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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

Május 24–25-én szervezik 
meg az EP-választásokat

és a népszavazást
A kormány május 24–25-én megszervezi az

EP-választásokat és az alkot mánymódo sítás -
ra vonatkozó népszavazást a 103/2009-es sür -
gősségi kormányrendelet alapján, amelyet még
a Boc-kormány fogadott el és Cătălin Predoiu
akkori igazságügyi miniszter hagyott jóvá –
jelentette be szerdán Vic tor Ponta kormányfő.

Ponta rámutatott: a 103/2009-es sürgősségi kor -
mányrendelet – amelyet Cătălin Predoiu, a PDL első 
alelnöke, akkori igazságügyi miniszter jóváhagyott
– előírja, hogy a népszavazást össze lehet olvasztani
más típusú választásokkal.

Korábban Vic tor Ponta kormányfő azt mondta a
minisztereknek, vigyázzanak arra, mit írnak alá, mert
„minden megmarad az archívumban”, a Boc-kor mány
által kiadott 103/2009-es sürgősségi kormány ren de -
letre utalva, amely szerinte „védőbeszéde” a par la men -
ti választások és a népszavazás összeolvasztásának.

Az említett kormányrendelet a népszavazás meg -
szervezését és lezajlását szabályozó 3/2000-es tör -
vényt egészítette ki.

„Röviden beszámolok önöknek a 103/2009-es sür -

gősségi kormányrendeletről, amely kimondta, hogy a
népszavazást meg lehet egyszerre szervezni az euró -
pai parlamenti választásokkal, mert így jobb. Idézni
fogom, mert megtanultam idézni, nehogy hibázzak, i -
dézni fogom tehát, amit Boc kormányfő és Predoiu úr
mondott, éspedig: jobb, ha összeolvasztjuk az euró -
pai parlamenti választásokat a referendummal, és ki
is adták a sürgősségi kormányrendeletet” – fejtette
ki Ponta.

A kormányfő felkérte a minisztereket, hogy vi -
gyázzanak tehát, milyen dokumentumokat hagynak
jóvá tevékenységük során.

„A tanulság a következő: »Vigyázzanak, mit ír nak
alá, mert megmarad az archívumban«. Nem talál ko -
zunk gyakran ilyen védőbeszéddel az EP-választások 
és a népszavazás összeolvasztását illetően” – mond -
ta még Ponta a minisztereknek.

(nyugatijelen.com / Mediafax)
Új e-mail címünk: banyavidekiujszo@gmail.com.

Kalmár Zoltán fotótárlata
A facebook közönsége számára valószínűleg már ismert nagybányai

fo tós, Kalmár Zoltán első nyilvános bemutatkozására kerül sor a jövő hé -
ten, január 23-án, csütörtökön 17.30 órai kezdettel a Teleki Mag yar Ház -
ban. A rendezvény házigazdája Dávid Lajos, közreműködik Koncsárd Ba lázs 
zongorán! A tárlatmegnyitóra és az azt követő foga dás ra minden érdek lő -
dőt nagy szeretettel várunk!

Kedden rajtoltak a
nagybányai Központi Park

kialakítását célzó munkálatok
A mintegy négy hektáron elterülő park - amint azt a neve is sej -

teti - a város központi részén, az egykori városi kertészet kör nyé -
kén lesz kialakítva, Európai Uniós pénzekből.

A most elkezdett munkálatok elő re -
lát hatóan májusban fejeződnek be, de a 
térség teljes átalakítása csak év végére
várható. A tervek szerint ez lesz az or -
szág egyik legszebb s legkorszerűbb park -
ja, nagyban hozzájárulva a lakosok köz -
érzetének és életkörülményeinek a ja -
vu lásához. Ugyanakkor összeköti majd
a Vasile Alecsandri negyedet a város -
központtal, és felélénkíti a megye szék -

hely mindennapjait - véli a város pol -
gármestere.

A teljesség igénye nélkül, szem lél -
tetésképpen mondjuk el, hogy a park -
ban egy szökőkút, közel 90 lóca, több
játszótér, több mint másfél kilo mé ter -
nyi sétány, egy piknikelésre alkalmas
terület, egy zöld labirintus, 300 fa és
cserlye, 2700 négyzetméter élő kerítés
és közel 60 ezer tő virág kap helyet. E -

gyebek mellett a Központi Parkban kap
helyet a híres-nevezetes Vida Géza fé -
le kaktuszgyűjtemény is. (tamási)

JÖN! …JÖN!!

…JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁR TON

Színjátszó Kör tagjai folyó év január
17- én, pénteken, azaz MA este 6 órai 
kez dettel nagy szeretettel vá runk min -
den ked ves színházra jon gót szokásos
szilvesz teri kabaré mű sorunk újabb e -
lőadásának – a melynek címe:

A zene? Az kell!
– bemutatójára a Városi Szín ház ba.
Jegyeket az előadás előtt egy órával

lehet vá sárolni a színház e lőcsar noká -
ban. Jegyren de lés a 0745- 790554-es te -
lefonszámon (Szi geti Gyu la). Egy be lé -
pőjegy ára 20 lej.

Jó szórakozást kívánunk!

A hét mottója:
,,A történelem

egy csokor
hazugság,

amiben többen
megegyeztek.”

 (Bonaparte Na po leon)
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Egyházi hírek
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel u -

ni tárius istentisztelet az evangélikus
templomban.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Juhász született Sére I rén -
ke  asszonytestvérünket,  akit 74 évesen
szólított magához az Úr. Nyugodjon bé -
kében!

* Ugyanitt Prior Paolo és Vădă rean
Emilia tartotta keresztvíz alá Varga Mi -
hai és Varga Maria kisfiát, aki a ke reszt -
ségben a Mihai Graţian  nevet kapta; fi -
útestvérét Iluţiu Bogdan és Cristian Cri -
nu Andrei tartotta keresztvíz alá, és a
keresztségben a Mihai Graţian Alex ne -
vet kapta; valamint kislánytestvérüket
Iluţiu Monica és Dulf Ioana tartott ke -
resztvíz alá, és az Alexandra nevet kapta.

* A nagybányai evangé likus- luthe -
ránus egyházközség minden csütör tö -
kön és vasárnap a szokásos időpontban 
tartja istentiszteleteit, melyekre min den -
kit nagy szeretettel várnak.

* A Krisztus Király plébánia  idén
is megszervezi a Don Bosco napok at!
Január minden szombatján 10.00-14.00
óra között várják a hittanos gyer me ke -
ket, fiatalokat rendezvényeikre.

Most sem marad el a pingpong és
csocsó-bajnokság, vetélkedők, film ve -
tí tés, ministránslutri és egyéb izgalmas
meglepetések lesznek.

A Don Bosco búcsú január 31-én 18 
órától lesz. A búcsút követően karaoké
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 hírdet a Megyei Könyv -
tárban 17.30 órától. Szerdán - kez dők,
csütörtökön - haladók, pénteken - kez -
dők.

* Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
Szent József templomban kilenc szer -
dán keresztül készülünk a templom
búcsújára. Idén a nagykilenced január
15-én kezdődött.

* Sok szeretettel várjuk a fiatal csa -
ládokat, gyermekeikkel együtt a Scheff -
ler Házba minden pénteken este 6 óra -
kor. A gyermekek számára kézműves
fog lalkozást szervezünk, a csalá do sok -
kal pedig egy-egy témát vitatunk meg.

* Január 18-ától imanyolcadot tar -
tunk templomunkban. Minden reggel a 
8 órai szentmise után imádkozni fo gunk
a keresztények egységéért. 

* Január 18-án megkezdődnek a hit -
tanórák plébániánkon. Szeretettel vár -
juk a gyerekeket és fiatalokat.

* Január 19-én a 11.30-as szent mi -
se után kitesszük az oltáriszentséget i -
mádásra. A szentségimádást egyház me -
gyénkért ajánljuk fel. Kérjük a plé bá -
ni án működő csoportokat, hogy egy ó -
rás jelenlétet vállaljanak be és ajánlják
fel plébániánk és egyházmegyénk meg -
szentelődéséért. 

* Minden elsőpénteken végezzük a 
betegek házi gyóntatását; szívesen me -
gyünk mindenkihez, aki nem tud temp -
lomba járni, és igényli a szentségeket.
Iratkozni lehet egész évben a sek res -
tyében vagy az irodában.

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 Nagy bá nyai Állat -
men tő E gy e sü let

vi dám és ü gyes ku tyái sze re tő gaz dik
je lent ke zését vár ják. Továbbá szé pen
kérjük, a ki te he ti, tá mo gas sa te vé  keny -
sé gün ket, ma gán sze mély ként vagy cég ként is. Sürgős jelleggel szal má ra, szi ge -
te lő a nyag ra, fe de les mű anyag ved -
rekre len ne szük sé gük ebe ink nek.

Elérhetőség: 0771747534.
Nevükben is e lőre kö szön jük!

Kis Kornél Iván
elbeszéléskönyve:

Döcög a
marhavagon,

megvásárolható
a Teleki Magyar
Ház ban, a ré gi
főtéri An tikvá ri -
umban és a Bu -
karest sugárúti
Compact író szer, 
hangszer, fotó
üz letben.

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.

Don Bosco

Februártól megszűnik a
manna.ro élményportál

A lassú elsorvadás helyett a gyors eutanázia mellett döntött
a kiadó. A releváns tartalom továbbra is elérhető lesz.

2014. február 1-től megszűnik működni a manna.ro élményportál és a
kukker.ro videómegosztó. Többek között azért, mert megszűnt az a hit és ener -
gia, amiből ez a két projekt született, és hat éven át működött.

A manna.ro csapata többéves kísérletezés után sem tudta megvalósítani
azt az álmát, hogy politikumközeli források nélkül tudja emberi körülmények
között működtetni az élményportált és a videómegosztót. 

Az álom megvalósíthatóságába vetett hit szertefoszlásával a tartalom elő -
állítására fordítható energia is egyre fogyott. Éppen ezért a manna.ro-t mű -
köd tető kiadó úgy döntött, hogy a lassú és kínzó elsorvadás helyett inkább a
gyors eutanáziát választja.

Ezt a döntést az is indokolja, hogy a lélegeztető gépen tartás a kiadó másik
portálja, az uh.ro működését is veszélyeztetné.

A manna.ro január 31-ig frissül, és február 28-ig jelenlegi formájában el -
érhető. Február 28. után a jelenleg is releváns tartalom az uh.ro-n lesz meg -
található.

A kukker.ro videómegosztó saját tartalma a YouTube-on, valamint az uh.ro
videórovatában lesz megtekinthető.

A manna.ro csapata megköszöni az olvasók figyelmét és mindazok hitét,
szeretetét és energiáját, akik lehetővé tették, hogy ez a projekt hat évig mű -
köd hessen. (Közlemény)
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HÍR-TURMIX
Azt beszéli már az egész város, hogy…

Összeállította: Tamási At tila

Új köntös, előzékeny
és gyors ügyintézés
Felújították a nagybányai Pol gármes -

teri Hivatal bejáratát és hallját, valamint
a lakossági tájékoztató központot.

A megyeszékhelyi polgármesteri hivatalba ezen -
túl forgóajtón át léphetünk be, s az előcsarnokban
egy korszerű váróterem, valamint egy minden igényt
kielégítő lakossági tájékoztató központ áll a pol gá -
rok rendelkezésére. Az illetékesek nem titkolják: e -
zeknek az átalakításoknak a fő célja az volt, hogy
az ott megfordulók kellemesen érezzék magukat ü -
gyes-bajos dolgaik intézése során, illetve, hogy az
ügyintézés gördülékenyebben, barátságosabb kö rül -
mények között zajlodjon.

A külső, látható változások mellett a pol gár mes -
ter szeretné, ha az ott dolgozók viselkedésében, pol -
gárokhoz való viszonyulásában is változás állna be.

A tavaly ősszel elkezdett átalakítási munkálatok 
ezzel nem fejeződtek be, a hivatalhoz tartozó többi
szakszolgálatot is szeretnék ügyfélbarátabbá tenni.

Hibás és hiányos
adatbázis

Az illetékesek az adatbázis pontat lan sá -
gaira hárítják a felelősséget az Európai U -
niós élelmiszercsomagok kiosztása körüli
bonyodalmak miatt. A hiányos vagy pon tat -
lan nyilvántartás miatt ugyanis többen nem
juthattak hozzá élelmiszercsomagjaikhoz.

Leggyakrabban a különféle elírások, illetve a sze -
mélyazonossági igazolványban szereplő cím és a tény -
leges lakhely közötti különbségek okoztak gondot.
A problémás eseteket külön-külön ellenőrizniük kell
az illetékeseknek. Ehhez azoknak a személyeknek,
akik jo gosultak lennének segélyre, de nem sze re -
pelnek a névjegyzékben, ahhoz az önkormányzathoz 
kell for dulniuk, ahová tartoznak. Az ellenőrzéseket
köve tően, amennyiben bebizonyosodik, hogy a jo go -

sult ság fennáll, az igénylők hozzájuthatnak élel mi -
szer csom agjaikhoz.

