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Ezen a hétvégén kerül
sor az Országos Drift
Bajnokság döntőjére
A holnap és holnapután zajló ese -

ményre az Independenţei sugárúton, e -
gé szen pontosan a Buclaként ismert to -
ronyház környékén kerül sor, 12 és 18
óra között, de a gyülekező mindkét nap 
9 órakor lesz.

A nagybányai Ka mi kaze Rac ing Team
Sport Klub Egyesület által szervezett e -
seményen hazai, magyarországi, bul gá -
riai, szerbiai és olaszországi pilóták mé -
rik össze tudásukat, 300 és 800 lóerő kö -
zötti autóikkal.

Bárki ingyen megtekintheti a show -
elemekkel tarkított versenyt, sőt, a bát -
rabbak, térítés ellenében, akár ki is pró -
bálhatják a driftingolást, persze csak az
anyósülésen ülve. Egy ilyen tapasz ta -
latért 50 lejt kell fizetni, a gyerekek és
a 18 év alatti fiatalok 30 lej ellenében,
a fogyatékkal élők pedig ingyen tehet -
nek egy kört. (tamási)

Aláírta Hegedüs Csilla
kulturális miniszteri

kinevezését az államfő
Hegedüs Csillát, a kulturális mi nisz -

térium államtitkárát javasolta a Szö vet sé -
gi Állandó Tanács (SZÁT) a mi nisz té ri um
tárcavezetői tisztségébe - jelentette be
Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Traian Băsescu államfő kedden este
alá is írta Hegedüs Csilla miniszteri ki -
nevezését. (hírsz.)

Megyénkben is Klaus Werner Johannis
nyerte az elnökválasztás második fordulóját

A Keresztény-liberális Szövetség je -
löltje a szavazatok 60,27%- át vitte el,
ami azt jelenti, hogy 142 396-an sza vaz -
tak rá, az ellenjelölt Vic tor Ponta pedig 
mindössze 93 851 szavazatot tudhat ma -
gáénak. Ez utóbbi Nagysomkúton, Sü -
lel meden, Felsőszivágyon (Asuaju de
Sus), Bikácfalván (Bicaz), Nagy bocs -

kón (Bocicoiu Mare), Bogdan Vodăn,
Nagybúnyon (Boiu Mare), Batizán (Bo -
tiza), Csernefalván (Cerneşti), Pet ro ván,
Havasmezőn (Poienile de Sub Munte), 
Sajómezőn (Poienile Izei), Alsórónán (Ro -
na de Jos), Izaszacsalon (Săcel), Hosszú -
faluban (Satulung), Sajón (Şieu), Fel -
ső szőcsön (Suciu de Sus), Farkasréven 

(Vadu Izei), Kővárgarán (Valea Chioa -
rului) került ki elsőnek.

Klaus Iohannis Nagybányán a szava -
zatok 67,36, Máramarosszigeten pedig 
a szavazatok 62%-át szerezte meg, a leg -
magasabb arányokat Deszén (Deseşti)
- 75.70%, Aknasugatagon - 74.58%,
Hosszúmezőn - 74.04%, Tőkésbányán
(Groşi) - 73.22%, Koltón - 70.94% és 
Rus cován - 70.67%   érte el. (ta)

A nyugdíjas „Nagy csa lád”
december 27-én búcsúzik a 2014-
 es esztendőtől a SEL MONT ét te -

rem ben . Ha te is részt akarsz
venni, jelentkezz most a 0362-

 417818- as te le fon szá mot.
Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi tárlat és ün -
nepi vásár a Házban

Mint ígértük, rövidesen tárlat ke re té -
ben mutatjuk be a Teleki-ház felújí tá sá -
ra adományozott képzőművészeti alko -
tá sokat. Közülük néhány még az ünne -
pek előtt új gazdára talál, ugyanis úgy tervezzük, hogy a festmények egy részét
idei adventi vásárunk keretében (de cem ber 13-14.) fogjuk kisorsolni azok kö zött,
akik jótékonysági téglajegyek vásárlásával segítették a megvalósult és ezután ter -
vezett munkálatokat! (folyt. a 2. old.)

Határtalanul!
pályázat

Az Emberi Erőforrások Mi nisz té ri -
u ma megbízásából az Emberi Erő for rás
Támogatáskezelő által meghirdetett, ,,E -
gyüttműködés gimnáziumok között”
című, HAT-14-03 kódjelű pályázati fel -
hívásra benyújtott, HAT-14-03-0008 pá -
lyázati azonosítón nyilvántartásba vett
,,A Kárpát-medencei magyarság kul túr -
értékei” című pályázat az emberi erő for -
rások minisztere döntése alapján 1 499 000
Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. Így lehetővé vált 31 hód me ző -
vásárhelyi diák és 4 tanár számára, hogy
Nagybányára utazhasson, a Németh Lász -
ló Elméleti Líceumba, no vem ber 13-16.

között. Áprilisban utaznak Hód mező -
vá sárhelyre a líceum diákjai és tanárai.

A Németh László Elméleti Líceum ú -
jabb emlékezetes hétvégét tudhat maga 
mögött. Az öröm izgalommal vegyült, 

hi szen szüleinkkel együtt arra töre ked -
tünk, hogy a magyarországi diákok jól
érezzék magukat Nagybányán és ott ho -
nainkban.

- folytatás a 2. oldalon -

Olvasóink figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót ezen -
túl a régi főtéri antikvá -

riumban is vásárolhatnak. Hazatalálás
Géczy Gábor előadása külde té sünk -

ről, a Kárpát-medence szerepéről 2014.
no vem ber 27-én, 17 órai kezdettel a
Teleki Mag yar Házban

Az előadás egy sorozat első része. A
MAG-programhoz tartozó előadók egy
olyan világ kihívásaira próbálnak vá -
laszt adni, amely szétzúzza a közös sé ge -
ket, elszigeteli az embereket, hogy fé le -
lemben tartva könnyebben uralkod has -
son felettük. A MAG pro gram azt nyújt -
ja, ami a különbözőségek felett is össze -
köti az embereket: a közös célt, amiért
a világra jöttünk.

Az előadás időtartama 2 óra, utána
szabad beszélgetés következik. Ér dek -

lődni lehet Saitos Norbertnél, a 0743-
 165313 telefonszámon. Belépő 5 lej.

Németh László Gólyabál 2014. -
THE STORKFATHERL

Szórakozás, jó zene, verseny, meglepetés - e -
zek lesznek az idei Németh László Elméleti Lí ce -
um Gólyabáljának meghatározó elemei. No -
vem ber 21-én, azaz MA a Városi Színházba vá -
runk mindenkit 18 órai kezdettel egy fergeteges
estére.

Ebben az évben 7 pár versenyzik a Miss és
Mister címért, amit egy éven keresztül viselhet nek.

Vendégeink  a Bagossy Broth ers Com pany,
az indie-, alternatív- és folk-rock stílust játszó er -
délyi mag yar zenekar.  A banda 2013 máju sá ban
alakult, több éve együtt zenélő zenészekkel.

A buli folytatódik az In som nia clubban.
A jegyek ára: 15 lej - színház+buli; 10 lej -

színház; 10 lej - buli.
Több információk a következő oldalon:

https://www.facebook.com/nemethlaszlothest
orkfather?fref=ts

Ismét Nagybányán a Háromszék!
De cem ber 12-én, pénteken 19 órától a Nagybányai Városi Színházban mu -

tatja be a Háromszék Táncegyüttes nagysikerű, „A tékozló fiú” című előadását. 
Az előadást turné keretében láthatja a közönség, amelynek állomásai között a
bu dapesti Művészetek Palotája és a szatmári Szakszervezetek Művelődési Háza is
szerepel. Jegyek a Teleki Mag yar Házban vásárolhatók, 8 lejes (gyermekek, nyug -
díjasok) és 15 lejes áron! Szeretettel várjuk!
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Egyházi hírek
* A veresvízi Krisztus Király plé -

bánia mindenkit szeretettel meghív a
no vem ber 23-án 18 órakor meg ren de -
zendő Krisztus Király búcsúra. Mind -
ez a három napig tartó lelkigyakorlattal 
teljesedik ki, melyet főtisztelendő Kin -
czel István felsővisói plébános tart.

A szombat esti lelkigyakorlatot kö -
vetően a Medjugore-ban élő Melinda
Dumitrescu nővér, hegedűművésznő és
három tanítványa tanúságtétele lesz, majd
ezt követően egy órás szentségimádás
az általuk szolgáltatott élőzene kísére -
tében. Aki eljön meghallgatni őket, biz -
tosan nagy élménnyel tér majd haza.

* Szintén itt részesült a keresztség
sakramentumában Pataki Ania-Elena, 
Sofian Marius és Pataki Annamária kis -
lánya, akit Crişan Mihai Călin, Gagyi
Ella, Pop Dorin és Iosip Carla E ma nu -
ela tartottak keresztvíz alá.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 17 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos téli időpontokban tartja 
istentiszteleteit. A vallásóra ezentúl szom -
bat délelőtt 11 órakor lesz.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Pap Jánosné született Fé -
nyes Olga asszonytestvérünket, akit 66 
évesen szólított magához az Úr és Nagy
Gyula Géza  89 éves testvérünket. Nyu -
godjanak békében!

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony plébániatemplomban  a ke reszt -
ség sakramentumában részesült Eliza
Antonia, Petruş Bogdan és a Hrom Me -
linda kislánya, akit Hit ter István és Lo -

vász Gabriella tartottak  keresztvíz alá.
* Ugyaninnen helyezik örök nyu -

galomra Záj Terézia asszonytest vé rün -
ket, akit pénteken kisérnek utolsó útjára.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában
Szer dahelyi Tamás és Bianca tartotta
keresztvíz alá Luca Róbert és Kardos
Andrada kislányát, aki a keresztségben 
a Luca Evelin Mária  nevet kapta. U -
gyanitt Barbu Rita, Süveg Klaudia és
Pap Ildikó  tartotta keresztvíz alá Stau -
der At tila és Mezei Cristina kislányát,
aki a keresztségben a Ca rina nevet kap -
ta. Micaci Cristi és Bianca, valamint Ho -
diş Silviu és Mia tartotta keresztvíz alá
Székely Róbert és Székely Julianna kis -
lányát, aki a keresztségben a Székely
Sa rah nevet kapta. Tönkő Zoltán, Sza -
bó Katalin és Faragó Róbert tartotta ke -
resztvíz alá Faragó At tila Szilárd és Lá -
zár Ioana kisfiát, akik a keresztségben
a Faragó Márk Dávid  nevet kapta.

* Ugyanitt kötött házasságot Dob -
ra Mircea ifjú, Dobra Ioan és Săsăran
Ana fia és Eberst Ca rina hajadon, Eberst
Vasile és Calugăr Rodica lánya. Tanú -
ként Făzăcaş Ionuţ, Făzăcaş Adina, Con -
ţiu Andrei és Zăgreanu Iulia voltak je -
len. Házasságot kötött Simai Zorán ifjú,  
Simai Ludovic és Bessenhart Katalin fia
és Antal Orsolya hajadon, Antal Géza
és Gál Enikő lánya. Tanúként Antal And -
rás és Antal Magdolna voltak jelen. Há -
zasságot kötött továbbá Cămărăşan Flo -
rin Lucian ifjú, Cămărăşan Emil és Plop
Maria fia és Moldovan Maria Silvia ha -
jadon, Pop Angela lánya. Tanúként Câr -
cu Niculae és Anca, valamint Talpoş
Flo rin és Alina voltak jelen.

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:

,,Aki fél a vereségtől, az győ ze -
lembe menekül.” (Dan iel Alves)

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.

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

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la punk
biztosan és időben el jus son ön höz,
fi zes sen elő a Niv Curier Kft.-
 nél, V. Luca ciu utca,  100. szám, 
tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Határtalanul!
pályázat

- folytatás az első oldalról -

Olyannyira vártuk ér kezésüket, hogy
tapssal fogadtuk az iskola udvarára ér -
kező buszt. Az ismer ke dést elég rövidre 
fogtuk, mivel már min denki szeretett vol -
na hazamenni, a ma gyarországi diáko -
kat a szüleink finom, meleg vacsorával
várták és mindenki ö rült hogy meg mu -
tathatja otthonát. 

Másnap reggel a fogadott diákok részt -
vehettek a nagybányai tanulók első ta ní -
tási óráján, mely betekintést nyújtott szá -
mukra a román oktatási rendszerbe. A
pro gram a tornateremben folytatódott,
ahol ismét összegyűlt az egész csapat és
ismerkedős játékokat játszottunk, vala -
mint a tornaterem előtt rózsafát ültet tünk
a föld zord körülményei ellenére. Mind -
ezek után következett a várva várt ki -
rán dulás a Történelmi Máramarosba. (má -
ramarosszigeti börtönmúzeum, szap lon -
cai Vidámtemető, fatemplomok). Hiá ba
a sok nevezetes hely, mégis legjobban
a máramarosi hegyek kápráztatták el a
vendégeinket. Az utazás közben mi, a
nagybányai diákok, információkkal szol -
gáltunk számukra a megye neveze tes -
sé geiről. A nap egy fergetes bulival zá -
rult, amit a fáradtság ellenére mindenki 
nagyon élvezett, és mind a magyar ors zá -
gi, mind a nagybányai diákok együtt tán -
coltak és szórakoztak. A bulit a nagy -
bá nyai Németh László Elméleti Líceum
11. osztályos diákjai szervezték, annak 
érdekében, hogy bemutassák az idei gó -
lyapárokat. A fogadott diákok, akár csak
mi, egy emlékezetes nap után csodás él -
ményekkel tértünk haza.

