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JÖN! …JÖN!!
…JÖN!!!

ÚJRA JÖN!!!!
MI, a nagybányai LENDVAY MÁR -

TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja -
nuár 9-én, azaz MA es te 6 órai kez -
dettel nagy szeretettel vá runk min den
kedves színházrajongót szoká sos szil -
veszteri kaba rémű sorunk – a mely nek címe:

Ritkaság, de van ilyen!
– ismétlésére a Városi Szín ház ba.  

 Jegy eket a 0745- 790 554-es te le -
fon számon (Szigeti Gyula) ren delhetnek, 
illetve az előadás előtt egy órával vásá -
rolhatnak. Egy be lé pő jegy ára: 15 lej.

Jó szórakozást! 

RMDSz-felhívás
A nagy bá nyai

RMDSz tisztújító
köz gyűlést  tart
2015. ja nuár 15-
 én, 17.00 órai kez -
dettel a régi főtéri 
Mil len nium I. é -
pület nagy ter mé -

ben (V. Lucaciu utca, 2. szám). Az A -
lap sza bályzat szerint, na pirenden sze -
re pel nek el nökségi be szá mo lók, vala -
mint az új választmány meg vá lasz tása
is. A választmányi tag ságra és az el nö ki 
funkcióra előzetes pá lyázati cso ma got
kell leadni, leg ké sőbb 2015. ja nuár 9-
 ig, az RMDSz iro dá ban, mely nek tar tal -
maznia kell a követ ke ző ket:

- Szándéknyilatkozat
- Önéletrajz , melynek tartalmaznia 

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

dokumentumot
- A nagybányai RMDSz tagsági i ga -

zolványának másolatát
Kérjünk a nagybányai RMDSz ta go -

kat, minél nagyobb számban jöjjenek el
erre a rendezvényünkre.

Fizessen elő 2015-re is a Bá nya vi -

dé ki Új Szóra a posta hi vatalokban,

vagy a postai lap kéz be sí tőknél.

1 hónapra - 6.5 lej + postai járulék

3 hónapra - 19.50 lej + postai járulék

6 hónapra - 39 lej + postai járulék

Az előfizetés továbbra is a leg -

biztosabb módja annak, hogy hozzá -

jusson lapunkhoz.

Hazatalálás - előadássorozat
„Tartson neve míg a föld tart...”

Vukics Ferenc előadása a magyarság lelki tartalékairól

2015. január 15-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel a Teleki Mag yar Házban
Belépő 5 lej. Az előadás időtartama 3 óra, utána szabad beszélgetés.

Érdeklődni lehet a 0743165313 (Saitos Norbert)

Szeretettel várjuk!

Beszámoló a Németh László Elméleti Lí ce um
Diáktanácsának karácsonyi adományozásáról
A Németh László Elméleti Líceum Diáktanácsának legújabb tagjai által szer -

ve zett pro gram, sok hátrányos helyzetű, árva gyereknek szerzett örömöt.
De cem ber  8-a és 13-a között a Németh László Elméleti Líceum lelkesen ada -

kozó diákjai segítségével rengeteg játékot sikerült összegyűjteni.
Ezeket a játékokat becsomagolták, majd az időjárás által megnehezítve útju -

kat, elindultak a Somaschi Alapítványhoz, később  a Hollósy- illetve a Veresvíz
ut cákon lévő árvaházakhoz. Nagy örömmel fogadták őket a gyerekek.

Az árvaháznál kegyetlen igazsággal szembesültek: nem mindenkinek van le -
hetősége a karácsonyt a családja körében tölteni. Ezt a hiányt  az ajándékokkal pró -
bálták enyhíteni. Minden apróságnak örültek a gyerekek, nem csak az aján dék -

nak, hanem a törődésnek, annak, hogy gondolt valaki
rájuk, eltöltöttek velük egy kis időt.

A mai világban sokan nem becsülik meg család ju kat, 
ezek a gyerekek mit meg nem adnának egy igazi csa -
lád ért. Ezért hát a Diáktanács tagjai köszönetet
mondanak a Németh László diákjainak, hogy meg vál va
pár játéktól örömöt szerezhettek ezeknek a gyerekek nek.

Balázs Dóra

A nagybányai
RMDSz Új Fejezet

csoportja

Közlemény
Az Új Fejezet csoport mérlegelve az

elmúlt évek eseményeit, a nagybányai
RMDSz szervezet jövőjét figyelembe
véve, pontosan egy évvel ezelőtt (2014. 
januárjában) tárgyalássorozatot kezde -
ményezett Ludescher István elnökkel,
egy lehetséges ,,kiegyezés” és közös út 
megtalálása céljából. A tárgyalások, bár 
nehézkésen haladtak, több forduló u tán
arra engedtek következtetni, hogy bár
kompromisszumok árán, de félretéve a 
nézeteltéréseket, képes lesz a két fél az
együttműködésre, a szervezet újjáé pí -
tése érdekében. A tárgyalások azonban 
elakadtak, hiszen a végső ,,igen”-re az
Új Fejezet csoport több mint nyolc hó -
napig várt! A jól bevált módszer ismét
működött: hitegetés,  hogy minden meg -
lesz, majd elhallgatjuk, elnapoljuk, el -
fe lejtjük a zárólépést megtenni. Mi
sem jellemzi jobban a helyi RMDSz
szervezetet, mint a hasonló lekezelés,
figyelemre nem méltatás és a dolgok,
feladatok nem véghez vitele.

Tárgyalásaink során több időpont is 
felmerült a tisztújítás lehetséges dátu -
ma ként (az alapszabályzat szerint 2013.
novemberben meg kellett volna tar ta -
ni), azonban ezeket is többször elha -
lasztotta tárgyaló felünk, ezáltal meg -
szegve ismételten az alapszabályzatot.
A leköszönő elnök ebben az idő szak ban,
ahol csak tehette, lejárató magatartást
tanúsított felénk, pedig a kibékülés eti -
kája ezt nem igazán engedi meg. A cso -
portunk tagjai iránt kimutatott ellen sé -
ges hozzáállások sorozata, a dacból va -
ló „csakazértis” megnyilvánulások azt
sugallták, hogy minden próbálko zá sunk
ellenére nem tudunk és nem fogunk
tudni érdemben együtt dolgozni a most
leköszönő elnökkel, hiszen ameddig bár -
milyen kapcsolatban is áll a helyi szer -
vezettel, tulajdonképpen az ő irányí tá -
sa alatt történik minden. (folyt. a 2. o.)

De cem ber 29-én került sor a nagy bá nyai Városi Színházban a Lendvay
Már ton Színjátszó Kör szilveszteri előadá sá nak a bemutatójára.
Beszámolónkat a 3. oldalon olvashatják. (Fotó: Speth Norbert)

Keresse a
laptestben a

2015-ös
SZÍNES

FALINAP -
TÁRT
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangé likus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 17 és vasárnap 10 órakor, a
szokásos téli időpontokban tartja is ten -
tiszteleteit. A vallásórák ismét elkez -
dődnek, és továbbra is szombat dél e -
lőtt 10.30 órakor lesznek.

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony plébániatemplomban a ke reszt -
ség szentségében részesült Kevin
Roland, Veisz Roland és a Motişan
Cristina kisfia, akit Lázár Angéla és
Veisz Beatrix tartottak  keresztvíz alá.

* Ugyaninnen helyezték örök nyu -
ga lomra Fila született Galkó Mária
asszonytestvérünket, akit 49 évesen szó -
lított magához az Úr.

* A nagybányai katolikus Szent -
há romság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Ciople született Naszódi
Katalin asszonytestvérünket, akit 78 é -
vesen szólított magához az Úr, vala -
mint Fux született Opincariu Anna
asszonytestvérünket, akit 79 évesen szó -
lított magához az Úr.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában Fe -
rencz Gergő, Eger-Gorovi László és Já -
noska Noémi tartotta keresztvíz alá a
németországi Mureşan Fe lix Florian és 
Mureşan Melánia Klára kisfiát, aki a ke -
resztségben a Mureşan Matthias nevet 
kapta. Ugyanitt Nagy Conrad Iosif, Că -
lăuz Rodica, Tommelein Luc és Daels
Monique tartotta keresztvíz alá a bel gi -
umi Tommelein Ste ven Iosif és Nagy
Izabella Cristina kisfiát, aki a ke reszt -
ségben a Tommelein Floris Sam uel ne -
vet kapta. Ugyanitt Józsa Renáta és Ősz 
Noémi tartotta keresztvíz alá Józsa And -
rás és Tóth Andrea kisfiát, aki a ke -
resztségben a Józsa Sándor Barnabás
nevet kapta. Rist Georg és Rist Erika 
tartotta keresztvíz alá Sztojka Norbert 
és Ciorba Alina Florentina kisfiát, aki a 
keresztségben a Sztojka Edwin nevet
kapta. Oravecz Eduárd és Cozmuţa Vlad
tartotta keresztvíz alá a franciaországi
Oravecz János József és Cozmuţa Si -
mona Alexandra kisfát, aki a ke reszt -
ségben az Oravecz Edouard nevet kap -
ta. Stoica Dan és Noémi Franciaor szág -
ból tartották keresztvíz alá Kim Zoltán  
és Molnár Mónika Erzsébet kislányát,
aki a keresztségben a Kim So fia Ro -
berta nevet kapta. Kiss Ga briel, Kiss
Florentina és Frinc Annamária  tartotta 

keresztvíz alá az angliai Stevlik Vlad
Ottó és Mone Alina Mirela kislányát,
aki a keresztségben a Stevlik Sara ne -
vet kapta.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Rácz Béla testvérünket, a -
kit 69 évesen szólított magához az Úr.

