor 

érkező nagybányára tartó autóbuszt. A
gyalogtúra maga körülbelül 12 kilo mé -
ter, középnehéz túrára kell számítani,
kisebb emelkedőkkel. 

A szervezők tanácsolják a réteges
öltözködést, és túrabakancs viselését,
mi vel az út havas, és esetenként csú -
szós is lehet. A túráról bővebb infor -
mációkat Vadady-Filep Gyulától lehet
kérni a 075-8435763-as telefon szá mon.

Minden kirándulni vágyót
szeretettel várnak.
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan gélikus-

 Lu theránus Egyházközség minden
csü törtökön és vasárnap a szokásos i -
dő pontban tartja istentiszteleteit, me lyek -
re mindekit nagy szeretettel várnak.

* A Krisztus Király plébánia i dén
is megszervezi a Don Bosco na pok at!
Január minden szombatján 10.00-14.00
óra között várják a hittanos gyer me -
keket, fiatalokat rendezvényeikre.

Most sem marad el a ping-pong és
csocsó-bajnokság, vetélkedők, film ve -
títés, ministránslutri és egyéb izgalmas
meglepetések is lesznek.

A Don Bosco búcsú január 31-én
18.00 órától lesz. A búcsút követően ka -
raoké és hittanos buli lesz az új Don
Bosco közösségi teremben. Mindenkit
nagy szeretettel hívnak és várnak!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia ingyenes német
nyelvtanfolyamot hirdet a ,,Petre Dul -
fu” Megyei Könyv tárban 17.30 órától.
Az első óra január 8-án lesz. Szerdán   - 
kezdők, csütörtökön - haladók, pén te -
ken  -  kezdők.

* Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
Szent József templomban kilenc szer -
dán keresztül készülnek a templom bú -
csújára. Idén a nagykilenced január 15-
 én kezdődik.

* Január 18-ától imanyolcadot tar ta -
nak templomukban. Minden reggel a 8.00
órai szentmise után imádkozni fognak
a keresztények egységéért. 

* Minden elsőpénteken végzik a be -
tegek házi gyóntatását; szívesen men -
nek mindenkihez, aki nem tud temp -
lomba járni és igényli a szentségeket.
Iratkozni lehet egész évben a sekres -
tyében vagy az irodában. 

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték nyu -
galomra Verdes született Horváth Er -
zsébet  asszonytestvérünket, aki 78 é ve -
sen, Józsa Aurél testvérünket, aki 85
évesen, Ardelean Sisszer Mária asszony -
testvérünket, aki 71 évesen, Marcyn
György Sándor testvérünket, aki 55 é -
ve sen,  valamint Soós Márta asszony -
testvérünket, aki 56 évesen hunyt el.
Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt Román János tartotta ke -
resztvíz alá Nagy Béla és Velker Er -
zsébet szülők két kislányát, akik a ke -
resztségben az Ing rid-Nikoletta, vala -
mint Tímea Stefánia nevet kapták.

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony plébániától kísértük utolsó út -
jára Bodenlosz Sándor testvérünket, aki
57 évesen hunyt el. Nyugodjon béké -

ben!
* A Nagybánya-óvárosi refor má -

tus egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Jappkel Ottóné született
Szilágyi Julianna 43 éves asszony test -
vérünket.

* A Nagybánya-újvárosi refor -
má tus egyházközségből kísértük u tol -
só útjára Schlesinger Antalné szüle -
tett Illyés Gabriella asszony test vé rün -
ket, aki 64 évesen hunyt el, valamint
Tulici Gusztáv testvérünket, akit 79 é -
vesen szólított magához az Úr. Nyu -
godjanak békében!

* A Nagybánya-újvárosi refor -

mátus egyházközségben Vas Zoltán,
Almási Erika és Baniciu At tila tartotta
keresztvíz alá Szilágyi István és Ba ni -
ciu Judit kisfiát, aki a keresztségben az
István Szilárd nevet kapta. Ugyanitt ke -
resztelték a Ladányi Levente és Poduţ
Monica Valentina kisfiát, aki a ke reszt -
ségben a Mario Ricardo nevet kapta;
keresztszülők voltak: Ladányi Rudolf,
Végh Andrea, Vălean Ioana és Tim Ma -
rian. Bogdán János és Kövendi Mag -
dolna  tartotta keresztvíz alá  Ma jor Ist -
ván és Bogdán Emese kislányát, aki a
keresztségben a Krisztina Zsanett ne -
vet kapta. (Bunda Csilla Annamária)

A Máramaros megyei EMNT nagy -
bá nyai irodájában fo lya ma tosan, in gye -
ne sen segítenek az ál lampolgársági ké -
rel mek ki töltésé ben, a ma g yar állam -
pol gár ság hoz szükséges i ratok össze -
állításában. Az iro dában lehetőség van
Ma gyar Igazolvány, Pedagógus- és 
Di ák Iga zolvány i gény lésére is.

A nagybányai irodában - Thö köly
utca (Mi nerilor) 7. szám a latt, hét fő től 

péntekig 9-16 óra között -, csak úgy
mint az EMNT- EMNP felső bá nyai i ro -
dájá ban (Felsőbánya, P-ţa Li bertaţii u.,
2A. szám, hétfőtől pén tekig 19.00- 20.00
óra kö zött) a fel so roltak mel lett min den
érdeklődőnek segítenek a ma gyar or -
szági vá lasz tási re giszt rá cióval kap cso -
latban, a választási névjegy zék be va -
ló fel vé tel kérelmének kitöltésében is.

Minden más, a mag yar állam -
polgársággal és közü gyeink kel kap -
csolatos kérdésben ke res sék fel bi -
zalommal az EMNT- EMNP nagy -
bá nyai és felső bá nyai irodáit.

Elérhetőségeink: 0262-212.040; 0768-
 193.576; e-mail: maramaros@emnt.org.

A hét mottója:
,,A könny a lélek vére.” (Paulo Coelho)

Don Bosco

Változott a restitúciós jogszabály
Változott néhány előírás a hazai közvélemény és a nemzetközi poli ti -

kum által is sürgetett romániai restitúció kapcsán. Tavaly év végén jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben a vonatkozó törvény módosítása. Elvileg a
teljes restitúciós folyamat gyorsabb befejezését célozza mindez, bár so -
kan bírálják az egészet, látszatintézkedésnek mondva.

A lényegi elemek

Ezután a polgármestereket nevezik ki hivatalból a földterületek leltárba vé te -
lét felügyelő helyi bizottságok elnökeinek. A 10/2001-es számú jogszabály a lap -
ján összeállított igénylésekben érintett személyek a 368/2013-as számú törvény
hatályba lépésétől számítva 60 napon belül dönthetnek, hogy az igénylésüket el -
bíráló bizottságnál regisztrált dossziéik átküldését kérik-e az új elbíráló fórumok
számára, így lehetőséget kapva a természetbeni restitúcióra, vagy az ingat la no -
kat más javakkal történő kompenzációra cserélik. A földügyi törvények alapján
összeállított igénylések érintettjei is választhatnak ugyanígy.

Amennyiben a dossziékban található dokumentumok alapján nem lehet meg -
állapítani az ingatlan eredeti helyét, a kártérítés összegének kiszámításakor a köz -
jegyzői számítási rácsban előírt mini mu -
mokat veszik alapul. Az egyes dosszi ék -
hoz még hozzátehetnek igazoló ok má -
nyokat a kérvényezők: ennek határideje 
90 napról 120 napra változott, a 368/
2013- as számú törvény révén.

Ami a restitúció határidejét illeti, a
rendelkezésre álló ingatlanok össze írá -
sát végző helyi bizottságoknak a vonat -
kozó jogszabály érvénybe lépésétől szá -
mítva 180 napon belül végezniük kell a
munkával – ezt követően kezdődik az
egyes visszaszolgáltatások eljárása.

erdon.ro

Brutálisan
drágított január 

elsejétől a
Román Posta

Igen jelentős mértékben, 20 és
120 százalékkal drágította szol -
gálta tá sait január elsejétől a Ro -
mán Pos ta. A legnagyobb arány ban a posta fi ó kok bérleti díja e -
melkedett, havi 13,35 lejről 30 lejre – közölte az állami vállalat.

Igaz, a drágítás több alapszolgáltatást nem érint. Így például nem változott az
ajánlott levelek vagy a 10 kg-osnál kisebb tömegű csomagok belföldi elszál lí -
tásának ára. Az új tarifák a posta honlapján tekinthetők meg.

A postai szolgáltatók hazai piacának háromnegyedét magáénak tudó vállalat
azzal indokolta a drágítást, hogy 2008 óta nem módosította az árait. (maszol.ro)

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.
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Búvárruhában csempészik a cigarettát
Közel 15 ezer csomag cigarettát koboztak el a mára ma ros -

szigeti határrendészek a hét végén: többek között ukrán ál -
lam polgárokat gyanúsítanak csempészéssel.

Az egyik ukrán fiatalember búvárruhában akart átkelni a Tiszán a 
csempészáruval. Péntek este a határrendészek arra lettek figyel -
mesek, hogy az ukrán-román határ közelében hatalmas csomagokat
szállítanak. A rendőrök feltartóztatták az illetőket, a hatósági fel szó -
lításra a férfiak otthagyták csomagjaikat és elkezdtek Ukrajna felé
szaladni. A rend ő röknek sikerült feltartóztatniuk egy 22 éves ukrán
állampolgárt, aki búvárruhát öltött, hogy a Tisza hideg vizében át -
csempészhesse a do hányárut Romániába.

A rendőrség azonnal értesítette az ukrán határőrséget is, így négy
fekete fóliába pakolt, Ukrajnából származó dohányárut (1998 doboz
cigarettát) tartalmazó csomagot foglaltak le. Az ukrán állampolgár
el len csempészet és tiltott határátlépés miatt indított eljárást a ha tár -
rendészet. Egyébként csütörtökről péntekre virradó éjszaka is el fog -
tak egy 21 éves ukrán állam pol -
gárt, aki szintén búváröl tö zék ben
csempészett át Romániába mint -
egy 40 ezer doboz cigarettát.

Színházi levél

A zene? Az kell!
De cem ber 29-én mutatta be a „Lend -

vay Márton” Színjátszó Kör idei szil vesz -
teri előadását. „A zene? Az kell!” című
kétrészes zenés-humoros összeállítás a Vá -
rosi Színházban került színpadra.

Az első rész egy  szomorú moz za nattal kezdődött, 
a társulat tagjai és a közönség a nemrég elhunyt
Illing Babira emlékeztek, közben a kivetítőn róla ké -
szült fotók jelenítették meg az emlékezetesebb pil la -
natokat, s felcsendült a „Hol van a szó?” című dal,
Suhárt Levente nagyszerű előadásában.

Ezt követően lépett színpadra a két konferanszié,
Szigeti Olga és Simori Sándor, akik a maguk mód -
ján, a társulat nevében vettek búcsút korán eltá vo -
zott társuktól. A jelenlévők egy perc néma csenddel
adóztak Illing Babi emlékének.

A tulajdonképpeni előadás Balogh György ifjú nö -
vendékeinek a táncával vette kezdetét, majd Mezei
Anna kisunokájával, Benkő Lillával párban adta elő
az „Ahogy lesz, úgy lesz” című slágert, Sárga An gé -
la pedig az ifjúi szív titkairól dalolt.

A ráhangolódást szolgáló felvezető után követ -
ke zett az első bohózat, melyben a szereplők, Mezei
Anna, Maksai Mihály és Simori Sándor egy kínai pi -
ac hangulatát varázsolták a színpadra. Amíg a dísz -
letet átrendezték, Antal Róbert egy részeges kara te -
mester bőrébe, pontosabban kimonójába bújva éne -
kelt nagy átéléssel, Reisfeld Réka pedig vágyainak
adott énekhangot. A következő, sorban a második
bohózat egy kivénhedt Daciáról, vagy inkább egy el -
adósorba került lányról, még pontosabban mind ket -
tőről szólt, szerencsére egyszerre, hiszen így a fél re -

értések sorozata fergeteges bohózattá állt össze. A
jelenetet előadták: Krizsanovszki István, Böndi Lin da, 
Sárga Angéla, Miszovits Olivér és Suhárt Le ven te.

A folytatásban Mezei Anna a tőle megszokott „mi -
nőségben” adott elő egy nótacsokrot, majd ismét Ba -
logh György fiataljai lejtették a táncot. „Mi a kü -
lönbség?” címmel bohózat zárta az előadás első ré -
szét, Miszovits Olivér, Lajos István és Simori Sán dor
tolmácsolásában.

A második rész Miszovits Olivér angyali vallo má -
sával rajtolt, majd következett egy bohózat, „Pro -
tek ció” címmel, Krizsanovszki Enikő, Mezei Anna, 
Sárga Angéla, Szigeti Olga, Krizsanovszki István,
Krizsanovszki Viktorka, Lajos István, Maksai Mi hály,
Miszovits Olivér, Suhárt Levente, Szigeti Gyula és
Simori Sándor előadásában.

„Két jóbarát”, Krizsanovszki István és Krizsa -
novszki Viktorka következett, Suhárt Levente pedig
minden elismerést és dicséretet megérdemlő hang -
jával 10 kicsi rénszarvast varázsolt a színpadra. A
zeneszámokat követően „Gyerekszáj” címmel kö vet -
kezett bohózat, Böndi Linda, Krizsanovszki Enikő,
Szigeti Olga és Antal Róbert tolmácsolásában, amit 
egy újabb tánccsokor koronázott meg.