Szombaton a magyarországi diákok 
megismerhették Nagybánya neveze tes -

ségeit, majd a református templomban
található Németh László-emléktáblá nál
virágokat helyeztek el. A délutáni sza -
badprogramnak mindenki nagyon örült,
mert alkalom adódott arra, hogy a di á -
kok együtt töltsenek néhány felejt he tet -
len pillanatot. 

Vasárnap reggel hosszú búcsúz ko dás
után a magyarországi diákok hazai n -
dul tak.

Szerintünk ez a pro gram nagyon él -
ménydús volt, alig várjuk, hogy ápri lis -
ban újra találkozzunk, a frissen kötött
barátságokat addig is ápolni fogjuk.

Bakk Eszter
Móré Zsejke

Adventi tárlat és
ün nepi vásár a

Házban
- folytatás az első oldalról -

A vásár keretében ezúttal is sok-sok 
hagyományos kézműves-termék, köny -
vek, ünnepi dekorációk, a karácsonyfa
alá kínálkozó ajándéktárgyak várják a
látogatókat. Részletek hamarosan!

Téglajegyek továbbra is a Teleki Ma -
gyar Házban vásárolhatók, 10 lejes, 50 
lejes, 100 lejes, 300 lejes vagy 500 lej -
es címletekben. Sok kis segítség sokra
megy! A támogatásokat előre is KÖ -
SZÖNJÜK! 

A Teleki Mag yar Ház által meg hir -
de tett és jövőre is folytatódó tégla jegy-
 akcióra eddig Bitay Zoltán, Dudás Gyu -
la, Kovács Bertalan, Szántó Andreász,
Győri Sánta Kinga, Kondrák Matyikó
Margit, Vassy Erzsébet, Boar Szilvia,
Debrei Éva, Murádin Lovász Noémi és 
Barkóczy Veronika festőművészek, va -
lamint Kása Dávid és Dinyés László szob -
rászművészek ajánlották fel munkái kat, 
a téglajegyek, pólók és bögrék ela dá sá -
ból eddig összegyűlt adomány pedig
több mint 42 ezer lej.

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület
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JOGTANÁCSADÁS –
időpont módosítás

ÚJ IDŐPONT szerint kerül sor a mag yar nyelvű jog ta -
nács adásra. FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta két -
szer tartja jogi ta nácsadását. Minden hónap elején közöljuk

az idő pontokat. Novem ber ben 11-én és 25-én kerül erre sor, 15-16 óra kö zött
várja az érdek lő dőket a nagybányai RMDSz- szék házba (V. Lucaciu u., 1 sz., I. 
emelet).

Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák sze mélyes vagy te le fo -
nos előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jog ta nács adást igény lő ket, hogy
idő ben jelezzék szándékukat a 0262-217103 vagy 0262- 216593 tele fon számon.

Támogassa a kultúrát!

Ajándékozza meg önmagát és
szeretteit színházi bérlettel!

Amint arról már tájékoztattuk Önöket,
megérkeztek a Szat már né meti Északi Szín -
ház Harag György Társulatának idei bérletei. 
Itt a meg felelő alkalom arra, hogy egy igazi,
eredeti, szívhez szóló ajándékkal, szín házi bér -
lettel lepje meg szeretteit, s ezzel a mag yar
kultúrát is támo gas sa. Varázsoljon mosolyt,
jó kedvet, de rűt szülei, gyermekei, barátai ar -
cá ra. Tud-e ennél jobb, személyesebb, ere -
de tibb ajándékot? Vásároljon és a jándé koz -
zon bérletet mindössze 60 (felnőtt bérlet), il -
letve 40 (diák- és nyugdíjas bérlet) lejért.

Az érdeklődőket az RMDSz-szék házba (Va -
sile Lucaciu utca 1. szám) várjuk, naponta
9.00-16.00 óra kö zött.

Ne feledje: színházi bérlet vásárlásával
kétszeresen is örömöt okoz!

Fenséges ősz
Langyos, őszi napok szinte hivogatnak, ki a szabadba: erdőbe, parkba, tó

partjára, megcsodálni a sokszínű ruhába átöltözött természetet. Használjunk
ki minden napsütéses órát, amíg lehetőség van rá.

Ősszel a természet olyan fenséges, különleges és egyedi hangulatot áraszt, 
feltölt testi-lelki energiával.

A fák hullatják aranyló leveleiket, ami meditációra késztet - újra elröppen
egy év. Kicsit melankólikus, de mégis olyan szinten gyönyörű, hogy nem cso -
da, ha néha az embernek kicsordul a könnye. Nem is tudni mitől, az elénk tá -
ru ló csodálatos képtől, a szomorkás hangulattól, vagy az elmúlás tuda tá tól?
Talán mindenkinek mástól. Vígasztal a gondolat, hogy minden elmúlás egy új 
élet kezdete.

A tó partján álldogálva láthatjuk, amint a víz tükre a szél hatására fodros
hullámokat vet, majd tovatűnnek, mintha csak búcsút intenének - Visz lát! Jö -
vőre újra itt leszünk.

De mindezeket sokkal szebben írja le a költő Tokaji Márton ,,Suhan az ősz”
című versének egy részletében:

,,Fáknak levelei rozsdabarna, sárga,
De néhol vörösbe hajlik át az árnya.
Erdei utakon széllel együtt futnak,

Őszi hangulatban szinte kavarognak.
A Nap enyhe sugara simítja a tájat,

Öleli csókolja a gyönyörű fákat.
Két évszakon át lombjait csodálta,

Úgy érzi itt hagyják és most ő lesz árva.”
Lázár A.

Mai nagybányaiak – Válogatás nagybányai mag yar
képzőművészek alkotásaiból Sárospatakon

Az Erdélyi Mag yar Közművelődési Egyesület É -
szak-magyarországi Képviselete több éve mű kö dik
együtt a EMKE nagybányai szervezetével, a Teleki 
Mag yar Házzal

A közös munka egyik fontos szelete a kiál lítá sok
cseréje. Legutóbb Molnár Irén kiállítását tekint het -
ték meg a nagybányai érdeklődők, ez év júniusában.

Ez az együttműködés tovább folytatódik. Ezúttal 
nagybányai mag yar képzőművészek látogatnak Sá -
rospatakra. A Mai Nagybányaiak című kiállítás

2014. de cem ber 4-én 17 órakor nyílik az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán
György kiállítótermében.

Záhonyi adomány Koltóra
1996 óta segíti adományokkal a határon túli mag yar

iskolákat a záhonyi Dr. Béres József Kollégium.
Az elmúlt hétvégén a határvárosi kö -

zépfokú intézménybe látogatott a nagy -
bányai Neniţescu Vegyipari SZKI kül -
döttsége, mellyel öt éve létesített part -
nerkapcsolatot a záhonyi tanoda. A Dr. 
Béres József Kollégium diákjai – első -
sorban a Mag yar Lapkiadók Egyesü le -
tének jóvoltából – 7 doboz folyóiratot
adtak át a csoportot vezető Magyarosi
László tanár úrnak és tanítványainak, a -
kik a máramarosi megyeszékhely kö ze -
lében fekvő Koltóra viszik tovább az a -
dományokat.

Korábban a záhonyi diákotthon a
nagy bányai vegyes tannyelvű Nicolae

Iorga Általános Iskolát, majd a fel ső -
bá nyai 1. sz. Általános Iskolát, tavaly
márciusban pedig a román tannyelvű
partneriskolával egy telephelyen mű kö -
dő Németh László Elméleti Líceumot se -
gítette könyvekkel, folyóiratokkal, e -
lek tronikus ismerethordozókkal. A 39.
adományozást a következő hetekben kö -
veti majd a jubileumi, 40. jószolgálati
út, melyet a kárpátaljai Haranglábra és
Szernyére terveznek a kollégium diákjai 
és tanárai.

Tancsik Róbert-Tóth Tamás

(www.szon.hu)

Záhonyiak és vendégeik az adományokkal
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Németh László Gólyatábor 2014.
A Németh László Elméleti Líceum Diáktanácsának (NLDT) csa -

pata idén is fergeteges Gólyatábort rendezett a friss generációnak. 
Idén kicsit későre esett, ugyanis október 31. és no vem ber 2. között
töltöttük meg lélekkel az izvorai Brazi Doi nevezetű panziót.

35 gólyával, 11 lelkes szervezővel
és 2 tanárral töltöttük el a hétvégét. Bár 
létszámunk csappant, a hangulat annál 
nagyobb volt. A formális ismerkedős já -
tékok után volt alkalmunk megismerni
egymást, izgalmasabbnál izgalmasabb
játékok játszása és jobbnál jobb sztorik 
mesé lése közben. A sűrű programba be -
lefért egy DT-bemutató is, melynek so -
rán az ifjú Németh Lászlósok többet tud -
tak meg arról, hogy mi is az a diák ta -
nács és mi a feladata.

Az immár hagyománnyá vált szám -
csata sem maradhatott ki, sőt, idén egy
újdonsággal is próbálkoztunk, ami leg -
nagyobb megelégedettségünkre fer ge -
teges sikert aratott, ez lévén a Go lyo -
poli, ahol újoncaink izgatottan telje sí -

tették a feladatokat, s lelkesen keresték 
a kincset. Az október 31-i amerikai szo -
kásokat betartva a szombatot egy fer -
geteges halloweeni bulival zártuk, ahol 
az éjszakai őrünk, s a számcsata alatt az
erdőben játékosaink után járkáló kicsit
,,elmebeteg” nyuszi is feltűnt, egy la za ko -
reográfiával egészítvén ki meg jelené -
sét. A nyuszi mellett volt köztünk zom -
bie, vámpír, bohóc, boszorkány, halott
mennyasszony, sőt, pár derék fiatal em -
ber arra gondolt, hogy egy este erejére
kipróbálják, micsoda nehéz megpró bál -
tatás valójában nőnek lenni. Megsú gom:
nem sokáig bírták, de nagyon jól elő -
ad ták szerepüket. A hódolók sokasága
meglepett még minket is.

A szervezők közötti együttműködés 

csodálatos volt. Mi is épp annyira él -
vez tük, mint a gólyák, s ez meglátszott
azon is, hogy azt a 100 edényt délben
nem is volt olyan nehéz elmosogatni,
és a party nálunk is legalább úgy folyt,
mint este a gólyáknál, akikkel még haj -
nali 4 órakor is tartott a beszélgetés és a 
kacajhullám.

A hétvége hihetetlenül gyorsan telt
el, de az odaégetett káposzta, az éjjeli
haditervek mellett rengeteg gyönyörű
emlékkel tértünk mindannyian haza.

Mindez nem jöhetett volna létre a
Romániai Mag yar Demokrata Szövet -
ség és a Communitas Alapítvány nél -
kül. (nagybanya.ro)

Tersánszky Józsi Jenő és Zelk Zoltán barátsága
Zelk Zoltán nevét először a múlt század negy ve -

nes éveiben hallottam. Szakképzett szabó édesa pám,
aki akkoriban a szatmárnémeti postahivatalban dol -
gozott, egyszer otthonunkban szabó barátjától meg -
tudta, hogy a huszas évek elején egy becsületes, vi -
dám kereskedősegédtől, Zelk Zoltántól többször vá -
sárolt viszonylag olcsón posztót a szatmárnémeti he -
tipiacon.

A zsidó származású Zelk Zoltán 1906-ban Érmi -
hályfalván született. Gyermekkorában szüleivel együtt
Szilágysomlyóban, Miskolcon, Budapesten, majd

1921- től Szatmárnénetiben lakott és dolgozott. El -
ső, Szatmárnémetiben írt, Adyt utánzó verse Kassák 
Lajos 365 című bécsi avantgardista lapjában jelent
meg. 1925-ben visszatért Budapestre, 1927-ben a
mun kásmozgalomba bekapcsolódott költőt Romá ni -
ába toloncolták, ahonnan a következő évben vissza -
szökött Magyarországra. 1944 őszén a munka szol gá -
latból szökött meg.

1945-től lapszerkesztő, újságíró és lektor. Két szer
Kossuth-díjjal tüntették ki. Pártos költőként dicső í -
tet te Sztálint és Rákosit. 1954-ben a kommunista rend -
szer törvénytelenségei világnézeti válságba so dor -
ták. Lelkesedett az 1956-os forradalomért. A forra -
dalom vérbefojtása után az írók perében börtön bün -
tetésre ítélték. Öregkori verseiben a lélek és a test fáj -
dalmait örökíti meg. Ma is népszerűek gyer mek ver -
sei és meséi.

Zelk Zoltán 1981-ben Budapesten halt meg.
Tersánszky Józsi Jenőt életreszóló barátság fűz -

te Zelk Zoltánhoz. Először 1928 szeptemberében egy
budapesti irodalmi kávéházban találkoztak.

,,Dezső, a nagybátyád padtársam volt a nagy bá -
nyai gimnáziumban. Ismertem az édesanyádat is” -
magyarázta akkor az író a fiatal költőnek.

Tersánszky Józsi Jenő később elmesélte, hogy osz -
tálytársaival mentek Ilobára szerenádot adni Hars -
kovics Mariskának, a  költő tündérszép rokonának.

A kántor apjától örökölt kitűnő hallással ren del -
kező Zelk Zoltán Tersánszkyval együtt fedeztek fel ve -
gyes nyelvű máramarosi népdalokat. Az alábbi ve -
gyes népdalt gyakran együtt énekelték Budapesten:
,,Nincs Nagybánya bekerítve,/ slobod e drumul,/ ki
lehet menni belőle,/ nu-ţi bate gândul.”