Ugyanakkor olyan esetek is előfordulnak, ami kor
valakik csak az esztendő második felében szereztek
jogosultságot, ők csak az Uniós pro gram őszi szesz -
szi ója során kerülnek fel a kedvezményezettek listá -
jára.

Itt említjük meg azt is, hogy szerdától elkezd -
ték Nagybányán az élelmiszercsomagokhoz tar -
to zó méz osztását, így akik eddig nem jutottak
hozzá ehhez a termékhez, most igényelhetik.

Egyre több máramarosi
gazda fontolgatja, hogy

felhagy az állattenyésztéssel
Az ok egyszerű: január elsejétől életbe lépett ha zánk -

ban is az Európai Bizottság azon direktívája, amely meg -
tiltja az Uniós normáknak nem megfelelő tej árusítását.

Ily módon a tejtermelők vagy
beszerzik az előírt, nem éppen ol -
csó berendezéseket, elsősorban a
hűtőkonténereket, illetve havonta
ellenőriztetik a szakhatósággal a
tej minőségét, vagy feldolgozzák
a megtermelt tejet, és a tej termé -

keket értékesítik. Ezen kívül egy
harmadik lehetőség is előttük áll:
felhagynak az állattartással.

Sokan ez utóbbi mellett dön te -
nek, mivel a drága berendezéseket
nem áll módjukban beszerezni, és
a tej kötelező bevizsgálásának az

ellenértékét  se m tudják rend sze -
resen megfizetni.

Jegyautomatát
helyeztek
üzembe a

vasútállomáson
Ezentúl nem szükséges fel tét -

lenül a jegypénztárhoz járul nia
annak, aki vonattal szeretne u -
tazni. A vasútállomás épü leté -
ben felállított au tom ata segít -
sé gével ugyanis szinte bárki je -
gyet válthat. Kivételt képeznek
az utazási kedvezményt, vagy
ingyenességet élvezők.

Az au tom ata egyelőre nem túl nép -
szerű az utazóközönség körében. Az
emberek továbbra is a jól megszokott
módon szeretnek jegyet váltani, vagy -
is a jegypénztáraknál, mondván, hogy
így sokkal egyszerűbb számukra. Ar -
ról nem beszélve, hogy az au tom ata
csak bankkártyás fizetést tesz le he tő vé,
amivel nem mindenki rendelkezik.

Kedvezményes bérlet
egyetemistáknak

Féláron utazhatnak az egyetemisták a me -
gyeszékhelyi közszállítási vállalat járataival.

Egy tavaly év végén meghozott városi tanácsi ha -
tározat értelmében, 2014. januárjától bérlet vásár lás -
kor 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe azok az
egyetemisták, akik nagybányai lakcímmel ren del -
kez nek. A kedvezményes bérletet az URBIS-nál le -
het igényelni, a személyazonossági igazolvány és az 
adott tanévre láttamozott diákigazolvány fel muta tá -
sával.

Egészségesebb
kenyeret eszünk

Január 15-től tilos színezékeket használni a ke -
nyér- és pékárugyártás során Romániában. Ezt az
Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökének a
szor galmazására vezették be.

Elméletileg tehát szerdától már nem árusíthatnak a boltokban
olyan péktermékeket, amelyek elkészítéséhez színezékeket hasz -
náltak. Egy kivétel is van: a maláta felhasználásával készülő ke -
nyér esetében engedélyezett az E150AD „keresztnevű” szí ne ző -

anyag használata. Ez tu -
lajdonképpen kara me li -
zált cukor vagy melasz.

Az a  kereskedő, a -
ki ezentúl nem tartja
be ezt a szabályozást,
legkevesebb 1000 lej
büntetésre számíthat.
Az időnkénti szú ró -
pró baszerű ellen őrzé -
seket a fogyasz tóvé -
delmi hatóság végzi,
ugyancsak rá hárul a
fele lős ségrevonás fel -
adata is.

emaramures.ro
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Színe és fonákja

Ki számít profi
gépjárművezetőnek?
Ki a profi sofőr, aki minden szabályt betart, vagy 

aki a lehető leggyorsabban jut el A pontból B pont -
ba, fittyet hányva a szabályokra, és semmibe véve,
hadd ne mondjan, lenézve a többi gépjárművezetőt? 
Másképp teszem fel a kérdést: Ön dolgoztatna pél -
dá ul egy olyan asztalossal, aki nem tartja be a szak -
ma alapvető követelményeit, szabályait? Megcsi nál -
ja ugyan a bútrot, vagy az ajtót, ablakot, de a mes -
ter sége által megkövetelt szabályokat nem tartja be. 
Nem veszi figyelembe a deszka szálazatát, az illesz -
té se ket nem a szabályoknak megfelelően végzi, nem
dol gozza ki a göbös részeket stb.  stb.

Egyszer megpróbáltam elvezetni Kolozsvárig úgy,
hogy közben fokozottan vigyáztam arra, tartsak be
minden közlekedési szabályt. Mondanom sem kell,
kiváltottam a többi autós ellenszenvét és haragját,
többször ledudáltak. Minden igyekezetem ellenére,
több tucatnyi helytelen manővert számoltam össze (igaz,
javarészt a forga lom diktálta helyzetek miatt hágtam 
át a szabályokat), az tán fel ad tam a számolást, mert
rájöttem, ebben a mi felénk oly jellemző, magas entró -
piájú dzsungel-társadalomban lehe tet len messze menő -
en betartani minden szabályt. Mi több, annyi ra hoz zá -
szoktunk már a káoszhoz, hogy néha sokkal job ban
veszélyeztetjük a magunk és a mások testi épsé gét az -
zal, ha megkísérlünk rendszabályok szerint él ni.

Egyébként nem egyszer fordult elő velem, hogy azért, 
mert megpróbáltam betartani a közlekedési szabá -
lyokat, kiváltottam egyes autós társaim dühét. Pél -
dául azzal, hogy a stoptáblánál megálltam, nem csak 
lassítottam, vagy azzal, hogy átengedtem a gyalo go -
sokat a zebrán. Emlékszem, egyszer a RFN-komp -
le xumnál megálltam a stoptáblánál, de bár ne tet tem
volna, mert a hátamnál levő gépkocsivezető sza bá -

lyosan rátenyerelt a dudára, így adva tudtomra, hogy
megvet, amiért betartom a szabályt. Jóformán le sem
vette kezét a duda gombjáról, máris újabb eszement
dudálással ,,szidott le”, amiért megálltam a gya log -
átjárónál, hogy egy gyalogost átengedjek. Ezt köve -
tő en pedig, folyamatos kürtölés közepette, szitkokat
szórva felém megelőzött, nem számított neki a ze b -
ra, vagy a folytonos vonal. Akkor vettem észre, hogy 
egy nő ül a volánnál. Egy másik emlékezetes eset a
Szatmár megyei Gombáspusztán történt, ahol – tud -
ván, hogy közeledem az akkor még üzemelő útszéli
sebességmérőhöz, tartottam magam a megengedett
sebességhez. Egy moldovai kamionos azonban nem
tudta ezt, és – mivel a szemből jövő forgalom miatt
e lőzni nem tudott – mintegy két kilométeren át sza -
bályosan terrorizált, hol lámpázva, hol dudálva, hol
pedig azt mímelve, hogy kamionjával áttapos raj tam, 
ha nem megyek gyorsabban. Mert néha ép pen az úgy -
mond profi gépkocsivezetők viselkednek úgy az uta -
kon, mint holmi amatőrök.

Nos, ezeknek a napjainkban oly gyakori életké -
pek nek a hatására arra gondoltam, célszerű lenne
egy olyan országos balesetmegelőzési kampányt el -
indítani, mely során a szabályosan közlekedők gép -
kocsijára ideiglenes jelleggel felkerülhetne egy ,,pro fi
gépjárművezető” feliratú matrica, a rendszeresen
gyatrán közlekedőket pedig arra kötelezné a rend -
őr ség, hogy – akár büntetés helyett, vagy pót bün te -
tésként – járművükre meghatározott ideig ,,amatőr
gépjárművezető” feliratot tegyenek.  A mai, ,,világ -
há lóba gabalyodott” világ ban ugyanis könnyen meg -
valósítható lenne ez az ötlet, hiszen a rendőrök per -
cek alatt ellenőrizhetik a tényállást adatbázisukban.
Hosszú távon pedig szin te biztos, kifizetődő volna egy
ilyen ,, szégyenfal” üzemeltetése.

Mindennek talán nagyobb visszatartó ereje len -
ne, mint a megemelt büntetéseknek, amelyek to vább -
ra is a kisjövedelműeket sújtanák leginkább. Az új -
gazdagok palántái nevetve fizetik ki zsebpénzükből a 
büntetést, majd kerékcsikorgatva in dulnak tovább
gép kocsijukkal. Ezekről az általában ,,nagy ter me -

tű”, sötét színű és ugyanolyan szél vé dőjű jármű vek -
ről csak annyit: amennyiben tulajaik IQ-ja csak ne -
gyed annyi lenne, mint a járgányok ló erő-szá ma,
Ein stein, ha élne, szégyenkezve húzná meg magát e -
lőttük. Egy ilyen, vagy ehhez hasonló közúti va gány -
nak sokkal nagyobb büntetés lenne az, ha au tója szél -
védőjén egy ,,amatőr (gyenge, gyatra, sat nya) so főr”
feliratú matricát kellene eltűrnie, mint az ezres nagy -
ságrendű büntetés. Az ok egyszerű: a meg bélyegzés
az egóját, a büszkeségét sértené. Higgyék el nekem:
egy férfit, és elsősorban egy említett ka liberű va gány
ficsúrt semmivel sem lehet jobban meg alázni, mint az -
zal, ha nyilvánosan rásütjük, hogy gyat ra gép kocsi ve -
ze tő. Vagy azzal, ha esetleg megje gyez zük: látszik, hogy
a jogsit bónuszként kapta a jár mű höz a keres kedő -
től.

Nem áltatom magam: mindenki hibázik, senki sem
képes tökéletesen, minden pontjában betartani a köz -
lekedési szabályzatot, hiszen a való világban közle -
kedünk, nem pedig a vizsgaívek ideális állapotokat
feltüntető, kétdimenziós szférájában. Gond akkor van,
amikor a legalapvetőbb regulákat sem tartjuk be, a
szabálytalankodásokat pedig halmozzuk.

Ismételten felteszem a kérdést: Ön szerint ki a pro fi 
sofőr, aki minden szabályt betart, vagy aki a lehető
leggyorsabban jut el A pontból B ponba, fittyet hány -
va a szabályokra, és semmibe véve, hadd ne mond -
jam, lenézve a többi gépjárművezetőt? Ön dol goz tat -
na egy olyan asztalossal, villanyszerelővel, épí tész -
szel, aki nem ura a szakmájának, vagy egy szerűen
figyelmen kívül hagyja a tanultakat? Tovább me gyek:
hagyná magát megműttetni egy olyan orvos által, a -
kiről tudja, hogy nem az egyetemen tanultak, hanem 
saját elképzelései, kénye-kedve szerint végzi a mű té -
te ket?

Ugye, hogy nem? Akkor ehhez tartsuk magunkat,
és ne diszkrimináljunk, kivétel nélkül minden szak -
mát eszerint ítéljünk meg. Csak így következhet be a
fordulat, és válhatnak példaképekké – az ön- és köz -
veszé lyes őrültek he lyett – a szabályosan közle ke dők .

Tamási At tila

A Kék-tó volt az idei első
úticél a szatmári

természetjárók számára
Január 4-én, szombaton a felsőbányai Kék-tó környékét vették

célba a Szatmárnémeti Természetjárók, Vadady-Filep Gyula szer -
vezésében. Ez volt 2014 első, újévköszöntő kirándulása.

A társaság reggel 7:20-kor ta lál ko -
zott a szatmárnémeti vasútállomáson.
Innen vonattal utaztak Nagybányáig,
majd a nagybányai állomástól menet -
rend szerinti busszal Felsőbánya köz -
pontjáig. Innen aztán már gyalogosan
folytatták útjukat a meglehetősen me -
redek terepen a Kék-tóhoz, amely egy
beszakadt bányaüregben képződött.

Bár az időjárás itthon még esősnek
mutatkozott, mégis 36 bátor, kitartó ki -
rándulni vágyó indult útnak nagy lel ke -
sedéssel, jó hangulatban. Akiket eli jesz -

tett az eső, később bánhatták, mivel
Nagy bányán száraz idő fogadta a tár -
saságot, és egész nap kellemes ki rán -
duló idő volt, még a nap is kisütött.