* Ugyanitt Tallódi István és Nemes 
Cristina tartotta keresztvíz alá Tallódi
At tila és Nemes Annamária kislányát,
aki a keresztségben a Tallódi Antónia
Tímea nevet kapta. Boda Krisztián és
Boda Molnár Orsolya tartotta ke reszt -
víz alá Vlad Bogdan és Molnár Olga
Réka kislányát, aki a keresztségben a
Vlad Teodóra nevet kapta. Szakács Le -
vente és Erzsébet, Iosif Mihai és Di a -
na, Iosif Flo rin és Corina tartották ke -
resztvíz alá Szakács Zsolt László és Io -
sif Adela Angela kisfiát, aki a ke reszt -
ségben a Szakács Mihály László nevet
kapta. Ugyanakkor házasságot kötött
Sza kács Zsolt László és Iosif Adela An -
gela.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

 „Evezz a mélyre,
és vesd ki a hálót...”

Meghívó
a VI. Nagybányai
HÁLÓ-s Farsangi

batyu bálra
2015. január 16. (péntek)

A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív személyek,

vannak találkozások és vannak közösségek.

Helyszín: Nagybánya, Teleki Mag yar Ház. Időpont: 17.00 óra.

Szükséges: jelképesen batyu eledelek stb. Nem hiányozhat: a farsangi 

jelmez, zene, tánc, notázás..., vagyis a jó hangulat. Ez alkalommal

tombolát is szervezünk, aminek eladásából rendezvényeink költségeit

fedezzük. Tombolajegy ára: 3 lej (minden jegy nyerő). Megkérünk,

hozzál magaddal  jelmezt a mulatságunkra, amit majd felveszel és

bemutatsz. Jelentkezési határidő: 2015.01.15! Jelentkezés és

érdeklődés: Uglár Sándor: 0746/014930, Fenyák Ágota: 0733/757430

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A Felsőbányai Református Egyházközség ezúton
mond köszönetet a Bethlen Gábor Alap Zrt-nek A

felsőbányai református templom tetőzetének teljes
felújítása című pályázatához nyújtott támogatásáért.

Reméljük, hasonlóan nemes törekvéseinkhez a
jövőben is hozzájárul támogatásaival

a Bethlen Gábor Alap Zrt.
Köszönjük szépen!

Közlemény
- folytatás az első oldalról -

Az említett érvek tükrében, az Új
Fe jezet csoport arra a következtetésre
ju tott, hogy mindenfajta kiegyezés csak
egy látszatszerű gesztus lenne, u gyan -
úgy történne minden egy ,,közös” el nök  -
ségben, ahol minden hatalmi szál egy 
em ber kezében van (az alpolgár mes te -
ri tisztségből adódóan is). A fentiek alap -
ján a kiegyezéses modell meghiúsult,
ezek a történetek előre beszéltek, meg -
mutatták, hogy a fényév távolságokat 
nem kötheti össze egy megegyezés, mert
tulajdonképpen gyakorlatba ültetve nem
működik.

A kialakult helyzetben pedig az Új
Fejezet csoport úgy döntött, hogy nem 
vesz részt a tisztújításon, nem pá lyá -

zik semmilyen elnökségi tisztségre. Még
egy politikai harchullámnak nem teszi 
kis saját magát, a szervezetet, de leg in -
kább a tagságot. Semmi szükség nincs 
a mag yar közösségen belüli hosszas vi -
tára, politikai harcra (amely elkerül he -
tetlenül személyeskedő konfliktussal
jár).

Az Új Fejezet csoport tehát távol
ma rad a régi rendszertől, távol a köz -
téri cirkusztól, kivárja sorát. Ameddig
nem történik személyi változás, teny -
leges újítás és fiatalítás az RMDSz he -
lyi szervezetének az élén, menta li tá sá -
ban, csoportunk hű marad eredeti cél -
já hoz, aktív szerepet vállalva a nagy -
bányai mag yar közösségi életben, cso -
portosan és külön-külön, civil szer ve -
zetekben is.

A Nagybányai RMDSz
Új Fejezet csoportja

Nagybánya, 2014. január 9.

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót
ezen túl a régi főtéri antikvá -
riumban is vásárolhatnak.

5 éves a
máramarosi

SMURD
Tegnap volt 5 éve annak, hogy me -

gyénkben is megkezdte tevékenységét
a SMURD. Fél évtizede négy egység
kezdte el a munkát, Nagybányán, Má -
ra marosszigeten és Felsővisón.

Az elkövetkező esztendőkben to váb -
bi négy egységet avattak fel, Magyar -
lá poson, Farkasaszón (Fărcaşa), Bor -
sán és Izakonyhán (Bogdan Vodă).

Annakidején már a hivatalos cere -
mónia idején szükség volt a mentősök
segítségére, s ez mai napig sincs más -
képp. A megalakulástól eltelt évek alatt
csaknem megduplázódott a bevetések
száma. (ta)
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Segítség szenvedélybetegeknek
Rövid Terápiás Pro gram, 2015. február 9-20.

A Bo nus Pas tor Alapítvány rövidtávú terápiás
programot szervez szenvedélybetegeknek és fel nőtt
hozzátartozóiknak 2015. február 9-20. között.

Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni sze -
retnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társ -
függőségükkel terhelt életmódjukon.

Jelentkezési határidő: 2015. február 2.
Bővebb információk a www.bonuspastor.ro web -

oldalon.
Az érdekeltek keressék szatmárnémeti mun ka tár -

sunkat a következő telefonszámon: 0744-539213.

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

Dr. KONYICSKA TIBOR
ÁLLATORVOSI MAGÁNRENDELŐ

szeretettel várja Önöket kisállatkedvenceikkel Nagybányán, a dr.
Vic tor Babeş 31/2. szám alatti most megnyitott rendelőjében.

Órarend:                          hétfőtől péntekig 9-13 és 14-18

                szombaton 9-13.

Időpont egyeztetés: 0726479602 telefonon lehetséges.

Szent István király intelmei Imre herceghez:

X. A kegyelmességről és az irgalmasságról
valamint a többi erényről

A legutolsó intelemben az apa a
leg főbb erényekkel ismerteti meg fiát. 
Bár az intelem Imréhez, mint eljö ven -
dő u ralkodóhoz szól, a mai és a min -
denkori emberiség számára is van mon -
daniva lója. Elsőként a kegyelmességet
és az ir galmasságot említi. Napja ink -
ban egyre több kegyetlen em ber él és
mun kál ko dik. Ezek olyan részei társa -
dal munk nak, amelyek csupán saját jó -
létüket tartják szem előtt intelem akár

ehhez a so ka sághoz is szólhat.
Mindenféle erény közül a szeretet a

legkiemelkedőbb. Ha szeretet övezi cse -
lekedeteinket és kíséri egész éltünket, a
boldogság biztos célja felé haladunk. S 
ajánlatos nem csak a kiváltságos embe -
rek felé, hanem minden embertársunk
irányába közvetítenünk szeretetünket.

Türelmességre is int. Embertár sain -
khoz türelemmel kell viszonyulnunk. 
Ha tőlünk gyengébbek vagy eleset teb -

bek, türelmesnek és segítőkésznek kell 
lennü nk velünk.

Mindezek mellett erősnek kell ma rad -
nunk, hiszen a sors, s a zord világ meg -
annyi csapást mér ránk.

Ezen fő erényekhez tartozik még a
mértékletesség, a szemérmesség, a sze -
lídség és a becsületesség is. Persze, ha
mindezeket az intelmeket beépítjük é -
letvitelünkbe, sokan mondhatják, hogy 
részrehajlóak, gyengék vagyunk, de bí -

zom abban, hogy aki így él, kiállhat a
s aját döntései és igaza mellett. Min den -
esetre, István király is bizton állítja, hogy
ezen erényekkel élve az örök urada lom -
ba is bejuthatunk, így hát mindenkinek 
csak tanácsolni tudom, hogy gondolja
végig miként gondolkozik és munkál -
kodik társadalmunkban, és vegye ko -
molyan a fent említett fő erénye ket, me -
lyeket Szent István király fogalmazott meg.