1968-ban, Tersánszky nyolcvanadik születés nap -
ján Zelk Zoltán így méltatta barátját: ,,Néhány éve
vers et írtam róla. S most tudom csak igazán, mit is
akartam mondani ezzel a négy sorral: Libeg az a

falevél,/ mit a nagybányai szél/ akkor tépett le az ág -
ról-/ földet talán sose ér. Az, hogy Tersánszky meg -
állítja az időt. Azt, hogy ami tájat, utcát, piacot ő meg -
írt, azokat ma is behunyt szemmel járhatom. S ha
járkálhatok is tízemeletes házak alatt is, fejem fölött
a Fiastyúkkal, ha ezek a házak az ő hajdani város -
szé li rétjein épültek.”

Tersánszky halála után egy évvel Zelk Zoltán így
fejezte ki csodálatát hűséges barátja iránt: ,,... bű -
vész, tudós, poéta, sámán,/ áthallik teli nevetése/ gyász -
hintó-kerék nyikorgásán!”

Boczor József

Tersánszky Józsi Jenő (Martsa Alajos felvétele)

Zelk Zoltán három éves fekete tacskójával
(Bozsán E. és Wormser A. felvétele)

PUCHARD  ZOLTÁN (Bu da pest) fotókiállítása

december 15-ig lá tógatható a Bol dog Scheffler János Közösségi Házban.

   Nagybányai Háló Mozgalom

Olvassa a megye legjobb
MAG YAR lapját!
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (16.)
Bukovinában

Augusztus 7., hétfő:

Szerencsénkre, amióta ezen a hegy -
gerincen vagyunk, még nem esett az eső. 
Az éjszaka is szép holdvilágos volt, s
emellett csendesen telt el, úgyhogy fel -
váltva egy-egy röpke ideig szun dikál -
hat tunk is. Reggeltől estig aránylag csen -
desség honolt körülöttünk, azt a pár ak -
nát, amit közénk eresztettek, fel sem vet -
tük. A jobb oldali hegyen többször is kí -
séreltek az oroszok betörni, de a mie ink
mindig lehajrázták őket. Mármint a mi
11-eseink. Innen is tisztán hallhattuk haj -
rázásukat. Nem lehetett lélekemelő ér -
zés géppisztolyok felé rohanni! Végre,
tüzéreink is akcióba léptek. Alaposan be -
füstöltek az oroszoknak. Kora reggel ó -
ta verették a völgyet, de az orosz akna -
vetősök sem tétlenkedtek. 

Amikor ezeket a sorokat írom, csen -
desség van. Zavartalanul jegyezhetem be
a naplómba az utóbbi két eléggé moz -
galmas nap eseményeit. Érdemesnek tar -
tom feljegyezni, hogy a délután fo lya -
mán tőlünk É-ra időnként orosz kato ná -
kat láttunk, mintegy 1000-1200 mé ter re
tőlünk, egy ízben a Hugyecz rajjal lö vet -
tek is rájuk, de az eredményt nem le he -
tett kivenni még távcsővel sem.

Augusztus 8., kedd:

A délelőtt folyamán csend honolt a
vonalban, nyugodt volt a légkör. Vihar
előtti csendnek tűnt ez a látszólagos bé -
kesség. Csupán a lövész századoktól ki -
küldött járőrök tevékenykedtek. Keresz -
tül-kasul fésülték át az alattunk elte rü lő
völgyet. Jelentették, hogy az utóbbi na -
pokon orosz aknavetők tüzétől hangos
völgy üres, visszahúzódtak az oro szok!
Délfelé feszült hangulat terjedt el az e -
gész vonalon. A tisztek és az altisztek
i degesen járkáltak a hegygerinc mö gött.
Rövid időn belül, kiderült ennek az oka.
Riadó! 

Csakhamar menetkészen lettünk. Ez
a művelet gyorsan ment, hiszen az u tób -
bi napok alatt mindig harcké szült ség ben
voltunk, ami annyit jelent, hogy a ke nyér -
zsák, köpeny-pokróckoszorú a hátun kon

volt állandóan. Az éjjeli alvás tiltva volt
még felváltva is 5-ike óta. Már annyira
el voltunk csigázva, hogy a tüzelő ál lás -
ban - állva - elszundikáltunk, vagy a fá -
radtságtól kimerülten a földre csúszva 
elaludtunk, s csak akkor riadtunk fel, a -
mikor egy-egy akna túl közel csapó dott
be a köves terepbe. A riadó elhangzása
után szakaszonként összegyűjtöttek ben -
nünket, és röviden vázolták előttünk a
helyzetet, mely szerint az oroszok, jár -
ő reink jelentése szerint, kiürítették a völ -
gyet és visszavonultak É felé. Fela da -
tunk: előrenyomulni és az oroszokkal fel -
venni az érintkezést. Menetirányunk: ÉNY,
majd ÉK. Tőlünk balra német egy sé gek
támadnak, jobbra pedig valamelyik ma -
gyar egység. A harcművelet fő célja át -
karolás és az orosz harcegység meg sem -
misítése. Milyen egyszerű az, egész el -
mé letben! 

Délután két óra körül, a mál hásál la -
tok hátrahagyásával, vegyes érzel mek -
kel telítve elindultunk. Géppuska a vál -
lon, állványa egy másik vállon; lőszer,
csákány, lapát váltogatta a vállakat. 

Elhagytuk a Jawornik nevű hegy ge -
rincet, amelyen eddig voltunk au gusz tus
ötödike óta, és ÉNY-i majd ÉK-i i rány -
ban folytattuk utunkat egy kopár, gyér
fűvel benőtt hegygerinc NY-i ol dalán. 

Már régen besötétedett és mi még
mindig úton voltunk. A járhatatlan út
és a nagy teher nagyon elfárasztott min -
denkit, úgyhogy amint egy kis pihenőt
engedélyeztek, leültünk, és nagy erő fe -
szítésünkbe került, hogy el ne alud junk.
Később lejtett az út, ebből arra követ -
keztettünk, hogy a Pruthoz közele dünk.
Utunk e szakaszán furcsa, életemben e -
lőször érzett bűz ütötte meg az orro mat.
Orosz és mag yar halott katonák osz lás -
nak induló tetemei árasztották ezt a ret -
tenetes - fenyőfák illatával kevert - bűzt.
A szerencsétlenek itt vannak talán 4-5
napja már, mert az előző napokon a
gyakran változó arcvonal lehetetlenné
tette elhantolásukat. Egy orosz katona te -
teme van lelki szemeim előtt. Hanyatt -
feküdt, a köpenyének zsebéből kicsur -
gó kristálycukor kis ,,piramist” ala kí tott.

Nemsokára a hold fényében meg pil -
lantottuk a Prut folyó csillogó víz tük rét.

Augusztus 9., szerda:

Már éjfél is elmúlt, és mi még min -
dig nyomultunk előre. Óvatosan, a hang -
talanságra törekedve jöttünk egy sima,
kitaposott hegyi úton. Az út két oldalán 
dorongokból eszkábált ,,kerítés”. A he -
gyekben így őrzik kaszálójukat a gaz -
dák. Két óra lehetett éjfél után, amikor
pihenőt engedélyeztek. Leültünk a föld -
re, némelyikünk el is szundikált. Hir te -
len géppisztolysorozatok zúdultak fe -
lénk. Zavar keletkezett soraink között,
de egy némelyik hidegvérű golyószó rós
gyorsan észbekapott. Viszonozták a tü -
zet, hisz pillanatok alatt tűzkészült ség -
be tudták hozni fegyverüket. Kölcsö nös
sorozatok után az oroszok elhallgattak, 
valószínűleg elpucoltak. Úgy is volt, én
magam is láttam a fészküket, amely 40
méternyire lehetett tőlünk. Egy orosz
katonaköpeny, sapka és egy tábori lap
maradt a helyükön. Orosz harcelőőrs ál -
lított, illetve lepett meg bennünket. 

Jamna nevű falu közelében voltunk.
Nemsokára a lövöldözés után, való -

színűleg az orosz harcelőőrs jelentése
nyomán, riadó lehetett a ruszkiknál, mert
harckocsi-lánctalpak csikorgását hal lot -
tuk, bizonyára tűzkészültségbe állítot -
ták tankjaikat. 

Az orosz harcelőőrs elillanása után
gyors felderítés következett minden i -
rányban. Faházak között szökelltünk, itt-
 ott civileket is láttunk, de szó nélkül el -
mentünk egymás mellett. A felderítés u -
táni feladat: tüzelőállás-kiválasztás és
tüzelőállás-elfoglalás. 

Remsey hadnagy egy egyedülálló kis
fácska mellett választotta ki a tüze lő ál -
lásunkat. De mielőtt nekiláttunk volna
tüzelőállásunk kiépítéséhez ezen a he -
lyen, hadnagyunkkal közösen mege gyez -
tünk abban, hogy ez a hely mégsem a
legmegfelelőbb erre a célra, mert amel -
lett, hogy könnyen bemérhető fácska
mellett lett volna, a Prut felé lejtő ne he -
zen álcázható terepen is lenne. így DK-
 re húzódtunk egy kis magaslat sűrű bok -
rai mellé. A holdvilág gyér fényénél meg -
felelőnek találtuk ezt a helyet. Úgy lát -
tuk, hogy keleti irányban jó kilövésünk 
lesz, a folyót átszelő vasúti hídra. Igaz,
É és ÉK-re teljesen hatástalanok le szünk,
mivel abban az irányban bokrok és fa -
csemeték sűrűje zárja el a kilátást. A ta -
nakodásra sok idő nem volt, ezért Rem -
sey hdgy. parancsot adott a tüzelőállás
kiépítésére ezen a helyen. Nehezen fog -
tunk hozzá, valamilyen tudatalatti bor -
zadás hatalmasodott el rajtunk. Na gyon
rossz előérzetünk volt. Természetesen a
parancs megszegésére nem is gon dol -
tunk, nekifogtunk a tüzelőállás kié pí té -
séhez. 

Holdvilág volt, láttunk dolgozni, csak
az volt a baj, hogy rettenetesen köves
volt a talaj, és csak centiméterekkel mé -
lyült a tüzelőállásunk. 

Közvetlen csoportunk: Remsey hdgy.
szakaszparancsnok; Miskó szkv. raj pa -
rancsnok; én mint irányzó, mivel Bótos 
Pista az éj folyamán elmaradt a rajtól, s 

valószínűleg egy másik rajba osztották
be; Steigerwald honv. (Pista bácsinak
szó lítottam); Mitykó és Aradszki hon -
védek és Remsey hdgy. legénye - Csonka
honv. Hogy legközelebbi szom szédja -
ink kik voltak, azt nem tudhattam meg, 
nem volt rá lehetőség.

Már virradni kezdett, de a tüze lő ál -
lással még sehogy sem álltunk, annyira 
köves volt a talaj. Állandó figyelés mel -
lett az egyikünk ásott, vagy Pista bácsi
vagy én, míg a másik távcsővel a tő lünk
900-1000 m-re levő vasúti hidat fi gyel -
te. A raj többi tagja lövészteknőt pró bált
mélyíteni, s felváltva az É-i terep sza -
kaszt figyelte, már amennyire a bokrok 
ezt lehetővé tették. Éppen Pista bácsi á -
sott, én figyeltem, a terepet kémleltem. 
Nagyot dobbant a szívem, amint orosz
katonákat láttam a hídon átrohanni hár -
masával-négyesével. Nem előre, ha nem
hátrafelé igyekeztek. Úgy látszik, már
a hátuk mögé kerültünk. Jelentettem a
hadnagyunknak, aki tüzet vezényelt -
hogy ha még feltűnnének oroszok a hí -
don. ,,Elárulnánk magunkat még mie -
lőtt be lennénk ásva” - óvatoskodtunk.
Belátta ő is. 

Ezen a hajnalon jöttünk rá arra, hogy
egy csákánybalta - sok esetben - a leg -
mo dernebb puskánál is többet ér! E nél -
kül a kis szerszám nélkül nem bol do gul -
tunk volna azzal a köves talajjal! 

Tovább figyelve, kis idő múlva azt
láttuk, hogy egy orosz nehézpuskás i -
gyek szik át a hídon hosszú, vastagabb
seprűnyél formájú terhével. ,,Ezt már 
nem hagyjuk!” - jelentette ki Remsey
hadnagy. Pillanatok alatt beirányoztuk
a híd tájékát - s géppuskánk meg szó lalt:
d-d-d-d-d... Egy rövid sorozatot eresz -
tettünk meg a híd felé. A hatást nem lát -
hattuk szabad szemmel, mert még elég
korán volt ahhoz, hogy tisztán lehessen 
látni olyan távolságra. Balra tőlünk is
több géppuska tüzelni kezdett. Az oro -
szok, mintha csak erre vártak volna, mert
az eddigi szórványos lövöldözés után ha -
talmas aknaesőt zúdítottak állásaink felé
a Prut másik oldaláról. Szakadatlanul,
szünet nélkül sivítottak az orosz aknák
felénk és a tőlünk É-ÉNY-i irányban hú -
zódó állásainkra. Egy-egy sorozat oly
hosszú ideig tartott (vagy csak annak
tűnt), hogy azt hittük, megsüketülünk.
A fütyülve sivító gránátok elröpültek fe -
lettünk, de a suhogók-köhécselők egé -
szen közel csapódtak. Éktelen robba ná -
sok reszkették meg a hajnali völgyet. Kö -
vek, szilánkok, falevelek repkedtek a le -
vegőben, csípos füst terjengett körü löt -
tünk. E pillanatokban mást nem tehe t -
tünk - tüzelőállásunk alig 30 centi mé -
ter nyi mély üregébe préseltük tes tün ket
a rettenetes tűzeső alatt. Nem szé gyel -
lem, én is imádkoztam, hogy éljem át
ezt a poklot, és még életben láthassam
szeretteimet. De ha itt eltalálnak, le gyen
az telitalálat! Az aknaszünetek alatt egy-
 egy rövid sorozattal mi is ijesztgettük a 
hídon szökellő oroszokat. De az ellen -
ség aknatüze újból s újfent a sekély fe -
dezékünkbe kényszeríttet.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Nincs más kiút
No vem ber 25-én lesz a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja.
Megdöbbentőek a hétről hétre felszínre kerülő esetek, melyekkel szem besü lünk

a nők elleni erőszakkal kapcsolatban.
Úgy érzem, saját eszközömmel is – ezzel a jegyzettel – tennem kell valamit

azokért a nőkért, akik a legfájóbb pofonokat szenvedik el, akik félnek, akik né -
mán tűrnek, akiknek segítségre, reményre és támogatásra van szükségük.