„Parasztbecsület” címmel láthatott a közönség
egy újabb bohózatot, Reisfeld Réka, Antal Róbert és 
Szigeti Gyula előadásában. A vidám perceket operett -
slágerek követték, Mezei Anna-Simori Sándor, Kri -
zsa novszki István, Miszovits Olivér és a Krizsa -
novsz ki házaspár lépett sorban színpadra, majd kö -
vetkezett a finálé. „A zene, az kell!” – énekelte Bön -
di Linda, majd miután a társulat nevében Benkő Lilla, 
Jenei Ádám és Krizsanovszki Viktor elmondták az
újévi köszöntőt, mindenki csatlakozott az előa dó -
hoz, bizonyítva ezzel, hogy a zene, az tényleg kell!

Ahogy mondani szokás: ez az előadás nem jö -
hetett volna létre, ha nincs a Színjátszó Kör ze ne -
kara, Lengyel Marius hegedűművész vezetésével -
Damşa Petru - billentyű, Jenei Ádám - perkúció, Je -
nei István - kísérőgitár; Kim Sándor - dob; Szabó Zol -

tán – basszusgitár -, Prodan Dan hangosító, Cod rea
Marinel világosító, valamint Danciu Augustin szín -
padmester.

Aki nem lehetett ott az év végi előadáson, január
17-én jóváteheti hibáját. Akkor Józsa Andrással is
találkozhatnak, ő ugyanis objektív okokból sajnos
nem lehetett jelen a „Lendvay Márton” Színjátszó Kör
által „elkövetett” bemutatón.

Jó szórakozást a következő előadáshoz!

Tamási At tila

Heti hírmondó

Az erdon.ro, maszol.ro és a
kronika.ro nyomán 

Folytatódik az Első otthon pro gram
Idén is folytatódik a kormány által támogatott El ső ott hon

pro gram, a kedvezményes hitelek bizto sításá ról szóló jog sza -
bálytervezet felkerült a pénzügy minisz térium hon lap jára. En nek
értelmében azonban az idei év végéig csupán a zokat az össze -
geket lehet majd fel hasz nálni, amelyek a ta valy ról megmaradtak.

Így a 2013-ban a bankoknak ki nem utalt keretből 22 millió lej áll 
még rendelkezésre. Azok a szerencsésebbek, akik az Országos La -
kásügynökség (ANL) programjában bérelnek lakást, s azt meg sze -
ret nék vásárolni, ugyanis erre a célra még 196 millió lej áll rendel -
ke zésre. Továbbá felhasználhatóak a kedvezményes hiteleket biz -
tosító pro gram keretében a bankoknak már 2013-ban kiutalt, ám
meg ma radt összegek is, a hivatalos közlés szerint 158 millió lej áll
ren del kezésre, s további 301 millió lej ANL-lakásokra.

Újrahasznosíthatóak lesznek ugyanakkor azok a pénzek is, ame -
lyeket a tavaly nyújtott problémás hitelekből szereznek vissza a pénz -
intézetek. Egyébként a tervezetben csak lejalapú hitelekről van szó,
nem kívánják visszavezetni a korábban jóval népszerűbb, euróban
igényelhető kölcsönöket.

Roma jegyellenőrök Nagybányán
Roma nemzetiségű személyeket alkalmazott ellenőrként a nagybányai köz -

lekedési vállalat (Urbis), mivel az elmúlt időszakban egyre többen jelezték,
hogy a cigány lakosok gyakran jegy vagy bérlet nélkül utaznak az autó bu -
szokon, trolikon, ráadásul hangoskodnak, kárt tesznek a járművekben és
tiszteletlenül viselkednek a többi utassal. 

A vállalatnál egyelőre hat roma személy
dolgozik, a továbbiakban azonban újabb, leg -
alább még négy-öt helybélit alkalmaznának
a rend minél hatékonyabb fenntartása érde -
kében.

Suhárt Éva, az Urbis ellenőrző testü le té -
nek vezetője az Emaramures.ro hírportálnak
úgy nyilatkozott: olyan fiatalokat válasz tot -
tak ki a munkavégzésre, akik ismertek és
tiszte letnek örvendenek a megyeszékhely
roma kö zösségei körében, így sokkal hatéko -
nyab ban elsimíthatnak egy-egy konfliktust. 

„Az újító módszerünk célja, hogy az al -
kalmazottak magatartásukkal példát mutas -
sanak társaiknak a civilizált viselkedésre. A
jegy vagy bérlet nélkül utazóknak emellett
sok kal hatékonyabban el tudják magya ráz -
ni, hogy a város többi polgárához ha son ló -
an nekik is fizetniük kell a szolgáltatásért, il -
letve be kell tartaniuk bizonyos szabályokat.
Hosszú távon mindez ahhoz is vezethet, hogy
a roma közösség minél inkább beillesz ked -
jen a társadalomba” – magyarázta Suhárt
Éva. 

Ion Pop, a közlekedési vállalat vezetője
az Adevarul napilapnak azt is elmondta: na -
gyon sok panasz érkezett az elmúlt idő szak -
ban az utasoktól a roma nemzetiségű sze -
mélyek viselkedésére, más ellenőrök pedig
nem tudtak szót érteni az érintettekkel. Az
Urbis illetékeseinek meglátása szerint máris 
tapasztalhatóak az intézkedés pozitív hatá -

sai, az autóbuszokon és trolikon ugyanis ke -
vesebb felügyelet nélküli roma kisgyermek,
illetve jegy nélküli személy utazik. 

A vállalat új ellenőrei szerint az első na -
pokban adódtak kisebb összetűzések a roma
utasokkal, akiknek minden esetben türel me -
sen, hangoskodás nélkül magyarázzák el, hogy
milyen feltételek mellett vehetik igénybe a
szolgáltatást. 

Mint ismeretes, Cătălin Cherecheş nagy -
bányai polgármestert számos bírálat érte a
he lyi roma közösséggel kapcsolatos intéz -
kedései miatt. Az elöljárót hazai és nem zet -
közi civil szervezetek is többször rassziz -
mussal és diszkriminációval vádolták, az
Or szágos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD),
majd a Legfelsőbb Bíróság pedig hatezer
lej es bírság kifizetésére kötelezte Chere -
cheşt a városvezetőség által felépíttetett fal
miatt, amely a romák által lakott városrészt
választja el az egyik forgalmas műúttól. 

Nagy felháborodást váltott ki az is, ami -
kor a polgármester 2012-ben több roma csa -
ládot ideiglenesen a Cuprom rézfeldolgozó
üzem évek óta használaton kívüli, korábban
kémiai laboratóriumként működő, „halál gyár -
nak” is nevezett épületébe költöztette.
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Egy szépkorú rádiózó naplójából
Gyermekkoromban arról álmodoztam, hogy az

an gyal egyszer egy olyan rádiót hoz nekem, amely -
lyel még egy brazíliai őserdei város, Manaos rá di ó -
állomásának a műsorait is hallgathatom, sőt a sma -
ragdzöld dzsungelek képe is megjelenik előttem, ha
készülékem skáláját arra az adóra állítom be. Ez az
álmom részben teljesült, ugyanis 2008 óta az inter -
nettel összekapcsolt számítógépem rengeteg adót hoz
be lakásomba, 2013. no vem ber 10-től pedig egy né -
met Blaupunkt internet rádióval 50 ezer állomást
hall gathatok számítógép nélkül.

Felsőbányán körülbelül 85 évvel ezelőtt szólalt
meg a rádió, állítólag Adamcsik Gyula  főmérnök és 
a Haranth-család házában. Az élvezhető vételhez 15-
 20 méter hosszú, főként rézdrótból készült antennát
kellett  a háztetőn felállítani, vagy két magas fa közé 
kifeszíteni.

Egyik nagybátyám, Darnai János hétvégeken, de -
rűs nyári esteken a nagykakasi szülői ház ablakába
tette ki  akkumulátoros rádióját.Gyakran a környék
apraja-nagyja a pázsiton, vagy otthonról hozott kis -
széken ülve órákon át ámulva hallgatta Bu da pest mű -
sorait, a színházi közvetítéseket, a mag yar nótákat és
slágereket. Szomorúan siettek olyankor haza, ami -
kor egy zenés vígjáték közvetítésekor tört ki egy zi -
va tar, de otthonaikban abban reménykedtek, hogy a 
közvetítés vége előtt megszűnik az égiháború.

1944 őszen Szálasinak, a nyilaskeresztes moz ga -
lom vezérének a hatalomrakerülése után a rádiókat
be kellett szolgáltatni, hogy a lakosság ne hall gat -
has sa az ellenséges propagandát terjesztő BBC ma -
g yar nyelvű adását. Rögtönítélő bíróság elé kerül -
he ttek azok, akik ezt a tilalmat megszegték. A fel ső -
bányai Puszta egyik fákkal körülölelt házában lakó
Juhász Vilit a szigorú büntetés sem rettentette el. A
szenvedélyes rádiózó készülékét a padlás egyik sö -
tét, pókhálós zugába rejtette el, és késő este, fülét a

hangszóróra tapasztva hallgatta a külföldi mag yar
adásokat.

Az oroszok bevonulása után a város kommunista 
hatóságai a legjobb rádiókat szétosztották rokonaik,
barátaik között. Bár a főutcán lakó Kovács Géza é -
desapja egy új, világvevő Philipset szolgáltatott be,
csak egy özönvízelőtti, hibás készüléket kapott vissza
helyette.

1947 után, a hidegháború éveiben a kommunista 
rendszer a nyugati állomások zavarásával is gá tol -
ta a gondolatok szabad áramlását. A nagy tel je sít -
ményű zavaróállomások erős zúgással, búgással  a -
kadályozták meg a nyugati műsorok hallgatását.

- Szüntelenül zakatolnak az ördög malmai - je -
gyezte meg kesernyésen  a helyi római katolikus pap.

Felsőbányán a múlt század negyvenes éveinek a
végétől működött a vezetékes rádió. A vezetékes rá -
dió Haranth, a gyógyszerész házában levő, központi 
vevőkészülékkel összekapcsolt, több ezer házba be -
ve zetett hangszórókból állt. Az „élesztősládának” be -
cézett kék vagy zöld dobozos hangszóró kezdetben a 
Bukaresti Rádió, valamint a Kossuth Rádió bizo nyos
műsorait, például A Kincses kalendáriumot, a Szív
küldi szívesent, majd csak a ro mán közszolgálati rá -
dió műsorait sugározta reggel öt órától éjfélig.

Az ötvenes évek elején, egy téli esten a fel ső bá -
nyaiak néhány percig a BBC egyik mag yar szer kesz -
tőjét hallgathatták, aki arról beszélt, hogy a kom -
mu nista országokban tilos sztrájkolni.

 A páratlan élményt Rácz bácsinak, a rádiósítási
központ kezelőjének köszönhettük, ugyanis az álmos 
kezelő tévedésből a moszkvai rádió mag yar műsora
helyett a BBC hullámhosszára állította be a központ 
készülékét. A bóbiskoló Rácz bácsi csak öt perc múl -
va döbbent rá tévedésére.

- Tudjuk, hogy nem szándékosan kapcsolt a rém -
hírterjesztő állomásra, de ha ez még egyszer elő for -

dul, ingyen utazhat Szibériába, legalább 15 évi kény -
szermunkára - fenyegette meg az aluszékony kezelőt 
a  néptanács elnöke.

A vezetékes rádió 1953-től közvetített helyi mű -
sort hetente kétszer-háromszor. A zenés kí ván sá go -
kat olyan összekarcolt lemezekről sugározták, a me -
lyeken a tű gyakran megakadt.

Egyszer a stúdíóban Varga Jóska cigány zene ka -
ra játszotta a kívánságdalokat. A kívánságműsor a
Bolyongok a város  peremén című slágerrel kez dő -
dött. A becsípett prímás, aki nemcsak he gedült, ha -
nem gyakran a refréneket el is dalolta, a sláger ref -
rénjét így énekelte be a mikrofonba: „Bolyongok a
vá ros tetején.”

1955-ben, a kántálásért kapott pénzből egy töl -
csérhangszórós kis öreg rádiót vásá roltam. 1956-ban,
sikeres felvételim után, a kolozsvári  Józsa Béla Di -
ák otthon egyik boltíves szobájában évfolyam tár sa -
immal együtt hallgattuk a Kossuth Rádiót és a lu -
xem burgi rádió kívánságműsorait. Sajnos, egy szil -
veszteri mulatságon a szívemhez nőtt, „kiér deme -
sült” készülékem összetört. Emlékét egy tranziszt o -
ros rádióra  ragasztott  megfakult fénykép őrzi.

Boczor József

Homokszemcsék a szemben
1.) Azt már az egyszerű em ber is

tudja, hogy minden, ami a föld alatt rej -
tőzik, nemesfémek vagy egyéb kin csek
formájában, az állam tulajdonát ké pe -
zi. Képeznie kellene, csak sajnos ma
már idegenek kellenek ahhoz, hogy al -
talajkincseinket kitermeljék, mert mi -
ennek az iparágnak a tekintetében - hu -
szonnégy év alatt u gyancsak lesüllyed -
tünk Móricka orr bá nyászati korára. Mi
a fájóbb az egészben? Az, hogy már nem
csak arany és ezüst kell a külföldinek,
hanem palagáz, só, ásványvíz, sőt még
édesvízre is van jelentkező. Nem sem -
mi! Tehát az egész biznisz arra megy ki, 
hogy ami a föld felszínén létezett és ál -
lami tulajdonban volt, lassacskán elad -
tuk, és a láthatáron eladnivaló nemigen 
van, nosza lássuk sebtében, mi is rej tő -

zik odalent, a pokoltól egy fokkal fen -
tebb, a drága dákok által véráztatta anya -
földben. Furamód, mindig Erdélyben.
Akkor meg hol is volt Dácia? De, félre
a politikával, míg választottjaink min -
den kényes kérdésre választ találnak, ad -
dig nyugodtan importáljuk a vasat, és a 
még meglévő gyárainkat az ócska vas -
telepre küldjük. Jó megoldás, nem?