Tar Karola, X. B osztály

Színházi levél

,,Ritkaság, de van ilyen!”
De cem ber 29-én került sor a nagy bá -

nyai Városi Színházban a Lendvay Már -
ton Színjátszó Kör szilveszteri előadá sá -
nak a bemutatójára. Ahogy azt már meg -
szokhattuk az előző években, a ,,Ritkaság, 
de van ilyen!” című két részes, zenés-hu -
mo ros összeállítás teltház előtt zajlott.

Ritkaság, de van ilyen, méghozzá minden évben
szilveszter előtt és után, amolyan hangulat alapozó -
ként, vagy éppen a téli ünnepkör záróakkordjaként.

Sajnos az idei előadást is, akárcsak a tavalyit -
amikor Illing Babitól búcsúzott el végleg a társulat
– a Suhárt Levente által előadott Lelkünkből szól
ez a dal című szomorú-szép zeneszámmal, emlé k i -
dé ző vetítettképes montázzsal, majd egy perces né -
ma csenddel kellett kezdeni. Ezúttal a nemrég el hunyt
Méhes Béla és Ferenczy Bubu emléke előtt hajtott
főt a társulat és a közönség.

Bevallom, mikor felgördült a függöny, és előtűnt
a díszlet, nem voltam túlságosan elragadtatva tőle.
Az egyébként szép, de nem éppen szilveszteri han -
gu latot árasztó ,,háttérkép” aztán életre kelt, ünne -
pi öltözetet öltött magára a mesteri fényalá festé sek -
nek köszönhetően, s ily módon a szilveszteri han gu -

lat is fokozódott. Titkon restelltem, hogy hagytam fö -
lülkerekedni előítéletemet...

A konferanszié ezúttal is Szigeti Olga és Simori
Sándor volt, ők vezették fel viccekbe burkoltan a ze -
neszámokat, bohózatokat. Az Antal Róbert, Sárga
Angéla és Benkő Lilla által előadott ,,bemelegítő”
dalok után egy bohózat következett, Apa segít cím -
mel, Halász Cynthia és Miszovits Olivér bravúros
előadásában. A bohózatot ismét dalokkal ,,öblít het -
te le” a közönség, Antal Róbert, Sárga Angéla és
Suhárt Levente lépett színpadra.

Az előadás első részét záró bohózatot, melynek
címe Ritkaság volt, Slevenschi Dóra, Antal Róbert, 
Szigeti Gyula, Sárga Angéla, Miszovits Olivér, Jó -
zsa András és Krizsanovszki István ,,tessékelte” szín -
padra, nagy tapsot ,,szippantva” el a közönségtől.

A második rész is dalcsokorral indult, Méhes Bé -
la és Ferenczy Mihály emlékére Miszovits Olivér és 
Simori Sándor előadásában, majd Krizsanovszki Ist -
ván, Józsa András és Miszovits Olivér előadásában
operettslágerek és örökzöld dallamok csendültek fel.

A szponzor című bohózattal folytatódott a műsor,
amit Szigeti Olga, Józsa András, Sárga Angéla és
Antal Róbert adtak elő. A bohózatot dalösszeállítás 
követte, az énekesként Lendvay-előadásban először
bemutatkozó Deák Gerti, majd Miszovits Olivér és
Józsa András énekelt. Maradjon köztünk: Deák Ger ti
karácsonyi dalának klipjét a https://www.youtube.
com/watch?v=FUvliwSILBc címen is meghall gat -
hatják, megtekinthetik.

A zeneszámok után ismét egy bohózat követ ke -
zett. Az Indiába sóért című jelenetet Szigeti Gyula,

Ladányi Réka, Szigeti Olga és Suhárt Levente va -
rázsolta színpadra. A Bu da pest Bár összeállítása
(Simori Sándor, Krizsanovszki István, Józsa And -
rás és Miszovits Olivér) vezette fel a közös finálét.

Meg kell említenem még a Balogh György által
irányított táncosok bemutatóját, illetve végül, de nem
utolsó sorban, dicséret illeti a zenekar tagjait: Bilu -
ca Tu dor – szaxofon, klarinét, Dam şa Petru – bil len -
tyű, Jenei Ádám és Jenei István – gi tár, Lengyel
Ma rius – hegedű, zenekarvezető,  Kim Sándor – dob,
Sza bó Zoltán – basszusgitár. A világosító Codrea
Marinel, a hangosító Prodan Dan, a színpadmester
pedig Danciu Augustin és Szamosi Sándor volt.

Mindent összevetve, színvonalas előadást lát hat -
tunk, az utóbbi évek egyik legjobb, ha nem éppen a
legjobb előadását produkálta idén a Lendvay. A bo -
hózatok, viccek, kevés kivétellel eredetiek, kevésbé
ismertek voltak, ez is nagyban hozzájárult a siker -
hez. A zenei rész, mind a hangszerelés, mind pedig
az előadás tekintetében messze fölülmúlta az eddigi
teljesítményeket, hogy ezt a nem éppen ide illő szót
használjam. Igaz, több hangot is hiányoltam, gon do -
lok itt elsősorban Mezei Annára és Böndi Lindára,
akik korábban nem egyszer bizonyították, nagyon is 
értenek a hangszálak megszelidítéséhez és a han gu -
lat ,,felpumpálásához”. Most betegség, illetve anyai
örömök miatt nem lehettek jelen a színpadon. Talán
legközelebb…

Ne feledjék: január 9-én, azaz ma este 6 órától
ismét lesz előadás a nagybányai Városi Színházban. 
Ha elmulasztották megnézni, most bepótolhatják, ha
nem, repe táz hat nak. Jó szórakozást! (Tamási At tila)



2015. január 9. KULTÚR-TÁJ

Beszámoló jótékonysági koncertről
Két nemes célú karácsonyi koncert

Krisztus-Királyt ünnepelni gyűltek össze szép számmal a nagy -
bá nyai Coşbuc utcai magyar baptista templomba 2014. december
26- án d.u 5 órára meghirdetett, immár hagyományossá vált, jó té kony
célból is rendezett karácsonyi koncertre. János Csaba lel ki pásztor 
kezdő imá ja és üdvözlete után bejelentette, hogy a koncert végén
összegyűlt adományok egészét a Schola Parentis Egye sü leten ke -
resztül a Németh László Elméleti Líceum segítségére ajánlják fel.

A rendezvényt a gyülekezet Nagy -
énekkara nyitotta meg. Előadásukból
ki érződött a ragaszkodás a hagyo má -
nyokhoz és az eredetiséghez, a kotta -
hűség. Karvezetők: Bányai Ferenc és 
Bogya József. A Kiskórus főleg kortárs 

szerzők műveit szólaltatta meg fiatalos 
lendülettel. Összharmónia a négy szó -
la múságban - ez érződött ki a háttérből
a hallgatók felé, meg a csapatszellem,
valamint  a sok gyakorlásra szánt idő,
melyek alapjai és bizonyítékai szín vo -
nalas teljesítményüknek. Az ének szá -
mok közötti rövid igemegyarázatokat
Bogya Emese adta elő tanárnőhöz illő
ma gabiztossággal, világosan és köz ért -
hetően.

A karácsonyi énekek iránti sze rete -
tükről tettek bizonyságot a Németh Lász -
ló díszvendégként megjelent iskola kó -
rusának tagjai is, akik Fülöp Gábor kar -
vezetőjükre figyelve a helyhez és alka -
lomhoz illő szellemiséggel átitatva ad -
ták elő a közismert és klasszikus ének -
számokból összeállított műsorukat. É -
nekszámaik között ének- és osz tály tár -
suk, Koncsárd Balázs lépett elő a ka rá -
csonyi ünnep lényegét illető ma gyará -
zatokkal.

Váradi Izabella igazgatónő fel szóla -
lásában külön is méltatta teljesít mé nyü -
ket, s az iskolai oktatásban elért ered -
mé nyeiket, melyekkel az iskola hír ne -
vét öregbítik közelben és távolban. Ki -
tért gondjaikra, küzdelmeikre, törek vé -
seikre az egyre színvonalasabb anya -

nyelvi oktatás érdekében, számítva az
egyházak és a szülők támogatására is.

Az est hangulatát színesítették a két
gimnazistapáros külön zeneszámai: Vári
Irisz fuvola, akit fivére, Titusz kísért zon -
gorán, illetve Andra Bujor hegedű- és
Kaszta Norbert zongorajátéka.

Az adományokból begyűlt összeget 
helyben átadták a fent említett egye sü -
let képviselőjének.

A gyülekezet lelkipásztora megkö -
szönte minden jószívű adakozó jelen -
létét, az önkéntes felajánlásokat, s a
Csendes éj... kezdetű ének után ki-ki
szellemileg, lelkileg gazdagabban tér -
hetett haza.