Mi férfiak azt mondjuk, hogy a nő imádatunk tárgya, hogy Ő az örök és meg -
foghatatlan csoda, a puha melegség, és mégis lányok és asszonyok százai és ez -
rei esnek az erőszak áldozatául férjük, élettársuk vagy apjuk által. Történjék ez
bárhol, nálunk vagy máshol, nem hunyhatunk szemet felette. Az emberekben
tudatosítanunk kell, hogy ez a probléma kortól, nemtől, iskolázottságtól, la -
kó helytől, vallási hovatartozástól függetlenül mindenkit érint, még akkor is, ha
az erőszakos cselekedetek többsége a családban történik.

Tudja meg minden férfi, hogy a nő nincs alárendelt helyzetben a férfival szem -
ben, hogy a férfi semmivel sem értékesebb, hatalmasabb vagy uralkodásra ter -
mettebb, mint a nő. Azt is tudja meg minden férfi, hogy nincs megérdemelt ve rés,
a bántalmazás pedig nem magánügy, még annak egyik formája a nemi erő -
szak sem.

Sokan a gyermek miatt vállalják az erőszakot, pedig ha a gyermek szere -
tet teljes, nyugodt légkörben nő fel, az anyjával jobban jár, mintha folyton ve -
re kedést, terrort lát maga körül. 

Az erőszak megszüntetése érdekében célszerű, ha a nő nem fél, nem szé -
gyenkezik és bátran a rendőrséghez, vagy a bírósághoz fordul.

Nincs más kiút: ha férfi és nő békében akar élni, akkor kapcsolatukat a köl -
csönösen megosztott szeretet boldogságában kell megélniük!
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Bemegy egy szakadt, bo ros -
tás, alkoholtól bűzlő fickó a
bankba, odamegy az egyik ügy -
intézőhöz és rámordul:

- Figyelj, te ribanc! Egy ro -
ha dék számlát akarok nyitni!

- Tessék?! - kérdez vissza
felháborodottan az ügyinté -
ző.

- Süket is vagy? Azt mond -
tam, hogy egy rohadt bank szám -
lát akarok nyitni, de gyorsan!

A nő zokogva szalad az i gaz -
gatóhoz, hogy egy durva ügy -
fél inzultálta. Az igazgató oda -
megy és ráförmed a fickóra:

- Uram, van valami problé -
mája?

- Igen! Most nyertem 50 mil -
lió dollárt a lottón és már egy
félórája itt álldogálok, mert sze -
retnék bankszámlát nyitni!

- Értem. És ez a mocskos
ribanc nem segített Önnek?

***
Kisgyerek kérdezi anyukáját

a taxiban a Rákóczi tér kör nyé -
kén:

- Mama, mire várnak itt e -
zek a nénik?

- Háát, a férjükre várnak.
Mire a taxis:
- Ejnye, asszonyom! Miért 

nem lehet annak a gyereknek
megmondani az igazat? Utca -
lá nyok ezek, kérem szépen!

- Mama, ezek tényleg azok?
- Igen, kisfiam, azok.
- És van nekik gyerekük?
- Van, kisfiam.
- És mit csinál ilyenkor a

gyerekük?
- Taxit vezet, kisfiam.

***

- Honnan tudni, hogy meg -
hal t a vakond? 

- Felülről szagolja az ibo lyát.

***
- Mi az: feldobod semmi, le -

esik semmi? 
- Semmi. 
- Akkor minek dobálod?

***

Az építkezésen a főnök már 
10 perce nézi az egyik mun -
kást.

- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és 

kb. fél méter magas beton da -
rabot.

Erre 20 munkás kezdi el ke -
resni. Fél órát keresgélnek, mi -
re Pisti megszólal:

- Na, mindegy! Hagyjátok
fiúk, majd leülök erre a ge ren -
dára.

***

- Ki az abszo lút mate ma ti -
kus?     

- ???
- Aki a csirkét így hívja:

pí-pí-pí-pí!

***
Anya a gyerekéhez: 
- Kisfiam, ne menj állan -

dóan diszkóba, mert megsü ke -
tülsz! 

- Köszi, anyu, már ettem.

***
- Mi az abszolút bekép zelt -

ség? 
- ???
- Mindenki azt hiszi, ő a leg -

szebb, miközben én vagyok az.

***
Az orvos így szól a pá ci en -

séhez:
- Azt hiszem, csinálnunk kel -

lene egy EKG-t.
- Hát, ha szükséges...
- Naná... Nekem megvan a 

kapcsolási rajz, maga meg vil -
lamosmérnök, igaz?...

***
- Halló? Elnézést, ez a ki -

lenc, há rom, négy, három, hét,
hét, nyolc, öt, négy?

- Nem, igen, nem, igen, i -
gen, nem, nem, igen, igen.

***

- Pistike, mit tanultál ma a
hitta nórán?

- Mózesről tanultunk, aki -
nek a nyomában ott volt az e -
gész egyiptomi hadsereg. De
Mózes nem hagyta annyiban,
épített egy pontonhidat az utá -
szaival, átkelt, majd beszólt az
F16-os vadász bombázó köte -
lék nek, az lebombázta a hidat,
és az egyiptomiak mind bele -
fulladtak a vízbe.

- Pistike? Biztosan így volt 
ez?

- Nem egészen, de azt úgy -
sem hinnéd el.

***
A golfpálya öltözőjében egy

fickó gyönyörködik egy golf -
labdában.

- Új? - kérdezi a haverja.
- El tudod képzelni, hogy ez

a világ legjobb golflabdája?
- Miért?
- Nem lehet elveszíteni. Be -

ütöd a sűrűbe, fütyül. Beütöd az
erdőbe, sípol. A vizen úszik, sö -
tétben foszforeszkál...

- És hol szerezted?
- Találtam.

***
- Szia, kislány. Lefeküdnél 

velem 1000 lejért?
- Nem, hogy gondolod!

- Kár. Pedig nagyon kellett 
volna a lóvé...

***
Hár om halász ül egy csó -

nak ban a tengeren. Jön a jó tün -
dér:

- Mit kértek, halászok? Tel -
je sítem egy kívánságotokat.

Egyikük azt mondja:
- Legyen a tenger sörből!
Egy szempillantás alatt a ten -

ger vize sörré változik, mire meg -
szólal a másik halász:

- De hülye vagy, Józsi, most
hugyozhatunk a csónakba!

***
Papa és mama bemegy a gye -

rekük szobájába, és az ágyon
egy szado-mazo újságot talál -
nak. Pár másodpercig döb ben -
ten állnak, majd a papa meg -
szó lal:

- Szerintem ne verjük meg.

***
A repülőgép viharba kerül,

ide-oda dobálják a légör vé nyek.
Az egyik női utas odafordul a
szomszédjához, egy paphoz:

- Atyám! Ön mégiscsak Is -
ten szolgája, nem tudna tenni
valamit az érdekünkben?

- Lányom - mondja a pap -, 
sajnos én a mar ket ing osz tá lyon
dolgozom, nem a me nedzs ment -
en.

***
A felháborodott feleség igen

vehemensen fordul férjéhez, há -
zasságtöréssel vádolva őt:

- Te mit gondolnál, ha ki -

derülne rólam, hogy háltam a
legjobb barátoddal?

Mire a férj:
- Azt, hogy leszbikus vagy.

***
- Kisasszony, legyen az e -

nyém!
- Sajnálom, uram, de már

másé a szívem!
- Félreértett. Nem donort ke -

resek, csak le akarok feküdni
magával!

***
Háromhavi pásztorkodás u -

tán hazamegy a székely, és se
szó, se beszéd, egy hatalmas fü -
lest húz le az asszonynak. Az
sírva kérdezi:

- Oszt ezt miért kaptam?
- Ha tudnám, agyon is üt -

né lek.
***

- Mi a demokrácia?
- Három farkas és két bá -

rány megszavazza, hogy mi le -
gyen ebédre.

***
- Képzeld, drágám - mond -

ja vacsoránál a férj a fele ség nek
-, ma a női hűségről be szél get -
tünk az irodában. Elképesztő tör -
téneteket mondott mindenki, és
rá kellett döbbennem, hogy a
mi városkánkban, írd és mondd:
egyetlen hűséges asszony van!

- Na ne beszélj! - cso dál ko -
zik az asszonyka - És ki az?

***
- Mi a falusi abortusz?
- Lelövik a gólyát.

Băsescu
VAGY

Nincs értelme közbeavatkoznunk! Ezek
már maguktól is elég jól verekszenek!

NAGYOBBAK
NINCSENEK? A NAGYOBBAKAT 

POLITIKAI PÁLYÁRA 
KÜLDTEM

KÖNYÖRÜLJ MEG RAJTAM,
LEGALÁBB AZ ELÕREHOZOTT

HELYHATÓSÁGI
VÁLASZTÁSOKIG HAGYJ

ÉLETBEN...

Idáig elvezettelek
benneteket. Innen

magatoktól is eligazodtok...

ROMÁNIA
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Elnökválasztás

 Történelmi fordulatot
emleget a külföldi sajtó

Címoldalon írtak a vezető európai lapok Klaus Johannis győ -
zelméről – a legtöbb újság meglepetésként és szenzációként ér té kelte
Nagyszeben polgármesterének államelnökké választását. A német
lapok lelkes hangvételű cikkekkel ünnepelték, hogy szász ál lam elnöke 
van Romániának. 

A Frank furter Allgemeine Zeitung
óriási szenzációként tálalta, hogy Nagy -
szeben polgármestere nyert vasárnap
es te a baloldal jelöltjével, Vic tor Pon tá -
val szemben, valamint hogy legelőször 
történik meg, hogy kisebbséghez tarto -
zó politikus vezeti majd az országot.

A Die Welt meglepőnek és törté nel -
mi jelentőségűnek nevezte a fordula tot,
és azt értékelte többek közt, hogy a lát -
szólag verhetetlennek tűnő Pontával
szem ben kerekedett felül Johannis. A
lap cikkírója, Boris Kálnoky kiemelte:
az új államfő győzelme fölötti öröm -
ben a német kancellár, Angela Mer kel
is osztozik, és hogy a fordulat annak
tudható be, hogy Romániában az em -
berek alapvető változásokat várnak el
Johannistól.

„Románia esetében ez a lehető leg -
jobb eredmény” – mutatott rá Boris Kál -
noky, aki kitért arra, hogy Johannis pol -
gármestersége, „tiszta vezetése” alatt
Nagyszebenben gazdasági növekedés
volt tapasztalható, s hogy románok vá -
lasz tották meg újra meg újra elöl já ró nak
– a városban alig élnek már németek.

A Die Zeit című lap külön kiemelte, 
hogy az ortodox Romániának nem or -
to dox, német államfője lett. Az osztrák 
Der Standars a hatalmas részvételi a -

rányra hívta fel a figyelmet, és em lé -
keztetett arra, hogy a külföldi szava zó -
körzeteknél hosszú sorok kígyóztak a vá -
lasztások mindkét fordulója alkal má val.

A Der Spiegel Egyedül a maffia el -
len címmel írt Klaus Johannis győ zel -
méről, rámutatva, hogy egyértelmű több -
séggel választották meg vasárnap ál -
lam elnöknek, annak ellenére, hogy a
poszt kommunista hatalom minden esz -
közt be vetett, hogy ezt megakadályozza.

„A német származású politikus pers -
pektívát nyújt majd az országnak” –
fogalmazott a Der Spiegel. Mint a cik k -
író fogalmaz, Johannis nem akar „lát -
szatelnök” lenni, mint elődje, a „játé -
kos” Băsescu, aki vitatkozó és intrikus
stílusával szétszakította az országot. Vi -
szont – fejezi ki enyhe aggodalmát– kér -
déses, hogy sikerül-e ez neki, hiszen „a 
bukaresti politikai dzsungel nem az át -
látható, áttekinthető Nagyszeben”.

Az angol és francia nyelvű lapok is
kitértek arra, hogy a választást nagy mér -
tékben meghatározta, hogy a külföldön 
tartózkodó, szavazni akaró romániaiak 
rengeteg akadályba ütköztek. A Eu ro -
news újságírói úgy vélekedtek, Johan -
nis győzelme stabilitást kölcsönözhet
majd Európa egyik legszegényebb nem -
zetének. (a Krónika nyomán)

„Valamennyien tékozló fiúk
vagyunk, azzal a
különbséggel, hogy egyesek
az atyai háztól eltávolodó,
míg mások már a
visszavezető úton járnak.”