2.) Egy kormányrendelet szerint 1000 
és 5000 lej közötti büntetés vár azokra
a sofőrökre, akik autóstopposokat vesz -
nek fel, ezzel is bájologva a taxisok fe -
lé. Hogy az ötlet kiötlői fiatal ko ruk ban
az útszélen milyen kocsiba szálltak be,
csak következtetni lehet.

3.) Egy felmérés szerint Románia la -
kosságának 35 százaléka más országra
vágyik, olyanra, amelyet saját hazá já nak
tekinthet. Szerintem ez nagy badarság
lenne, éppen most, amikor az állam el -
nök és a miniszterelnök anyait és apait
belead azon terv megvalósításába, hogy
a Prúton túli testvérekkel megte remt sék
Nagy Romániát. De, mint mindenhez,
akár a lánykéréshez, két fél szüksé gel -
tetik. Ha valamelyik nem akarja, közös 
gye rek sem születhet.

4.) A 2013-as év utolsó fertályából

való hír, hogy „7000 petárdát fog lal tak 
le 2 embertől”. Hűha! Jó kis bumm- bumm
lett volna, ha véletlenül begyulladnak.

5.) Hurrá, itt az új esztendő! Új év,
a 2014-es, csak egy számjeggyel ha lad -
tunk előre, más egyébbel nem. Éspedig 
a szokásos árdrágításokkal: cigaretta, al -
kohol, gáz, üzemanyag. Vajon gyalo gos -
adó mikor lesz? Ha sokat emlegetjük,
még ráharapnak a fináncok.

Vicsai György

kronika.ro

Indul az Eras mus+ pro gram
A Tem pus Közalapítvány honlapján közzétett tá jé -

koztató szerint az Eras mus+ az oktatást, a kép zést, az
ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, és
több jelenleg futó projektet - köztük az Egész életen át
tartó tanulás programot - egyesíti.

Az Eras mus+ keretében 2014 és 2020 között 14,7 mil liárd
eurót biztosítanak az európai oktatás, képzés, ifjú sá gi szakma és sport megerő -
sítésére. Ez a korábbi büdzsé 45 százalékos növekedését jelenti majd.

A programban az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén tevékenykedő szer -
vezetek vehetnek részt. A támogatásra elektronikus úton, január végétől lehet pá -
lyázni. Egyének közvetlenül nem jelentkezhetnek, nekik a kérelmező egyete mek -
hez, középiskolákhoz vagy más pályázó szervezetekhez kell fordulniuk.

A pro gram teljes jogú résztvevői az Európai Unió tagállamai, valamint Iz land,
Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Svájc, Törökország. Partnerországként kap -
csolódik be Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Azer -
bajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna, Algé ria,
Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tu né -
zia, Oroszország. (MTI)
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Péter Károly jegyzete:

Mégis vakok vagyunk
Megvan és ép minden érzékszervünk, mégis sokszor vakok vagyunk. Cso -

dá latos világban élünk, és mégis saját nyomorúságunk kis pocsolyájába ten -
getjük életünket. Nem akarjuk élesíteni tompa látásunkat, nehogy meglássuk
a szépet. Ha valaki segítségünkre jön, ellenállunk, nem akarunk kikerülni a
nyomorúságból, a szenvedésből. Pedig mindössze annyit kellene tennünk, hogy
részt vegyünk az örömben, ami körülvesz bennünket, ne csak kívülről figyeljük.
Vegyünk részt az este eljövetelében, az éj elmúlásában, ragyogjunk együtt a
csil lagokkal, sírjunk együtt a széllel, lebegjünk együtt a felhőkkel és a hó pely -
hekkel, nevessünk együtt a felkelő nappal, gondtalan gyermekeinkkel vagy u -
no káinkkal. Tegyük a részt vevést életstílusunkká, és meglátjuk, egész léte zé -
sünk öröm lesz. Álmodni sem fogunk tudni ennél csodálatosabb világot.

***
Vakon talán csak szeretni jó! Ezért van az, hogy mind vakok vagyunk, a mi -

kor szeretünk. Ha nem lennénk vakok, nem is szeretnénk… Életünk többi sza -
kaszaiban azonban jó, ha nyitott szemmel járunk, és jó, ha lassítunk, hogy
ész revehessük és részesei lehessünk a szépnek és a jónak. Lássuk meg tisztán,
hogy az élet itt van a jelenben, ne menjünk el mellette.

Elhunyt Senkálszky Endre
kolozsvári színművész

Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Senkálszky Endre szín mű -
vész, a Kolozsvári Állami Mag yar Színház társulatának örö kös tagja.

A színművész halálhírét vasárnap este közölte 
Facebook-oldalán a kincses város teátruma. Sen -
kálszky Endre 1939. szeptember 1-jétől volt tag -
ja szülővárosa mag yar színházának, amelynek i -
gazgatója is volt a legnehezebb időkben, 1964 és
1969 között. Tanított a kolozsvári Mag yar Mű vé -
szeti Intézetben, ugyanakkor rendezett is, többek
között 1977-es nyugdíjaztatása után tizennégy da -
rabból álló görög tragédiasorozatot mutatott be.

Tanulmányait 1935-1937 között végezte He té -
nyi Elemér színiiskolájában. Szabadkai József, majd
Jódy Kámly színtársulatában játszott (1937- 1939),
1939-től a kolozsvári Thália, a Mag yar Színház,
a Nemzeti Színház, az Állami Mag yar Színház tag -
ja, 1948-1949 között a kolozsvári Állami Mag yar 
Színház művészeti igazgatóhelyettese volt.

Vendégként Szatmárnémetiben, Nagyvá ra don, 
Marosvásárhelyen szerepelt, Szatmáron és Nagy -
váradon rendezett is. 1992-től volt a Kolozsvári
Ál lami Mag yar Színház Örökös tagja.

1977. július 1-jén ment nyugdíjba, de meg sza -
kí tás nélkül játszott tovább 2010-ig, kilencvenhat éves koráig, így hosszú ideig
Európa egyik legidősebb aktív színésze volt. (Rostás Szabolcs - Mag yar Nemzet)

Fotó: Kun Ákos

Elhunyt Kristófi János
festőművész

Életének 90. évében vasárnap elhunyt Kristófi János, a nagy vá -
radi képzőművészet doyenje – jelentette be hétfőn a festőművész családja. 

Kristófi János 1925. de cem -
ber 15-én született a Bihar me -
gyei Monospetriben, középisko -
lai tanulmányait Kolozsvárt vé -
gezte, majd a Ion Andreeescu Kép -
zőművészeti Főiskolán szerzett
rajztanári oklevelet (1954).

A Népi Művészeti Iskola ta ná -
ra Nagyváradon nyugalomba vo -
nulásáig (1955-88). Feleségé vel,
Hoványi Judit szobrász-ke rami -
kus művésznővel rendezett első
közös kiállítása (1958) után te vé -
kenyen részt vett Nagyvárad mű -
vészeti életében, tájképein a bihari megyeszékhely urbánus városrészleteit örö -
kítette meg. Elkészítette Bartók Béla, a nagyváradi Bihari Sándor zeneszerző s
a közművelődés mecénásaként ismert Nicolae Jiga arcképét. Feleségével kö -
zös „családi kiállítása” volt Bécsben és Leidenben (1988), Miskolcon (1990),
Győrben és Budapesten (1991).

A világszerte ismert festőművésznek tíz gyermeke született, mindegyiküket 
a katolikus hit szerint nevelte az életre, van köztük festő, énekes, fotós, or go -
nista, jogász, mérnök és orvos is.

„Igazi nagyváradi festő lett, a klasszikus váradi festők (Baráth Móric, Ba -
logh István, Tibor Ernő, Leon Alex, Mottl Román, Miklóssy Gábor, Tompa Mi -
hály stb.) utóda és kortársa, a város hűséges polgára és krónikása egy sze mély -
ben” – írta róla Ban ner Zoltán Békéscsabán élő művészettörténész. Díjak: Pro Par -
tium-díj (2002), Mag yar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2011). (Krónika)

Elhunyt Kinde Annamária
nagyváradi költő

Életének 58. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után szom -
baton elhunyt Kinde Annamária költő, műfordító, szerkesztő.

Kinde Annamária 1956.
június 10-én született Nagy -
váradon. Az érettségit kö -
ve toen Brassóban, az Er -
dőmérnöki Egyetemen foly -
tatta tanulmányait, majd
Nagy váradon szerzett új -
ságírói diplomát.

1990-ben a Majom szi -
get című ifjúsági lap fő szer -
kesztője. Lánya, Kinde An -
na 1991-ben született. 1992-
 1996 között az Erdélyi Nap -
ló munkatársa. 1996 és 2002
között a nagyváradi Ady
Endre Sajtókollégium igazgatója. 2002-ben a Nyugati Jelen aradi napilap fő -
szerkesztője. 2003-tól az Erdélyi Riport szerkesztője. 2006-tól a Várad című
irodalmi hetilap versrovatának vezetője. Kezdetben az Erdélyi Mag yar Írók
Ligája vezetőségének tagja volt. 1997 és 2011 között nyolc verseskötete jelent 
meg, az utolsó Hóbanévad címmel.

(MTI)

Elhallgatott Mátyás király
hangja – Elhunyt Helyey László
Életének 66. évében, pénteken meghalt Helyey László Jászai-

 díjas színművész – tudatta a budapesti Újszínház.

Helyey Lászlót múlt év no vem -
berében szállították tüdőembóliával 
kórházba, miután fulladásos roha -
mok kínozták. A színművész egy sop -
roni vendégjáték próbáján lett rosszul.

„Az Újszínház társulata egyik meg -
határozó, legmarkánsabb színész e -
gyé niségét vesztette el” – olvasható
a teátrum honlapján közzétett meg -
emlékezésben, amelyben felidézik a 
színművész pályájának fontosabb ál -
lomásait. Mint írják, Helyey László

„egyedülállóan szép és szinte op e ra szerű orgánumát mindenki szerette, felis mer te.” (...)
Sokan rögtön felismerik jellegzetes mély hangját, ugyanis rengeteget szink ro -

nizált. Az ő hangján szólalt meg Gérard Depardieu és Don ald Suther land, és ő
szinkronizálta Mátyás királyt a népszerű rajzfilmsorozatban.

Mátyás király szerepével Helyey László 1979-ben A világ közepe című film -
ben találkozott először. (...)

Helyey László 1948. május 21-én született Budapesten. A színészi pálya meg -
alapozásaként 1968-ban amatőr színészként játszott az Universitas Együttesben. 
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1975-ben szerzett diplomát, majd a ka pos -
vári Csiky Gergely Színházhoz szerződött, 1978-tól a budapesti Nemzeti Színház
művésze, 1982-től a Katona József Színház alapító tagja volt. 1984-től ismét Ka -
posváron szerepelt, később Pécsett és Szolnokon játszott, 1992 és 1996 között a
Budapesti Kamaraszínház tagja volt.

Karakterszínészként komikus és komoly hangvételű színművekben egyaránt
játszott, szerepei között van Pozzo (Beckett: Godot-ra várva), Cyrano de Ber ge -
rac (Rostand), Lvov doktor (Csehov: Ivanov). Már főiskolásként filmezni is kez -
dett: Köcsög Pistát játszotta A törökfejes kopjában, szatirikus szerepet alakított a
Bástyasétány '74-ben. Az Akli Miklós című Mikszáth-adaptációban Ferenc csá szár
volt, majd Csáky gróf az Érzékeny búcsú a fejedelemtől című filmben. Sze re pelt a
Hajnali háztetok (1986), a Szamba (1995) és a Honfoglalás (1996) című filmekben.

A televízióban eljátszotta a Volpone egyik főszerepét is. 2012-ben a Gyulai Vár -
színház Havasi István-díjban részesítette a színművészt. Összesen mintegy fél száz film ben
és csaknem száz színdarabban játszott, emellett kedvelt szink ron hang volt. (Krónika)

Gyászos vízkereszt
Szomorú események sora nyitotta ezt az évet. Több, bár me -

gyénk hez kifejezetten nem kötődő, tágabb életterünket azonban mél -
tán meghatározó személyiség is eltávozott az élők sorából az új esz -
tendő első napjaiban. Elhunyt Helyey László Jászai-díjas szín mű -
vész, a hosszú ideig Európa egyik legidősebb aktív színészeként nyil -
vántartott Senkálszky Endre, Kristófi János festőművész és Kinde
Annamária nagyváradi költő.
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A kishivatalnok beront a fő -
nökéhez. Kinyújtja a nyelvét,
az arcába önti a kávéját, és a fe -
jére húzza a papírkosarat. A fő -
nök értetlenül nézi, de mielőtt meg -
szólalna, benyit valaki:

- Csak vicceltem, Józsi. Nincs
is ötösünk a LOTTÓ-n...