A kirándulók Kék-tó partján fo gyasz -
tották el az otthonról hozott ebédet, majd
bejárták a környéket: áfonyabokrok kö -
zött felmentek a közeli, 851 méter ma -
gas hegycsúcsra a kereszt fölött, majd
a szakadékhoz és az Ököri-bánya be já -
ratát és a barlangot is megtekintették.
Lenyűgözte őket a hegytetőről látható
gyönyörű panoráma is.

Mivel nagy igény mutatkozik, Va da -
dy-Filep Gyula rendszeressé tervezi ten -
ni a túrákat. Az idei évben előre lát ha -
tóan kéthetente, vasárnap tervez majd
rövidebb kirándulásokat, az időjárás
függvényében. A tervezett túrákról i dő -
ben értesítik majd az érdeklődőket. A -
mint megérkezik a melegebb idő, akár

több napos kiruccanásokra is számítani 
lehet.

További kedvcsináló képeket a Szat -
márnémeti Természetjárók facebook cso -
portjának oldalán találni. A csoport, a -
mely természetbarát, túrázni vágyó ér -
deklődők csatlakozását szeretettel várja!

szatmar.ro

195 éve született

Szilágyi István református
főiskolai igazgatótanár, író, az

MTA levelező tagja
Nagykállón látta meg a nap -

világot, 1819. január 6-án. Szü -
lőhelyén végezte el a hat gim ná -
ziumi osztályt, majd 1834-ben a
Debreceni Református Kol légi -
um felső osztályába iratkozott
be, és két évig a teológiára járt.

Az 1840/41-es iskolaévben föl -
es küdött felügyelővé és egy szer -
smind a gimnáziumi V. (po éti -
kai) osztály köztanítójává ne vez -
ték ki a kollégiumban, ahol 1842
tavaszáig maradt. Ekkor a nagy -
szalontai református egyház meg -
hívta az ottani iskola igaz gatá sá -
ra, ahol március 20-án foglalta
el tanári állását. Arany Jánosnak 
debreceni tanulótársa volt és ba -
rátságuk Szalontára mentével to -
vább erősödött, barátja a pálya -
kezdésére ösztönző hatással volt.
Két év múlva Nagyszalontáról
külföldi egyetemekre indult, út -
ba ejtvén Pestet, ahol rövid tar -
tózkodása alatt megismerkedett
Petőfivel is, egy ideig együtt is
laktak. Vele való barátságát erő -

sítette, amikor megtudta, hogy A -
ranynak lelkes buzdítója volt az
írásra, ezt írja Aranyhoz: „... írd
meg neki, hogy eddig is szeret -
tem, de most még jobban sze re -
tem, azt tudva, hogy ő ösztönzött 
téged az írásra.” Külföldi tanul -
mányútjáról hazatérve, 1845. szep -
tember 25-én a mára marosszi geti
hittani tanszékre választották meg.
1850-ben, amikor igazgatónak
választották, szózatot írt a hazai
protestánsokhoz, ennek ered mé -
nyeként jelentős adományok foly -
tak be a tanintézet pénztárába.
Buzdított, dolgozott, lan kadat lan
hévvel, hogy a tanintézményt tör -
ténelmi terjedelmében megtart -
hassák. A Mag yar Tudományos
Akadémia 1846. de cem ber 20- án

levelező tagjává választotta. Ta -
nárkodásának negyvenéves ju bi -
leuma alkalmával a király Fe -
renc József-renddel tüntette ki.
Mint főiskolai igazgató 1896-ig
működött; ekkor nyugalomba vo -
nult. Mellszobrát 1899. május 7-
 én leplezték le Márama rosszi ge -
ten.

1840-ben és 1841-ben a Kis -
faludy Társaság pályadíját el nyer -
te Árpád című költeményével és 
a Csák és a királyleány című el -
beszélésével. 1843-ban az MTA 
a Szókötéstan szabályai című
nyelvészeti munkáját jutal maz -
ta. Egyháztörténeti, hely tör téne ti 
és pedagógiai műveket is írt.

Máramarosszigeten hunyt el, 
1897. április 12-én. (Wikipedia)

Szilágyi István portréja a
Vasárnapi Újságban
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105 éve született

Dr. Barna Béla matematikus,
egyetemi tanár

Barna Béla a 20. századi tudós ta ná rok jellegzetes képviselője volt.
Peda gógus családból származott, édesapja és anyai nagyapja publikáló
néptanítók vol tak. Az intellektuális család gazdag könyv tárat gyűjtött össze.

1909. március 30-án született Má -
ra ma rosszigeten. Szülővárosában kezd -
te meg iskolai tanulmányait, majd a nyír -
egyházi Kossuth Gimnáziumban foly -
tat ta. 1926-ban érettségizett, közép is ko -
lai évei alatt bejáró volt Nyírszőllősről. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten kezd -
te, majd a debreceni Tudomány egye tem -
en folytatta. Budapesten Fejér Lipót, Ra -
dos Gusztáv, Tangl Károly, Fröhlich I zi -
dor tanították. Matematika-fizika sza -
kos tanári diplomáját 1931-ben sze rez -
te meg. Fizetéses állásra nem számít ha -
tott, így az egyetemen maradt díjtalan
gyakornoknak, illetve előadásokat tar -
tott a Tanárképző Intézetben a mate ma -
tika-fizika szakos tanárjelölteknek. Tu -
do mányos kutatásait hallgató korában
kezdte el. 1932-ben doktorált. Doktori
disszertációja: A médium arit metiko- ge -
ometrikum elméletéhez. Utána még más -
fél évig volt ÁDOB-os alkalmazott az
egyetemen, óraadói állást 1935-ben ka -
pott Nagykállóban, 1941-től rendes ta -

nár a debreceni Fazekas Gimnázium ban.
Az 1942/43. tanévet ösztöndíjjal Bécs -
ben töltötte, a Collegicum Hungari cum -
ban. A második világháború idején
többször volt katona, először a deb re -
ceni gépkocsizó vonatosztálynál, majd
a Dunántúlon és Ausztriában, ahol
1945-ben Passau mellett hadi fogság -
ba került. 1946 áprilisában szabadult. 
Hazatérése után folytatta közép isko -
lai tanári munkáját, de közben a deb -
receni Tudományegyetem Mate mati -
kai Intézetében külső előadó. 1951- től
az egyetem alkalmazottja, 1951-53 kö -
zött adjunktus, 1953-1970 között do -
cens, 1970-től egyetemi tanár a Való -
színűségszámítási és Alkalmazott Ma -
tematikai Tanszéken. 1965-66-ban az 
egri Pedagógiai Főiskola Mate mati -
ka Tanszékén tanszékvezető tanár, mel -
lékállásban. 1976-ban nyugdíjazták, de
mint a Publicationes Mathematicae
főszerkesztője még egy évtizedig be -
járt az egyetemre.

1957-ben szerezte meg a kandi dá -
tusi, 1970-ben a tudományok doktora
fokozatot. Tudományos kutatásainak a 
tárgya az iteráció elmélet. 12 dolgozata 
jelent meg. Munkásságát a referáló fo -
lyóiratok elismerőleg méltatták.

Középiskolai tanári munkáját a hi -
vatalos szervek is kiválónak minő sí tet -
ték. Tárgyi tudása imponálóan kiemel -
kedő volt, diákjai felnéztek rá és büsz -
kék voltak mindig arra, hogy tanáruk
az egyetemen is tart előadásokat. Ta -
nítási óráira alaposan, lelkiismeretesen 
felkészült, órái tervszerűek, minta sze -
rűek voltak. Igen ügyesen kísérletezett, 
jó gyakorlati érzékkel és technikai tu -
dással rendelkezett. Magyarázata vilá -
gos, tömör volt, de a tanulókat is be von -
ta a közös órai munkába. Tanításának
eredménye igen jó volt, tanítványai sze -
rették, becsülték. Színes egyénisége, a
tárgyai iránti szeretet felébresztése, a
korszerű tanítási módszerek, a köz vet -
len tanár-diák viszony, ami a tanítási
órán kívül is fennállt - volt sikerének
titka. Igazságosan osztályozott, vi szont
megkövetelte a tudást.

Hosszú középiskolai gyakorlatának 
hatása egyetemi oktatói-nevelői munká -
jában is érezhető volt. Mindig minden
hallgatót ismert. Tárgyait meg tudta sze -
rettetni hallgatóival. Tanári tapasz ta la -
tait kamatoztatta a tanárszakos hall ga -
tók tanári pályára való felkészítésében, 
illetve szakfelügyelőként. Előadásait pre -

cízen, a didaktika követelményeinek
megfelelően tartotta, de egyben ötle te -
sen és kedélyesen.

Matematika módszertani óráit na -
gyon sokat hasznosították, tapasz tala -
tai, gondolkodásmódja a matematika ta -
nárok százaira volt hatással.

14 tudományos dolgozata és 2 jegy -
zete jelent meg.

Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dol -
gozója; Emlékplakett a TTK 25. évf or -
dulója alkalmából - 1975; Munka Ér -
demrend ezüst fokozata - 1976.

A mek.oszk.hu és a fmg.hu nyomán

Márciusban 10 éves a
Nagybánya.ro

Idén lesz 10 éve, hogy megalakult a Nagybánya.ro
portál, Nagybánya és az egész Bányavidék
közösségteremtő virtuális hírplatformja.

Portálunk partneri viszonyban áll a
Bányavidéki Új Szó nyomtatott saj tó -

ter mékkel és a Teleki Mag yar Ház hír -
folyamával, valamint több erdélyi ma -
g yar sajtótermékkel is. 

A megalakulás óta sokat bővült a
honlap, társoldalakkal gyarapodott (Mű -
vésztelep, Iskoláinkért, Gyermekeinkért
Egyesület honlap, Főtér Fesztivál ol dal
stb.), kulturális és történelmi rova tok -

kal (Nagybányai kortárs irodalmi ol dal,
Nagybányai Pan theon, A régi Nagy bá -
nya, Nagybánya az irodalomban stb.),
és nem utolsó sorban, naponta friss, he -
lyi, főleg a mag yar közösséget foglal -
koztató híreket közöl. 

Mint minden kisebbségi és szór vány -
beli mag yar sajtótermék, a Nagy bá nya.ro
is folyamatosan anyagi gondokkal küzd.
Eddig a portál túlnyomó részt az ön kén -
tesség elve alapján működött. Az u tób -
bi évek mérlege szerint az átlagos be -
vé tel évente (amelynek 95%-a elnyert
pályázatokból származó támogatás) a ki -
adások egynegyedére volt elégséges (a 
fennmaradó háromnegyed részt, mint be -
fektetett munka, önkéntesen végez tük el).

Mivel a hírportál külalakra és funk -
cionálisan a 10 év alatt elavult, a kerek
évfordulóra újra szeretnénk építeni (e -
gyelőre csak a hírportál részt, a fix és
társoldalakat meglévő formájukban csat -
lakoztatnánk). Az új hírportál a mai vir tuális 
kommunikációs igényeknek, mond hat -
nánk vívmányoknak megfelelő módon 
lesz felépítve, így egy dinamikus, mo -
d ern, de a földrajzi és közösségi sajá -

tosságainkhoz hű információs plat for -
mot szeretnénk létrehozni. 

Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, 
magánszemélyeket, intézményeket és
kereskedelmi társaságok képviselőit, ha
szeretnének hozzájárulni tervünk meg -
valósításához, jelezzék szándékukat e-
 mail címünkön, vagy telefonon (szer -
kesztoseg@nagybanya.ro, 0745 363 441).
Támogatási szerződést is tudunk szol -
gáltatni a Virtuális Nagybánya Egye -
sü let - a Nagybánya.ro-t üzemeltető ci -
vil szervezet nevében. 

Értékeljük és megköszönjük a pro -
jekt bármilyen más módon történő tá -
mogatását is. Az együttműködő cé gek -
nek természetesen ingyenes rek lám felü -
leteket is biztosítunk. 

A tervünk eddigi támogatói: Esbal 
Rulmenti (Karsay Gábor), Stu dio Z (Ma -
rosán Zoltán műépítész). Köszönjük!

Köszönjük előre is a további támo -
gatóknak!

A megújult Nagybánya.ro remél he -
tőleg március 15-én (a honlap szü le tés -
napján) kezd üzemelni. 

Pintér Zsolt portál szerkesztő

Péter Károly jegyzete:

Nem jó világ van
Ma nem jó világ van, mert mindent lehet kapni. Az egyenlet túl egyszerű:

kérsz, kapsz, fizetsz. Semmi élcelődés, semmi macera, semmi élvezet, semmi
harc. A bevásárlás egyhangú, szomorú, örömtelen, lélektelen, rideg.