***
Két nap múlva, december 28-án, va -

sárnap délután újra felcsendült az ének
a templom kupolája alatt. Valamivel több
zenei aláfestéssel és alkalmi istenes ver -

sekkel fűszerezték az énekkar előa dá -
sait. A hallgatóság is nagyobb volt,
mint két nappal korábban. Akárcsak az 
elmúlt években, e rendkívüli templomi 
szolgálat ezúttal is a szilágycsehi Down-
 kó ros gyerekeket gondozó otthon anya -
gi gondjainak enyhítésére szolgál. S va -
lóban nyíltak a szívek és az adakozásra 
kész kezek. Az intézményt képviselő
Nagy Erszébet könnybe lábadt sze mek -
kel köszönte meg minden jóakaratú
nagy bányainak az ön zetlenséget, se gí -
tőkészséget.

A szervezők válasza erre csak egy
le het: ,,Aki azért tudna jót cselekedni
és nem cselekszik, bűne az annak” – ír -
ja a Biblia. S ez a lényege a ,,szeretet
ünnepének” nevezett karácsonynak is:
,,ha szeretet nincs bennünk, semmik
vagyunk.”

Kaszta István

Enyhe tél
1906-ban a

bányavidéken
1906 telén kevesebbet dide reg tek

a szegények Nagybányán és Fel ső -
bányán, mert a 15-20 fokos fagyot
hozó viharos északi-északkeleti szél 
rikán hatolt be a bányamedencébe.

Enyhe, szélcsendes, száraz idő vel
kezdődött az első téli hónap. Ezután 
néhány napig a korcsmárosok és ven -
déglősök pénztárcájába több pénz ke -
rült, mert a hirtelen lehűlés miatt so -
kan ittak forralt bort. A hónap kö ze -
pén a langyos déli szél elűzte a hi de -
get, a fekete karácsonykor pedig eső
áztatta a bányavárosokat. A Nagy -
bányai Meteorológiai Állomás ada -
tai szerint december 29-én a vá ros -
ban 42 milliméter csapadék esett.
Több pincét elöntött a víz, és a lyu kas
talpú cipőt viselők nem mehettek ki
a sártengerré vált utcákra. Az év u -
tolsó napján a két bányaváros ut cá -
in befagytak a tócsák. Éjszaka né hány
pityókos polgár kezét-lábát törte a
síkos járdán.

Az újév hideggel köszöntött be, ja -
nuár 6-tól 15-ig a tavasziasan eny he
időben a gyümölcsösök tulajdo no sai
duzzadt rügyeket pillantottak meg a
cseresznyefákon. 16-a és 19-e között
mérsékelt fagy jelezte a tél vissza té -
ré sét, majd néhány napos enyhülés
után a zimankós időben hét, tüdő gyul -
ladásban elhunyt nagybányait és fel -
sőbányait kísértek utolsó útjára. Eb -
ben a hónapban nem csilingeltek lo -
vasszánok a két szomszédváros út -
ja in, mert csak a hegyeket borította
hótakaró.

Február enyhe, borús, nagyrészt 
száraz volt. Erősebb fagyot, 10 fo kot
csak a hónap elején jegyeztek fel. Feb -
ruár végén szokatlanul magasra e mel -
kedett a hőmérő higanyszála. Az év
második hónapjában 17 milliméter
csapadék hullott. 1875 óta ennél ke -
vesebb csapadékot csak 1890-ben mér -
tek.

Olvasóinknak néhány, télhez fű ző -
dő közmondást, szólást válogattam:

Kapós, mint télen a szal maka lap.
(Senkinek  sem kell.)

Félhet a téltől, aki tavasszal nem 
gyűjtött.

Nincsen a télnek rossz gyümöl cse.
(Télen a fagyos, hibás almát is meg -
esszük.)

Hó hátán is kincset talál. (Min -
den ben szerencsés.)

A legvastagabb jég is betörhet.
(Bárkinek történhet baja.)

Boczor József

nagybanya.ro

Fogadalmaim
Általában az emberek év végén számadást készítenek az elmúlt

év ről, sikerekről, kudarcokról. Boldog lehet az az ember, aki szil vesz -
ter estéjén elmondhatja: Uram, én teljesítettem becsülettel a rám bí -
zott feladatokat, jól sáfárkodtam a tőled kapott tálen tu mok kal, ér té -
kekkel.

Aztán köszönetet mondhat Istennek, családjának, barátainak, e -
gész évi szeretetükért, mellette való kitartásukért és nyugodt szívvel
léphet át az új esztendőbe, készítve az újabb fogadalmakat.

Év elején sokan megfogadják, hogy másképpen fognak élni: e gész  s é -
gesebben, sportolni fognak, többet törődnek a családdal, színházba
járnak, többet olvasnak, és sorolhatnám. Bármire is tegyen az em ber
fogadalmat, előbb nézzen magába, és csak elérhető célokat tűzzön ki
maga elé, ami beépíthető életvitelébe.

A célhoz vezető út is hozhat örömet, önbecsülést, ha az ember ész -
leli, hogy jó úton halad. Ha pedig teljesíti is a kitűzött célt, a siker -
élménytől megnő az önbizalma. A cél eléréséhez nagy kitartásra, a -
ka raterőre van szükség. Minden egyes óra, nap, amit semmit te vés sel
és nem jó szándékú munkával elpazarolsz, s amivel nem kama toz ta -
tod tudásodat, egy elvesztett, soha vissza nem térő lehetőség.

Nekem már nem kell nagy fogadalmakat tennem, a mindennapok 
hozzák céljaim megvalósítását. Két praktikus fogadalmat azért még is 
tettem: az első, hogy minden havi nyugdíjamból egy bizonyos össze -
get a bankszámlámon hagyok tartaléknak, mintha nem is volna. Be -
vallom, már a múlt évben is próbálkoztam, sikertelenül. De idén ha -
tá rozottabb költségvetést vezetek be. Csak semmi új cipő, semmi új
kabát! Megteszi a régi is! Legfeljebb elénekeli rólam is valaki Koós
János dalát, hogy ,,egy őszhajú asszony, a kabátkája csupa folt”.
Na hát, ez még újévi viccnek is rossz! Hát ki jár manapság foltos ka -
bátkában? Amikor a second-hand-es üzletek aranykorát éljük, s a -
hogy hallom, jobb dolgokat találni ott, mint a drága márkás üz le -
tek ben!

Jól elkalandoztam! Vissza a második fogadalmamhoz, amely így 
szól: ha mondjuk egyik szomszédasszonyom, vagy ismerősöm, akar -
va-akaratlanul ,,egy kis tűszúrással”, vagy ,,beszóllással” kese rí te -
ne meg (mert azért van ilyen, tudják, mi nők...), ,,nem kapom fel a vi -
zet”, nem sértődöm meg, inkább úgy teszek, mintha galuskát nyel -
nék. Ezzel is bizonyítva a szeretet és jóság alkalmazásában való nö -
vekedésemet.

Legyen ez az év sikerekben, tapasztalásokban, de főleg szere tet -
ben gazdag mindannyiunk számára!

Lázár A.

Támogassa a kultúrát!

Ajándékozza meg
önmagát és szeretteit 

színházi bérlettel!
Amint arról már

tájékoztattuk Önö ket,
megér kez tek a Szat -
már né meti Északi Szín -
ház Ha rag György Tár -
sulatának idei bérletei.
Itt a meg felelő alka lom
arra, hogy egy igazi, e -
redeti, szív hez szóló a -
jándékkal, szín házi bér -
lettel lepje meg sze ret -
teit, s ezzel a magyar
kul tú rát is támo gas -
sa. Varázsoljon mo -
solyt, jó kedvet, de rűt
szü lei, gyermekei, ba -
rátai ar cá ra. Tud-e en -
nél jobb, sze mélye sebb,
ere de tibb ajándékot?
Vásároljon és a ján dé -
koz zon bérletet mindössze 60 (felnőtt bér let),
il letve 40 (diák- és nyugdíjas bérlet) lejért. Az
érdek lő dő ket az RMDSz-szék házba (Va sile Lu -
caciu utca 1. szám) várjuk, naponta 9.00-16.00
óra kö zött. Ne feledje: szín házi bérlet vásár lá -
sá val kétszeresen is örömöt okoz!

A hét mottója:

,,Ennyi a trükk, egyszerű a játék:/ Minden

pillanat édes ajándék.” (FankaDeli)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (22.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanár em -

ber, Vicsai János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Ko má -
rom ban élő szerző fel vette vele a kapcsolatot. A Napló töredékeknek
u gyan is  több, megyénkhez kö tődő része is van, így túl az értékes
kortör té ne ti elemeken, helytörténeti szempontból is érdeklődésre
tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében

Bukovinában
Szeptember 10., vasárnap:

Éjfél után egy órától szolgálatban vol -
tam. Hamar elsuhant a kiszabott idő, hi -
szen ha ábrándokat sző az em ber, észre 
sem veszi az idő múlását. Az eső egész
éjjel szemerkélt. Öt órakor kezdett vir -
radni. Milyen jó is az otthoniaknak, duny -
ha melegíti őket még ilyen tájban - gon -
doltam magamban. Vasárnap van, pi he -
néssel töltik majd a napot. Bizonyára re -
mek ebédjük lesz délben. De jó is len ne
köztük lenni! A délelőtt várakozással telt
el. A vételezőket vártuk, szörnyen éhe -
sek voltunk. Tíz óra után reggeliztünk,
mert csak akkorra értek fel a kenyeret
szállítók. 