***

A férj izgatottan telefonál
haza a feleségének : 

- Képzeld, nyertem a lot tón! 
Nyertem a lottón ! Ez fan tasz -
tikus! Hatvanmillió dollárt nyer -
tem! Már kezdheted is a cso -
ma golást! 

A felesége még izga tottab -
ban : 

- Ez remek, de mit csoma -
goljak? A téli vagy nyári hol -
mit? Hová utazunk? 

- Mindegy, mit csoma golsz
- így a férfi . - A lényeg az, hogy
mire hazaérek már ne legyél ott -
hon!

***
A lottósorsolás délelőttjén

a szegény skót imádkozva jár
föl-alá a szobában, és han go san
imádkozik:

- Jaj, Istenem, csak most se -
gíts meg, hogy enyém legyen a 
főnyeremény! Csak most az egy -
szer segíts, hogy én nyerjek! Egy
idő után elunja a Teremtő az i -
mádkozást, és így szól a skót -
hoz:

- Szívesen segítek, jó em ber!
De legalább vegyél egy szel -
vényt!

***
- Miért nincs a rendőrnek

egyetlen találata sem a lottón?
- Mert az ikszeket a lottó

hátuljára írja, a feladóhoz.

***
- Látod, látod, anyukám! -

mondja a férj. 
- Ha pontosan adtad volna

meg a születési évedet, most
ö tösünk lenne a lottón!

***
Egy szőke nő megkérdezi a 

barátját, hogy milyen játék az
a lottó?

- Drágám, 90 számból el kell
találni 5-öt, és nyersz.

- Igen, és milyen messzi ről?

***
- Drágám, mit tennél, ha

nyernék a lottón?
- Elválnék, és vinném a pénz

felét. 
- Volt egy kettesem a lot -

tón, itt van 200 fo rint, és húzz
el innen gyorsan!

***
Idős zsidó néni nyer a lot -

tón. Az újságírók le is csapnak
rá, interjút készítenek vele.

- Asszonyom, elárulná, hogy
mire fogja költeni ezt a ren ge -
teg pénzt?

- Az unokáimnak veszek
egy- egy házat, egy részét be te -
szem a bankba, a másik ré szé -
ből pedig állíttatok Hitlernek
egy hatalmas szobrot. 

Az újságírónak kikere ke dik
a szeme: 

- Na, de hölgyem ön a vi -
lágháborún is túl van s ott a lá -
gert is megjárta. Elárulná, mi ért
akar Hitlernek szobrot állí tani? 

Erre a néni: 
- Az lehet - s rámutat az al -

karjára -, de a számok be jöt tek!

***
Két bolha beszélget:
- Ha megnyerem a heti lottó

főnyereményét, akkor először is
veszek magamnak egy kutyát.

***
A skót megnyeri a főnye re -

ményt a lottón, de egyáltalán
nem látszik boldognak.

- Miért nem örülsz? - kér -
dezi a barátja. - Hiszen tiéd a
főnyeremény.

- Soha nem fogom ma gam -
nak megbocsátani, hogy két szel -
vényt vettem. 

***
Egy veszteséges este után a

kaszinóból jövet két barát be -
szélget:

- Az én feleségemnek van
a világon a legrosszabb me mó -
riája.

- Elfelejti, hogy szoktál nyer -
ni ugye?

- Nem, hanem minden vesz -
tésemre emlékszik...

***
Egy nyomorék hajléktalan

500 forintért esdekel egy férfi -
nál. A férfi megkérdezi: 

- El fogod  inni? 
- Nem.
- Eljátszod?
- Nem.
- Akkor eljönnél velem ha -

za, hogy a feleségem meg néz -
hesse, hogy mi történik azzal,
aki nem iszik és nem is ját szik?

***
- Mi hozza össze legjob ban

a rokonságot?
- A lottó 5-ös főnyeremény.

***
- Mi a különbség egy ex tra 

méretű pizza és egy profi pó -
ker játékos között?

- Az ex tra nagy méretű piz -

za táplál egy négy tagú családot.
***

Kér barát találkozik az ut -
cán, egyikük keze felkötve. 

- Mi történt? - kérdezi a má sik.
- Jaj, képzeld, azt hal lot tam,

hogy ha lóherét fogsz, az sze -
rencsét hoz.

- És?
- Próbáltam, de egy marha

nagyot rúgott belém...

***
- Mi a különbség a temp -

lomban és a pókerasztalnál el -
hangzó ima között?

- A pókerasztalnál tényleg
komolyan gondolod.

Drága Vejem!
Tudom, hogy a válás óta nem hallottál felőlünk, de hosszas

gondolkodás után szeretném elmondani, mennyire sajnálom,
hogy tönkrement a házasságod a lányommal.

Sajnos igazad van, hogy otthagytad, most jöttem rá, hogy
va lóban gyakran félrelépett, és semmi sem volt elég jó neki, a -
mit te csináltál. Tudom, én sem voltam jó anyósod, nagyon saj -
nálom, hogy soha nem tudtam befogni azt a nagy, mocskos po -
fámat, és mindenbe beleszóltam, de csak azért, mert segíteni
akartam. Igazad volt, mégsem volt jó ötlet, hogy hozzátok köl -
töztem, és mozdulni sem tudtatok miattam, azt is nagyon saj -
nálom, hogy úton-útfélen csak téged ócsároltalak. Ezúton sze -
retnénk mindketten bocsánatot kérni, rájöt tünk, hogy nálad
szorgalmasabb, dolgosabb, rendesebb embert nem hordott még
a hátán a Föld. Most, így fél év távlatából mégiscsak te vagy
az az em ber, akit férjül kívánnék az egyetlen lányomnak. Re -
mé lem, a köz ben eltelt idő megszépítette az emlékeidet, le csil -
lapodott benned a harag.

Tudom, hogy nehéz újrakezdeni, de mindketten örülnénk
neki, ha néha meglátogatnál minket, talán újra fellángol köz -
tetek a régi szerelem.

Nagyon várjuk hogy jelentkezz!

Csókol: szerető anyósod!

Ui.: Gratulálunk a lottófőnyereményedhez!!!

Ha választanod kellene a csajod, vagy az 5-ös lottó
főnyeremény között, te milyen autót vennél?

Kihívás

A Szerencsejáték RT új játéka
A periódusos rendszerben ki kell ikszelni azt az elemet, a mely -
lyel Románia legközelebb szennyezni fogja Magyar or szá got.
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CSERKÉSZETRŐL
cserkészektől, felnőtteknek

FELNŐTTKÉPZÉS
Január 17-19., Teleki Mag yar Ház

Kedves szülőtársaim, felnőttek, fi -
atalok!

A gyermeknevelés az elképzel he -
tő legfontosabb és legfelelős ségtel je -
sebb dolog a világon. És kevés jobb ne -
velőeszközt ismerünk, mint a já ték.
Aki játszik, megtanul jól, biztosan mo -
zogni, ügyességre, leleményességre tesz
szert. Fejlődik reagáló képessége, fi -
nomulnak érzékei. Világosabbá vál -
nak ismeretei, javul beszédkészsége,
erősödik figyelme. Ilyenkor tanul meg
szívből örülni a győzelemnek és el is -
merni a vereséget is. Sok-sok szitu á -
cióban, direkt és indirekt játék- tanu -
lá si helyzetben sajátítják el azokat a
képességeket, amelyek nélkülöz hetet -
lenek lesznek a későbbi éveikben.

A mi játékunk neve: cserkészet.
A cserkészet minden speciális szak -

tudása ellenére - mint például a tűz ra -
kás és kötéltechnikák - nem csak taní -
tani akar, hanem nevelni. A nevelést pe -
dig a jó példán felül a játék révén éri el.

Ennek az életre nevelő játéknak a
bemutatására kerül sor NAGY BÁ -
NYÁN, a Teleki Mag yar Házban, ja -
nuár 17-19. között, pénteken 18.00 ó -
rától vasárnap 12.00 óráig. A költ ség -
hozzájárulás 50 lej, amely az étkezést 
is tartalmazza (szombat-vasárnap).

A játék fő célja a világ legsi kere -
sebb nem formális (iskolán kívüli) ne -
velési módszerének bemutatása. A kép -

zésen ismertetjük a cserkészet törté ne -
tét, célját, meghatározását, alapelvét,
felépítését, módszereit, törvényeit, a -
lapítóját és nagy nevelő egyéniségeit, 
s a felsorolás itt nem ér véget.

Hogy a gyermekek életre nevelé se,
becserkészése sikerrel járjon, ön ként
jelentkező, elszánt felnőttekre, fiata lok -
ra van szükség. Benneteket várunk, nagy
reményekkel, nagy szeretettel, hogy
ezután közösen játsszunk.

Ha szeretnél felnőtt játékos lenni a 
cserkészetben, kérj január 15-ig je -
lentkezési lapot a cserkesz@tmh.al -
phanet.ro e-mail címen. Elérhe tő -
sé günk: 0740-751490.

A képzés koordinátora Kerekes Ist -
ván vezetőképző vezető (Tel: 0732-
 143180).

Január végén

Nagybányára látogat a
Nagyvárad Táncegyüttes!

Előadások diákoknak, felnőtteknek
Nagybányán lép fel január végén a Nagyvárad Táncegyüttes, a

Szigligeti Színház társulata! A diákokra és felnőttekre egyaránt gon -
doltak: iskolásoknak a „Táncos történelemóra” és „Táncos föld rajz -
óra” című előadásukat játsszák, a felnőtt közönség előtt pedig a
„Szerelemkert - vigyázó látomás” című legújabb nagysikerű elő -
adásukkal terveznek fellépni.

Napjainkban már közhelynek szá -
mít, hogy a népi kultúra megőrzése rend -
kívül fontos. Ebből indult ki a Nagyvá -
rad Táncegyüttes is, amikor „9000 ki -
lo méter a hagyományok szolgála tá ban”
című programjukat meghirdették. Cél -
juk, hogy egy olyan korban, amikor a
legtöbb em ber a csárdásról is csak fe lü -
letes, gyakran valótlan információkkal
rendelkezik, s a mag yar nótát véli nép -
zenének, megmutassák a népi kultúra
i gazi arcát, annak mérhetetlen gaz dag -
ságába nyújtsanak betekintést, élveze -
tes formában juttassák el gyerme kek -
hez, fiatalokhoz.

A „Táncos történelemóra”
kereté ben a különböző tánctörténeti 

korokat is mertetik a nagyváradiak. A
tánczene i rá nyából közelítve a külön bö -
ző koro k ban kialakult táncokhoz, be mu -
tatják a folyamatot, amelynek során az
egyes zenei divatok hatására újabb tánc -

di va tok keletkeztek, sokszor az ősi ze -
nei a nyagokat is magukba olvasztva és
to vábbi évszázadokra megőrizve. Meg -
ismertetik az érdeklődőkkel a népi hang -
szereket, s az egyes tájegységekre jel lem -
ző hangszerösszeállításokat is.

A „Táncos földrajzóra”
című előadás a néptáncok néprajzi

tájegységek szerinti eloszlását mutatja
be. Érdekes-játékos párhuzamokat állít -
va hangsúlyozza a néptáncok földrajzi, 
történelmi, esetenként vallási körülmé -
nyek hatására kialakult sajátságos táji
jellegét, a tájegységek zenére, táncra, vi -
seletre és szokásokra kifejtett hatásait.

A „Szerelemkert”
című, úgynevezett „vigyázó láto más”

rendezője-koreográfusa nem más, mint
az Erdély-szerte elismert Orza Călin. Az
előadás kalotaszegi táncokra épül, alap -
ötlete a magyargyerőmonostori temp -

lom oldalán található madárleány po -
gány kori szobra, aki keblén kígyókat
szoptat. Megjelenik az örök ellentét, az 
egymásért és egymás el len harcoló fér -
fi és nő. Kalotaszeg páratlan népi kul -
túrájával, festői tájaival, mozgalmas
történelmével mindenkor bő ihletfor rá -
sa volt az íróknak, költőknek, képző -
mű vészeknek. A vidék virtuóz táncai,
pompás viselete, gazdag hagyománya
és tájba szerkesztett építészeti emlékei
mellett senki sem mehet el szótlanul. A 
produkció alkotóinak meggyőződése,
hogy a néprajzi adatok pontosságával és
az emberi lélek, valamint szellem min -
dent magába ölelő élményeivel és ref -
lexióival együtt gazdagabbá tehetik a
Kalotaszegről kialakult képet.

A fellépések pontos időpontjait rö -
videsen közöljük. A jegyek ára a di -

ák előadásokra 5 lej (előadá son ként),
a „Szerelemkert” c. felnőttelőadásra 
10 lej diákoknak és nyugdíjasoknak, 
15 lej felnőtteknek.

A Nagyvárad Táncegyüttes 2002
februárjában alakult, a Nagyváradi Ál -
lami Filharmónia folklór szakának ma -
g yar tagozataként. Partium egyetlen hi -
vatásos mag yar táncegyüttese ma már
a Szigligeti Színház egyik társula ta ként
működik. A Táncegyüttes a Kárpát-me -
dencei táncművészet egyik legfia ta labb,
mégis jelentős műhelye, előadásaiban
elsősorban a mag yar hagyományos tánc-
és zenekultúrát dolgozza fel, időtálló mű -
vészeti, társadalmi értékként. Táncjá té -
kaik és gyermekprodukcióik, autenti kus
folklór előadásaik színes palettájáról
ö römére válogathat a nézőközönség
minden rétege. (NT/DL)

BÁNYA-VIDÉK
„Otthonunk, és az is marad.”