Valamikor jó világ volt, mert mindenért sorba kellett állni: lisztért, vécé -
papírért, vattáért, szalvétáért, sima kárpáciért, mosóporért, és még ki tudja,
mi mindenért. Csak egy példa: szép emlékeket őrzök az akkori benzinkutak ki -
es tájairól. Egy borongós őszi napon a Felsőbánya-úti benzinkutat céloztam
meg, de úgy, hogy a hosszú útra Giródtótfaluból indultam. Csak két nap múl -
va pillanthattam meg – a felkelő nap fényében – a benzinkút sárga épít mé -
nyét. Csodák csodája: éppen akkor fogyott el a benzin. De minden jó, ha vége
jó: estére mégis otthon voltam, lefeküdtem, és csak másnap este keltem fel. Em -
lékszem, akkor éjjel azt álmodtam, hogy kirúgtak a szolgálatból.

Sorban álltunk, de legalább szórakoztunk, vicceket mondtunk, politi zál tunk,
barátokat szereztünk, vodkát ittunk, hogy ne fázzunk. Ha benzinért álltunk sor -
ba, elemózsia mindig volt nálunk. Nagy közös evészetet rendeztünk ilyenkor,
sokszor még tűzet is raktunk az árokparton. Boldogan nyomtuk egymás ko csi -
ját: ha tíz métert sikerült haladnunk, az már rekordnak számított.

Csak a pénz viselkedik most is úgy, mint akkor: a szegényeknek most is ke -
vés van belőle, mindig a gazdagokhoz és a politikusokhoz húz, fémből és mű a -
nyagból van, nem gumiból… Nálam a postás most is csak egyszer csenget egy 
hónapban. A pénztárnál ugyanúgy sorba kell állni, mint annak idején, és u -
gyanannyit vakaródzunk, míg előkotorjuk soványka zsebeinkből az elégséges
pénzmennyiséget. 

Abban a jó világban csak szórakoztató ingyen cirkusz volt, kenyér kevés; a
mai címbéli világban cirkusz is van, kenyér is, csak a pénz egyre kevesebb. 

Írhatok és mondhatok én bármit, úgy látszik, hogy az utolsó szó mindig is a 
pénzé volt és lesz is, úgyhogy elmélkedésem máris befejezem. Viszlát, a jövő
héten.
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Szőke nő elveszíti a kutyá -
ját. Odamegy hozzá egy pasi,
és azt mondja neki:

- Asszonyom, mi történt?
- Elvesztettem a kutyámat.
- Ne aggódjon, a kutya okos

állat, majd hazatalál magától.
Mire a szőke nő:
- Tudom. De mi lesz velem?

***
- Hogyan nevezed azt a nőt,

aki mindig tudja hol van a fér -
je esténként?

- Özvegy.

***
Egy vak férfi bemegy a kocs -

mába, leül a pultnál egy szék -
re. Kitapogatja a mellette ülő
embert és kérdezi tőle:

- Akar hallani egy szőke
vic cet?

Mire az így felel:
- Ide figyeljen, én is szőke

vagyok. Itt áll mögöttem egy
százhúsz kilós birkózó bará tom,
ő is szőke. A kocsmáros is sző -
ke. És van itt még két nagy da -
rab fickó a pultnál, mindketten 

szőkék. Biztos, hogy el akarja
mondani nekünk azt a viccet?

- Inkább nem. Nem aka rom
ötször elmagyarázni.

***
- Mit gondol a férfi a gyer -

tyafényes vacsoráról?
- Biztos kiment az áram!

***
Megkérdezik a szőkét, a

bar nát, és a vöröset:
- Ha lehetősége lenne egy

űr utazásra, ön hová szeretne
menni?

- Én a Marsra - mondja a
vörös.

- Én a Holdra - mondja a
barna.

- Én a Napra - így a szőke.
- Dehát ott megsül, hölgyem!
- Akkor menjünk éjjel!

***
- Mit kell adni egy férfi nak,

akinek mindene megvan? 
- Egy nőt, aki megmutatja,

hogyan használja ezeket.

***
Egy szőke lány vizsgázik a

főiskolán. Az írásbeli vizsgán
tesztet kell kitölteni, igen-nem
válaszokkal. A vizsga elkez dő -
dik, a lány gyorsan elővesz a
tárcájából egy érmét, elkezdi do -
bálni, és sorban írja be a vála -
szo kat, ha fej, akkor igen, ha í -
rás, akkor nem.

Gyorsan elkészül, míg a töb -
biek igencsak törik a fejüket és 
izzadnak a papírjaik fölött.

A felügyelő tanárnak fel tű -
nik, hogy az utolsó öt percben, 
amikor már mindenki kész, a
szőke lány újra elkezdi do bál -
ni a pénzérmét, és egyre ide ge -
sebb. Odamegy hozzá, és meg -
kérdezi:

- Hát maga mit csinál?
- Ellenőrzöm a válaszaimat.

***
- Hogyan tartsd távol a fér -

jedet a bejövő e-mailjeid elol -
vasásától?

- Nevezd át a könyvtárat
Használati útmutató-nak.

***
A főnök nem túl elégedett az

új titkárnőjével. Hosszan csöng
a telefon a titkárnő asztalán, de 
az meg sem mozdul. Főnöke dü -
hösen rászól:

- Fel kellene vennie a te le -
font.

- Jó, jó, de olyan fölös le ges,
úgyis mindig magát ke re sik...

***
- Mit jelent az egyenlő mun -

kamegosztás egy kapcsolat ban?
- Mi főzünk, ők esznek. Mi

mosunk, ők bepiszkolnak. Mi
vasalunk, ők gyűrnek.

***
Szőke nő meséli a barát nő -

jének.
- Képzeld, tegnap épp a ked -

venc sorozatomat néztem, egy -
szer csak csöngetnek. Kime gyek,
kinyitom az ajtót, nézek jobb -
ra, nézek balra, senki. Vissza men -
tem a szobába, amikor megint
csöngettek. Kinyitom az ajtót,
nézek jobbra, nézek balra, sem -
mi. Éppen leülök, amikor megint
csöngetnek. Dühösen kime gyek.
Nézek jobbra, nézek balra, sem -
mi. Hát akkor látom, hogy az a
hülye postás pont középen áll...

Traian Băsescu

Vic tor Ponta

Crin Antonescu

A titkosszolgálat egy újfajta módszert akar bevetni, ezért
új tagoknak felvételt hirdet. Biztosra akarnak menni, úgy hogy
a jelentkezőket alávetik egy tesztnek, amely bizonyítja, hogy
minden utasítást kérdés nélkül követni fognak. A hirdetésre
je lentkezik három nő. Mindhármat elhívják egy megadott cím -
re, ahol egy nagy fekete ajtó előtt kell várakozniuk.

Az első nőt odahívják az ajtóhoz, ezzel a szöveggel:
- A szobában van a férje, itt ez a pisztoly, menjen, és lője le!
A nő nyel egyet, de elveszi a pisztolyt, és bemegy az ajtón.

A titkosszolgálat emberei kint várakoznak. Eltelik 5 perc, sem -
mi. Tíz perc múlva a nő zokogva rohan ki az ajtón:

- Én megpróbáltam, de nem megy. Nem tudom megtenni!
- Semmi baj asszonyom, ön nem a mi emberünk.
Odahívják a második nőt. Neki is átadják a fegyvert.
- Odabent van a férje. Lője le!
A nő bemegy a helyiségbe, de öt perc sem telik el, s máris

kirohan.
- Sajnálom, nem tudom megtenni!
- Semmi baj, menjen csak haza.
Végül odahívják a szőke nőt.
- A szobában van a férje. Ölje meg!
A nő magabiztosan lép a helyiségbe. Eltelik egy perc, sem -

mi. Eltelik két perc, semmi. Kisvártatva lövések hallat sza nak:
egy, kettő, három. Majd ordítás, csapkodás, dulakodás hal -
lat szik. Néhány perc múlva a szőke nő véresen, zihálva lép ki
a szobából:

- Hé fiúk! Azért szólhattatok volna, hogy ezek vaktöl té -
nyek. A székkel kellett agyonvernem az átkozottat!

Férfi, az aki...
... úgy tesz vissza minden üveget a hűtőbe, hogy csak egy

korty ital van az alján.
... minden poharat, amiből iszik, a lakás különböző pont -

jain helyez el, előszeretettel a virágcserepek mellé.
... 2 órát utazik 30 fokos melegben, hogy egy kocsit meg néz -

zen, de ha te megkéred egy 2 perces kitérőre, húzza a száját.
... ha Forma 1 van, képes reggel 5-re felhúzni az órát és

felkelni hétvégén, de ha téged kell 8-ra dolgozni vinnie tuti,
hogy miatta késel el.

... hetente egyszer, amikor töltőre teszi otthon a telefonját, 
otthon is felejti.

... -nek a 3 éves gyereke, ha azt mondja télen, hogy reggel
papucsban hozta az anyja a bölcsibe, akkor el is hiszi és úgy
viszi haza.

... aki minden nevezetes ünnepet pár nappal később kö -
szönt.

... -nek az anyja ,,ezt” az ételt nem ,,így” szokta főzni.

... aki nem érti, miért nem a szülei háza mellett akarsz é -
pítkezni.

... aki, ha beteg, rögtön béna is lesz, de ha Te vagy beteg,
akkor is lebénul.

... -nek egy tárgy megkeresése egyet jelent a szoba kö ze -
pén való megállással és a ,,nem tudod, hol van?” kérdés fel -
tevésével.

... akkor ér csak 50 banit, amikor a bevásárlókocsit tolja.



Vaslui a legszegényebb,
Erdély köszöni, jól van

Románia az EU-s országok között második a listán a szegény ség -
nek való kitettség tekintetében. A közhiedelemmel ellentétben nem a
székelyföldi megyék a legszegényebbek.

A társadalmi kirekesztettség és a sze -
génység Románia lakosságának a 42%-
 át sújtja, a helyzet tavaly óta súlyos bo -
dott: 2012-ben még csak 40,2%-os volt
ez az arány. Romániát a feketelistán csak
Bulgária előzi meg, a szomszédos or szág
49%-on áll, míg az EU-s átlag 25% - de -
rül ki a Cap i tal által ismertetett ada tok -
ból. 2011-ben Románia lakosságának
4,74%-át fenyegette szegénység, ebbe
a kategóriába olyan emberek tartoztak, 
akik jövedelme az országos átlagjö ve -
delem 60%-át sem érte el. 6,28 millió
lakos nélkülözött, 1,14 millió személy
nem dolgozó vagy munkanélküli sze -
mé lyekkel élt együtt egy háztartásban.
Az Európai Bizottság tavaly ősszel fel -
szólította a román hatóságokat arra, hogy
a 2014-2020-as időszakban foglalkoz -
zanak komolyan a szegénység felszá -
mo lásával: dolgozzanak ki progra mo -
kat a probléma kezelésére, és alapokat
is különítsenek el erre a célra.

Különben uniós szinten Románia
rendelkezik a legnagyobb arányú vidé -
ki lakossággal,

az összlakosság 45%-a lakik
falun.

Az Országos Statisztikai Hivatal
2010- es adatai szerint vidéken az el sze -
gényedés veszélye négyszer maga sabb,

mint városi környezetben, ahol csak a la -
kosság 2,2%-át fenyegeti ez a veszély,
szemben a vidéken becsült 8,8%-kal.

Regionális bontásban az elszegé nye -
dés és a társadalmi kirekesztettség ve -
szélye az ország északkeleti és délke -
le ti részén, Olténia délnyugati, és Ha -
va salföld déli részén a legmagasabb. A 
másik véglet Bukarest-Ilfov, ahol az el -
szegényedés veszélye az országban a
legalacsonyabb, a nyugati régió is sta -
bilnak számít, a délnyugati országrész
2007 óta pozitív irányba mozdult el,
55,4%-ról 21%-ra (2011-ben).

A szegénység a monoindusztriális
vá rosokat (például bányavárosokat), az
elöregedő lakosságú vagy elnép te le ne -
dő kisvárosokat, mezőgazdasági vagy
újonnan alapított városokat érinti legin -
kább.

A kisvárosok a fejletlen infrastruk -
tú ra és szolgáltatások (szállítás, egész -
ség ügy, oktatás), az ipari és gazdasági
átszervezés miatt alig képesek lehe tő -
séget nyújtani a lakosság foglalkoz ta tá -
sára, ezen tényezők eredményeképpen a
lakosságnak alacsony és bizonytalan jö -
vedelme.

A Világbank által készített kimu ta -
tás szerint Románia legszegényebb zó -
nái Moldva, Havasalföld és Olténia dé li
része, piros kódjelzéssel

Botosani és Vaslui megyét
jelölték be.

Sötét narancssárga jelzés Sucea vá -
tól Vrancea megyén keresztül Olt me -
gyéig húzódik. A térképen Buka rest-
 Ilfov az egyetlen fehér, azaz szegény -
ség által nem veszélyeztetett régió.