(Pilinszky)

Mindannyian időnként megkér dő -
jelezzük a teljes szabadság, szaba dos -
ság modernkori vívmányait, a pénz zel
megvehető pillanatnyi jólétet, álbol -
dog ságot. Azonban mindenkinek más
és más pillanatban jön el a felis me rés,
hogy az em ber legbelsőbb igénye még is 
a pénzzel megfizethetetlen apai- nagy -
apai örökség, amely többé tehet ben -
nünket egyszerű fogyasztónál, lélek te -
l en költségvetési tételnél. Hitünk sze rint
ez a tiszta forrásból származó kul túra
emelte ki az embert az állat sor ból, ez
tartotta a reményt a történelem túlka -
pásainak idején, és ez emelhet ki újra

a fogyasztói társadalom lélektelen haj -
tásából. Hogy ismét hazata lálhas sunk.
Hiszen, Pilinszky szavaival élve, „Vala -
mennyien tékozló fiúk vagyunk, azzal
a különbséggel, hogy egyesek az a -
tyai háztól eltávolodó, míg mások már
a visszavezető úton járnak.”

De cem ber 12-én, pénteken 19 ó -
rá tól a Nagybányai Városi Szín ház -
ban mutatja be a Háromszék Tánc -
együt tes nagysikerű „A tékozló fiú”
című előadását. amelyben a tékozló
fiú ez úttal a népi kultúra, pon tosab ban
a népzene és néptánc eltékozlását je -
le níti meg. A bibliai történettel pár -
hu za mot vonva az előadás azt a fo -
lya ma tot járja körbe, amely végered -
mé nye napjainkban is tapasztalható:
a közösségi élmény felszámolása, az
igazi értékek bedarálása a rohanó vi -
lág és a fogyasztásra buzdító társa -
dalom által.

Jegyek a Teleki Mag yar Házban
vásárolhatók, szeretettel vá runk min -
den érdeklődőt!

Fegyveres párbajra hívták ki az ukrán elnököt
Párbajra hívta az ukrán államfőt nyílt levélben a luhanszki sza -

kadárok vezetője, hogy „véget vessenek a háborúnak” Délke let- Uk -
rajnában.

Az orosz média szerdai híradásai sze -
rint Ihor Plotnickij, az önhatalmúlag
kikiáltott „luhanszki népköztársaság”
elnöke így reagált Petro Porosenko ál -
lamfőnek arra a kijelentésére, hogy ő
kész a „totális háborúra”. „Párba joz -
zunk az ószláv vezérek és dicső szláv
atamánok (kozák vezető) példáját kö -
vetve. Aki győz, az diktálja a feltételeit 
a másik félnek” - írta Plotnickij. „Mi -
nek szítsunk kölcsönös gyűlöletet és sem -
misítsünk meg embereket, gazdaságot,
városokat? Évtizedekig eltart, amíg ö -

nök és mi begyógyítjuk ezeket a se be -
ket. Nem jobb, ha személyes párvi a -
dal lal vetünk véget a nézetelté rések nek?”
– firtatta a luhanszki szakadárok veze -
tője.

Plotnickij felajánlotta Porosenkónak, 
hogy válasszon fegyvernemet, és hatá -
rozza meg a párbaj helyszínét.

„Nem ellenzem azt, hogy bár me -
lyik tévétársaság élőben közvetítse, ha
ön ezt lehetségesnek tartja” – így Plot -
nickij. Nyílt levelében részletekbe me -
nően foglalkozik az általa javasolt pár -
baj feltételeivel. Azt is leírja, hogy
mindketten tíz-tíz szekundánssal és u -

gyanannyi sajtóssal érkezhetnek a via -
dal helyszínére, hogy a párharc tiszta -
sá gához ne férhessen kétség.

Plotnickij leírja melyek azok a fel -
tételeket, amelyeket teljesítenie kell az
ellenfélnek, amennyiben ő győz. Azon -
nal véget kell vetnie mindennemű har -
ci cselekménynek, ki kell vonnia a „tör -
vényes, félig törvényes és nem törvé -
nyes” ukrajnai fegyveres alakulatokat
a Luhanszki és Donyecki megye hatá -
ra in túlra. Szerepel a feltételek között a 
békeegyezmény megkötését célzó tár -
gyalások mihamarabbi megkezdése Ki -
jev és Donyeck, illetve Luhanszk között.

„Ezért készek vagyunk a béke egyez -
mény ratifikálása után azonnal helyre -
állítani a kölcsönösen hasznos gazda -
sági kapcsolatokat Ukrajnával” – írja

Plotnickij. Közli továbbá Porosenkó val,
hogy amennyiben továbbra is ontani
akarja az ukrán polgárok és katonák,
feleségeik, anyáik, gyerekeik és az ö re -
gek vérét, azzal egyben azt is bizo nyít -
ja, hogy „kész kiontani a saját vérét is”. 
„Fogadja el a kihívásomat!” – szólítja
Porosenkót. (Napi Gazdaság)

Kézműves-tájoló zajlott a Bányavidéken
Több éve zajló tájoltató programsorozatunk keretében ismét iz -

galmas hagyományos kézművességeket és mesterembereket sike rült
eljuttatni a Bányavidék és Máramaros településeire.

Ezúttal Szász Ildikó (gyöngyözés)
és Somi Judit (csuhézás) Szatmár né me -
tiből, valamint Kiss József (gyéké nye -
zés) Mezőfeléből látogatott hozzánk, a -
kik no vem ber 17-én, hétfőn Márama -
ros szigeten a Leövey Klára Líceum ban,
majd Hosszúmezőn, valamint Felső -
bá nyán, kedden pedig Szinérváralján
tartottak kézműves foglalkozásokat.

Szerdán Monóban és Szamosardón,
majd a Teleki Mag yar Házban volt kéz -
műveskedés – utóbbi helyszínen ezút -
tal ismét hangsúlyosan a felnőtt kor osz -
tály számára. Ez utóbbi rendezvénybe
a nagybányai Bálint Katalin (batiko lás)
és Kőszeghi Áron (korongozás) is be -
kapcsolódott. Végül no vem ber 20-án,
csütörtökön a koltói és domokosi gyer -

mekeket örvendeztették meg kézmű -
ves vendégeink.

Tájoltatási programsorozatunkat, a -
melynek keretében különböző hagyo -
mányőrző programokat, ifjúsági és gyer -
mek rendezvényeket igyekszünk eljut -
tatni a megye és a szűkebb régió ma -
gyarlakta településeire, ezúttal a ma gyar -
országi Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal támogatja.

Köszönjük a helyi szervezők, közre -
működők segítségét!

(TMH)



Nem szabad okosórával
moziba menni
Amerikában

Betiltják a rögzítésre alkalmas digi -
tális eszközök - okosszemüvegek, okos -
kontaktlencsék, okoskarórák - vise lé sét
az amerikai mozikban - írja a Va ri ety
filmes portál. A döntést a legnagyobb
filmipari cégeket tömörítő Amerikai
Mozgókép Szövetség (MPAA) és a Mo -
zitulajdonosok Országos Szövetsége
(NATO) a napokban jelentette be. “A
mozikban történő illegális filmrög zíté -
sek megakadályozása érdekében tett
erőfeszítéseink részeként zéró toleran -
ciát alkalmazunk bármilyen rögzítő -
esz köz használata esetén a vetítések
idő tartalma alatt” - áll a két szervezet
kö zös állásfoglalásában. A közlemény
szerint a nézőket meg fogják kérni,
hogy kapcsolják ki és tegyék el digi tá -
lis eszközeiket a filmvetítések idejére,
vagy pedig hagyják el a mozitermet.
Amennyiben felmerül az illegális fel -
vé telkészítés gyanúja, a mozik értesí -
tik a hatóságokat. Az okostelefonokat
már korábban kitiltották sok amerikai
moziból. A szűk körben tesztelés alatt
álló Google Glass okosszemüveg a kö -
zeljövőben lesz széles körben is hozzá -
férhetővé. Ezek a hordozható okosesz -
közök az interneten keresztül teszik le -
he tővé filmek rögzítését és terjesztését. 
Az intelligens eszközök ügye annak
ellenére késztette határozott lépésre a
filmes-mozis szervezeteket, hogy ed -
dig viszonylag kevésszer merült fel ha -
sonló gyanú. Az egyik eset az volt,
ami kor januárban egy férfi okossze mü -
veget viselve nézett végig egy filmet

egy ohiói moziban. Akkor végül a bel -
biztonsági minisztérium nyomozói kér -
dezték ki a férfit arról, hogy rögzí tet -
te-e illegálisan a filmet. (mti)

Minden nyolcadik
percben valakinek

betörik a feje
Romániában

Évente több mint 60 ezer új kopo -
nya- és agysérüléses esetet (koponya -
tö rés, agyzúzódás, hematóma stb.) re -
gisztrálnak Romániában, így minden
nyolcadik percben valaki ilyen sérülést 
szenved - derül ki a Neuroprotekciót és 
Neuroplaszticitást Tanulmányozó Tár -
saság (SSNN) közleményéből. A tár sa -
ság szerint százezer lakosra 300 kopo -
nya- és agysérülés jut, illetve az ilyen
típusú sérülések jelentik a fő halálokot
a 40 év alatti lakosság körében. A poszt -
traumatikus elhalálozások kétharmada
koponya- és agysérülésnek tudható be, 
és leggyakrabban ezek tehetők felelős -
sé a tartós testi és szellemi fogyatékos -
ságokért is. Az Egészségügyi Világ -
szer vezet adatai szerint Európában je -
lenleg 11,5 millió olyan személy van,
aki egy agysérülés utáni testi fogyaté -
kos sággal vagy szellemi-érzelmi zava -
rokkal él. Az ilyen típusú sérülések a
leggyakrabban a közúti balesetekben
következnek be, EU-szinten pedig Ro -
mánia ebben is az élen jár: míg az unió -
ban átlagosan egymillió lakosból 52-en
szenvednek balesetet, Romániában 92-en.
(agerpres)

Fehér köpenybe öltözve
jobban tudunk
koncentrálni

A fehér köpenyt viselő személyek
jobban tudnak figyelni, legalábbis egy
amerikai kutatás szerint, amelyben az
öltözködésnek a teljesítményre gya ko -
rolt hatását vizsgálták. A vizsgálathoz
a kutatók átlag embereket öltöztettek
fehér köpenybe, olyanba, amilyet az
orvosok és az tudósok használnak. Az
öltözködési stílus pedig meghatározta
a teljesítményünket, mivel a fehér kö -

peny a tudósokhoz, orvosokhoz kötő -
dik, a viselet összefonódott azzal, aho -
gyan a szakmabeliek viselkednek. Mun -
kájukhoz koncentrációra van szükség,
amit a stroop teszt (színek és szövegek
keveredésével járó feladat, amely az
egyik legismertebb tesztelési módja a
figyelemnek) segítségével fel is lehet
mérni. Az eredmény szerint az alanyok 
rendre sokkal jobb eredményt értek el
a teszten, amikor a fehér köpenyt visel -

ték. A stroop teszteken átlagosan fele
annyi hibát vétettek, amikor a fehér öl -
tönyben voltak és amikor előtte azt is
mondták az alanyoknak, hogy ez jó ha -
tással lesz az eredményükre. (hvg)

Butító vírust fedeztek fel
Olyan vírust fedeztek, ami csök ken ti 

az intelligenciaszintet. Az ATCV-1 ví -
rusról korábban azt hitték, hogy nem
fertőzi meg az embert, de most a bal ti -
more-i Johns Hopkins Iskola és a Neb -
raskai Egyetem kutatói megállapí tot -
ták, hogy a torkunkban telepszik meg,
és megfertőzi az agyat, ami a kognitív
funkciók romlását idézi elő, de az álta -
lános egészségi állapotot nem befo lyá -
solja. A kutatásban a tudósok 92 je -
lentkezőt vizsgáltak meg, akiknek a 44
százaléka volt a vírussal fertőzött. Az
eredmény szerint, akikben nem volt je -
len a vírus, azok jobb eredményt értek
el a teszteken. Utána pedig rágcsálókat
oltottak be a vírussal. Ebből az derült
ki, hogy azok az egerek, amelyeket meg -
fertőzött az ATCV-1 vírus lassabban
és gyengébben teljesítettek a különbö -
ző teszteken, tehát elbutultak. “Ez egy
döbbenetes bizonyíték arra, hogy az
emberi testben élő ‘ártalmatlan’ orga -

niz musok befolyásoljál a viselkedé sün -
ket és a kognitív funkciókat” - je len tet -
te ki a Rob ert Yolken virológus, a ku -
ta tás vezetője. Az ACTV-1 vírus a zöld
algában található meg, de a tudósok 
egyelőre még nem tudják, hogy ke rül
az emberi szervezetbe. Az em beri
testben különben több milliárd bak -
térium, vírus és gomba él, leg többjük
viszont teljesen ártalmatlan. A mostani 
tanulmány azt bizonyítja, hogy bizo -
nyos mikrobák negatív hatással le het -
nek a kognitív funkciókra, anélkül,
hogy károsítanák az egyén egészségét.
A felfedezésről szóló tanulmányt ere -
de tileg a Pro ceed ings of the Na tional
Acad emy of Sci ences szaklapban je -
lentették meg. (mediafax)

Én és a barátom: itt az
újabb Facebook videó
A februári személyre szabott vi deók

sikere után most újabb videós meg le -
pe téssel készült a Facebook - írja a
hvg.hu. A rövid videók ezúttal egy-egy 
barátság körül forognak: a Facebook a
megadott ismerőseinkkel közös pilla na -
tainkból készít el egy kisfilmet, mely -
lyel közös fotókkal és videókkal kö -
szönhetjük meg valakinek, hogy a ba -
rátunk. A videót egy algoritmus előre
összeállítja, de mi is választhatunk be -
le képeket és videókat, akár a Face -
bookon korábban meg sem osztott dol -
gokat is feltöltve. A tartalom mellett
témát is választhatunk a filmeknek, az
alapján, hogy a másik fél barát, család -
tag vagy éppen “bonyolult” kapcsolat -
ban vagyunk vele. Az egy-egy ismerő -
sére szabott személyes videót számí tó -
gépről és mobilról is, és ha tetszik, az
üzenőfalon is megoszthatod. (hvg.hu)

Ez aztán a titoktartás!
VÍZSZINTES: 1. Pillanatnyilag kiejt

a tudatából. 7. “A nő titoktartást ...”
(Vic tor Eftimiu). 14. Koloráló. 15.
Nyomtató. 16. Nyomuló. 17. Lendület.
18. ... missa est; A misének vége. 19.
Becézett Olivér. 20. Üres a sor! 21.
Ke bel. 23. Gésa!! 25. Bujtogat, lázít.
28. Ásványi fűszer. 29. A rege vége!
30. ... Su mac; perui operaénekesnő.
32. Borszesz. 34. Térmértani alakzat.
36. Olimpiai-bajnok, olasz kardvívó
(Nedo). 38. Osztrák, thaiföldi és je me -
ni gkj. 39. Tova. 41. In dium és bór vj.
42. A fajok ...; Charles Dar win műve.
44. Divat szerint (fr.). 46. Dél-koreai
légitársaság. 47. ... Derek; filmszínész -
nő. 48. Páratlan tőtike! 49. A régmúlt
hangulatát idéző. 50. Menekül. 52.
Üvöl tő ...; Em ily Bron te regénye. 55.