Szeptember 11., hétfő:

Kora reggel munkába álltunk. Lö -
vészkutakat ástunk a Mackensen tá bor -
nok útja mellett. Azt az utat nevezik úgy,
amelyik Szybenyból indul, és a hegye -
ken át Magyarországra vezet. Nevét a
fent nevezett tábornok után kapta, ő ter -
vezte és építtette az I. világháború ide -
jén. Az akkor épített út a közel három
évtized alatt teljesen tönkrement, mert
az alapját képező dorongokat az idő vas -
foga elemésztette - elkorhadtak. Az utat
senki sem használta az I. világháború
óta, s nem is gondozta senki. Ez év má -
jusában a szatmárnémeti utászok azt a

feladatot kapták, hogy tegyék hasz nál -
hatóvá. Jelenleg forgalmas összekötő út
a front és a hátország között. Egy né hány
páncéltörőssel találkoztam, 31-esekkel,
akikkel Kevermesen voltam iskolán.
Mentek be az országba. 

Ma már le lehetett adni leveleket el -
lenőrzésre, hazaküldésre. Holnap vi szik
tovább, Böncinek írt leveleimet és lap -
jaimat az ellenőrzést végző Galbács zász -
lós visszaadta, mert olyanokat is írtam
bennük, amit nem lett volna szabad. A
,,jamnai” térkép volt az ,,oka”!

Az időjárás tegnap óta nagyon le -
hangoló. Felhők ereszkednek ránk, köd
van, a fák leveleiről állandóan csöpög a
víz, hideg van, olyannyira, hogy kény -
telenek vagyunk köpenyben lenni.

Szeptember 12., kedd:

Öt órakor volt az ébresztő. Nem ért -
jük ennek az okát. 

Hiába ólálkodtunk a konyha kör nyé -
kén, a vételezőket várva. Vissza men -
tünk a sátraink mellé, s ott körülülve a
tüzet jó hazai ételeket hoztak fel - mint
legtöbbször, amikor éhség gyötört ben -
nünket. De ezzel bizony nem telt meg
korgó gyomrunk. Többségünk ru háza -
ta elrongyolódott állapotban van, ba kan -
csaink is javításra szorulnának, de ja ví -
tásra semmit sem vesznek be. Mi lesz
itt a tél beállta után? Ha itt ér ben nün -
ket! 

Estefelé felköltöztünk egy kulipin -

tyóba, az út közelébe. Azelőtt az utá -
szok őrszobája volt. Hamarosan egy fű -
tőalkalmasságot eszkábáltunk össze az 
egyik sarkába. Pillanatok alatt tűz lo -
bo gott benne. Mi meg - mint csirkék a
kotlójukat - körülültük és melegedtünk 
mellette. 

Reggeli és ebéd nem volt, csak va -
csora, nehogy elhízzunk véletlenül! 

Szeptember 13., szerda:

Éjszaka fáztunk is, mert az ,,őr szo -
ba” eléggé szellős lakóhely. Nyáron kel -
lemes lehetett a benne való tar tózko dás, 
de most bizony már őszre jár az idő.
Még ma is közérzet-romboló az idő já -
rás. Felhő, tejszerű köd körülöttünk. Bun -
kerásáshoz fogtunk hozzá. Két hat sze -
mélyest kell csinálnunk a századtörzs ré -
szére. Délután beosztottak hozzánk egy -
néhány munkaszolgálatost is, úgyhogy 
gyorsabban haladtunk a munkával.

Este 9-től készültségben, majd napos
voltam éjfél után egyig. Olvastam, és a
tüzet tápláltam, más dolgom nem volt.
Tüzelő itt akad bőven! 

Amikor délelőtt bent voltunk az al -
ez redes szállásán, az ottani őrmestertől 
hallottuk (ő állítólag a rádiósoktól tud -
ja): 1. A németek 48 órán belül be fog -
ják vetni új, megtorló(?!) fegyverüket;
2. Bakos őrnagy, pótzászlóaljunk pa rancs -
noka, hadbíróság elé kerül, mert átlép -
ve a mag yar-román határt Varsándnál - 
tűzrajtaütésre meghátrált zászlóal já val,
és kilométernyit visszavonult. Nem tu -
dom, mennyire fedik a valóságot ezek a
hírek. Hányan curikkoltak már, és ma -
ga sabb rangúak is, s hadbíróság még -
sem lett belőle! Csodafegyver? Ki hi -
szi azt el?

Szeptember 14., csütörtök:

Éjfél után fél kettőtől ismét ké szült -
ségben voltam. Elmentünk az alez re des
házáig és vissza. A házat idézőjelbe kel -
lett volna tennem. Szép, tiszta volt az ég,
csillagok pompáztak a magasságban. Pár
száz méterrel közelebb vagyunk hoz zá -
juk, mint az alföldiek! Sovány vigasz!
Talán jó idő lesz reggel - remény ked -
tünk. Nem csalódtunk, gyönyörű na pos

időre ébredtünk. Ma végre tisztán ki ve -
hetjük a Pop Ivan csúcsán épült csil lag -
vizsgálót. 

Egy újabb hír szerint a muszka bent
van már Csík megyében, és Brassóban
is. Délután bunkerásás. Az egyik bun -
ker estig be is lett fejezve. 

Szlávik Károly szakaszvezetővel sá -
torban aludtam, ugyanis a kuli pin tyón -
kat lebontották, és az új bunkerban nem
fért el mindenki.

Szeptember 15., péntek:

Délig a másik bunker is be lett fe de -
lezve. Csupán a földréteg hiányzik reá. 
A déli órákban Tábori fhdgy. László Mis -
ka és én közöttem sorsot húzatott, hogy 
melyikünk menjen ki a Nemesi tizedes
rajába irányzónak, Rácz őrvezető he lyé -
re. Nem volt szerencsém, nekem kel lett
mennem. Mindjárt fel is szereltem és
lementem a rajhoz, amely a zászló alj pa -
rancsnokság harcálláspontjától kb. 800 
méternyire van a Ruskij-diljnak ne ve -
zett hegyen (1560 m). A raj tüze lő ál lá -
sát egy kopasz völgyön keresztül lehe -
tett megközelíteni. A völgy el van ak ná -
sítva. Egy honvéd, aki ott szolgálatot tel -
jesített, vezetett át az aknazáron. Ha úgy
eltévesztette volna az irányt... Este már 
szolgálatban voltam új helyemen, 11 ó -
rától éjfél után egyig. 

Szeptember 16., szombat:

Fél négytől ismét szolgálatban vol -
tam öt óráig, majd fél nyolctól tízig.
Más elfoglaltságunk nincsen. Ugyanis
még az este beszüntettek mindennemű
mozgást. Valószínűleg közelebb ke rül -
tek hozzánk az oroszok. 

Az éjjel tüzet láttunk a szemközti hegy
csúcsán. Oroszok, partizánok vagy ci -
vi lek rakják a tüzet? 

Álmomban édesanyámat láttam. 
Jó idő van, süt a nap, csak az a baj,

hogy postát nem kapunk hazulról. Ma
egy olyat hallottam, aminek az egész em -
beriség megörülne. Azt mondta ugyan -
is a 3. század járőre, hogy a rádió be mond -
ta: órák kérdése és vége a háborúnak.
Talán a csodafegyver révén? Nem tud -
juk elhinni! (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Korhelyleves
A korhely szó egyesek szerint mag yar, míg mások szerint, kik minden mag yar

szót, törik-szakad, idegen szóból faragnak, a német Chorherr szóból szár ma -
zik. Én az előbbieknek adok igazat, de csak azért, mert egy középkori szer ze -
tes-kanonok, egy Chorherr életmódját nem vagyok képes társítani része ges -
ke déssel, dologtalansággal, henye életmóddal.

Arra sem vagyok képes, hogy eldöntsem: a leves korhely, vagy aki haj nal -
tájt elfogyasztja macskajajára gyógyírnak, kutyaharapásra szőr helyett.

Az újévi lélekerősítő korhelylevesünkről azonban még friss és határozott
emlékeim vannak. Igen, jól látják, „lélekerősítőt” írtam, és nem gyomor erő sí -
tőt, mert  szerintem ez a „korhely leves” egy  józan embernek - gazdag össze -
té tele miatt - többet árt, mint használ: a méteres kolbász, a bitang csülök és a
székelybicskát álmodó szalonna sokszor könnyen összevesznek, így tetézik a té li 
ünnepek napjaira jellemző állapotot. Valószínű, hogy mindez másként tör té -
nik  egy korhely em ber és a korhelyleves viszonyában. 