Borboly Csaba Hargita megyei ta -
nácselnök a Világbank által készített
térkép apropóján írt blogbejegy zésé -
ben hangsúlyozta: nem a székelyföldi
megyék Románia legszegényebb me -
gyéi, amint azt a román sajtó szokta e -
lőszeretettel hangoztatni.

„Ami Hargita megyét illeti, azonos
kategóriában szerepel Fehér, Szeben,
Bihar, Arad megyével. Valójában csak 
néhány megye, Temes, Hunyad, Kolozs
és a Bukarestet magában foglaló Ilfov

megye rendelkezik jobb helyezéssel,
mint Hargita megye. Ahogy elnézem,
Maros egy osztályozással, Kovászna ket -
tővel szerepel hátrébb” – írta a blogjá -
ban a tanácselnök.

Borboly szerint veszélyes az, hogy
Hargita megyei politikusok is átveszik
és terjesztik a székelyföldi megyék sze -
génységére vonatkozó diskurzust, amit 
ő maga kifejezetten károsnak tart. Sze -
rin te ha ezt hangoztatják, akkor nem
kell csodálkozni azon, ha a fiatalság el -
vándorol. Arra buzdít mindenkit, hogy
ne becsülje alá az eredményeiket, hi -
szen Hargita megye országos szinten
az erős középmezőnyben szerepel.

„Egészséges versenyképes alapo kon
áll a székelyföldi gazdaság, lesz ez még
sokkal jobb is az egész közösségnek” – 
írja a blogján Borboly. (transindex)
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Január végén

Megyénkbe látogat a
Nagyvárad Táncegyüttes!

Nagybányán és Máramarosszi ge -
ten is fellép január végén a Nagy vá rad
Táncegyüttes, a Szigli ge ti Színház tár -
sulata! Az együttes tag jai iskolá sok -
nak a „Táncos törté ne lem óra” és a
„Tán cos földrajzóra” cí mű előadá su -
kat játsszák, a felnőtt kö zönség előtt
pedig a „Szerelemkert - vigyázó lá -
tomás” című nagysikerű e lőadá suk -
kal terveznek fellépni.

A táncegyüttes célja, hogy egy o -
lyan korban, amikor a legtöbb em ber
a csárdásról is csak felületes, gyakran 
valótlan információkkal rendelkezik, s
a mag yar nótát véli népzenének, meg -
mutassák a népi kultúra igazi arcát,
annak mérhetetlen gazdagságába nyújt -
sanak betekintést.

A „Táncos történelemóra”
keretében a különböző tánctör té ne ti 

korokat ismertetik a nagyváradiak,
megismertetik az érdeklődőkkel a né -
pi hangszereket, s az egyes tájegy sé gek -
re jellemző hangszerösszeállí tá so kat.

A „Táncos földrajzóra”
című előadás a néptáncok néprajzi 

tájegységek szerinti változatosságát
mutatja be, érdekes-játékos párhu za -
mokba állítva a tájegységek zenére,
táncra, viseletre és szokásokra kifej -
tett hatásait.

A „Szerelemkert”
című, úgynevezett „vigyázó láto -

más” rendezője-koreográfusa nem más,
mint az Erdély-szerte elismert Orza
Călin. Az előadás kalotaszegi tán cok -
ra épül, alapötlete a magyargyerő mo -
nostori (Kalotaszeg) templom olda -
lán található, keblén kígyókat szop ta -
tó „ma dárleány” pogánykori szob ra.
Megje le nik az örök ellentét, az egy -
másért és egymás el len harcoló férfi
és nő alakja...

Az előadások rendje:
JANUÁR 28., KEDD
12:00 - Táncos történelemóra,

helyszín a Nagybányai Bábszínház
13:00 - Táncos földrajzóra, hely -

szín a Nagybányai Bábszínház
18:00 - Szerelemkert, vigyázó lá -

to más, helyszín a Nagybányai Vá ro -
si Színház

JANUÁR 29., SZERDA
12:00 - Táncos történelemóra, Má -

ramarossziget (a pontos helyszín
még nem ismert)

13:00 - Táncos földrajzóra, Má ra -
marossziget

A jegyek ára a diákelőadásokra
5 lej (előadásonként), a „Szere lem -
kert” c. felnőttelőadásra 10 lej diá -
koknak és nyugdíjasoknak, vala -
mint 15 lej felnőtteknek.

Kétszázezer határon túli
mag yar voksolhat tavasszal
Összesen max i mum 2-3 mandátum sorsába szólnak bele tavasz -

szal a választásra regisztráló határon túli magyarok.

Az Országgyűlés nemzeti összetar -
tozás bizottságának elnöke szerint a
Fidesz–KDNP-kormány elérte, hogy
egységesebb lett a hazai nemzet po li ti -
ka, és jelentős szemléletváltással ma már
szövetségesként tekint a diaszpórában
élő magyarságra.

Potápi Árpád János (Fidesz) az MTI-
 nek adott interjúban a testület elmúlt
három évét értékelve emlékeztetett ar -
ra, hogy a bizottság feladata első sor -
ban a Kárpát-medencében és a világ -
szerte szétszórva élő magyarság segí té -
se, parlamenti képviselete, valamint az
őket érintő jogszabályok vélemé nye -
zé se. A testületnek ezen túl feladata a
határon túli magyarságot tömörítő pár -
tokkal, történelmi egyházakkal, civil
szervezetekkel való kapcsolattartás is.
A grémium egy kivétellel minden ha tá -
ron túli, magyarok lakta régióban tar -
tott kihelyezett ülést, amelyet utol só -
ként Horvátországban a tervek szerint
2014. februárban rendeznek meg.

A nyugati magyarság felé
A bizottsági elnök fontos válto zás -

nak nevezte, hogy a jelenlegi kormány
elsőként tekint szövetségesként a nyu -
gati magyarságra, amelyet a szocia liz -
mus évtizedeiben ellenségnek tartot tak,
az azt követő húsz évben pedig az a -
nyaország próbált kapcsolatot kiépí te -
ni velük. „Büszkéknek kell lennünk rá -
juk, mert szorgalmukkal, akarat erejük -
kel bizonyították, hogy a világ bár mely

részén megállják a helyüket” – fogal -
ma zott.

Kitért arra, hogy a szomszédos or -
szá gokban eltérő a mag yar kisebbség
helyzete; mint utalt rá, Szlovákiában nem
megoldott a kettős állampolgárság kér -
dése, amit jelez az is, hogy kevesen kér -
ték az egyszerűsített honosítást. Hoz zá -
tette: a probléma megoldására szűk le -
hetőség van, miután Szlovákia mere -
ven ragaszkodik álláspontjához, amely 
nem ismeri el a kettős állampol gár sá -
got. Bár Ukrajna hasonlóan alkotmány -
ellenesnek tartja a kettős állampol gár -
ság intézményét, az ukrán állam nem él 
szankciókkal a mag yar állampol gár sá -
got felvett magyarokkal szemben.

Határon túli szavazók
2010-től 500 ezren vették fel a  ma -

gyar állampolgárságot az egyszerű sí -
tett eljárás keretében, és közülük de cem -
ber 20-ig több mint 87 ezren regiszt rál -
tak a 2014-es országgyűlési válasz tás -
ra. Úgy vélte, a regisztrálók száma el
fogja érni a 200 ezer főt. Ez a sza va zat -
szám legfeljebb 2-3 mandátum sorsá ról
fog dönteni, ami most nem befolyá sol ja
a választás eredményét – mondta.

(MTI)

Jegyekért a jövő héttől lehet érdeklődni, a Teleki Mag yar Házban.
Tel: 0262-212668; 0744-919166; 0740-751490



Mindennap lefutott
egy maratont tavaly

egy új-zélandi házaspár
Világcsúcsot állított fel egy új-zé -

landi házaspár, miután az elmúlt év
minden napján lefutott egy maratoni
távot Ausztráliában. Futásukat január
elsején fejezték be, amikor egy ex tra ma -
ratont futottak Mel bourne-ben. A 366
mara toni futással több mint 15 300 kilo -

mé tert tettek meg Ausztráliában. A 64
éves Janette Murray-Wakelin és a
68 éves Alan Murray minden nap haj -
nali négy órakor kelt, hogy egy év alatt
körbefuthassa Ausztráliát és Tasmánia
szigetét. A házaspár vegetáriánus, ezért
naponta 30 banánt is elfogyasztottak
út jukon a sok-sok gyümölcs- és zöld -
séglé, gyümölcs- és zöldségsaláta mel -
lett - adta hírül a The Daily Tele graph
brit napilap honlapja. Útjukon futottak
ciklon szélén, áradások, bozóttüzek
mentén, jégesőben, utóbbi miatt meg is 
kellett szakítaniuk a futást, hogy fél -
órával később újult erővel folytat has -

sák útjukat a zord időben. Az első né -
hány hét nagyon fájdalmas volt, akkor
kellett betörni magunkat. Utána már
napról napra könnyebb volt - mondta
Murray az ABC ausztrál rádiónak. Fu -
tásukkal megdöntötték a belga Stefan
Engels 2011-ben felállított rekordját,
aki egy év alatt 365 maratoni távot fu -
tott le. Futásával a házaspár adományt
gyűjtött egy alapítványnak. (mti)

Miniszteri kitüntetést
kapott egy

cseh farkaskutya az
afganisztáni harcaiért
Miniszteri kitüntetést kapott a cseh

hadsereg Athos nevű németjuhásza,
amely 2012 afganisztáni bevetése so -
rán súlyos sebesüléseket szenvedett. A
kitüntetést - egy nyakörvet, egy nagy
bivalycsontot és egy plakettet - Vlas ti -
mil Picek védelmi miniszter szemé -
lyesen adta át Athosnak az észak-cseh -
országi Liberechez közeli Chotyn lak -
tanyájában. A farkaskutya számára
nem ez az első elismerés; kitüntetést
kapott már az amerikai hadseregtől is,
Athos életét ugyanis amerikai orvosok
mentették meg. A robbanóanyagok ke -
resésére kiképzett farkaskutya két hó -
napja teljesített szolgálatot a logari tá -
maszponton, amikor azt 2012 szep tem -
ber végén rakétatámadás érte. Az egyik
rakéta Athost is súlyosan megsebesí -
tette, de az amerikai orvosok többszöri
gyors műtétje következtében sikerült
megmenteni az életét. Később a ram -
steini NATO-bázison ápolták Német -
országban. “A kitüntetéssel szeretnénk 
felhívni a figyelmet arra, milyen rend -
kívül fontos szerepet töltenek be a jól

kiképzett kutyák a hadseregben. A ka -
tonák olyan segítőjéről van szó, ame -
lyet bizonyos helyzetekben semmiféle
mod ern technológia nem tud helyet te -
síteni” - jelentette ki a cseh védelmi
miniszter. Athost eredetileg tavaly
szeptemberben tüntették volna ki, de a
ceremóniát elhalasztották. A kutya ve -
terán státuszt élvez, de januárban újra
megvizsgálják, és ha állapotát megfe -
lelőnek találják, újra szolgálatba állhat.