Havasi legelő. 57. Néma élet! 58. Be -
rakó! 60. Eszesebbé tesz. 62. Alma hé -
jak! 63. Tanít, nevel. 65. Félszeg! 66.
Família (röv.). 68. Németország NOB-  
jele. 70. A füzetbe jegyez. 72. Aki a
levelet postázza. 74. Yves Montand
eredeti neve. 76. A haj festékanyaga.

FÜGGŐLEGES: 1. A szélein fa -
las! 2. ... divat; lap. 3. Előtag: kő-, kő -
zet-. 4. ... Gay; “atomtöltetű” repülő -
gép volt. 5. Mottó. 6. Thaiföldi, zam -
biai és ománi gkj. 7. Szikladarab. 8.
Va nádium és prazeodímium vj. 9. Ve -
zetékben kering. 10. Francia város. 11. 
Antonov gépe. 12. Bútortípus. 13. Né -
met betű. 16. A gondolat befejező ré -
sze. 17. Nyíl jelzi. 20. Állam (ang.).
22. Törvény (fr.). 24. Disznóparéj
(lat.). 26. Nedvszívó papír. 27. Paci.
29. Velencei jármű. 31. Idegen női
név. 33. Odaadó. 35. Kételektródos
elektroncső. 37. Idős (röv.). 40. Villa -
ágak! 43. Kutya. 44. Túlra csüng. 45.
Csomóba kerültek! 48. Csavar, de nem 
sróf! 51. Házikó. 53. Beszorul! 54. Az
utca irányába. 56. Amerikai kosár lab -
dázó (Karl). 59. Elvisel. 61. Husszein
ibn ...; Jordánia királya volt. 63. Hegy -
csúcs. 64. Helyező, rakó. 67. Német
író (Thomas). 69. Spanyol, vatikáni és
norvég gkj. 71. Római számok; össze -
gük: 52. 72. Vas és kén vj. 73. Római
502. 75. Két li ter! 76. Mesélni kezd!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Egy őrült írta a leghíresebb
angol szótár nagy részét

Az Ox ford Eng lish Dic tio nary a leghíresebb és legfontosabb an gol 
nyelvű értelmező szótár. Ez tulajdonképpen az angol nyelv a lapműve, 
azzal szokott bekerülni a hírekbe, ha szlengsza va kat is be vesznek a
szerkesztő nyelvészek az új kiadásba (legu tóbb pél dául a szelfit), és
azok ezzel hivatalosan is az angol nyelv részévé vál nak. A legelső
kiadást 1857-ben kezdték el írni, de annyira h a tal mas volt, hogy az
angol nyelvészek önkénteseket toboroztak az egyes szócikkek
megírásához – vagyis az OED kicsit úgy született, mint közel másfél
évszázaddal később a Wikipedia. Még így is 31 é vig tartott, mire
sikerült eljutni addig, hogy az első kötet meg je len jen. Ez az A betűvel
kezdődő szavakat írta le és értelmezte 352 olda lon. Az ábécé végéig 12
kötettel később, 1928-ban sikerült elér ni.

Amikor a lexikon szerkesztője, Sir
James Au gus tus Henry Murray az első
kötet kiadása után meglátogatta a leg -
ter mékenyebb önkéntes szócikkírókat, 
hogy személyesen köszönje meg nekik 
a munkát, egészen megdöbbent. A leg -
több szócikk írója és egyben egy újsze -
rű, a munkát felgyorsító idézetkövetési 
rendszer megalkotója nem egy unatko zó
könyvtáros, lelkes nyelvész vagy ta nár
volt. Hanem egy gyilkosságért elí télt, be -
számíthatatlan őrültnek nyilvá ní tott volt
harctéri sebész egy elme gyógy intézetből.

Wil liam Ches ter Mi nor az egyik leg -
jobb amerikai egyetemen, a Yale-en szer -
zett orvosi diplomát 1863-ban, majd a -
zon nyomban be is sorozták az északi u -
nionisták seregébe harctéri sebésznek.
Akkor már két éve dúlt az amerikai pol -
gárháború, és Ches ter rögtön a leg dur -
vább, legvéresebb összecsapásokba ke -
rült bele, mint az 1864-es Csata a Va don -
ban, a maga 3000 halottjával és 20 ezer 
sebesültjével. Feljegyezték azt is, hogy 
a felettesei arra utasították, hogy egy
de zertáló katonát billogozzon meg az
arcán egy izzó vasrúddal. Való szí nű -
leg ezek az élmények vezettek ahhoz,
hogy megbomlott az elméje.

Amikor elhatalmasodott rajta a pa -
ra noia, a háború után először New York -
ba, majd miután itt sok botrányos ügye
volt prostituáltakkal a piros lámpás ne -
gyedben, egy isten háta mögötti flori -
dai helyőrségbe helyezték. Később 18
hónapot töltött egy washingtoni elme -

gyógyintézetben, és miután az állapota 
nem javult, leszerelték a seregtől. Ang -
li ába költözött, és Lon don egyik nyo -
mor negyedében élt.  1871-ben bíróság e -
lé állították, mert a nyílt utcán lelőtt egy
férfit, akiről azt vizionálta, hogy be a kar
törni hozzá. A bíróságon az elmeszak ér -
tő őrültnek nyilvánította, ezért nem bör -
tönbe, hanem egy elmegyógyintézetbe
került, a Broadmoore-ba.

Ez az intézet szigorúan őrzött, de az 
ápoltakkal igyekszik emberségesen bán -
ni, Chesternek például hozzáférést en -
ged tek a könyvtárhoz, illetve enge dé -
lyezték, hogy könyveket vásároljon. Min -
den pénzét (továbbra is járt neki az a -
me rikai katonaságtól a nyugdíj) köny -
vekre költötte, és sokat hozott be neki
az általa megölt férfi özvegye is, aki mé -
lyen vallásos lévén megbocsátott neki,
megsajnálta és rendszeresen látogatta.
A könyvvásárlások során jutott a fü lé -
be, hogy önkénteseket keresnek a va la -
ha volt legnagyobb lexikon megírá sá -
hoz, aminek valósággal a megszál lot t -
ja lett, minden szabad percét kuta tá s -
sal, szócikkek írásával és javításával töl -
tötte. És a Broadmoore falai között e lég
sok szabad perce volt.

Az első kötet megjelenése után Ches -
ter állapota rosszabbodni kezdett, ab ba -
hagyta a szótár írását. Átszállították egy
szigorúbb, súlyosabb esetekkel foglal -
kozó szanatóriumba, ahol már esélye
sem volt könyvekhez jutni és folytatni
a munkát. (in dex.hu)

Úgy hallgathatják le a mobilját,
ahogy nem is gondolná

Spy from the Sky, azaz Kém az ég -
ből névre hallgat az a projekt, amit a ki -
szivárgott információkra alapozó Wall 
Street Jour nal szerint az amerikai kor -
mány már 2007 óta alkalmaz. A mód -
szer lényege, hogy kisrepülőkre olyan
eszközöket helyeznek el, amelyek ké -
pesek a mobilszolgáltatók által hasz nált 
mobiltornyoknak kiadni magukat. A re -
pülőgép aktuális körzetében lévő tele -
fo nok pedig el is hiszik, hogy egy szol -
gál tatói toronyról van szó, és rácsat la -
koznak az eszközre. (Hasonló elven mű -
ködő kamu mobiltornyokat a földön is
találtak már USA-szerte)

A WSJ informátorai szerint rend sze -
resen alkalmazott technológiát hasz nál -
va képesek repülőről nyomon követni
egyes telefonok (és használóik) moz -

gá sát, illetve a készülékek által kül dött/
fogadott szöveges üzeneteket és fotó -
kat is megszerzik.

Mivel a technológiát nem egyetlen
telefonra, hanem egy adott, viszonylag 
nagy területre irányítják, így nem csak
a megfigyelendő célszemély mobil já ra,
hanem a környéken tartózkodó összes
telefonra rálát. A fejlesztés során állí tó -
lag sikerült megoldani, hogy a többi te -
lefonról érkező adatokat figyelmen kí -
vül hagyják.

A korábbi módszerekhez képest a
technológia előnye, hogy az ilyen mó -
don kémkedő kormányzati szerveknek 
nincs szüksége arra, hogy a szolgál ta -
tók tól szerezze meg a kívánt informá -
ci ókat, egyenesen a terepről gyűjthet nek
be mindent, amire kíváncsiak. (hvg.hu)

Különleges bőröndöt
készítettek repülőutakra

Bluesmart nevű projektre eredetileg 50 000 dollárt akartak ösz -
szegyűjteni az Indiegogo közösségi finanszírozású platformon, a zon -
ban eddig több mint egymillió dollárt jött össze és a kampány csak
napok múlva zárul le.

A bőrönd többek között beépített
GPS- vevőegységgel rendelkezik, amely -
nek köszönhetően a felhasználó az o -
kostelefonja segítségével bármikor tud -
hatja, hogy az pontosan hol van, így az
ellopott vagy eltűnt poggyász sokkal
gyorsabban előkeríthető. A távolság mé -
rő azt mutatja meg, hogy a bőrönd pon -
tosan milyen távolságra található a tu -
laj donostól. Amennyiben valaki a re pü -
lőgép fedélzetén van és nem fogja a je -
leket, akkor értesítheti a személyzetet
arról, hogy a poggyásza a repülőtéren
maradt.

Az eszközbe még egy mérleget is
be építettek, így bárki bármikor lemér -
heti annak a súlyát, ezáltal megtud hat -

ja, hogy felviheti-e a csomagját a repü -
lő gépre. A további funkciók között van
az elektromos zár, ami szintén okos te -
lefonnal nyitható, a Bluetooth-kap cso -
lat és a mobil készülékek feltöltésére
használható beépített lítium-ionos ak -
ku mulátor. A fejlesztők szeretnének el -
készíteni egy olyan alkalmazást is, a mely -
nek a segítségével akár egy okosórával
is vezérelhetők a bőrönd egyes fun k ciói.

A koffer képes az utazási adatok va -
lós idejű összegyűjtésére, így ha vala mi -
lyen okból el is veszne a poggyász, ak -
kor is megtudható, hogy milyen repü -
lő tereken és országokban járt. A Blue -
s mart jövőre jelenhet meg, a bevezető á -
ra legalább 450 dollár lesz. (sg.hu)

Egyes vásárlók többet fizetnek másoknál
Az on line kereskedők meg pró bál -

nak az ügyfelekhez igazodni, ennek ér -
de kében gyakran személyre szabottan
ál lítják be áraikat is. Az on line vásár -
lók tekintélyes mennyiségű adatnyo mot
hagynak maguk után. Minden egyes ol -
dallekérdezéssel és kattintással egyre
többet árulnak el magukról, a kedvenc
dolgaikról. Ezeket az információkat
nemcsak az ajánlatok optimalizálására
lehet felhasználni, hanem amelyik ke -
res kedő tudja, hogy az ügyfele mikor,
hol és mit vett, az az árakat is ennek meg -
felelően módosíthatja.

Korábban kiszivárgott, hogy az Or -
bitz amerikai szállásfoglalási portál ü -
zemeltetői akár 30 százalékkal drá gább
szállásokat ajánlottak a Mac számító -
gép pel rendelkező felhasználóknak. A
trükk kiderülése után az Orbitz kö zöl -
te, hogy csupán egy tesztről van szó és
a gyakorlatot beszüntette, de a North -
east ern Uni ver sity tanulmánya szerint
a megoldás egyáltalán nem tűnt el.

Az egyetem kutatói összesen hat a -
merikai utazási portált és tíz on line ke -
res kedőt vizsgáltak meg. Több mint 300
tesztelő kereste fel a honlapokat és
min d egyikük különböző böngészőket
és operációs rendszereket használt, e mel -
lett számos álprofilt is készítettek. Az e -
redmények egyértelműek: az egységes
ár illúzió a világhálón.