Hogy sértődés ne essék, hát melegen ajánlom ezt a levest mindkét kate gó -
ri ának. A korhelyek és a  józanok is gyomorfájástól fognak sírni, ezt garan tá -
lom: a korhelyek a sok szesz miatt, a józanok a bőséges levestől. 

Ha jól emlékszem, és bizony „jól” emlékszem, érdemes volt legalább az új
esztendőt ezzel a tartalmas finomsággal kezdeni! Így bebizonyosodott még egy -
szer, hogy sírva mulat a mag yar!
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- Ki az abszolút szexmáni -
ás nő ?

- ???
- Aki, ha banánt vásárol, meg -

kérdezi, hogy hol a próba fül ke.

***
Két rendőr beszélget.
- A sógorom egy fióküz le -

tet vezet - mondja az egyik.
- Rossz üzlet lehet - teszi

hozzá a másik.
- Miért?
- Ki a fene vesz fiókokat?

***
Rendőrök vizsgáznak. Be -

megy az első, majd pár perc
múlva ki is jön. Mondja a má -
sodik vizsgázónak:

- Figyelj, az a feladat, hogy
barkóbaszerűen kell kérdezni és
ki kell találni a keresett szót! A 
szó az lesz, hogy pingvin. De
nem mondd meg egyből, ha -
nem először kérdezgess!

Bemegy a második rendőr,
és megkérdezi:

- Leülhetek?
Vizsgáztató:
- Igen.
Rendőr:
- Akkor ez csak a pingvin

lehet!
***

Anya a lányához:
- Nem akarom, hogy egy

koldushoz menj férjhez!
- De anya, hiszen te is egy

nincstelen senkihez mentél hoz -
zá.

- Te csak hallgass, annak is
te vagy az oka!

***

- Asszonyom, a vasúti je -
gye nem érvényes a gyorsra! -
szó l a kalauz.

- Akkor legyen szíves szól -
ni a mozdonyvezetőnek, hogy
hajtson lassabban!

***
- Te hűséges vagy a férjed -

hez?
- Igen, elég gyakran.

***
- Képzeld, a rendőrség em -

bereket klónoz!
- ???
- Olvastam, hogy tegnap is 

előállítottak 19 embert...

***
Egy szőke nő véletlenül össze -

tör egy vázát a múzeum ban. A
teremőr oda is szól neki:

- Hölgyem, maga normá lis?
Egy ezerkétszáz éves vázát tört
össze!

Erre a szőke nő:
- Hála Istennek, már megi -

jedtem, hogy új volt...

***
- Jegyeket, bérleteket ké rek!
Móricka megszólal:
- Anyád tudja, hogy kére -

getsz?

***
Egy 94 éves férfi és 92 éves 

felesége válni akarnak. Az ügy -
véd megdöbbenve teszi fel a
kérdést:

- Leéltek már egymással 70
évet, miért pont most dön töt tek
úgy, hogy elválnak?

A néni így felel:
- Az a helyzet, hogy már é -

vekkel ezelőtt tönkrement a há -
zasságunk, csak úgy dön töt tünk, 
megvárjuk, míg a gyerekeink
meghalnak.

***
- Miért nem megy ki a rend -

őr az utcára retorika előadás u -
tán?

- ???
- Mert a tanár azt taná csol -

ta, kerülje a közhelyeket.
***

Manapság a szülőknek két
dolog miatt kell aggódniuk:

1.) A fiuk mit tölt le a net -
ről.

2.) A lányuk mit tölt fel a
netre.

***
Az ötéves Zsuzsikát vigasz -

talni próbálja anyukája, miu -
tán a kutyájuk, Foltos elpusz -
tult:

- Ne szomorkodj, drágám,
Foltos már azóta a Menny or -
szágba került, és a Jóisten kö -
zelében lesz ezentúl.

Erre Zsuzsika töpreng egy
kicsit, majd megszólal:

- Jó, de mi a csudát kezd Is -
ten egy döglött kutyával?

***
Két asszony beszélget. Azt

mondja az egyik:
- Az én férjemnek semmi

modora nincs. Ahányszor csak 
beszélek hozzá, mindig ásí to zik.

- Talán csak mondani sze -
ret ne valamit.

***

A főnököm ma így beszélt ró -
lam:

- Ő az a kolléga, akire ér -
de mes odafigyelni.

... De sajnos, a biztonsági
őröknek mondta ezt.

***
Két paraszt találkozik. Azt

mondja az egyik:
- Képzeld, múltkor a te nyész -

bikám impotens lett, de az ál -
latorvos felírt valamit, amitől
aztán helyrejött.

Egy hét múlva megint ta lál -
koznak.

- Komám, képzeld, most meg
az én bikám gyengélkedik. Nem
tudod, mi a neve annak az or -
vosságnak?

- Nem tudom, de csokolá -
dé íze van.

***
- Mit mérünk szellem/négy -

zetméterben?
- A lidércnyomást.

***

Megy egy nő este haza, ő -
rülten fél a kihalt utcán. Az e -
gyik sarkon elétoppan egy vi -
csorgó férfi, széttárt karokkal,
kidülledt szemekkel, vörös fej -
jel, mély hörgő hangot hallatva.
A nő ijedtében előkapja az eser -
nyőjét és nagyot húz a férfi fe -
jére. Csörömpölés..., tovább ü -
vegszilánkok. Félig sírva meg -
szólal a férfi:

- A francba! Ez a harmadik
ablaküveg, amit nem tudok ha -
zavinni!

***
Új postást kap az utca.
Félve csönget be az egyik

családi ház kertkapuján, mert 
a kerítésen hatalmas tábla hir -
deti: Vigyázat, kutya!

A csöngetésre kijön egy i -
dős hölgy, az ölében egy törpe
rattlerrel.

- Van másik kutyája is?
- Nincs.
- Akkor miért ijesztgeti az

embereket ezzel a hatalmas táb -
lával?

Mire a hölgy:
- Dehogy ijesztgetem, csak

azért tettem ki, nehogy rálép -
jenek az én kis Fifikémre...

***
Két szőke beszélget:
- Mit csinálsz?
- Labdát pattogtatok.
- Majd megkóstolhatom?

***
Megkérdezik a miskolci lot -

tómilliárdost:
- És uram, mit fog csinálni

ezzel a töménytelen mennyi sé -
gű pénzzel?

- Mit, mit? Veszek egy üveg
sört, a többit pedig eliszom!

***
Az elvált asszony negyed -

szer is megházasodik. A nász -
éjszakán az új férj meg döb ben -
ve tapasztalja, hogy a nő szűz.

- Ez hogy lehetséges? - kér -
dezi.

- Tudod, az első férjem szűcs
volt, és csak simogatott. A má -
sodik cukrász, és csak nyalo -
gatott. A harmadik politikus,
és csak ígérgetett...

***
Iskolásfiú az apjának:
- Papa, te is szerelmes vol -

tál a tanítónénibe?
- Igen, fiam, de anyádnak el

ne áruld.

***
Egy ember galambot fog a

kezében, simogatja, becézgeti:
- Tubitubi... tubitubitubi...
Egyszer csak hirtelen meg -

fogja a galamb fe jét, eltöri a
nyakát és megszólal:

- Or not to be!

***
- Miért esznek a franciák o -

lyan előszeretettel csigát?
- Mert ki nem állhatják a

gyorskaját!

***
Két rendőr ül a moziban.

Megszólal az egyik:
- Most jön a happy end.
- Csak nehogy elénk üljön.

Bajuszkirály 1.

Tábla az állatorvosnál:

,,Kérjük, ne zavarja a ren -

delést! Leül! Úgy marad!”

Bajuszkirály 2.

Bajuszkirály 3.

Bajuszkirály 4.

Bajuszkirály 5.
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Felolvasómaraton -
Felhívás közös olvasásra!

Bárki hozhatja ked venc olvasmányát

Olvasni jó. Egy jó könyv igazi
élményt nyújthat, de másokkal
megosztva még nagyobb öröm. A
közös olvasásnak össze kap cso ló
ereje van.

Februárban ismét felolvasó mara ton -
ra hívjuk a gyermekeket, felnőtteket,
családokat a Teleki Mag yar Házba! A
rendezvényre 2015. február 20., pén -
tek este 7 óra és február 21., szombat 
este 8 óra között kerül sor. Ajánlott egy
erdélyi író tollából származó, vagy
Er délyhez kapcsolódó szépirodalmi
al ko tás választása, ez azonban nem ki -
zá ró la gos feltétel: bármely mag yar-, vagy
akár világirodalmi mű jó kiindulás le -
het a válogatásban, bárki hozhatja ked -
venc re gény-, vagy versrészletét.