– Honismereti vetélkedő –
Versenyfelhívás
Nagybányán, vagy a környéken élsz?
Fedezzük fel együtt a Bányavidéket!
Győzz meg másokat is: érdemes itt élni,
érdemes hozzánk látogatni!

A Teleki Mag yar Ház, a Misz tót fa lusi Kis Miklós Közművelődési Egye -
sü let és a Teleki Mag yar Ház Társaság a magyarországi Balassi Intézet tá mo -
gatásával má sodszor is meghirdeti a „BÁNYA-VIDÉK – Otthonunk, és az
is marad.” Honismereti Vetélkedőt! Cél ja felhívni a figyelmet Nagybányára és
környékére, arra, hogy településeink o lyan értékeket hordoznak, amelyekre ér -
demes odafigyelnünk és a mások fi gyel mét is felhívnunk. 

Az izgalmas-mozgalmas vetélke dő re 4-7 fős csapatok jelentkezhetnek –
plusz egy felnőtt „intendáns” – Nagy bá nyáról, vagy bármely bányavidéki te -
lepülésről. Az egyes csapatok tagjai V- VIII. (esetleg IX.), vagy IX-XI. (e set -
leg VIII.) osztályos diákok lehetnek. A részben interneten zajló csapatjáték so -
rán különböző feladatokat kell telje sí te ni, amelyek a Bányavidék múltjára és
jelenére vonatkoznak. A pontozásban a korosztályi besorolást is figyelembe
vesszük.

A vetélkedőre való jelentkezés fo lyamatos, a dludovicus@gmail.com í -
mélcímen. A jelentkezéshez a következő adatok szükségesek: a csapat neve,
a résztvevők pontos neve az iskola és az osztály feltüntetésével, valamint a
„kapitány” és az „intendáns” telefonszáma és ímélcíme.

A meghírdetés időpontjától, azaz 2013. de cem ber 20-tól az utolsó próba
meghirdetéséig, azaz 2014. ápri lis 15-ig bármikor lehet jelentkezni, de nyilván 
előnyben vannak azok a csa pa tok, amelyek első perctől részt vesznek a já ték -
ban. Az első próba feladatainak közzétételére január 15-én kerül sor, ettől kezd -
ve minden hónap 15-én tesszük közzé az újabb feladatokat, a Teleki Ma g yar
Ház honlapján (te le kihaz.erdely.org), illetve fészbúk-oldalán. 

Eredményhirdetés: várhatóan jövő má jusban, a 2014. évi Teleki Napok kere -
té ben. A fődíj: egy au tó buszos hon is me reti kirándulással egybekötött egy
hetes csoportos nyaralás Szová ta für dőn! A játék fődíjának támogatója
dr. Ábrám Zoltán marosvásárhelyi e gye temi tanár.

RÉSZLETEK A TELEKI MAG YAR HÁZ HONLAPJÁN ÉS A BÁ -
NYAVIDÉKI ÚJ SZÓ KORÁBBI LAPSZÁMAIBAN.



Rákkutatásban történt
2013 tudományos

felfedezése
A rák immunterápiával történő ke -

zelésében elért előrelépés az év tudo -
mányos felfedezése a Sci ence lap sze -
rint. Az indoklás szerint az immun te rá -
piás kezelés eredményei évtizedek után
végre megmutatkoztak, és új fejezet
kezdődött a rák kutatásában és keze lé -
sében. Az immunterápia olyan mód -
szer, amely az immunrendszert és nem
a tumort helyezi a kezelés középpont -
jába. A Sci ence 2013 tudományos ered -
ményeit rangsoroló tízes listáján sze re -
pel az is, hogy felfedezték, alvás köz -
ben az emberi agy nagytakarítást és kar -
bantartást is végez magán. Jelentősnek
találták azt is, hogy laboratóriumi kö -
rülmények között sikerült miniatűr szer -
veket növeszteni - ezeket azért fej lesz -
tik, hogy egyszer felválthassák az álla -
tokon végzett kísérleteket. (in dex)

Jócskán enyhített
eszközhasználati

szabályain
a Brit ish Air ways

Európában első légitársaságként a
Brit ish Air ways (BA) engedélyezi uta -
sainak az elektronikai eszközök hasz -
nálatát repülési üzemmódban a guru -
lás, valamint fel- és leszállás közben is
- közölte a brit légitársaság pr cége az
MTI-vel. A közlemény szerint a Civil
Avi a tion Au thor ity (CAA) jóváha gyá -
sát követően, 2013. de cem ber 19-től a
Brit ish Air ways utasai attól a pilla nat -
tól, hogy a repülőgép fedélzetére lép -
nek, használhatják tabletjeiket, tele -
fonjaikat és ekönyv-olvasóikat repü lé -

si üzemmódban az utazás teljes idő tar -
tama alatt. A Brit ish Air ways biztosí -
totta arról a CAA-t, hogy a változások
minden meglévő biztonsági előírásnak
és szabályzatnak megfelelnek. A köz -
leményben idézik Ian Pringle kapi -
tány, a Brit ish Air ways repülési kép zé -
si vezetőjét, aki azt mondta az intéz ke -
désről: “a korlátozások enyhítésével
át lagosan 30 perccel nő az elektronikai 
eszközök használatának lehetősége.
Egy hosszú távú járaton utazó, körül -
belül 300 utas esetén ez összesen 150
óra plusz időt jelent.” Kitérnek a köz -
le ményben arra, hogy a múlt év elején
a Brit ish Air ways volt az első európai
lé gitársaság, amely lehetővé tette uta -
sai számára, hogy telefonáljanak, üze -
ne teket küldjenek vagy e-mailezzenek
mobiltelefonjaik vagy más kézi elektro -
nikai eszközeik segítségével, miután a
gépük landolt és legurult a kifutó pá -
lyá ról. Szintén a Brit ish Air ways volt
az első légitársaság az Egyesült Ki rály -
ságban, amely engedélyezte hosszú tá -
vú járatain, hogy az indulástól az ér -
kezésig használják a fedélzeti szóra -
koztató eszközöket. (mti)

Sepregetve talált millió
dolláros sorsjegyet

Egymillió dollárt érő sorsjegyet ta -
lált egy New York-i utcaseprő a Sandy
hurrikán után takarítva az amerikai nagy -
várost 2012 október végén – jelentette
a New York Post című lap. Mivel az el -
telt egy évben senki más nem jelent ke -
zett a nyereményért, az a megtalálót, a
sorsjegy bemutatóját illeti. Az adók és
egyéb költségek levonása után 516 ezer
dollár üti az El Salvadorból hat éve be -
vándorolt 27 éves férfi markát – írta a
lap. Marvin Mar ti nez utcaseprő egy
kollégájával a lehullott faleveleket se -
per te össze egyik este, amikor megpil -
lantotta a sorsjegyet. Elvitte a fogadó -
iro dába, de ott a vihar után még nem
volt áram, és nem tudták ellenőrizni,
hogy kihúzták-e. Aztán el is feledkez -
tem róla” - idézte a lap az utcaseprőt,
akit bő egy év elteltével hívtak fel a sze -
rencsejátékcégtől. A szerencsés köz -
tisz tasági dolgozó azt mondta a New
York Postnak, hogy a nyeremény nem
változtat semmin, ő továbbra is heti hat 
napban jár munkába. (mti)

Tömören, velősen
VÍZSZINTES: 1. “Szerelmes szív, 

elrontott gyomor, fölösleges epe ...”
(Jókai Mór). 13. Járja a világot. 14.
Harsogó hangú madár. 15. Kutrica. 16. 
Alapítójáról elnevezett focikupa volt.
18. Szeszes ital. 19. Száraz, fanyar ízű
ital. 20. ... B; fogkrém-márka. 21. Kár -
tyaletét. 23. ..., hajrá!; sportolók bizta -
tása. 24. Iráni város. 25. Falat ha barcs -
csal von be. 26. Idős. 27. Hasonló. 29.
Hócsalán. 30. Téli sport. 32. Épület -
szárny. 33. Attól fogva. 35. Porció. 37.
Vonatkozó névmás. 39. ... Novák; fes -
tő (Vilmos). 41. Becézett Éva. 43. Ah -
hoz hasonló. 44. Megszólítás. 46. Pa -
lóc alma. 48. Művészet (ang.). 50. Ta -
karózni kezd! 51. Szándékozik. 53.
Nem adja fel. 56. Szemetel. 58. Füg -

gőzár. 59. Goriot ... (Balzac). 61. Kép -
szék. 62. Mohón iszik. 63. Történelmi
idő. 64. Zab (ang.). 65. Tagadószó. 66.
... atya bűne; Queirós regénye. 67. Fél -
font! 68. Olasz filmszínésznő (So -
phia). 70. Pénzt fenyegetéssel próbál
kicsikarni. 71. Arató.

FÜGGŐLEGES: 1. Sikálás. 2.
Új-zélandi alagút. 3. Királyi kincstár.
4. Kenyeret vág. 5. Zambiai, olasz és
thaiföldi gkj. 6. Bokorban lapulnak! 7.
Részben páhol! 8. Fosztogat. 9. Királyi 
szék. 10. Ilyen írás az ogam. 11. Néma
basa! 12. Égető, tüzes. 17. Házbérlő.
19. Zajos mulatozás. 21. Kárpátaljai
folyó. 22. Csüngő. 23. Az örök város.
25. Volt (rég.). 26. Kattogni kezd! 28.
Napszak! 29. Katafalk. 31. Csernátoni
várrom. 34. A tér része! 36. Női ének -
hang. 37. Jókai Mór gondolatának
befejező része. 38. Rendezget, rámol.
40. Az utamba kerültek! 42. Akta. 45.
Hordót mér. 47. Gátba ütközik. 49. A
szélein takar! 52. Rangjelző szó. 54.
Testvérpár jelzője lehet. 55. Pléd. 57.
Gabonát betakarító. 58. Hengerelt
fémáru. 60. Szőnyeget tisztít. 62. Sza -
valni lehet. 63. ... Sharif; amerikai
filmszínész. 65. Bibliai bárkás. 66.
Amerikai szabvány. 68. Huszárjármű.
69. Néma Nóra! 70. Tisztes rész!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Beckhamet és Katalin hercegnőt találták
a legvonzóbbnak a britek 2013-ban

Da vid Beckhamet, az angol labdarúgás élő legendáját és Katalin cam -
bridge-i hercegnőt, Vilmos herceg feleségét találták 2013-ban a legvonzóbb
sze mélyiségnek a britek. A legnagyobb brit bulvárlap, a The Sun megbízásából
elvégzettátfogó köz vélemény-kutatás alapján a legvonzóbb hölgyek tízes me -
zőnyét kényelmes előnnyel vezeti a brit trón majdani várományosának hit ve -
se. Katalinra - aki 2011-ben házasodott össze Vilmossal, Károly trónörökös
és a néhai Di ana hercegnő elsőszülött fiával - a megkérdezettek 18%-a vok -
solt. Stabil első helyét illusztrálja, hogy olyan nevek, mint Angelina Jolie
vagy Jennifer Law rence, kénytelenek voltak 5-5%-kal (holtversenyben a
ha todik hellyel) beérni. Da vid Beckham is meggyőző előnnyel vezeti a leg -
vonzóbbnak talált férfiak tízes listáját: 12%-nyian szavaztak a Man ches ter
United és az angol válogatott 38 éves egykori világsztárjára.

Beckham mögött a második helyen szerénykedik George Clooney, Holly -
wood szupersztárja 8%-kal, kollégája, Brad Pitt pedig a kilencedik helyre
szorult alig 4%-kal. A legvonzóbbnak talált férfiak mezőnyének sereghajtója
Andy Murray, a skótok teniszcsillaga, aki 2%-kal a tizedik. Murray ugyan -
akkor azzal vigasztalódhat, hogy ő lett a britek idei legnépszerűbb sport sze -
mélyisége. A tavalyi londoni olimpia és az idei wimbledoni torna bajnoka -
aki nek személyében 77 év óta először avattak brit férfi bajnokot Wimble don -
ban - 23%-nyi vokssal vezeti ezt a listát.

A legnépszerűbb politikusok mezőnyét Boris John son, Lon don konzer va -
tív párti polgármestere vezeti kényelmes előnnyel. A rikító szőke, sok egyéb
tulajdonsága mellett meglehetősen rendetlen külsejéről és sajátos, néha a
“politikai korrektség” íratlan szabályait mellőző humoráról közismert 48
éves John son - akit a brit sajtó a folyamatos cáfolatok ellenére kitartóan Da vid
Cameron, a szintén konzervatív párti brit miniszterelnök valószínű jövőbeni
kihívójának tekint - 19%-ot kapott. A második helyre Barack Obama ame -
rikai elnök került, de ő is csak a szavazatok 11%-át gyűjtötte be. Cameron
számára aggasztó lehet ugyanakkor, hogy a kedvenc politikusok listáján még
Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) veze -
tő je is megelőzi őt. A UKIP a legnagyobb olyan brit politikai erő, amelynek
fő politikai célkitűzése a brit EU-tagság feladása és az uniós bevándorlás szi -
gorú korlátozása. Farage a politikusok népszerűségi sorrendjében 8%-kal a
harmadik, Cameron 7%-kal a negyedik.