A zászlók színei jólétről
vagy szegénységről

is árulkodnak - állítja
egy tanulmány

Egy ország jólétéről is árulkodnak a 
lobogóján látható színek egy új-zé lan -
di tanulmány szerint, amelyben 194
ország zászlóinak színkombinációit
vizsgálták. A fehér jólétet hoz, a zöld
szín viszont a szegénységgel függ
össze. A Can ter bury Egyetem kutatói
azt találták, hogy minél több a fehér
szín a nemzeti lobogóban, annál ma ga -
sabb az országban az egy főre jutó
GDP, míg a zöld szín a szegénységhez
kapcsolódik. Az új-zélandi zászlón a
leggyakoribb – a sötétkék, a piros és a
fehér alkotta – színkombináció látható, 
amely a három színt használó zászlók
több mint 55 százalékán megtalálható
– mutatott rá Christoph Bartneck, az
intézmény professzora. Mint elmond -
ta, azzal a 12 színnel kalkuláltak, ame -
lyek a leggyakrabban előfordulnak a
nemzeti lobogókon. A színek elosztása 
változó, és a piros, a fehér, a zöld és a
sötétkék teszi ki együttesen a zászlók
felületének majdnem 75 százalékát –
tette hozzá a szakember. “Annak elle -
né re, hogy egyáltalán nincsen ok-oko -
zati összefüggés a zászlón használt szí -
nek és az adott ország népjóléti és gaz -
dasági mutatói között, a lobogókon
sze replő zöld szín mégis – közvetett
módon – kapcsolatba hozható a sze -
génységgel” – mondta Christoph Bart -
neck. A kutatók a különböző szín kom -
binációk népszerűségét is vizsgálták,

és arra jutottak, hogy egy új ország
számára a sötétkék és a piros alkotta
színkombináció lenne a legjobb válasz -
tás. Bartneck szerint a zászlókra sza -
kosodott dizájnerek mellett az elemzés
általánosságban véve is segítségükre
lehet a tervezőknek. (mti via hvg)

Szex: hasznos
(és élvezetes)

fogyókúramódszer
A kutatók ismét felfedezték, hogy a

szexszel jó lehet fogyókúrázni, a Uni -
ver sity of Qué bec tudósai szerint ha -
sonlóan jó módja az energiaégetésnek,
mint a mérsékelt intenzitású tornagya -
korlatok - például kerékpározás vagy
páros tenisz. A vizsgálatban 21 mont réa -
li heteroszexuális pár vett részt, akik -
nek életkora 18-35 év között volt - írja
a The In de pend ent. Az eredmények
szerint a nők egy percnyi szexszel 3,1
kalóriát égetnek el, míg futással ez a
mennyiség 7,1 kalória. Férfiak eseté -
ben a szexszel 4,2 kalóriát lehet elfo -
gyasztani, míg a kocogással 9,2-t. A
ku tatás készítői szerint egy szexuális
aktusra 85 kCal energiát fordítunk át -
lagban. Julie Frappier, a kutatás ve ze -
tője szerint “a férfiak és nők nyilat ko -
zatai alapján megállapították, hogy a
szexuális tevékenység rendkívül élve ze -
tes, és a fiatalok jobban értékelik, mint
az edzést a futópadon.” Elmondása
sze rint ezért a kutatást a szakemberek a 
különböző egészségés életmóddal fog -
lalkozó intervenciós programok terve -
zésekor használhatják fel. Sajnos a The 
Independent nem tájékoztat arról, hogy
mi is számít pontosan szexuális ak tivi -
tásnak. (in de pend ent.co.uk)

Mi boldogít?
VÍZSZINTES: 1. “A szere lem -

ben az a gyönyörűség, hogy szere -
tünk, s jobban boldogít minket az a
szenvedély, ...” (La Rochefoucauld).
13. Szék jelzője lehet. 14. Csüngő. 15.
Ez évi. 16. Ellenérték. 17. Nyájat haj -
tó. 19. Német magazin. 20. ... Hafun;
szomáli fok. 22. Veterán olasz labda -
rú gó (Gigi). 23. Ám. 24. ... King Cole;
amerikai dzsesszzenész. 25. Számsze -
rű tény. 27. Gerletollak! 28. Borúra
jön. 30. Isa! 31. Igaz. 33. Oktató, ne ve -
lő. 35. Akkád eposz. 37. Madárcella.
38. Alapszín. 41. ... ákác; Szép Ernő
színműve. 42. Román légitársaság. 43.
...-borsa; a leglényege. 44. ... Su mac;
perui operaénekesnő. 45. Fosztogat.
46. Tágas helyiség. 47. Hangot ad, be -
szédre emelkedik. 49. Olasz kikö tő vá -
ros az Adriai-tenger partján. 50. Etna -
kráter! 52. Latin szerelem. 53. Kat tog -
ni kezd! 54. Svájci író (Claude). 56.

Mag yar Optikai Művek (röv.). 58. Be -
menet! 59. Áll alatti zsírpárna. 61. Te -
repjárómárka. 62. Özönlő. 64. Dalida
slágere. 66. A közelebbi. 67. ... mora;
haladék nélkül. 68. Lóverseny. 69.
Művészettörténész (Nóra). 71. Véget
nem érő.

FÜGGŐLEGES: 1. Karcsú, ... a
nád. 2. Nem távozik. 3. Beverő! 4.
Len gyel légitársaság. 5. Az Északi-
 ten gerbe ömlő, belga folyó. 6. Ab ovo.
7. Giordano Bruno szülővárosa. 8. A
végén lengő! 9. Páros műhó! 10. ... fe -
ledni vágytam (Petőfi). 11. Paradi csom -
kert. 12. Német városból származó. 18. 
Énekesmadár. 19. Sodor (nép.). 21.
Ko jak alakítója (Telly). 23. Férfi pipe -
recikkmárka. 25. A gondolat befejező
része. 26. A Nílus egyik forrástava. 28. 
Énekel. 29. Páhol. 32. Lakásbejárat!
33. Arat a tekéző. 34. Csőrös agyag -
fuvola. 36. ... Rob bins; amerikai film -
színész. 37. A magyarságba beolvadt,
török nép. 39. A sárkány ...; a Neoton
Família slágere. 40. Gyarapodik a pénz -
összeg. 42. Kártyaletét. 43. Corriere
della ...; olasz napilap. 45. Julia sze rel -
me. 46. Takarózni kezd! 48. Zab sze -
mek! 49. Hóhér. 51. Serleges vízki -
emelő szerkezet. 53. A Jón-szigetek
legészakibb tagja. 55. Vektorösszeg.
57. Német író (Thomas). 59. Kézben
fog. 60. Forma. 63. Német, spanyol és
gaboni gkj. 64. Hunyad megyei hely -
ség. 65. Izomban rejlik. 68. Tudatni
kezd! 70. Arrafele!

   Szerkesztette: Csatlós János
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1914 és a Közel-Kelet:
a történelem ismétli

önmagát?
A forrongó közel-keleti térség több szempontból is hasonlít az el ső

világháborút megelőző időszakra - figyelmeztet egy cam brid ge- i
történész, aki óva int a 100 évvel ezelőtti hibák megismétlésétől.

„A történelem nem ismétli önma -
gát, de rímel” - mondta egyszer Mark
Twain. Az amerikai író-újságírótól szár -
mazó, intelemként is felfogható citá -
tum soha nem volt annyira érvényes,
mint ma, a Közel-Keleten. Legalábbis
egy nemzetközileg ismert történész sze -
rint, aki arra figyelmeztetett a Broo kings
In sti tu tion amerikai agytrösz honlap -
ján közreadott esszéjében, hogy szá mos
párhuzam figyelhető meg a forrongó
térség és az első világégést megelőző
európai események között.

Mar ga ret MacMillan cam bridge-i
történész úgy látja, hogy a Közel-Kelet 
az első világháború „mod ern megfe le -
lő je”. „Nagyon valószínű, hogy fegyver -
kezési versenyt szül, ha Iránnak sikerül 
atomfegyvert kifejlesztenie, a világ na -
gyon veszélyessé válik, a puskaporos
hordó pedig felrobban, ahogy a Bal ká -
non száz éve”, azzal a különbséggel,
hogy most „gombafelhők lesznek” - így
a történész.

„Bár a történelem nem ismétli ma -
gát pontosan, a Közel-Kelet ma aggasz -
tóan hasonlít az akkori Balkánra. A na -
cionalizmus mérgező egyvelege azzal
fenyeget, hogy magával rántja a külső
hatalmakat, az Egyesült Államokat, Tö -
rökországot és Oroszországot, miköz -
ben Irán próbálja megvédeni érdekeit
és szövetségeseit” - írja MacMillan.

A történész nem áll meg itt, több pár -
huzamot vél felfedezni a Közel-Kelet
és az 1914-et megelőző időszak között. 
A mai iszlamista terroristák szerinte a -
zoknak a forradalmi kommunistáknak
és anarchistáknak felelnek meg, akik egy
sor merényletet követtek el az általuk
képviselt eszme nevében. 1914-ben a
Német Birodalom egy felemelkedőben 
levő állam volt, amely a világ akkori leg -
erősebb birodalma, Nagy-Bri tan nia el -

len intézett kihívást, ma pedig Kína éb -
reszt aggodalmat sokakban az Egye sült
Államokban.

MacMillan, akinek könyve, a The
War That Ended Peace tavaly jelent
meg, úgy látja, hogy a szélsőjobboldali 
és nacionalista eszmék világszerte erő -
södnek, ami döntő mo men tum volt az
első világháború előtt is. Japán és Kína
viszonyát ma a Dél-kínai-tengerben ta -
lálható szigetek hovatartozása mérge -
zi, s egyre több amerikai katonai straté -
ga vélekedik úgy, hogy Kína a hadse -
reg re fordítható összegek növelésével
és tengeri flottájának megerősítésével a
csendes-óceáni térség uralmára tör, a -
hol a két nagyhatalom fegyverkezési
versenybe kezdett.

Az Egyesült Államok és Japán köz -
ti kölcsönös védelmi szerződés ráadá -
sul érvényes a Tokió és Pe king által is
magának követelt Szenka ku-szi getek -
re is. Kína novemberben egyoldalúan
légvédelmi azonosító zónát alakított ki
a szigetcsoport felett, mire válaszul az
USA két B52-es vadászbombázót kül -
dött a szigetek fölé. „Csábító, ugyan ak -
kor nem elrugaszkodott összeha sonlí ta -
ni Kína és Amerika kapcsolatát a száz
évvel ezelőtti német-brit relációval” -
így MacMillan.

Elgondolkodtató MacMillan ama ok -
fejtése, hogy a nagyhatalmak elkép zel -
hetetlennek tartottak egy totális hábo rút
a hosszú ideig tartó béke után. A tör té -
nész úgy látja, hogy a globalizáció ha -
mis biztonságérzetbe ringatott ben nün -
ket, a világháború kitörésének 100. év -
fordulója pedig arra kell hogy emlé -
keztessen, mennyire védtelenek va gyunk
az emberi hibákkal, a hirtelen jött ka -
tasztrófákkal és a puszta véletlenekkel
szemben.

(mult-kor)

Kétszáz éve hunyt el
a bernáthegyiek „ősapja”

Halálának 200. évfordulójára állandó tárlatot kap a berni ter mé -
szettudományi múzeumban Barry, a legendás bernáthegyi ku tya,
amely a hagyomány szerint legkevesebb 40 bajbajutott em ber é letét
mentette meg a Szent Bernát-hágó környékén.

A múzeumban jelenleg csak a men -
tőkutya kitömött teteme látható, jú ni -
us tól azonban egy önálló kiállítási rész -
leg mutatja be Barry életét és „mun -
kásságát”, próbál meg különbséget ten -
ni valóságos hőstettei és a köréje fonó -
dott legendák közt.

A bernáthegyiek ősapjának tekin tett
Barry az Ágoston-rendi szerze tesek nek
a Szent Bernát hágón lévő vendég há -
zá ban látta meg a napvilágot 1800-ban. 
A szerzetesek rossz időben gyakran men -
tek ki a hóba keresni az eltévedt, e set -
leg lavina alá került utazókat, s a velük
tartó Barry állítólag 40 em ber életét men -
tette meg.

Barryt általában rumoshordóval áb -
rázolják, ám a mítosszal ellentétben so -
ha nem viselt rumoshordót a nyakában, 
legalábbis semmiféle történeti bizonyí -
ték nincs erre. A szakértők és a szer ze -
tesek szerint az is merő legenda, hogy
Barry egy kisfiút a hátán vitt volna a
menedékházba, így mentve meg életét. 

De legenda az is, hogy egy francia ka -
tona farkasnak nézte és lelőtte a hűsé -
ges ebet. A kutyán lovagló kisfiú legen -
dája jóval Barry születése előtt kelet -
ke zett, a kitömött Barry bőrén pedig
semmiféle sérülés nem látható.

Noha Barrynak a párizsi állat te me -
tőben állított emlékművén az olvas ha -
tó, hogy „40 embert megmentett, a 41.
megölte”, az igazság az, hogy a szer ze -
te sek 1812-ben nyugdíjba küldték a sok
jó szolgálatot tett ebet Bernbe, ahol két 
évvel később végelgyengülésben kimúlt.

Bár „ősapának” számít, Barry nem
is hasonlított a ma ismert bernát he gyi -
re, amelyet az emberi szépségideálnak
megfelelően tenyésztettek ki. Az ere de -
ti nyújtott fejből hatalmas koponya lett,
s a mai bernáthegyiek szőre hosszú. A
fajta elnehezedett, erősen hajlamos az
ízületi megbetegedésekre, sok állat a
megváltozott fejforma nyomán légzési
nehézségekkel küzd, és már rég nem
alkalmas lavinakutyának. (mult-kor)

Meghalt Szarajevó utolsó cipőtisztítója
Meghalt Szarajevó utolsó cipőtisztítója, a város jelképévé vált

Cika Miso, aki több mint 60 éven át pucolta a járókelők láb be li jét a
boszniai fővárosban.

Az öltönyt, fehér inget és kalapot vi -
selő férfi mindennap a Szarajevó ütő -
e rének számító Tito utcán várta a kun -
csaftokat, még az 1992 és 1995 között 
dúló délszláv háború és a város heves
bombázása idején is. Kedden már nem
volt ott, helyére egy faszéket tettek ki,
rá pedig a mosolygós, de szomorkás
tekintetű bajuszos, szemüveges férfi
fotóját. A szék mellé virágokat és gyer -
tyákat helyeztek el, valamint egy pár
cipőt is. A járókelők közül sokan meg -
álltak egy pillanatra, hogy leróják tisz -
teletüket.