A résztvevők egy-egy 15-20 perces
részletet olvashatnak fel a kiválasztott
irodalmi műből. Lehet olvasni kü lön ál -
ló részleteket, vagy folytonosan e gyet -
len novellát, elbeszélést, mesét, re gényt,
stb. Természetesen minden résztvevő a -
kár többször is sorra kerülhet. Ne le gyen
az olvasás a jók kiváltsága; a gyen géb -
ben olvasók, akár gyerekek is nyu god -
tan vágjanak ne ki kisebb részletekkel!
Célszerű otthon előre lemérni a ki vá -
lasztott sorok időtartamát, s jelent ke -
zéskor pontosan megjelölni, hogy ki me -
lyik órában szeretne felolvasni.

A résztvevők személyre szóló könyv -

jelzőt kapnak ajándékba.
Ezen kívül min denkinek, aki vala -

mely Nagy bá nyán vagy a környéken
szü letett író, költő művével, vagy vala -
mely a vidé künk höz kapcsolódó szép -
irodalmi alkotással vesz rész a prog -
ramban, valamint azoknak, aki az éj -
sza kai órákban vállalnak legalább 15
perces felolvasást, 25 százalékos ked -
vezménnyel kínáljuk január végén meg -
jelenő „Nagybánya és környéke” című 
helytörténeti kiadványunkat!

A rendezvény meghívottja a nagy -
bányaiak által már jól ismert ko -
lozsvári IDEA-KÖNYVTÉR, egész
napos szombati könyvvásárral, gaz -
dag erdélyi könyv választékkal. Ven -
dégeink szemé lye sen is bekap cso lód -
nak a felolvasásba!

Az eseményre nem csak felol va só -
ként, hanem hallgatóként is szeretettel
várunk mindenkit! Éljük meg idén is
kö zösen az együtt-olvasás örömét, ol -
vassunk, vagy hallgassuk mások fel -
olvasását egy kávé, vagy tea mellett!

JELENTKEZNI a felolva sómara -
tonra a Teleki Mag yar Házban lehet
személyesen, vagy telefonon. Kérünk
mindenkit, hirdesse, népszerűsítse a ren -
dezvényt, szeretnénk, ha minél többen
kapcsolódnánk be a nagy, közös olva -
sásba. A mag yar irodalom mindannyi -
unk drága kincse, olvassuk, népsze rű -
sítsük ilymódon is!

Szeretettel várunk!

A nagybányai Gyarmathy Tímeát
díjazták a bukaresti parlamentben

A Tanügyminisztérium de cem ber
17-én, a bukaresti parlament épüle té -
ben, ünnepélyes keretek között nyúj -
totta át a Román Állam pénzbeli dí ja -
it azoknak a diákoknak, akik nemzetközi
tan tárgyversenyeken díjakat vagy dí -
csé re teket nyertek a múlt tanév folya -
mán. Megyénkből nyolc nemzetközi
olimpikon, valamint felkészítő ta ná ra -
ik és a képviselt iskolák több mint 1
millió lejt vehettek át.

A nyolc diák a következő tan in té -
zeteket képviselte: a nagybányai Va -
sile Lucaciu Kollégium – (két diák)
a Nemzetközi Asztronómia Olimpi á -
szon elért arany és ezüst érmek; a szi -

geti Dragoş Vodă Kollégium – (négy 
diák) a Nemzetközi Orosz Nyelv O -
lim piászon elért arany és ezüst érmek 
és  a Balkán Informatika Olimpiá szon
elért dícséret; a szigeti Marmaţia Lí -
ceum – (egy diák) a Nemzetközi O -
rosz Nyelv Olimpiászon elért ezüst é -
rem; a nagybányai Németh László Lí -
ceum - egy diák, Gyarmathy Tímea, a -
kinek a Nemzetközi Mag yar Mate ma -
tika Olimpiászon elért dícséretét 7650 
lejjel díjazták, amelyet egyenlően osz -
tottak meg a diák, a felkészítő tanár,
Longáver Lajos, és az iskola között.
Az iskola a pénzt a tantárgy okta tá sá -
nak segítségére fordítja.

Átvállalt
felelősség

A Bánság szerbiai részén élő román 
fiatalok szerbtanulását finanszírozza a
román állam. Az állítás bizony meg hök -
kentő – lenne, ha igaz lenne. De nem az.

Holott akár lehetne is, mivel példá -
ul a Timok völgyében kétszáz éve nincs
iskola, templomi szertartás román nyel -
ven, a szerbül nem beszélő nagy- és
dédszülők nem tudnak szót váltani a
románul már nem beszélő unokáikkal,
az ottani közösség két és fél évtizede
megfogalmazott igénye ellenére pedig

Bukarest máig adós anyanyelvi identi -
tá suk megőrzésének támogatásával. És
akkor miért ne ösztönözné Románia a
szerbtanulást, amely el len bizonyára Belg -
rádnak sem lenne ellenvetése?

Az ötletért elegendő a szomszédtól
merítenie: a budapesti Nemzetstra té gi -
ai Kutatóintézet 850 székelyföldi mag yar
végzős diákot készít fel az érettségire,
elsősorban román nyelv és iroda lom -
ból. Ennek a – lapunk által is ismer te -
tett – hírnek meg éppenséggel a való -
ságalapja kelthet csodálkozást.

Először is a korrepetálási pro gram
– amúgy dicséretes és üdvözlendő – be -
indításával Magyarország olyan fela -
da tot vállal magára, amelynek „ab szol -

válása” mindenekelőtt a román állam
felelőssége és kötelessége. Csakhogy a
hazai oktatási rendszer régóta bukásra 
áll e téren, Románia a saját állam pol -
gá raival szemben nem viselkedik fele -
lősen.

Az erdélyi mag yar szakmai és poli -
ti kai szervezetek folyamatos igénye, sőt 
Traian Băsescu exállamfő ez irányú he -
lyeslése ellenére a román nyelvet to -
vább ra is anyanyelvként tanítják a ki -
sebbségi diákok számára, olyan tan -
terv és tankönyvek alapján, amelyek le -
hetetlenné teszik az állam nyelvének ha -
tékony és viszonylag könnyű elsa ját í tá -
sát.

Ráadásul miközben a kisebbségi fi -

a talok elé éppen a román állam gördít
akadályt – egyértelműen hátrányos
helyzetbe sodorva őket –, a többségi
társadalom menetrendszerűen felhábo -
ro dik, ha a magyarok törik a román
nyelvet.

Arról nem beszélve, hogy amikor a
mag yar állam a romántanuláshoz nyújt 
segítséget, gyakorlatilag az erdélyi ma -
gyarok romániai beilleszkedését ösz -
tönzi, rácáfolva az Erdély elszakítását
vizionáló többségi félelmekre. Jó len -
ne, ha Bu da pest szokatlan, de jó szán -
dékú kezdeményezése Bukarestet is rá -
ébresztené a helyzet visszásságára és a 
saját felelősségére.

(Rostás Szabolcs/Krónika)

Németh Lászlós sikerek matematikából
Gazdag sikerekkel zárult matema ti -

kából a 2014-es év a Németh László El -
meleti Líceumban, amelyek közül emlí -
tésre méltóak a következőek:

– Az  Emil Racoviţa Líceum ál tal
rendezett megyeközi diák tudományos 
értekezleten Ciople László és Zaváczki 
Péter az elmúlt tanévben harmadik he -
lyet, idén dícséretet kapott.

– A Vasile Lucaciu kollégium által
rendezett megyeközi versenyen Gotha
Güntter első helyezett lett.

- A téli szünetben a Gheorghe Şin -
cai kollégium által rendezett megye kö -
zi versenyen Gotha Güntter első he lye -
zett lett.

- Az Erdélyi Mag yar Matematika
Versenyen Gotha Güntter és Gyar mat -
hy Tímea dícséretet kaptak, tovább ju -
tot tak a nemzetközi szakaszra, ahol Gyar -
mathy Tímea dícséretet nyert.

- A szigeti Dragos Vodă kollégium
által rendezett matematika ver senyen

Gotha Güntter első helyezett lett.
- Az Arany János Líceum által ren -

dezett  megyeközi diák tudományos ér -
tekezleten Ciople László és Zavaczki Pé -
ter  második díjat nyertek.

- A Gheorghe Şincai kollégium ál -
tal rendezett ,,Ar gu ment” megyeközi
matematika versenyen Gotha Güntter
második díjat nyert.

- Az iskolában működik a ,,Lő rin -
czy Csaba” matematika kör, aminek az 
eredménye az, hogy iskolánk a MAT -
LAP által rendezett pontversenyben az 
utóbbi tizenkét évben az erdélyi lí ce u -
mok között hétszer első, kétszer a má -
sodik helyen végzett.

- Az idei érettségin a matekinfó
szakon két diák matematikából tizessel 
érettségizett (Kálmán Noémi és Ruskál 
Mátyás).