A britek a legnagyobb érdeklődésre számot tartó idei sajtóhírek kategó riá -
jában Nel son Mandela néhai dél-afrikai elnök halálhírét sorolták az első
helyre, 17%-kal. György herceg, a majdani brit uralkodó júliusi világra jötte
ugyanakkor csak a negyedik helyre került. Vilmos herceg és Katalin her ceg -
nő elsőszülött gyermekének megszületését 13%-nyian tartották a legnagyobb 
horderejű idei hírnek. Ed ward Snowden kiszivárogtatásai még kevésbé ta -
láltattak érdekesnek. A felmérésbe bevont briteknek csak a 6%-a mondta azt,
hogy az egykori CIA-alkalmazott által az amerikai és a brit kormány titkos
adatgyűjtési tevékenységéről nyilvánosságra hozott bizalmas dokumen tum -
tömeg ismertté válása volt a legnagyobb hír az idén. E szavazataránnyal a
Snowden-sztori a hatodik helyre került a tízes listán.

A legjobb tévésorozat a Downton Ab bey lett, 15%-kal, a kedvenc tele ví -
ziós vetélkedők kategóriáját pedig a BBC tévé celebeket felvonultató, rend -
kívül népszerű táncversenye, a Strictly Come Danc ing nyerte 18%-kal.

Ebben a kategóriában ugyanakkor mindössze 4%-ot kapott - és ezzel a
hetedik helyre került - a Brit ain’s Got Tal ent tehetségkutató vetélkedőso ro -
zat, amelynek idei döntőjét a mag yar At trac tion látványszínház nyerte. (mti)
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Eltitkolt levél: a
Monarchia készülhetett

az I. világháborúra 
Az ortodox karácsony böjtjén a szerb sajtó nem csak az ünnepi

készülődéssel foglalkozik. Hétfőn nagy teret szenteltek egy most nyil -
vánosságra hozott történelmi levélnek, amely több mint egy év vel az I. 
világháború kitörése előtt már a háború előké szí téséről szólt.

A levelet Oskar Potiorek tábor szer -
nagy, Bosznia-Hercegovina osztrák ka -
to nai kormányzója 1913. május 28-án,
vagyis 13 hónappal a háború kitörése
előtt írta Leon von Bilinskinek, az Oszt -
rák-Mag yar Monarchia pénzügy mi nisz -
terének. Létezéséről eddig sokan nem
tudtak, akik viszont ismerték a tar tal -
mát, azért hallgattak róla, mert az nem
illeszkedett bele a hivatalos elbe szé lé -
sekbe - vélik szerb történészek.

A szerbiai közszolgálati televízió
híradójának beszámolója szerint a le vél
eredetije a második világháborúban
tűnt el a szerbiai országos levéltárból,
egy másolata viszont fennmaradt. Mi -
roslav Perisic, a levéltár igazgatója ki -
emelte, ez a dokumentum nem csak a -
zért jelentős, mert felfedi a bécsi há -
borúpárti körök szándékait, hanem a
szerbek, horvátok és muszlimok iránti 
hozzáállásról is tanúskodik.

Miroslav Jovanovic történész sze -
rint a szarajevói merénylet, amelyben
Gavrilo Princip meggyilkolta az oszt -
rák trónörököst, Ferenc Ferdinándot,
nem volt döntő jelentőségű, csupán in -
dokként szolgált a háború kitörésére, a
felelősséget pedig Szerbiára és a mö göt -
te álló Oroszországra tudták hárítani.
Emlékeztetett rá, hogy az első világ há -
borúban 1914 és 1918 között a törté -
nészek szerint 9 millió katona és 5 mil -
lió civil halt meg.

A levél tartalmát a Politika című szerb
napilap ismertette. Eszerint Potiorek

1913. május 28-án azt írta: „legfon to sabb
feladatunknak azt kell tekintenünk,
hogy néhány év alatt szisztematikusan
felkészüljünk egy elkerülhetetlen, nagy
háborúra”. A folytatásban a háború o -
kait is felsorolja a katonai kormányzó,
külön kiemelve Szerbia helyzetét. „Vég -
zetes tévedés lenne azt hinnünk (…),
hogy Szerbiából megbízható barátot tu -
dunk csinálni. Amennyiben a mostani
helyzetet nem használjuk ki arra, hogy
Szerbiát veszélytelenné tegyük azáltal, 
hogy a monarchiával egyesítjük, lega -
lább gazdasági-, vám- és katonai egyez -
mény keretében, feltétlenül számít ha -
tunk arra, hogy a jövőben az az állam
nyíltan és megkeseredetten az ellen sé -
ge ink oldalán fog harcolni” - olvasható 
a levél átiratában.

Miroslav Jovanovic történész sze -
rint az Osztrák-Mag yar Monarchiának
több oka is volt arra, hogy Szerbia el -
len háborút indítson: hogy visszaállítsa 
„megkopott” nagyhatalmi státusát, hogy
bizonyítsa Németország iránti elkö te -
le zettségét, s hogy rendezze a mo nar -
chiában élő délszláv népek helyzetét, ez
utóbbi kérdésben ugyanis Szerbiát tar -
tották a legnagyobb zavaró ténye ző nek.

Arról is írt Potiorek, hogy Hor vát -
országban normalizálni kell a hely ze -
tet, mert nem engedhető meg, hogy Zág -
ráb behódoljon Belgrádnak, az ugyanis 
még nagyobb veszéllyel járna. Ehe lyett
Zágráb ellensúlyként kell szol gál jon.

A levelet a Történelmi füzetek című

kiadványban jelentette meg az Andric
Intézet. A tudományos cikkeket tartal -
mazó lap ötlete nagyrészt Emir Kustu -
rica filmrendezőtől származik, aki az
első világháború kitörésének századik
évfordulója alkalmából dokumentum -
filmet is készít az eseményekről és Gav -
rilo Principről. A rendező hangsú lyoz -
ta, a merénylő Gavrilo Princip saját ha -
zájában gyilkolta meg a megszálló „rasz -

szista, antiszemita” Ferenc Ferdinán -
dot, a gyilkossággal pedig “visszaélt a
történelem, és a szerb nép üldözésére,
valamint a háború kirobbantására hasz -
nálták fel”.

Az első világháború századik év for -
dulója alkalmából Szerbiában és Bosz -
nia-Hercegovinában is számos rendez -
vényt, tanácskozást, könyv- és filmbe -
mutatót tartanak az idén. (MTI)

Ezren maradtak
versenyben a Marsért

A Mars One de cem ber utolsó nap ja iban jelentette be, hogy si került 
je len tős mértékben lefaragniuk a Mars- kül detés iránt érdek lő dők
hatalmas özö nét, ezzel pedig egy lépéssel közelebb kerültek az
expedíció megva lósítá sá hoz. Még temérdek munka vár rájuk, de
legalább láthatjuk, hogy kiket képzelnek el ideális marslakóként.

A magánkézben lévő hol land cég a
sorrendben második űrutazáshoz várta
a jelentkezőket a 2013-as év során, az
érdeklődés szintjét pedig jól jellemzi,
hogy több mint 200 ezren iratkoztak fel
a listára. Belőlük maradtak összesen
1058-an, akik túljutottak a második kö -
rön, a megosztott adatokból pedig kitű -
nik, hogy kit tartanak ideális személy -
nek. A megmaradtak tábora 107 or szág -
ból tevődik össze, egyharmaduk 25 év
alatti, de a túlnyomó többséget a mun -
ka viszonnyal rendelkező felnőttek teszik
ki. Mi több, csaknem kétharmaduk dip -
lomás, 3 százalékuk pedig orvosi egye -
te met végzett, így egészségügyi szak -
emberekből biztosan nem lesz hiány.

43 százalék az amerikai, 27 száza -
lék az európai, 21 százalék pedig az ázsi -
ai kontinensről érkezik, a maradékon
Afrika és Óceánia osztozik. 76 száza -
lék dolgozik valamilyen munkakör ben,
15 százalék az iskolapadot koptatja, a

teljes táboron belül pedig 55 százalék
férfi, 45 százalék nő. Azért a második
utazásról van szó, mert az első külde -
tés ben, 2018 közepén, egy auto mati zált
leszállóegységet (robotot) küldenének
csak a vörös bolygóra, amely bizonyí -
ta ná a projekt megvalósíthatóságát, ezt 
követően vennének részt emberek is az 
expedícióban, amelyre a tervek szerint
2025-ben kerülne sor - valószínűleg e -
gyetlen irányban, egy megállóval.

A hollandok az amerikai Lockheed
Mar tin óriáscégtől várják a leszál ló egy -
ség koncepciójának kialakítását, ennek 
feladata lesz majd a megfelelő felszín
megtalálása és a további feltételek kia -
lakítása a második lépés sikeres lezárásá -
hoz. A finanszírozás egy részét közös -
sé gi alapon teremtenék meg, az adako -
zó kedvűek maguk is hozzájárulhatnak 
ehhez. A fontosabb kérdé sekre azon ban
legkorábban csak 2018- 19 táján kap -
juk majd meg a válaszokat. (sg.hu) 

25 ÉV MÚLVA

A drónok és a robotok az amerikai
hadsereg sikerességének kulcsa

Az Egyesült Államok hadi műveleteiben egyre nagyobb szerepet
fognak játszani az em ber nélküli rendszerek, és a robotok és dró nok a
következő két és fél évtizedben „kritikus jelentőségűek lesz nek az
amerikai hadsereg sikerességében” a washingtoni védelmi
minisztérium friss stratégiai jelentése szerint. Az Államok földön,
vízen és levegőben is gépekkel végeztetnék el a piszkos munkát.

„Az előző évtized során fejlődött a
hadsereg részlegei által beszerzett em -
ber nélküli rendszerek minősége és jel -
le ge, és képességeik a hadviselési mű -
ve letek integrált részévé váltak. Az em -
ber nélküli rendszerek méretükben, fej -
lettségükben és költségeiket tekintve már
felveszik a versenyt a hagyományos,
em ber által működtetett rend sze rek kel”
- olvasható a 168 oldalas jelentésben.

A de cem ber utolsó napjaiban - kü -
lönösebb hírverés nélkül - kiadott Un -
manned Sys tems In te grated Roadmap,
azaz Em ber nélküli rendszerek egy sé -
ge sített menetrendje című dokumen tum
célja, hogy „technológiai vízióval” lás -
sa el a Pentagont a következő 25 évre.

Habár a pilóta nélküli repülőgépek
jelenleg is fontos - és gyakran bírált -
szerepet játszanak a terrorizmus elleni
háborúban Afganisztán és Pakisztán
területén, a jövőben a jelentés szerint a
robotok jóval kiterjedtebb használata
várható földön, vízen és a levegőben.

Az amerikai szárazföldi hadsereg és 
a tengerészgyalogság már évek óta hasz -
nál robotokat robbanószerkezetek ha -
tás talanítására, és a védelmi minisz té ri -
um olyan gépek kifejlesztésén dol go zik,
amelyek képesek a katonák felsze re lé -
sének szállítására a meredek és sziklás
afgán hegyvidéken is.

A haditengerészet olyan ro bot- ten -
ger alattjárókat szeretne, amelyek ellát -
hatnák az amerikai kikötők védelmét,
képesek lennének megfigyelni ellen sé -
ges kikötőket, valamint olyan mély sé -
geket tudnának feltérképezni, ahova em -

berek nem juthatnak el. A légierőnek
pedig olyan drónokra lesz szüksége, a -
melyek nemcsak az ellenséges légvé -
delmi állásokkal nem rendelkező afga -
nisztáni és pakisztáni hegyekben, hanem
fejlettebb haderők által védett helye ken
is képesek szolgálatot teljesíteni.

A jelentés szerint a legfőbb cél a ka -
tonai robotok „kitartásának, védel mé nek
és állóképességének javítása”, ami egy -
úttal „csökkenti a hadviselő (katonák)
fizikai és kognitív terhelését, miköz -
ben növeli harci képességeiket”.

Az egyik legnagyobb mérnöki ki hí -
vást azon adatáramlás védelme jelenti,
amelyeken keresztül a drónokat és ro -
botokat a távolból irányítják. Az adat -
fo lyam megfelelő titkosítása alapvető
feltétele ezen eszközök biztonságos be -
vetésének.

Ugyanakkor mindez nem a hadse -
reg teljes robotizálását jelenti, hanem
egy olyan mod ern erő kialakítását, a -
melyben a robotok és az emberek egy
csapatként dolgoznának együtt - áll a
jelentésben. A jövőben a robotoknak el -
sősorban a piszkos, veszélyes, unalmas 
és nehéz feladatok elvégzésére kell al -
kalmassá válniuk - mondta a je len tés -
sel kapcsolatban Mi chael Toscano, az
em ber nélküli rendszerekkel foglal ko -
zó arlingtoni AUVSI szervezet vezéri -
gaz gatója a The Chris tian Sci ence Mo -
n i tor című amerikai lapnak. Szerinte a
jövőben várhatóan minden téren nőni
fog az emberek, illetve a mesterséges
intelligencia és a robotika közötti in -
ter akció mértéke. (transindex.ro)
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 A száraz bőr ápolása
 megfázás esetén

A megfázás a bőrödre is hatással van. Éppen ezért amíg a meg -
fázásod kezeled, a bőrápolásra is jobban oda kell figyelned.

Gyors zuhanyzás
A hosszú, forró zuhany ugyan

segít ellazulni, de kiszárítja a
bőrödet. Csökkentsd a fürdési
időt 5-10 percre. Meleg vizet hasz -
nálj, ne forrót. És naponta mind -
össze egyszer zuhanyozz vagy fü -
rödj.