A cipőtisztító koszovói cigány em -
ber volt, aki a második világháború u -
tán, 15 éves korában került Szara je vó -
ba. Valódi neve Husszein Haszain volt,
Misónak a bokszedzője, egy mag yar
férfi nevezte el, mert nem tudta ki ej -

te ni tanítványa igazi nevét - elevení tet -
te fel egy róla készült dokumentum -
filmben Cika Miso.

Az „üzletet” 21 évesen vette át ap já -
tól, és hamar a leghíresebb cipőpu co ló

lett a városban. A „legjóképűbb csak
az utóbbi években” - viccelődött. Ci -
ka Miso Szarajevó jelképévé vált, hét
évtizeden át élt ott, 2009-ben kitün tet -
te a város, még egy lakást is kapott. A
cipőtisztítást utána sem hagyta abba,
bár sokan nem értették, miért. Ő csak
annyit mondott: a munka a lel kébe égett,
és a székében fog meg hal ni. (mult-kor)

Sokat veszítenek a
hegyvidéki hotelek a
meleg időjárás miatt

Több mint napi 1 millió eurót ve szí -
tenek a hegyvidéki hotelek és vendég -
lők a hó hiánya miatt. Mivel nem ha va -
zik, és a hőmérséklet is túl magas ah hoz,
hogy mesterségesen állítsanak elő ha -
vat, a turisták száma 70-80 százalékkal 
is csökkenhet a hegyekben a tava lyi hoz
képest. Sok hotelt alig 10-20 száza lék -
ban vesznek igénybe.

Az Országos Statisztikai Hivatal a -
da tai szerint körülbelül 468 ezer turista 
érkezik általában januárban az ország
hegyi üdülőtelepeire. Az idén ebből a -
lig 150-170 ezer vendégre számítanak.
A turisták többsége általában két éj sza -
kát tölt a kiválasztott üdülőtelepen, e -
zért átlagban 100 eurót fizet. Mivel az
idén várhatólag 300 ezerrel kevesebb
vendég érkezik, ez több mint 30 millió
euró, azaz napi 1 millió euró veszte sé -
get jelent a hoteleknek, vendéglőknek.

(http://marosvasarhelyi.info)
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 Téli allergiák
A szipogás és tüsszentés gyakori a téli hónapokban, ezeket mégsem

mindig megfázás vagy in flu enza okozza. Habár a pollenallergiások
nyugalmasabb időszakként élhetik meg a hűvös időt, léteznek más
allergének is – mint a penész és a poratkák –, melyek éppen olyan ár -
talmasak télen, mint tavasszal és nyáron.

Összeszedtük a téli allergia leg gya -
koribb okait és pár tip pet, hogy felis -
merd a tüneteit.

Mi okozhat téli allergiát?
Amikor a hőmérséklet csök ken, és 

bekapcsolod a fűtést, a nyári roha nás -
ban ottmaradt port, penészgomba-
 spó rákat és a ro var részeket a levegő -
be keveri az áramlat. Bármi ezek kö -
zül az orrod ba juthat, és ha allergiás

vagy, reakciót idézhet elő. A reakció miatt az immunrendszer túlterhelődik ami -
kor érintkezik a pollennel, penésszel vagy más allergénekkel. Hisztamin nevű
vegyi anyag termelődik, ami könnyezést, orrfo lyást és más allergiára emlé kez -
tető tünetet okoz.

Mivel az emberek télen több idő töltenek zárt helyiségekben, a beltéri aller -
gének még nagyobb problémává válnak. A leggyakoribb ilyen allergének:

• Poratka - Ezek a mikroszkopikus apróságok a matracokban és ágy ne műk -
ben érzik jól magukat. Amikor a levegőbe kerülnek a maradékaik, allergiás tü -
neteket válthatnak ki azoknál, akik érzékenyek rájuk.

• Penész - Nedves területeken növekszik, mint a pince és a fürdőszoba. Ha a
spórák a levegőbe kerülnek, akkor allergiás tüneteket idézhetnek elő. Bár
egyesek azt hiszik, hogy a karácsonyfákra allergiások, ám ezt nem a fa, hanem a
fán összegyűlő penész okozza, ami nagyobb valószínűséggel vezet allergiás
reakcióhoz. 

• Állatok - Talán a legjobb barátaink, de a háziállatok a legrosszabb ellen -
séggé is válhatnak bárkinek, aki allergiás rájuk. A közhiedelemmel ellentétben a
legtöbb em ber nem az állati szőrre allergiás, hanem egy fehérjére, ami az elhalt
pelyhekben (szőrben), nyálban és vizeletben található. Ezek a fehérjék belé leg -
zéssel juthatnak az orrba, szájba, ami reakciót vált ki. 

• Parfümök - A parfümök légzési problémákhoz, és bőrreakciókhoz vezet -
hetnek azoknál, akik allergiások vagy asztmások. Arc-és testápolók, hajlakk,
légfrissítők, és pot pourri illata is kiválthat allergiás reakciót.

Télen is sokan utaznak, és ilyenkor a megszokottól eltérő ételeket esznek, így
az élelmiszer-allergia is megjelenhet. A leggyakoribb élelmiszer-allergia kiváltó 
okok:

• Tojás 
• Tej 
• Földimogyoró és a csonthéjasok (pl. dió és mogyoró) 
• Rákfélék 
• Szója
• Búza

Melyek a téli allergia tünetei?
Ha allergiás tüneteket okoz a por, a pol len vagy a penész, azt nevezik szé na -

náthának. A tünetei:
• köhögés 
• sötét karikák a szem alatt 
• viszkető szem és az orr 
• orrfolyás 
• tüsszentés 
• könnyezés

Megfázás vagy allergia?
Télen, amikor a megfázás futótűzként terjed emberről emberre, és az in flu en -

za szezon javában zajlik, hogyan mondhatnád meg, hogy a tüsszögést és szi pá -
kolást fertőzés, vagy allergia okozza? A megfázás a legtöbb esetben nem tart 10
napnál tovább. Az allergiák ellenben kitarthatnak hetekig vagy akár hónapokig
is – annyi ideig, amíg az allergén jelen van. A megfázást és az influenzát néha láz 
és végtagfájdalmak is kísérik – olyan tünetek, amik nem fordulnak elő gyakran
allergiáknál.

A penész és a poratka is kiválthat asztmát, azt az állapotot, amikor nehéz a
légzés, a tünetek pedig köhögés, zihálás és légszomj. A téli hónapok alatt végzett 
szabadtéri sport egyesek szerint súlyosbítja az asztma tüneteit. Az oka valószí -
nűleg sokkal inkább a száraz levegő, mintsem az alacsony hőmérséklet.

Végül az élelmiszer-allergia vezethet csalánkiütéshez, hasi görcsökhöz, hány -
ingerhez, hasmenéshez és köhögéshez. Súlyos reakció az úgynevezett anafi -
laxia, ami okozhatja az ajak, a nyelv vagy akár a torok megduzzadását is, ami
nehézzé teszi a légzést.

Hogyan diagnosztizálhatók a téli allergiák?
Ha a felső légúti tünetek több mint egy hétig jelen vannak, keresd fel orvo so -

dat. Ő ír beutalót egy allergológushoz, akit fel kell keresned. Az allergológus az
egészségügyi előzményekről és a tünetekről fog kérdezni téged.

A következő lépés egy bőr teszt elvégzése, melynek során megkarcolják a
bőrödet, és az allergénből egy kis mintát tesznek a bőrödre. Ha allergiás vagy az
anyagra, az érintett testfelület kipirosodik és viszketni kezd. Ez azt jelenti, hogy
a tested antitesteket termel az allergén el len.

Másik lehetőség az allergia diagnosztizálásra a radioallergosorbent teszt
(RAST), ami egy olyan vérvizsgálat, ami megmutatja az antitestek szintjét egy

bizonyos allergénnel szemben. Ezeket a típusú vizsgálatokat általában arra hasz -
nálják, hogy ellenőrizzék az élelmiszer-allergia forrását.

Hogyan kezeld a téli allergiákat?
A kezelés tartalmazhat:
• Antihisztaminokat - Ezek a gyógyszerek csökkentik a tüsszögést, a szipo -

gást és a viszketést, azáltal, hogy gátolja a hisztamin (termelt anyag, ami az al -
lergiás reakció során keletkezik) hatásait a szervezetben. 

• Dekongesztánsok - A dekongesztánsok tisztítják el a nyálkát az orrjára tok -
ból, hogy megszabadítson a felgyülemlett nyálkától és a duzzanattól. 

• Allergia injekció - A szervezetbe egyre több allergént juttat be mindaddig,
míg azokat a test el nem fogadja. Ezek enyhítik legtovább a tüneteket, hosszabb
ideig, mint bármilyen más orális és orrba adandó allergia elleni készítmények.

A legjobb és egyetlen út, hogy kezeld az élelmiszer-allergiát, ha elkerülöd
azokat az összetevőket, amik előhozzák az allergiás tüneteket. Ha a reakció egy
kiütés vagy csalánkiütés, a kortikoszteroid krém enyhítheti a viszketést.

Annak ellenére, hogy lehet kapni allergia elleni gyógyszereket recept nélkül
is, jobb, ha beszélsz az orvosoddal, és meggyőződsz róla, hogy a megfelelő
gyógyszert használod.

Hogy előzhetném meg a téli allergiát?
Ne hagyd, hogy a téli-allergia tönkretegye a hangulatodat! Itt van egy kis

segítség, hogy az allergiád tüneteit kontroll alatt tudd tartani.
• Dobj ki mindent, ami penészes, minden zuhanyfüggönyt, tapétát, vagy

szőnyeget. Mosd le a penészes zuhanyzók és kézmosók oldalát, legalább 5%-os
fertőtlenítővel és egy kis mosószerrel. 

• Használj párátlanítót, hogy az otthonodban a páratartalom 50% alatt ma -
radjon. Az alacsonyabb páratartalom segít ellenőrzés alatt tartani a poratkák szá -
mát, amelyek jól érzik magukat nedves környezetben, valamint segít leszámolni
a penésszel is. 

• Használj magas hatékonyságú HEPA-szűrőt, hogy megtisztítsa a levegőt a
portól és a rovaroktól! 

• Mosd az ágyneműdet hetente, forró vízben. Használj allergia-biztos huza -
tokat a matracokon, a párnákon és a paplanokon. 

• Ha valaki a háztartásban allergiás a kisállatok szőrére, érdemes megfon tol -
ni olyan szőrtelen állatok tartását, mint a hal, vagy a gyík. Bár ha már van egy
macskád vagy kutyád, és utálod a gondolatot is, hogy megválj tőle, akkor leg -
alább annyit tegyél, hogy ne engedd, hogy kedvenced a szobádban aludjon és
fürdesd meg legalább heti egyszer. 

• Ha asztmás vagy, takard el a szád és az orrod maszkkal vagy sállal, amikor
a szabadban vagy, így felmelegítheted a levegőt, amit belélegzel.

Hogyan teheted elviselhetőbbé a telet,
még ha téli allergiád is van?

• Legyél tudatában minden étel-allergiának, amikor meglátogatod a bará tai -
dat, rokonaidat. A nagymama mogyorós sütije finom lehet ugyan, de akár halá -
los is, ha földi mogyoró allergiád van. Tudasd a házigazdával, hogy mi lehet az
allergiád kiváltója, még mielőtt odaérnél. Ha az allergiád súlyos, vigyél magad -
dal gyógyszert arra az esetre, ha véletlenül érintkeznél az allergénnel! 

• Ha allergiás vagy a szőrre, és a rokonaidnak macskája, vagy kutyája van,
győződj meg róla, hogy magaddal viszed az allergia gyógyszered! 

• Vidd a saját párnádat a szállodákba és a rokonokhoz!

                         (kamaszpanasz.hu)



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.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama,
déd nagymama és testvér

VIRÁGH LENKE
életének 87. évében elhunyt. Teme té -

se január 18-án, szombaton 12 órakor
lesz, a virághegyi temető kápolnájából.

Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér, édesanya,
nagymama, anyós

SZABÓ MÁRIA
született Cozma

2014. január 14-én, 73 éves korában
elhunyt. Drága halottunkat január
17-én, ma 12 órakor helyezzük  örök
nyu galom ra a virághegyi református
temető kápol nájából. Emléke szí vünk -
ben örökké élni fog. A gyászoló család 

MEGEMLÉKEZÉS

 IN MEMORIAM
 Fájó szívvel emlékezünk

HUPKA JÓZSEF
volt felsőbányai lakos halálának 9.