A szakemberek több utazási oldal nál
és egy kereskedőnél is egyértelmű je -
leket találtak arra a vonatkozóan, hogy
az ajánlatokat és az árakat a különböző
felhasználókhoz igazították. A Home De -

pot az okostelefont, a táblagépet és a
PC-t használókat különbözteti meg egy -
mástól. A mobil böngészőkön például
más személyre szabott ajánlatok je len -
nek meg. A mobil készülékeken meg mu -
tatott termékek átlagosan 100 dollárral
voltak drágábbak az asztali számító gé -
pe ken megjelenített modelleknél. Az
Androidot használóknak ugyanaz az á -
rucikk átlagosan 41 centért drágábban
jelent meg a képernyőn.

A Travelocity utazási portál is meg -
különbözteti egymástól a mobilokat és
a PC-ket használó vásárlókat. Aki o kos -
telefonról vagy tábláról keresi fel az
oldalt, az nemcsak más szállodákat lát,
hanem néhány esetben még 15 dol lár -
ral kevesebbet is kell fizetnie egy-egy
szálláslehetőségért. Erre sem sikerült
magyarázatot találni. A céghez tartozó
Cheaptickets és az Orbitz ugyanakkor
alacsonyabb árakkal jutalmazza a hű -
séges és bejelentkezett tagokat. Aki nincs
bejelentkezve, az viszont éjszakánként 
akár több dollárral is többet fizethet.

A különböző utazási honlapok üze -
meltetői és az on line kereskedők meg -
erősítették az eredményeket, de kom -
men tálni nem a karták. (sg.hu)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

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

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

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

 A brokkoli egészségre
 gyakorolt hatása

A brokkoli egy rendkívül egészséges és sokoldalú zöldség,
ame lyet érdemes napi szinten fogyasztani. Ráadásul rengeteg fé -
leképpen elkészíthető, így változatosságot is nyújt az étkezé sek -
nél. Cikkünkben megismerheted egészségre gyakorolt hatásait!

Amit kerülj el!
A brokkoli elkészí té -

sé nél nagyon fontos el -
ke rülni, hogy bevett szo -
kás szerint jó vastagon
ráolvasszunk valami zsí -
ros sajtot, mert ott veszik 
el az értelme. Ha csök -
kenteni szeretnéd a kaló -
riabevitelt, akkor vagy
vá lassz egy zsírszegény
sajtfélét, vagy használj
esetleg joghurtot.

Tudtad?
• ha párolod a brokkolit, akkor sokkal több koleszterincsökkentő hatóanyag

marad meg benne, mint főzve vagy sütve
• természetes méregtelenítő hatása van, így a betegségeket is okozó, a szer -

vezetben képződő méreganyagok mennyiségét csökkenti
• a brokkoli tartalmaz kaempferolt, amely csökkenti számos allergén hatását, 

így aztán sokféle allergia esetén kifejezetten hasznos brokkolit fogyasztani
• remek vasforrás azok számára is, akik nem esznek elég húsfélét
• csökkenti a gyulladásos folyamatok kialakulásának esélyét

Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek
A brokkoli olyan mikronutrienseket tartalmaz, mint a C-vi ta min, a K-vi ta -

min,az A-vi ta min, a folsav, a mangán, a triptofán, a kálium, a B6-vi ta min, a
B2-vi ta min, a B5-vi ta min, a magnézium, a kalcium, a B1-vi ta min, az E-vi ta min, 
a vas, a szelén.

Brokkoli és fogyás
A brokkoli a diétában is nagy szerepet kap, hiszen alig tartalmaz kalóriát,

ugyanakkor remek rostforrás, ami segít eltelíteni, a tápanyagtartalmáról pedig
már volt szó. Számos módon elkészíthető, ehető akár nyersen is, gőzölve, főzve,
grillezve. 100 grammban csupán 28 kcal van, tehát egy kiló brokkoli is mind -
össze 280 kcal-t tartalmaz! (femcafe)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

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

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

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

Súlyos hibákat követünk el
zuhanyzás közben

Még zuhanyozni sem tudunk rendesen? Úgy tűnik, több olyan hibát is elkö -
vet hetünk, melyek hosszú távon rosszat tesznek az egészségünknek és a szép -
ségünknek!

Azt hihetnénk, hogy zuhanyozni a világ egyik legegyszerűbb dolga: csak be -
ugrunk a víz alá és beszappanozzuk magunkat. Ám az alábbiakat sokszor figyel -
men kívül hagyjuk.

Nem cseréljük elég gyakran a szivacsunkat
A mosdószivacs, a fürdőrózsa, a luffaszivacs, a mosakodókesztyű mind

nagy szerű táptalajai lehetnek a különböző baktériumoknak, hiszen a fürdőszoba
melege és nyirkossága ideális környezetet biztosít nekik. A legtöbben azonban
sokszor egyszerűen elfeledkezünk arról, hogy gyakrabban cseréljük őket. Ideális 
esetben havonta cserélnünk kellene ezeket! A mosakodókesztyűket pedig
rendszeresen mossuk ki, használat után pedig szárítsuk meg.

Naponta használunk bőrradírt 
Azt hihetnénk, hogy a gyakori bőrradírozás szépítő hatású, mert ennél haté -

konyabban nem is tudjuk eltávolítani az elhalt hámsejteket, a felgyülemlett zsi -
radékot és a szennyeződéseket. A túl gyakori (napi) bőrradírozás azonban csak
még zsírosabbá teszi a bőrt, ráadásul mikroszkopikus sérüléseket is okozhat.
Radírozzuk a bőrt hetente egy-két alkalommal.

Zuhanyzás közben mosunk fogat 
Ezzel sok időt spórolhatunk meg - azonban ez legalább olyan komoly hátrány 

is lehet, hiszen egyszerűen nem tudunk eléggé a fogainkra koncentrálni, és el -
kapkodhatjuk ezt a nagyon fontos tennivalót. A fogmosás tartson legalább két-
 három percig és a fogselyem használatáról se feledkezzünk el! 

Túl meleg vízben zuhanyzunk 
Minél hidegebb kint az idő, annál jobban esik egy forró zuhany - azonban en -

nek igen káros hatásai is lehetnek. A meleg víz ugyanis erőteljesen száríthatja a
bőrt, és emiatt fellángolhatnak például az ekcéma tünetei. Ha egyébként is hajla -
mosak vagyunk a bőrszárazságra, inkább közepesen meleg vízben zuha nyoz -
zunk. 

+1 Túl durván törölközünk
A legtöbben jó alaposan átdörzsöljük magunkat zuhanyozás után, a hajunkat

pe dig törülközőbe csavarjuk. Ez azonban károsíthatja a hajszálakat, az erős dör -
zsölés pedig apró sérüléseket is okozhat a bőrünkön, különösen akkor, ha egyéb -
ként is hajlamosak vagyunk a bőrszárazságra, a viszketésre vagy az ekcémára.
Inkább óvatosan itassuk fel a bőrünkről a vizet. (hazipatika.com)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

KÖSZÖNTŐ

Pál apostol szavaival köszön töm 
a Szt. Katalin imacsoportot: „Le gye -
tek mindig derűsek! Szüntelenül i -
mád kozzatok! Adjatok hálát min -
de nért, mert Isten ezt kívánja mind -
nyá jatoktól Krisztus Jézusban.”

Örömteljes Búcsú-ünnepet!
Kom lósi Lajos, Szt. Katalin napján.

GYÁSZHÍR

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a drága nagybácsi és testvér

BORBÉLY LAJOS
életének 85. évében Temesváron 

elhunyt. Emlékét kegyelettel meg ő -
ríz zük. Isten nyugosztalja.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNTÁS

Köszönetet mondunk mindazok -
nak, akik a szeretett

NAGY GYULA
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek, fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk. 13
éve annak a szomorú napnak,
amikor a drága

KONYICSKA MIHÁLY
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi a család

Minden évben eljön egy nap
(no vem ber 18.), amely számunkra
fájó emlék marad.

Minden elmúlik, elenyész / Csak
egy él örökké, az emlékezés.

Emlékezünk édesapánkra

FUKSZ MÁRTONRA

volt felsőbányai lakosra, halálá -
nak 10. évfordulóján. A Jó Isten
őrköd jön álmai felett.

Két leánya, veje és négy unokája

Soha el nem múló szeretettel em -
lé kezünk arra a szomorú napra, ami -
kor 25 évvel ezelőtt a pótolhatatlan
férj, édesapa és nagyapa

WEISZ JÓZSEF
szíve hirtelen megszűnt

dobogni. A szerető, segítőkész és
vidám ter mé szetével valószínű, hogy 
talált sok ba rátot a túlvilágon is.
Ameddig élünk, őrízzük emlékedet! 
Felesége Éva, lá nya Rita és unokái
Timi és Roli

APRÓHIRDETÉSEK NAPONTA 9-15

óráig, CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

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

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

Részletek: http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/

A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával támo gat ták: Bi -
tay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri Kinga, Kond -
rák Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász Noémi, Szántó
And re ász, Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dávid és Dinyés
László szob rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Várvédő Zita aján lot -
ta fel. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Első sorshúzás a de cem ber 13-14-i
adventi vásár keretében!

J-vel vagy i-vel?
Az elmúlt időszakban elter jedt

szóbeszéd ellenére Klaus Johan -
nis nem önként döntött veze ték -
neve i-vel történő írásmódjáról.
Romániában kissé idő- és pénz i -
gényes az anyanyelv szerinti név -
módosítás, de megéri.

A területi autonómia elutasításán és
a magyarokkal szembeni távolság tar tá -
son kívül neve írásmódja miatt is bí -
rálatok érték Klaus Johannist erdélyi
mag yar fórumokon. Internetes cikkek
kommentelői, véleményformálók, sőt
politikusok is felrótták az államfővé vá -
lasztott nagyszebeni polgármesternek,
hogy német nemzetisége ellenére nem
j-vel, hanem i-vel írja a vezetéknevét.

Sokan úgy vélekedtek: a Romániai
Német Demokrata Fórum egykori el nö -
ke rossz példával jár elöl a kisebbségi
identitás megőrzése terén, amikor „név -
leges” asszimilációról tesz tanúbi zony -
ságot, sőt egy magyarországi hírportál
arról cikkezett, hogy Johannis tíz évvel
ezelőtt önként románosította a nevét.

Ezzel szemben az igazság az – mint
a Cotroceni-palotába decemberben be -
költöző német politikus a nagyszebeni
Turnul Sfatului napilapnak elmondta,
hogy születésekor édesapja némete sen,
j-vel akarta beíratni a családnevét, a -
hogy felmenői a 16. század óta hasz nál -
ják, a nagyszebeni polgármesteri hiva tal
anyakönyvvezetője azonban ezt 1959-
 ben megtagadta.

„A bonyolult és bürokratikus pro ce -
dúra miatt később lemondtam a névvál -
toztatásról, de bevallom, magánle velezé -
seim során vagy e-mailben továbbra is j-
 vel tüntetem fel a családnevemet. Egy
dolog, hogy milyen nevet vállal fel va -
la ki, és más, hogy mi szerepel a hiva ta -
los okiratokban” – szögezte le Johan -

nis. A lap újságíróinak kérdésére a pol -
gármester hozzátette, a sajtó helyesen
jár el, ha németesen írja erdélyi szász
őseitől örökölt nevét.

Johannisnak igaza van abban, hogy 
a névmódosítás hosszas utánajárást i -
gényel, ez azonban nem lehet akadály
valaki számára, aki büszke nemzeti i -
dentitására és igényes neve anyanyelv
szerinti írásmódja terén. Bárki, aki sa -
ját vagy felmenője egykori mag yar
szü letési családnevét, valamint utó ne -
vé nek mag yar megfelelőjét kívánja
viselni, kér vényezheti a lakóhelye
szerinti polgármesteri hivatal anya -
könyvi hivatalánál.

A család- vagy keresztnevek a nya -
nyelven történő helyesírását a nevek
magánszemélyek általi elnyeréséről és
adminisztratív úton való megváltoz ta -
tá sáról szóló 2003/323-as számú törvény
teszi lehetővé. Esetünkben mag yar–ro -
mán fordítóiroda közjegyző által hite -

lesített igazolásával kell bizonyí ta nunk,
miszerint a mag yar helyesírás és nyelv -
helyesség szabályai szerint a Covaci
mag yar megfelelője a Kovács, a Saboé
Szabó, vagy a Gheor ghe-é György.

Az anyanyelv szabályai szerint
módosított születési bizonyítványt an -
nak a településnek az anyakönyvi hiva -
tala bocsátja ki, ahol a névmódosítás
igénylője született. A közös családnév
megváltoztatása – írásos beleegyezés e -
setén – a házastárs, illetve a kiskorú
gyermekek esetében automatikusan meg -
történik. (kronika.ro)

* OLVASS NEKEM – min den 
szer dán 16 órától!

* GYÓGY TOR NA – KED DEN
16.30 és 17.45 órától!

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai a Házban!

TÁNCHÁZ!
minden hétfőn 17 ó rai kez det tel 

ap rók tán ca, fél héttől tánc ház na -
gyob bak nak! Muzsikál a BERENA!

Szeretettel várunk a Házba!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
De cem ber 4-én!

NYÍRBÁTOR
De cem ber 3-án!
In du lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros
á ru ház parko ló já ból. Je lent ke zés:
0747 017580 (Cso ma Be a).

Tersánszky J.
Jenõ Könyvtár

Nyitva KEDDEN
és CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,
a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

Kórustagokat vár a Teleki 
Mag yar Ház Énekkara!