Mellőzd a szappant! A szap -
pan célja, hogy csökkentse a
zsírt. A bőr legfelső rétegén ta -
lálható zsír- és olajréteg azonban

bent tartja a vizet, és megőrzi a bőröd hidratáltságát. A szappan ezt a védő
olajréteget távolítja el. Szappan helyett használj gyengéd, szappanmentes tisz -
tálkodó szereket az arcodra és a testedre egyaránt. Kerüld az antibakteriális és
az illatosított szappanokat, dezodorokat, bőrradírozókat, és minden terméket,
ami alkoholt tartalmaz. Keress illatmentes termékeket, melyek kevésbé irritál -
ják és szárítják ki a bőrödet.

Hidratálj gyakran!
Zuhanyzás vagy fürdés után hidratálj azonnal. Tartsd a hidratálódat a tus -

fürdőd és a samponod mellett. Ne szállj ki azonnal a zuhany alól, hanem kend a
hidratálót magadra, amíg nedves a bőröd, aztán törölközz meg. A sűrű, nehéz
krémek hatása tovább tart, mint a könnyedebbeké. Minél sűrűbb és zsírosabb a
krém, annál inkább bent tartja a vizet a bőrödben. Keress ceramid tartalmú kré -
met, ami a bőr természetes zsírrétegéhez hasonló anyag. Az egyszerű vazelin,
ásványi olaj, shea vaj és glicerin is hatásos hidratáló.

Ahol nagyon száraz a bőröd – mint például a sarkadon – próbálj karbamid,
vagy tejsav tartalmú termékeket használni. Ezek segítenek megőrizni a nedves -
séget, viszont csíphetnek, ha ekcémád van, vagy kirepedezett a bőröd.

Hidratálj egész nap! Mivel gyakran mosod meg a kezed, hogy megelőzd a
baktériumok terjedését, tarts kézkrémet a mosdókagyló mellett, így minden al -
kalommal, mikor kezet mosol, táplálhatod a bőrödet. Ha a kezeden, a karodon
és a lábadon a bőrt feszülőnek, érzékenynek találod, hidratáld gyakrabban.
Lefekvés előtt ismét kend be magad!

Hidratálj belülről is!
Hidratáld a bőröd belülről is, fogyassz megfelelő mennyiségű egészséges

zsírt és vitamint. Az Omega-3 zsírsav segít természetesen egészségessé és hid -
ratálttá tenni a bőrödet. Az egészséges zsírok hiánya okozhat száraz, viszkető
bőrt. Az Omega-3 legjobb forrásai a tengeri állatok (főleg a lazac és a tonhal),
valamint a lenmag, dió és a repceolaj.

A vitaminban gazdag ételek szintén segítenek a bőrödet nedvesen és egész -
ségesen tartani. Egyél sok baromfit, halat, teljes kiőrlésű gabonát és babot.

Védelem a szabadban
Mikor meg vagy fázva, otthon kellene maradnod, amíg jobban nem leszel.

Ám ha mégis muszáj kimenned a szabadba, védd a bőröd! A nap, a szél és a
hideg mind az ellenségeid lehetnek, ha a bőröd száraz és érzékeny. Habár a
napsugárzás kevésbé erős hideg időben, könnyen okozhat leégést (különösen,
ha a hó visszaveri) – ami további bőrkárosodáshoz, hámláshoz és viszketéshez
vezet. Ezért fontos, hogy télen is használj naptejet. Viselj sálat, sapkát és kesz -
tyűt: ezek megvédenek a naptól. Hideg időben és szélben pedig védik a bőröd a
kiszáradástól.

Hidratáld a lakásod is!
A száraz szobalevegő irritálhatja a bőrödet és az orrmelléküregeidet, szóval

tartsd a levegőt párásan. Használj párásítót, és tartsd a páratartalmat 30% és 50% 
között. Ha szobapárásítót használsz, tisztítsd gyakran, így a penész nem lepi el.

                         (kamaszpanasz.hu)

Reggelizni vagy nem reggelizni?
  Érvek pró és kontra

A reggelit sokan a nap legfontosabb étkezésének tartják, mások
azonban úgy gondolják, közel sem olyan fontos, mint ahogy azt a
reggelizés hívei hirdetik. Vajon kinek van igaza?

A Har vard Egyetem Közegészség -
ügyi Iskola szakemberei szerint a reg -
geli kihagyása nagy terhet ró a szerve -
zetre, megnöveli az elhízás és a cukor -
betegség kockázatát, férfiaknál pedig
akár 27 százalékkal is megemelheti a
szívroham vagy a szívbetegség előfor -
dulásának esélyét. De vajon tényleg
ilyen fontos dolog volna a reggeli?

Nem mindenki ért egyet a fentebbi
tézissel, dr. Su san Jebb, az Orvosi Ku -
tatóközpont munkatársa szerint pél -
dául semmivel sem növeli meg jobban
a reggeli kihagyása az elhízás kocká -
zatát, mintha az ebédet vagy a vacsorát 
hagynánk ki, csupán azokról eddig
még senki nem készített tanulmányt.
Naveed Sattar, a Glas gow Egyetem
professzora pedig úgy véli, lehet, hogy
a szívroham esélye is csak azért nő
azok nál, akik nem reggeliznek, mert

ők amúgy is hajlamosabbak az egész -
ségtelenebb életmódra. 

Sokan egyszerűen azért nem reg ge -
liznek, mert ébredés után még semmi
nem megy le a torkukon. Dr. Neil Stan -
ley alvásszakértő szerint erről a gének
tehetnek, vannak ugyanis olyanok,
akik számára nehezebben megy a fel -
kelés, és náluk általában az éhségért fe -
lelős hormonok is csak később lépnek
működésbe. Ilyenkor felesleges bármit 
is magunkba erőltetni, nyugodtan in -
dul junk el üres gyomorral, és ráérünk
majd az irodában enni valamit. 

Egyes vélemények szerint a reggeli
kihagyása azért ártalmas, mert aki üres
gyomorral vág neki a napnak, az hajla -
mosabb a délelőtt folyamán többet
nassolgatni, és ebédre is magasabb ka -
lóriatartalmú ételt választ. Ugyanak -
kor egy kísérlet során azt is kimutatták, 

hogy bár akik nem reggeliznek, való -
ban nagyobb arányban híznak el, ebből 
nem következik az, hogy aki elkezd
reggelizni, automatikusan fogyni fog. 

Ismerjük a mondást: reggelizz, mint 
egy király! Ez azonban nem feltétlenül
megfontolandó tanács, egy vizsgálat
so rán ugyanis kimutatták, hogy az em -
berek ebédre és vacsorára elfogyasz -
tott ételmennyisége egyáltalán nem állt 
összefüggésben azzal, hogy ki mennyit 
evett reggelire. Catherine Col lins die -
te tikus pedig óva int attól is, hogy cuk -
ros gabonapelyheket, péksütemé nye -
ket vagy fehér kenyeret fogyasszunk
reggelire, ezek ugyanis óriási mérték -
ben megemelik a vércukorszintet. 

Da vid Katz, a Yale Egyetem szak -
em bere azt javasolja, próbáljuk meg
magunkat fokozatosan hozzászoktatni
azokhoz az egészséges ételekhez, me -
lyek elsőre nem igazán ízlenek ne -
künk, illetve apró trükkökkel akár ízle -
tesebbé is tehetjük őket. A teljes ki őr -
lésű gabonából készült keksz például
kifejezetten egészséges, ám aki nem
kedveli az ízét, kezdetben mártogassa
sós vagy édes szószba, így fokoza to -
san hozzászokhat az ízéhez, és idővel
már magában is szívesen fogyasztja. 

Egyes diéták egyenesen a reggeli
kihagyására bíztatnak. Léteznek olyan
böjtök, mely során heti két alkalommal 
kifejezetten kevés kalóriát szabad csak 

magunkhoz venni, és ilyenkor, akinek
ez megy könnyen, annak legjobb, ha a
reggelit hagyja ki. Egy másik diéta lé -
nyege pedig - amit egy amerikai orvos, 
Julian Whitaker dolgozott ki - éppen
abban rejlik, hogy délig semmit nem
szabad enni, ellenben a reggelt moz -
gás sal kell kezdeni. Ennek hatására az -
után a nap hátralevő részében jóval
ésszerűbben táplálkozunk, és a szak -
em ber állítja, hogy ezzel a diétával 12
hét alatt átlagosan 4,5 kg-ot lehet fogy -
ni. (hazipatika.com)



APRÓHIRDETÉS

• 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 veket és ké pes -
lapo kat. 0741- 986855

• Eladó háromszobás, manzárdos csa lá di
ház, kis udvarral, a Grivica utca 61. szám
alatt. Érdeklődni lehet a 0771- 766903
tele fonszámon.

• Sífelszerelések és hódeszkák ja ví tása, 
karbantartása az olimpiai fedett uszoda
bejáratánál. Tel. 0743-702390.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzéssel osztozunk a
gyászoló család fájdalmában a sze re tett
feleség és édesanya

DALLOS JÓZSEFNÉ
sz. Köllő Mária

elvesztése miatt, aki 2014. január 2-
 án Nagyváradon elhalálozott. Barátai

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel em lé -
ke zünk a drága jó feleségre,
édesanyára, nagymamára és anyósra

BLÁGA ROZÁLIÁRA
akinek január 10-én, ma 35 éve,

hogy jóságos szíve megszűnt dobogni
és eltá vozott szerettei köréből.
Szívünkben örök ké megmarad szép
emléke. Nyugalma le gyen csendes és
emléke felejthetetlen.

A bánatos család.

Fájdalommal emlékezünk a szo mo rú
januári napokra, amikor drága szüleink

SZÉKELY ZOLTÁN
29 éve

SZÉKELY ZOLTÁNNÉ
szül. Vajda Elvira

11 éve 
eltávoztak szerető körünkből. Pihe né -

sük legyen békés, emlékük áldott. Lá nyuk
Ibo lya, fiuk Zoltán, a Bónis és a Mesmer
család

Január 14-én lesz 2 éve annak a szo -
mo rú napnak, amikor a szeretett férj, a -
pa, após, nagyapa, dédnagyapa

UJLAKI GYULA
eltávozott szerettei köréből. Nyu gal -

ma legyen csendes, emléke áldott. A
bá na tos család.

Fájó szívvel emlékezünk január 11-
 re, amikor 6 éve lesz, hogy a sze retett fe -
le ség, nagymama és ke reszt anya

NAGY GYULÁNÉ
szül. Kánya Irma

tanítónő
eltávozott szerettei köréből. „Szí -

vünk ben megmarad szép emléked, /
Legyen ál dott és békés örök pi he né sed. /
Kö szö nünk minden szépet és jót, / Isten
legyen örök oltalmazód.” Emléked
örökké őrzi szerető férjed, unokád és
keresztlányod.

Immár hosszú 5 éve annak, hogy a
Jó isten magához rendelte a drága anyát,
nagymamát, 

VARGA ERZSÉBET
(sz. Bóér)

lelkét. Fájó szívvel gondol rá lánya
Renáta, veje Flo rin és unokái Tiffani és
Raul. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.

Holnap lesz 10 éve annak a szomorú
napnak, amikor a szeretett férj, apa,
nagy apa és após

DEMETER JÁNOS
(Jancsi)

eltávozott közülünk. Emléke örökké
velünk lesz. A család

Fájó szívvel emlékezünk 1980. ja nu -
ár 8-ra, amikor hirtelen eltávozott
szerettei köréből a hűséges férj, édesapa
és após

PRIDÁL JENŐ
tanító

Emlékét kegyelettel és tisztelettel
őr zi családja

Fájó szívvel emlékezünk. Öt éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a drága
édesanya

KULCSÁR TÜNDE ÉVA
örökre itthagyta szeretteit.

Nyugalma legyen csendes. Emlékét
kegyelettel őr zik lányai családjukkal.  

* OLVASS NEKEM: minden szer dán
16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA – Minden ked den 
16.30 és 17.45 órai kezdettel ta lá l ko zunk a
Te leki Mag yar Házban!

* ÉNEKKAR – énekkarunk nagy sze -
re tettel vá r min den énekelni szere tőt szer -
dánként 19 ó rakor a Ház ba!

* Tersánszky J. Jenő KÖNYVTÁR –
Nyitva 16-20 óra között, a Teleki  Ma gyar
Házban! Tel: 0362-401260

HIRDETÉSEK 2014. január 10.

Hétfő-péntek 14-20 óra között,
szombaton 11-20 óra között.

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

KÖNYVTÁR: 0362-401260.

ZONGORATANFOLYAM
működik a Teleki Mag yar Ház ban,

I. osztályos kortól bármilyen  korosz -
tály nak. Érdeklődni és feliratkozni Á -
dám Erzsébetnél, a Zeneiskola nyugal -
mazott tanárnőjénél  lehet, a 0262-
 226986 te le fonszámon délután-este,
vagy szemé lyesen a Házban.

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig, 

CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Megjelent M. Makkai Piroska
Asszony c. sorozatával illusztrált, nap -
lóidézeteivel gazdagított

2014. évi családi naptár,
amely a család mindennapi é le -

tének megszervezésében szeretne se -
gítséget nyújtani.

Keresse a Teleki Ház ban!

TÁNCHÁZ
MINDEN HÉTFŐN 17 ó rá tól

APRÓK TÁN CA, fél héttől TÁNC -
HÁZ NAGYOB BAK NAK.

Mu zsikál a GESZ TENYE FA
és a BERENA!

Szeretettel várunk!