évfordulóján.
„Megpihent a dolgos apai szív,
Áldás és hála őrzi a sírt.
Szeretö férj voltál és drága Édesapa,
Bánatos családunknak most
az őrzőangyala.”
Aki ismerte és szerette szánjon egy

per cet emlékére. A bánatos család

Január 18-án lesz 8 éve, hogy a
drága férj, apa, após, nagyapa

dr. MADARASSY ISTVÁN
örökre eltávozott közülünk. Emlékét

ö rökre őrízzük. A Madarassy család

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú
ja nuári napokra, amikor a drága szülők

GRIBB FERENCNÉ
szül. Barkóczi Ágnes

33 éve, 
GRIBB FERENC

14 éve örökre eltávoztak szerető kö -
rünkből. Pihenésük legyen békés, emlé -
kük áldott. Lányuk, vejük, unokáik,
Erika és Melinda családjaikkal

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága férjre, édesapára, nagyapára,

id. FAZEKAS ZOLTÁNRA,

aki immár 15 éve eltávozott szerető
családja köréből. Emlékét szívünkben
őr zik felesége Éva, leánya Magdi és uno -
ká ja Zsolti családjával!

Január 21-én lesz 7 éve, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa, após és
testvér

KOLLÁR FERENC
örökre itt hagyta szeretteit és mind -

azokat, akiket ismert és tisz telt.
Nyugodjon békében.
Felesége Ibi és gyermekei

Január 21-én lesz két éve, hogy
ZAHORÁNSZKI OLGA

itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi családja.

HIRDETÉSEK 2014. január 17.

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!

Vásárosnamény
Gyógyfürdő

január 30-án, csü törtökön. In du -
lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru -
ház parko ló jából. Szál lí tá si költség
45 lej. Jelentkezés a 0747- 017580 te -
lefonszámon, Cso ma Beá nál. Sze re -
tettel várok mindenkit!

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

* 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 feb ru -
ártól sze re tettel vá r min den énekelni sze -
re tőt szer dánként 19 ó rakor a Ház ba!

* KERESSE a Művelődés c. köz -
mű velődési folyóiratot a Házban!

Ára 1 lej.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

Nyitva munkanapokon 16-20 
óra között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260
ON LINE (interneten) tanul má -

nyozható KATALÓGUS:

http://telekihaz.erdely.org/
tersanszky-konyvtar/katalogus/
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„Felkészülten várom a halált”
Böhn szeretne még egyszer eljutni Magyarországra

A mag yar női kézilabdacsapat leu ké -
miás kapitánya második otthonának te -
kinti Magyarországot. Ha megéri a már -
ciust, gyermekeivel együtt eljön, hogy el -
búcsúzzon – mondta. 

Karl Erik Böhn, a női kézilab da- vá -
logatott leukémiás kapitánya reméli, hogy
még egyszer eljut Magyarországra, bár 
karácsony előtt tudta meg, hogy ment -
he tetlen. Böhn a Blikknek azt mondta,
po koli pillanat volt számára, amikor meg -
tudta, hogy nem lehet segíteni rajta, de
„mára feldolgoztam a sokkot, elfo gad tam
a helyzetet. Felkészülten várom a ha -
lált” – fogalmazott.

A norvég edzőn tavaly február óta
hat kemoterápiás kezelést hajtottak vég -
re, három hétig mesterséges kómában

tar tották, húgától csontvelőt is kapott, de
egyik beavatkozással sem tudják meg -
menteni az életét.

A Blikknek most azt mondta, a he -
mo glo bin a vérében egyre kevesebb o -
xigént szállít. Ezen szeretnének javí ta -
ni az orvosok, hogy meghosszabbítsák
hátralévő idejét. Mint mondta, ismét tud
örülni az élet apró örömeinek, és van -
nak tervei is. „Ha megérem a márciust,
és olyan állapotba kerülök, hogy nem
lesz akadálya, betartom az ígéretemet,
és Magyarországra utazom” – mondta.
Böhn szeretne elbúcsúzni a csapatától
és szurkolóitól, itteni barátaitól. „Re mé -
lem, az élet ezt a lehetőséget még meg -
adja nekem. Na gyon megszerettem ezt
az országot” – fogalmazott. (hvg)

Női kézilabda Nemzeti Liga

Újabb HCM-győzelem
az őszi zárófordulóban

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, bár a vendégek ta bel lán
elfoglalt harmadik helye arra engedett következtetni, hogy a
hazaiaknak meg kell majd izzadniuk a győzelemért. A látszat né ha
csal, de ezen a meccsen a valóság megmutatkozott: a nagy bá nyai
HCM magabiztosan győzte le a brăilai Dunărea csapatát 25 – 20
(14 – 6) arányban, megőrízvén vezető helyét a tabellán.

A vendégek léptek fel támadólag, a
vezetést is megszerezték Horiea révén, 
sőt, a hatodik percben 3 – 2-re vezet tek.
Megcibálták az alvó oroszlán bajuszát, 
emez felébredt és elkezdődött a hadd -
el hadd. Marin, Bondar, Rudics és Bu -
ceschi bekapcsoltak a rettenetesbe és
elkezdődött a gólzápor. Egy perccel a
félidő vége előtt már 13 – 4 volt ide. A
félidő végére is 14 – 6 volt a mieink ja -
vára.

A második játékrészben Costică Bu --
ceschi elkezdte keverni a kártyákat,
gyakran cserélt, inkább a fiatalokat jut --
tatván szóhoz. Ám még így is tíz gó los --
ra nőtt a különbség (17 – 7 a 33. perc --
ben). Erre mondta a vendégek vezető --
ed zője a mérkőzés után, hogy a nagy --
bá nyai „tartalékok” magasabb szinten
kézilabdáznak, mint az ő állandó játé --
kosai. Az igazsághoz tartozik, hogy a
biztos vezetés tudatában a hazai lá nyok
kissé kiengedtek, inkább a zsúfolásig
megtelt lelátók szórakoztatását céloz --
ták meg, ennek következtében a brăilai 
lányok kissé szorosabbá tették a mér --

kőzést, de a biztos hazai győzelemhez
pillanatnyi kétség sem férhet. Ez volt
sorozatban a tízedik nagybányai győ --
ze lem, amelyhez csak gratulálhatunk!

Pénteken (azaz: ma) kezdődik a ta -
va szi évad, az első fordulóban a mieink 
a konstancaiakat fogadják. A mérkő zés
18 órakor kezdődik a Sport csar nok ban.

Nagybányai HCM – Brăila-I Du -
nă rea 25 – 20 (14 – 6)

Vezette: Vasile Pavel és Mar ian Sta -
te (mindkettő Buzău)

Büntetők: 2 – 6 (2 – 5); Kiállítások:
6 – 2;

HCM: Ungureanu (8 védés), Bă be a -
nu (5), Cetăteanu (2) – Tatár 4, Marin 4 
(2 büntetőből), Oltean 3, Buceschi 3,
Szűcs 2, Rudics 2, Gei ger 2, Nechita 2, 
Pasca 2, Bondar 1, Pârvut, Dinis, Ghi -
o nea.

Dunărea: Dobre (8), Voicu (5), Stan 
– Farcău 8 (5), Adespii 3, Horjea 3,
Moldovan 3, Czeczi 2, Safta 1, Peria nu,
Brot-Mitrea, Esanu, Bărbos, Drăgut.

(simsán)

Platini: A FIFA
tönkretette az Aranylabdát

Az UEFA elnöke, Michel Platini sze -
rint valami elromlott az Arany lab da- sza -
vazás körül azóta, hogy a FIFA kezébe
került a díj kiosztása.

A francia vezető nagyon kritikusan
nyilatkozott az Aranylab da-szava zás -
sal kapcsolatban, melyet az a Cristiano 
Ronaldo nyert meg Lionel Messi és
Franck Ribéry előtt, aki egyetlen árva
címet sem nyert a 2013-as esztendő ben.
Szerinte azóta romlott el minden, mi -
óta a FIFA kezébe kerül a díj kiosztása. 
„Nagyon csalódott vagyok Franck Ri -
bé ry miatt” - kezdte Michel Platini. „Jö -
vőre Messi-Ronaldo, utána Ronal do- Mes -
si, majd két év múlva megint Mes si- Ro -
naldo lesz a sorrend? 50 éven keresztül 
az eredmények számítottak leginkább.”

Platini azt is elmondta, szerinte mi -
ben változott az értékelés. „Most már
vi szont inkább a játékosok egyéni tel -
je sítménye számít és ez nagy gond. El -

ismerem, hogy Cristiano Ronaldo egy
igazi Aranylabdás, de valami akkor is
megváltozott, mióta a FIFA irányít.”

(TotalSport)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Seedorf elárulta: ő a Mi lan új vezetőedzője!
Az AC Mi lan ex-játékosa, Clar ence 

Seedorf sajtótájékoztató keretében je -
lentette be, hogy ő a rossonerik új ve -
ze tőedzője. A hol land legenda 2016-ig 
irányítja a piros-feketéket.

A milánóiak élő legendája, Clar en -
ce Seedorf jelenleg még a brazil Botafogo 
játékosa, de a hírek szerint rögtön be is
fejezi profi karrierjét, hogy leülhessen
kedvenc csapata kispadjára. A hol land
ezeket a híreket egy sajtótájékoztatón

is megerősítette.
„Silvio Berlusconi tegnap (hétfőn

szerk. megj.) telefonon keresztül kér de -
zett meg a dologról, én meg egysze rű -
en nem tudtam nemet mondani” - á rul -
ta el Seedorf. A 37 éves leendő tréner
2012-ig 10 éven keresztül volt a Mi lan
játékosa. A segítője a hírek szerint a
lab darúgóként szintén nem kis név Jaap 
Stam lesz.

Forrás: Totalsport.hu

Cristiano Ronaldo
másodszor aranylabdás

FIFA-gála: Orbán Viktor adta át a Puskás-díjat

Cristiano Ronaldo, a Real Ma drid portugál válogatott fut bal -
listája nyerte el 2013-as teljesítménye alapján a Nemzetközi Lab da -
rúgó Szövetség (FIFA), valamint a France Foot ball magazin ál tal
közösen odaítélt FIFA-Aranylabda díjat, amelyet a FIFA zü ri chi
gáláján adtak át hétfőn.

A 28 éves Ronaldo 2008 után má so -
dik alkalommal érdemelte ki az elis me -
rést, amelyet korábban csak két portu -
gál, a nemrég elhunyt Eusébio, vala -
mint Luis Figo kapott meg.

A Real Ma drid támadója a Baj no -
kok Ligája-győztes Bayern München
francia szélsőjét, Franck Ribéryt, va la -
mint az FC Bar ce lona elmúlt négy al -
kalommal aranylabdás argentin játé ko -
sát, Lionel Messit előzte meg a sza va -
záson.

A mag yar válogatott csapatka pi tá -
nya Juhász Roland sorrendben Franck
Ribery-re, Lionel Messire és Zlatan Ibra -
himovicsra szavazott.

Lionel Messi csapattársára Andrés
Iniestára adta le az 5 pontot érő vok sot, 
míg Cristiano Ronaldo Radamel Fal -
caót tette az első helyre.

A svéd Zlatan Ibrahimovic nyerte az
év legszebb góljáért járó, idén ötödször 
átadott Puskás Ferenc-díjat, amelyet hét -
főn a Nemzetközi Labdarúgó Szövet -
ség (FIFA) zürichi éves gáláján ve he -
tett át a győztes Orbán Viktor minisz ter -
elnöktől.

FIFA-Aranylabda (az év legjobb
fér fi játékosa): Cristiano Ronaldo (por -

tugál, Real Ma drid)
Az év legjobb női játékosa: Na di ne

Angerer (német)
Az év edzője férficsapatnál: Jupp

Heynckes (német, Bayern München)
Az év edzője női csapatnál: Silvia

Neid (német, Németország)
FIFA Puskás-díj (az év legszebb

gólja): Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris 
Saint-Germain)

FIFA elnöki különdíj: Jacques Rog -
ge (belga)

FIFA Fair Play-díj: Afgán Lab da -
rúgó Szövetség

FIFA tiszteletbeli Aranylabda: Pe -
lé (brazil)

Az Év csapata: Manuel Neuer (né -
met, Bayern München) - Dan iel Alves
(brazil, FC Bar ce lona), Sergio Ramos
(spanyol, Real Ma drid), Thiago Silva
(brazil, Paris Saint-Germain), Philip
Lahm (német, Bayern München) - And -
rés Iniesta (spanyol, FC Bar ce lona),
Xavi Hernández (spanyol, FC Bar ce -
lona), Franck Ribéry (francia, Bayern
München) - Lionel Messi (argentin, FC 
Bar ce lona), Zlatan Ibrahimovic (svéd,
Paris Saint-Germain), Cristiano Ro nal -
do (portugál, Real Ma drid). (MTI)