Ha szívesen csatlakoznál egy nagy -
bá nyai mag yar ének kar tag jaihoz,
sze re tettel várunk min den szer dán
19 órakor a Te leki  Ma gyar Ház ba!
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NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA D CSOPORT

Nagybányai HCM
redivivus!

A lelkünket kenegette vasárnap este a nagybányai HCM lublini
játéka. Jómagam sok mérkőzést láttam elég hosszú sporttudósítói
pályám alatt, de ilyen szív-lélek játékot ritkán, amelyet lányaink pro -
dukáltak! Le az összes kalapokkal, lányok!

Pedig nem alakult jól az eredmény
számunkra az első percekben, főleg, a -
míg Gjeorgjevszka rájött, hogy melyik
csapatban is játszik, mert nem túlzás azt
mondani, hogy az ő hibáiból három gyors
gólt kaptunk! Aztán tisztult a kép nála,
játékostársai is figyelmeztették erre, mi -
nekutána helyreállt a világ rendje: e lőbb
kiegyenlítettünk 4 – 4 (12. perc), majd
a vezetést is megszereztük (6 – 7, a 19.
percben). Még egy fellángolása volt a
hazai csapatnak, elhúztak két góllal,
ám Ardean Elisei és Lobach révén 10 – 
10 lett a félidőben.

Amit a második félidőben láttunk, az
maga a csoda: a nagybányai lányok va -
lósággal szárnyaltak a pályán, sorra lőt -
ték a szebbnél-szebb gólokat, jól véde -
kez tek és, ami a legfontosabb, Paula Un -
gureanu az őrületbe kergette a lublini
lányokat fantasztikus védéseivel! Az e -
redmény nem is maradt el: hat gólos i -
degenbeli győzelem (volt kilenc gól is
közte!) és második hely a D cso port ban,
amely feljogosítja lányainkat a to vább -
ju tásra. Ehhez a mai mérkőzésen itthon 

(19.00 órai kezdettel) a Metz el len elég 
egy döntetlen is. De miért ne győz nénk?!
Hajrá, lányok!

MKS Selgros Lublin (lengyel) –
Nagybányai HCM 22 – 28 (10 – 10)

Glo bus Aréna, kb 4.000 néző. Ve zet -
te: Szaso Krkacsev és Gjoko Kolevszki
(mindkettő macedón). EHF ellenőr: Vik -
tor Poladenko (orosz).

Büntetődobások: 4 – 4 (3 – 3, kihagy -
ta Malek, illetve Tiron). Kiállítási per -
cek: 8 – 12.

MKS Selgros Lublin: Dzukheva
(15 jó védése volt), Baranowska (2) –
Gega 4 (1), Rola 4, Drabik 3, Mih da li -
o va 3, Da Solva 2, Kocela 2, Malek 2
(2), Skrzyniarz 2, De Je sus, Kozimur, Nes -
tsiaruk, Repelewska, Syncerz, Szara wa -
ga. Edzők: Sabina Wlodek és Monika
Marzec.

Nagybányai HCM: Ungureanu (17),
Arenhart (1 büntetőt hárított), Ce tă te a -
nu (1) – Ardean Elisei 5, Buceschi 4,
Lobach 4, Do Nascimento 4, Gjeor gji -
evska 3, Davydenko 2 (2), Makeeva 2,
Marin 1 (1), Nechita 1, Szűcs 1, Tiron

1, Herrem. Edzők: Costică Buceschi és 
Kovács Magda.

A tabella állása: 1. Larvik HK 5  5  0
0  134 – 117  10 p., 2. Nagybányai HCM
5  2  0  3  131 – 136  4 p., 3. Metz Hand -
ball  5  1  1  3  140 – 140  3 p., 4. MKS Sel -

gros Lublin  5  1  1  3  135 – 147  3 p.
Az utolsó forduló párosítása: Ma,

no vem ber 21, 19 óra: Nagybányai HCM
– Metz Hand ball, holnap, no vem ber
22, Larvik HK – MKS Selgros Lublin.

(simsán)

Nyertek és előztek a magyarok és a románok is az Eb-selejtezőkben 
Románia és Magyarország labdarúgó-válogatottja is sikerrel zárt a

hétvégi Európa-bajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában: előbbi É -
szak-Írországot, utóbbi Finnországot győzte le hazai környe zet ben, és
ezáltal mindketten előrébb léptek az F csoport táblázatán.

Csoportelsőként zárja az évet Ro má -
nia labdarúgó-válogatottja, mivel Buka -
restben 2-0-ra legyőzte a korábbi lista ve -
zető Észak-Írország legjobbjait a 2016-
 os Európa-bajnoki selejtezők 4. fordu -
ló jában.

A péntek esti találkozón a vára ko zá -
soknak megfelelően védekezésre össz -
pontosító, ellentámadásokra építő, egy- két
kulcsemberét nélkülöző vendég gárda
lépett pályára, ám a korábbiakkal el len -
tétben ezúttal harcos szellemű alaku lat -
nak bizonyult a „fogadóbizottság”.

A hazaiak a Vic tor Piturcă távozása 
után román szövetségi kapitányként most
harmadik mandátumát megkezdő Ang -
hel Iordănescu kérésének eleget téve
gondoskodtak arról, hogy kapujuk biz -
ton ságban legyen, ugyanakkor haté kony
labdabirtoklással és támadó szellemű
építkezéssel vezessék fel sűrűbben a
labdát.

Helyzetekből nem is volt hiány: Lu -
cian Sânmărtean, a Steaua közép pályá -
sa ismét brillírozott, és sorra szolgálta ki 
társait a jobbnál jobb passzokkal. A gól -
ra azonban a 73. percig kellett várni: egy
meg nem adott tizenegyes után a dési szü -
letésű steauás hátvéd, Paul Papp meg -
szerezte vezetést, majd hat perccel ké -
sőbb duplázott.

Győzelmet érő összefogás
Nyugodtan várhatja a selejtező soro -

zat tavaszi folytatását Magyarország
válogatottja is, hiszen a Finnország el -
len aratott 1-0-s budapesti sikere révén
felkapaszkodott az F csoport harmadik 
helyére.

„Örülök, hogy elértük azt a pont szá -
mot, amelyet a három meccs előtt ter -
veztünk” – mutatott rá a találkozót kö -
vetően Dárdai Pál megbízott szövet -
sé gi kapitány, aki az összefogás ered mé -
nyének tartja a győzelmet.

Az első félidő végén még a finnek
riogatták a hazaiakat, de Király Gábor
magabiztosan védte a ka put. A hazai
védelmet még Juhász Roland borda re -
pedése sem törte meg a térfélcserét kö -
vető oda-vissza támadások során, és a -
mikor a hajrában úgy tűnt, a csapatok
kissé elfáradtak a nagy rohanásban, fő -
sz erepbe került a 80. válogatottságát
ünneplő Gera Zoltán, aki a 84. percben 
remek csúsztatott fejesével eldöntötte
a három pont sorsát.

Dárdai: majd döntök

Dárdai Pál eredetileg csak a koráb bi 
három Eb-selejtező, valamint a soron
következő felkészülési találkozó erejé -
ig vállalta el – teljesen ingyen – a vá -
logatott irányítását, ám később – rész -
ben a személyét övező támogatottság
láttán – mégis fontolóra vette az eset le -
ges folytatást. A találkozó utáni sajtó -
tájékoztatón ugyanakkor a „felfo kozott
hangulatra” hivatkozva nem akart a jö -
vőről beszélni.

Jelezte, hogy megbeszéli a felesé gé -
vel, a Mag yar Labdarúgó-szövetséggel 

és németországi klubjával, kiértékeli a
dolgokat és csak azután dönt. Min da -
zonáltal a selejtezősorozat folyta tásá ról
is ejtett néhány szót, amikor azt fej te get -
te, hogy a következő két meccsen négy
pont kell, és akkor „az már elég kel le -
mes kis történet lehetne”. A márciusi 5. 
fordulóban a magyarok a görögöket lát -
ják vendégül, míg Románia a ferö e ri e -
ket fogadja.

Kialudt a „görögtűz”

A forduló talán legkínosabb vere sé -
gét szenvedte el pénteken este Görög -
or szág válogatottja hazai pályán az F
csoportban: az előzetesen első számú
esélyesnek kikiáltott hellének 1-0-ra ki -
kaptak a Feröer-szigetektől. és így a me -
zőny sereghajtóivá váltak. A négy for -
du ló alatt mindössze egyetlen pontot
gyűjtő csapat éléről másnap leváltották 
az idén nyáron kinevezett Claudio Ra -
ni eri szövetségi kapitányt. A 63 éves o -
lasz szakember a keddi, szerbek elleni
barátságos mérkőzést követően távo zik
a válogatottól.

Távoznak a mesterek
Az Eb-selejtezők hétvégi 4. fordu ló -

ja nem csak a görög kispadon ered mé -
nye zett edzőváltást. A lengyelektől el -
szenvedett hazai vereség után lemon dott
posztjáról Temur Kecbaja, a grúzok szö -
vetségi kapitánya, de a szerbeket irá -
nyí tó, 67 éves hol land Dick Ad vo caat is
átadja a stafétabotot a dánok elleni 3- 1-
 es, zárt kapuk mögötti hazai vereség kö -
vetkeztében. Előbbi utóda még nem is -
mert, utóbbi helyett sajtóinformációk sze -
rint az U21-es válogatott edzője, Ra do -
van Curicics irányítja majd a csa pa tot a 
görögök elleni barátságos meccsen.

F csoport, 4. forduló, eredmények:
Magyarország–Finnország 1-0 (0-0),

Görögország–Feröer-szigetek 0-1 (0- 0),
Románia–Észak-Írország 2-0 (0-0)

Az állás:
1. Románia                 4   3 1 0   6-1   10
2. Észak-Írország    4   3 0 1   6-3    9
3. Magyarország     4   2 1 1   4-3    7
4. Finnország            4   1 1 2   4-5    4
5. Feröer-szigetek  4   1 0 3   2-6    3
6. Görögország        4   0 1 3   1-5    1

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:

C CSOPORT: Spanyolor szág–Fe -
hér o roszország 3-0, Macedó nia–Szlo -
vá kia 0-2, Luxemburg–Ukrajna 0-3. Az
állás: 1. Szlovákia 12 pont, 2. Spa nyol -
or szág 9 (13-3), 3. Ukrajna 9 (6-1), 4.
Macedónia 3, 5. Fehéroroszország 1
(2-9), 6. Luxemburg 1 (3-11).

D CSOPORT: Német ország– Gib -
raltár 4-0, Skócia–Írország 1-0, Grú -
zia–Lengyelország 0-4. Az állás: 1. Len -
gyelország 10 pont, 2. Írország 7 (10-3),
3. Németország 7 (7-4), 4. Skócia 7 (5-
4), 5. Grúzia 3, 6. Gibraltár 0.

E CSOPORT: Svájc–Litvánia 4-0,
Anglia–Szlovénia 3-1, San Ma ri no–
Észtország 0-0. Az állás: 1. Anglia 12
pont, 2. Svájc 6 (8-3), 3. Szlovénia 6
(4-4), 4. Litvánia 6 (3-6), 5. Észtország 
4, 6. San Ma rino 1.

G CSOPORT: Monteneg ró– Svéd -
or szág 1-1, Ausztria–Oroszország 1-0, 
Mol dova–Liech ten stein 0-1 (0-0). Az
állás: 1. Ausztria 10 pont, 2. Svéd or szág
6, 3. Oroszország 5 (6-3), 4. Mon te neg -
ró 5 (3-2), 5. Liech ten stein 4, 6. Mol -
do va 1.

I CSOPORT: Portugália–Örmény -
or szág 1-0, Szerbia–Dánia 1-3. Az ál -
lás: 1. Dánia 7 pont/4 mérkőzés, 2. Por -
tugália 6/3, 3. Albánia 4/3, 4. Szerbia
1/3 (5-4), 5. Örményország 1/3 (2-4).

(A Krónika nyomán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Tízéves terv a romániai
sport felvirágoztatására 

Tíz évre vonatkozó országos sportegyezmény megkötését java solt
Alin Petrache, a Román Olimpiai  és Sportbizottság (COSR) el nö ke
az általa vezetett testület, az érintett kormányzati szervek, vala mint a
sportági szövetségek között.

A péntekre összehívott izvorani-i ta -
lálkozó alkalmával kifejtette, a romá ni -
ai sport válaszút elé érkezett, az olim pi -
ai mozgalom újjáélesztését pedig szi -
lárd alapokra kell helyezni. Ahhoz a -
zonban, hogy a jövő válogatottjaivá vál -
ható gyermekeket és a fiatalokat sport -
ra csábítsák, nem elég, ha csak sikert és 
eredményességet sugároznak, pénzü gyi
elégtételre is szükségük lesz.

„A keretegyezmény rögzítené az a -
lapelveket és a szükséges in tézkedé se -
ket ahhoz, hogy Romániát vissza hoz zuk 
a sportvilág élvonalába. Ez részletesen
felvázolná a hazai sportinfra struktú rá ra
vonatkozó befektetési terveket is, mert
hosszú távú stratégia nélkül nem nyer -
hetünk. Első lépésként egy szűk mun ka -
csoportra lesz szükségünk, amely mind -
ezeket összeállítja 2015 második harma -
da előtt” – közölte a COSR-vezető a sport -
minisztérium és a sportági szö vet sé gek 

képviselői, valamint Vic tor Pon ta kor -
mányfő jelenlétében. (A Krónika nyomán)