AZ EM BER ÉS
VÁROSA

Nagybánya élő
meséje

Egy újabb csodaszép
FOTÓALBUM

Nagybányáról és az itt
élő emberek

hétköznapjairól!
Megvásárolható a

Teleki Mag yar Házban!

 „A mélységek csodája” 
- al bum a Bányavidék ásványairól -

„Nagybánya képekben”
- nagybányai képzőművészeti al bum -

Az Elec tro Sistem fenti kiad vá -
nyai megvásárolhatóak a Házban!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA
festőművészek albumai

NAGYBÁNYAI
PAN THEON

– film a nagybányai
művészsírokról –

Keresse a Teleki Házban!

Mesterembert keres...?
BÁNYAVIDÉKI MAG YAR SZAKNÉVSOR

http://telekihaz.erdely.org/nagybanya-es-
 kornyeke/mag yar-mesteremberek/ ...

vagy a Teleki Mag yar Házban!

Mit hozott
az új

esztendő?

CSÍPŐ- ÉS TÉRDPROTÉZISEK

vagy egyéb ortopédiai műtétek

A budapesti Semmelweis Egyetem, sokéves nem -

zet közi tapasztalattal rendelkező orvoscsapata, mos -

tantól a romániai páciensek rendelkezésére is áll!

Ingyenes távkonzultáció!
További információért hívja a 0362-805132, il let ve

a 0740-975199 telefonszámot.

Felkérünk mindenkit, aki Mak -
kai Piroska festőművésszel kap cso -
latos adatokkal, levelekkel és ké -
pekkel rendelkezik, hívja az alábbi te -
lefonszámokat: 0362-402409, 0726- 
627837. Katalógust szeretnénk ki ad -
ni, megmenteni ezáltal életművét.

EMNT IRODA - honosítás
Nagybánya, tel: 0262-212.040
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Sportnaptár

Télen olimpia,
nyáron foci-vb, három
Eb Magyarországon 

Az év leginkább várt sporteseménye kétség kívül a nyáron Bra zí -
liában megrendezésre kerülő labdarúgó-világbajnokság, vala mint
a februárban esedékes téli olimpia.

JANUÁR: 5–18. Dakar Rali; 11– 12. 
Gyorskorcsolya: összetett Európa- baj -
nokság, Hamar (Norvégia); 12–26. Ké -
zilabda: férfi Eb, Dánia; 13. Labda rú -
gás: FIFA-gála, Zürich; 13–19. Mű kor -
csolya és jégtánc: Eb, Bu da pest; 13– 26. 
Tenisz: Aus tra lian Open, Mel bourne;
17–19. Rövid pályás gyorskorcsolya:
Eb, Drezda; 18–19. Gyorskorcsolya:
sprint világbajnokság, Nagano.

FEBRUÁR: 7–23. Téli olimpia, Szo -
csi; 18–19. Labdarúgás: Bajnokok Li -
gá ja, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések; 20.
Labdarúgás: Európa Liga, nyolcad dön -
tőbe jutásért, 1. mérkőzések; 23. Labda -
rúgás: a 2016-os Eb selejtező cso port ja -
inak sorsolása, Nizza; 25–26. Lab da rú -
gás: Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő,
1. mérkőzések; 27. Labdarúgás: Euró pa
Liga, nyolcaddöntőbe jutásért, vissza -
vá gók.

MÁRCIUS: 7–16. Téli paralimpia,
Szocsi; 11–12. Labdarúgás: Bajnokok
Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók; 13.

Labdarúgás: Európa Liga, nyolcad dön -
tő, 1. mérkőzések; 18–19. Labdarúgás: 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visz -
szavágók; 20. Labdarúgás: Európa Li -
ga, nyolcaddöntő, visszavágók; 24–30. 
Műkorcsolya és jégtánc: vb, Szaitama
(Japán).

ÁPRILIS: 1–2. Labdarúgás: Bajno -
kok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkő zé -
sek; 1–6. Birkózás: Eb, Vantaa (Fin n or -
szág); 3. Labdarúgás: Európa Liga, ne -
gyeddöntő, 1. mérkőzések; 5–12. Súlye -
melés: Eb, Tel-Avív; 8–9. Labdarúgás: 
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, vissza -
vágók; 10. Labdarúgás: Európa Liga,
negyeddöntő, visszavágók; 20–26. Jég -
korong: Divízió I-es vb, Gojang (Dél-
 Ko rea); 22–23. Labdarúgás: Bajnokok 
Ligája, elődöntő, 1. mérkőzések; 24. Lab -
darúgás: Európa Liga, elődöntő, 1. mér -
kőzések; 24–27. Cselgáncs: Eb, Mont -
pellier; 28–április 4. Asztalitenisz: csa -
pat-vb, Tokió; 29–30. Labdarúgás: Baj -
nokok Ligája, elődöntő, visszavágók.

MÁJUS: 1. Labdarúgás: Európa Li -
ga, elődöntő, visszavágók; 1–4. Ka ra -
te: Eb, Tampere (Finnország); 3–4. Ké -
zilabda: női BL, négyes döntő, Bu da -
pest, Papp László Aréna; 9–25. Jég ko -
rong: vb, Minszk.; 14. Labdarúgás: Eu -
rópa Liga-döntő, Torino; 24. Labda rú -
gás: Bajnokok Ligája-döntő, Lissza bon;
26–június 8. Tenisz: Roland Garros,
Párizs; 29–31. Vízilabda: férfi BL, ha -
tos döntő, Bar ce lona; 30–június 1. E ve -
zés: Eb, Belgrád; 31–június 1. Ké zi lab -
da: férfi BL, négyes döntő, Köln.

JÚNIUS: 7–14. Vívás: Eb, Stras bo -
urg; 10–15. Vízilabda: női világliga, szu -
perdöntő, Pe king; 12–július 13. Lab da -
rú gás: világbajnokság, Brazília; 13– 15.
Kajak-kenu: Maratoni Eb, Pöstyén;
16–21. Vízilabda: férfi világliga, szu per -
döntő, Dubaj; 23–július 6. Tenisz: Wimb -
le don.

JÚLIUS: 9–14. Öttusa: Európa- baj -
nokság (később kijelölendő helyszí nen);
10–28. Labdarúgás: női Eb, Svéd or szág;
11–13. Kajak-kenu: Eb, Brandenburg;
14–27. Vízilabda: férfi és női Eb, Bu da -
pest; 25–27. Forma–1: Mag yar Nagy -
díj, Hungaroring.

AUGUSZTUS: 5–13. Vívás: vb, Ka -
zany; 6–10. Kajak-kenu: vb, Moszkva; 
12. Labdarúgás: Európai Szuperkupa,
Car diff; 12–17. Vízilabda: női világ ku -
pa, Hanti-Manszijszk; 13–24. Úszás, mű -
ugrás, műúszás: Eb, Berlin; 16–28. Nyá -
ri ifjúsági olimpia, Nancsing; 19–24.
Vízilabda: férfi világkupa, Almati; 24– 31. 
Evezés: vb, Amszterdam; 25–31. Csel -
gáncs: vb, Cseljabinszk; 25–szep tem -
ber 8. Tenis: US Open, New York; 30–  
szeptember 14. Kosárlabda: férfi vb,
Spanyolország.

SZEPTEMBER: 3–21. Röplabda:
férfi vb, Lengyelország; 8–14. Birkó -
zás: vb, Taskent (Üzbegisztán); 20–27. 
Öttusa: vb, Spala (Lengyelország); 22–

28. Asztalitenisz: csapat Eb, Portu gá -
lia; 22–28. Ritmikus gimnasztika: vb, Iz -
mir; 23–október 12. Röplabda: női vb,
Olaszország; 26–28. Kajak-kenu: ma -
ra toni vb, Oklahoma City; 27–október
5. Kosárlabda: női vb, Törökország.

OKTÓBER: 3–12. Ritmikus gim -
nasztika: vb, Nanning; 20–26. Tenisz:
női világbajnokság, Szingapúr.

NO VEM BER: 4–16. Súlyemelés:
vb, Almati; 8–9. Tenisz: Fed Kupa, dön -
tő; 9–16. Tenisz: férfi világbajnokság,
Lon don; 21–23. Tenisz: Da vis Kupa,
döntő.

DE CEM BER: 7–21. Kézilabda: női
Eb, mag yar–horvát közös rendezés; 10–
20. Labdarúgás: klubvilágbajnokság,
Ma rokkó; 12–15. Úszás: rövid pályás
vb, Doha. (Krónika)

Női kézilabda Nemzeti Liga

Nagybányai HCM – SCM
Craiova 27 – 25

A kilencedik fordulóból elha lasz tott
mérkőzésen a nagybányai HCM, bár a
végeredmény nem tükrözi, biztosan
győzte le a krajovai SCM együttesét 27 
– 25-re. Ez volt sorozatban a nyolcadik 
győzelme a hazai lányoknak. Re mél jük,
meglesz a kilencedik is Kolozsváron
az „U” Jolidon el len, amelyet lapzárta
után játszottak.

Nechita, Gei ger és Tănăsie sérülés
miatt nem állhatott Buceschi edző ren -
delkezésére, ezt mindjárt ki is hasz -

nálta az ellenfél, hiszen a 14-ik perc ben
már 11-6-ra elhúztak. Ám szalma láng -
nak bizonyult mindez, mert a mieink ösz -
szekapták magukat és a félidőben már
13-12 volt ide.

A második félidőben lányaink nem
bíztak semmit sem a véletlenre és el -
húztak hat góllal a 44. percben. A vé -
gén viszont egy kis lazítás is belefért,
ki engedtek egy kicsit, de a 27-25-ös
győzelemhez így sem fér kétség. Meg -
van ismét az első hely.

Elment a Fekete Párduc,
a szerény gólkirály

Elhunyt minden idők egyik legnagyobb játékosa, a portugál Eu -
sebio. A Fekete Párduc nyert vb-bronzot, aranylabdát, BEK-et, de a
legnagyobb győzelme talán az volt, hogy ezrekkel szerettette meg ezt
a csodás, futballnak nevezett játékot.

A legendás labdarúgó Mozam bik ban
látta meg a napvilágot. Korán, már öt
évesen elveszítette édesapját, édes any -
ja három testvérével együtt, nehéz körül -
mények között nevelte. Ismerői, bará -
tai sokszor megemlítették, hiába lett be -
futott, elismert játékos, mindig meg ő -
rizte szerénységét. Soha nem felejtette
el, milyen megpróbáltatásokon ment ke -
resztül, és valójában honnan is nőtte ki
magát.

Pályafutása teniszlabdák rugdosá sá -
val kezdődött a tengerparton, majd a he -
lyi Sport ing Club di Lourenzo Marqu es
pályáján folytatódott labdaszedő ként.
Tizenötévesen fedezték fel egy tehet -
ségkutató programon, hamarosan a he -
lyi klub nagycsapatában is bemutat ko -
zott.

Ekkor úgy tűnt, a lourenzói Spor -
tingtól egyenes út vezet a lisszaboni
Sportinghoz, ebben az időben ugyanis
a lisszaboniak patronálták a kiscsa pa tot.
A klub azonban nagy hibát követett el,
a kis Eusebióért 150 ezer escudót ígért, 
ezt pedig nem fogadták el a lou ren zó i -
ak. Eusebio szerencséjére a Benfica vá -
logatott játékosa, Sérafin Baptista is lát -
ta őt futballozni, így javasolta a klub -
ve zetésnek, szerezzék meg a fiatal tehet -
séget. Így lett 450 ezer escudóért Euse -
bio a Benfica játékosa.

A beilleszkedése azonban nehezen
indult. Az ekkoriban Guttmann Béla ál -
tal dirigált csapatba nehéz volt beke rül -
nie. Sokszor bírálták, hogy nem elég har -

cos, és a gyorsaságával sem voltak meg -
elégedve. Gutmann azonban bízott a fi -
atalban, ő pedig ezt meghálálta. Ha más -
kor nem, az 1962-es BEK-döntőben,
ahol 5:3-ra győzte le a csapat a Real
Madridot. Puskás mesterhármasa is ke -
vés volt a blancóknak. Eusebio pályája
beindult, 1965-ben elnyerte az Arany -
lab dát is. Eusebio védhetetlenül vágta
a kapuba a harmadik portugál gólt az
1966-os vb csoportmeccsen, előtte még
fejelt egyet, és adott egy gólpasszt is. Ha
eddig nem lett volna az, ezen a meccsen
nőtt volna klasszissá, ám még hátravolt 
a Ko rea elleni találkozó. Az ellenfél
már 3:0-ra vezetett, ám jött Eusebio, és 
egy mesternégyessel fordított, a portu -
gá lok fantasztikus meccsen 5:3-ra nyer -
tek. Az angoloktól a folytatásban ki -
kaptak az elődöntőben, a szovjetek el -
le ni bronzmeccsen azonban 2:1-re nyer -
tek, Eusebio kilenc találattal gólkirály
lett. A vb-bronzzal, a különdíjjal és az
ezzel járó ezer fonttal tért haza, majd
elvette gyermekkori szerelmét a mo -
zambiki Florát. Azt mondták róla, na -
gyon tudott vigyázni a pénzre, csak a
családjára költött. Egyszer azonban biz -
tosan kivételt tett: 12 üveg portói bort
küldött Bobby Charltonnak ezzel a fel -
irattal: „Tisztelettel, szeretettel és barát -
sággal a világbajnokság legjobb játé -
ko sának.”

Eusebio 71 éves korában hunyt el,
nyugodjék békében.

(SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