Köszönetet mondunk ezúttal Lon gá -
ver Lajos felkészítő tanárnak és Mas tan
Eliza katedrafőnök tanárnőnek.



Erősebb
az immunrendszere
az extrovertáltaknak
Az extrovertált, szociábilis embe -

reknek erősebb az immunrendszerük,
az introvertált, óvatos emberek ese té -
ben pedig valószínűbb a gyengébb im -
munrendszeri működési hajlam - de -
rült ki egy új kutatásból, amelyet a
Nottingham-i Egyetem és a Kalifornia
Egyetem közösen végzett el. Ebben a
sze mélyiségvonások és az immun rend -
szer aktivitása közötti összefüggéseket 
keresték. Ugyanakkor az is kiderült,
hogy semmi nem támasztja alá azt a
gyakran hangoztatott véleményt, mi -
szerint a negatív érzelmekre hajlamos
emberek – például a depressziósak vagy
a szorongók -, betegségre is hajlamo -
sabbak, rosszabb egészségi állapotúak
lennének. A személyiség extrover tált -
sá ga, illetve óvatossága, lelkiismere -
tes sége viszont különbségekre vezet -
het az immunsejtek génkifeje ződésé -
ben. A kutatók az öt fő személyiség vo -
nás mentén (Big Five), és két gén cso -
porton vizsgálták a fehér vérsejtek ak -
ti vitását: az egyik a gyulladáskeltő, a
másik a vírusfertőzésre választ adó és
antitest gén. A kísérleti csoport 121 kü -
lönböző etnikumú, egészséges felnőtt -
ből állt, 86 nőből és 35 férfiból. Át lag -
életkoruk 24 év volt. A kísérleti szemé -
lyek kitöltötték a személyiségtesztet az 
öt fő dimenzió mentén: extrovertált,
neu rotikus, intellektuális nyitottság, ba -
rátságosság és lelkiismeretes szemé -
lyi ség. Vérmintát is vettek tőlük a gén -
kifejeződés analízishez, és kikérdezték 
őket dohányzási, alkoholfogyasztási és 

testedzési szokásaikról is. “Eredmé -
nyeink azt mutatták, hogy az extro ver -
táltság szignifikáns kapcsolatban állt a
gyulladáskeltő gének kifejeződésével,
ami arra enged következtetni, hogy a
társadalom-orientált embereknek, akik 
várhatóan több fertőzésnek lehetnek
ki téve, olyan az immunrendszerük,
hogy hatékonyan megbirkózik a fer tő -
zésekkel” - volt az egyik követ kez te -
tés. “Míg azok az emberek, akik óva -
tos-lelkiismeretes beállítottságuk ré vén
kevésbé vannak kitéve fertőzésnek,
olyan immunrendszerrel rendelkez nek,
amely kevésbé hatékonyan válaszol.
Azonban nem tudjuk megmondani, me -
lyiké az elsőbbség: a biológiánk ha tá -
rozza-e meg a pszichológiánkat vagy
fordítva” – fejtette ki Kavita Vedhara
professzor, a kutatás vezetője. Ezt a két 
összefüggést függetlennek találták az
egészséges életmódtól és a fehér vér -
sej tek alcsoportjaitól. Sőt, függetlenek
voltak a kísérleti személyek megta -
pasz talta negatív érzelmek mennyi sé -
gé től is. A vírusellenes gének expresz -
szióját viszont egyik személyiség di -
menzióval sem találták kapcsolatban
lé vőnek. (spring.org.uk)

A magyarok a leg -
kövérebbek Európában,

Románia jól áll
Harminc OECD-tagország közt ab -

szolút az elsők a magyarok elhízásban,
derül ki az év végén kiadott Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szer ve -
zet (OECD) 2014-es egészségügyi fel -
méréséből. Ugyanakkor kiderül, hogy
rengeteg szeszt is isznak a magyarok,
zöldséget viszont keveset fogyasz ta -
nak. A jelentés szerint a mag yar népes -
ség 28 és fél százaléka elhízottnak szá -
mít. Az EU-tagállamok átlaga 16,7 szá -
zalék. Ugyancsak magas, 24,7 száza -
lék az elhízás aránya a briteknél, a cse -
heknél pedig 21 százalék. A sor végén
7,9 százalékkal a románok, 10,4-gyel
az olaszok állnak. Az OECD felmérése 
testtömeg-indexet vizsgál – alapvetően 
a normális testalkattól való eltérést né -
zik, így esetleg azt is túlsúlyosnak so -
rolhatják be, aki valójában nagyon iz -
mos. Egyébként különösen a mag yar
nők vannek elhízva, náluk több mint
30 százalék számít már elhízottnak.

A kínaiak most már
tényleg veszélyesek

a Facebookra
A We Are So cial statisztikái szerint

a két népszerű kínai közösségi oldal és
kommunikációs alkalmazás hama ro -
san veszélyeztetheti a Facebook egyed -
uralmát. A QQ a kínai Skype-nak, a
Qzone pedig a kínai Facebooknak felel 
meg, ezekről a szolgáltatásokról pedig
megdöbbentő adatokat közölt a We Are
So cial szakoldal. Információik szerint
előbbi 829, utóbbi 645 millió felhasz -
nálóval büszkélkedhet. Ez azt jelenti,
hogy a QQ például már bőven a Face -
book tulajdonában lévő WhatsApp
előtt jár a kommunikációs alkalma zá -
sok ranglistáján, hiszen utóbbi 600
mil lió felhasználónál jár. Persze az is
igaz, hogy Mark Zuckerberg 3 milliárd 
em ber eléréséig meg sem akar állni. A
listán egyébként az összes olyan kö -
zösségi oldal és üzenetküldő app sze -
repel, amelynek legalább 100 millió
fel használója van, jelenleg 17 ilyen
szol gáltatás létezik, és van néhány
olyan, amely számunkra ismeretlenek.
Természetesen azok is kínaiak. (hvg)

Kelet-Európában sincs
vezető egyetemünk

Az orosz és a cseh egyetemek ta rol -
nak a QS friss kelet-európai és közép-
 ázsiai egyetemek rangsorolásában. A
százas lista első 10 helyén mindkét or -
szág 3-3 helyet foglal el. Rajtuk kívül
két lengyel, illetve egy észt és egy tö -
rök intézmény került be a legjobbak kö -
zé. Sem romániai, sem magyarországi
egyetem nem került be a legjobb 10
közé. A legjobb romániai felsőoktatási
intézmény a Bukaresti Tudomány egye -
tem lett, a 30. helyet szerezte meg az
összesítésben. Utána a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem következik, a ko -
lozsvári központú egyetem a 43. helyet 
kapta a rangsorlásban. Ezen kívül még

három hazai egyetem szerepel a leg -
jobb 100-ban: a Temesvári Nyugati
Tu dományegyetem (50.), a Iasi-i Ale -
xandru Ioan Cuză Tudományegyetem
(51-60.) és a Iasi-i Gheorghe Asachi
Műszaki Egyetem (61-70.). Magyaror -
szágról összesen 6 egyetem került be a
legjobb százba: az Eötvös Lóránd Tu -
dományegyetem a 15., a Szegedi Tu -
dományegyetem a 22., a Budapesti Mű -
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a 24., a Debreceni Egyetem 25., a Bu -
dapesti Corvinus Egyetem a 42., a Pé -
csi Tudományegyetem pedig a 51-60.
közötti helyet szerezte meg. A listát a
Lomonoszov Moszkvai Állami Egye -
tem vezeti, ami a QS globális összesí -
tésében a 114. helyet szerezte meg. A
moszkvai egyetem után a prágai Ká -
roly Egyetem és a Novoszibirszki Ál -
la mi Egyetem osztozik a második he -
lyen. A 4. legjobb kelet-európai és kö -
zép-ázsiai felsőoktatási intézmény a
Var sói Egyetem lett. A százas lista
összeállításához a szerkesztők össze -
sen 368 egyetemmel vették fel a kap -
csolatot. Ezekből 255 még sosem sze -
repelt a korábbi rangsorokban; végül
18 végül bekerült ezek közül a 100 leg -
jobb közé. A százas listából egyébként
Oroszország gyűjtötte be a legtöbb he -
lyet, 26-ot. Csehország és Törökország 
10-10, Lengyelország 9 helyezést sze -
dett össze. Összesen 30 országból gyűj -
töttek adatokat: Albánia, Örményor -
szág, Azerbajdzsán, Fehéroroszor szág,
Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Hor -
vátország, Cseh Köztársaság, Észtor -
szág, Grúzia, Magyarország, Kazahsz -
tán, Koszovó, Kirgizisztán, Lettor -
szág, Litvánia, Macedónia, Moldova,
Montenegró, Lengyelország, Romá -
nia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia, Tádzsikisztán, Török or szág,
Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán. 
Az egyetemek értékeléséhez szüksé -
ges kritériumok között szerepelt töb -
bek között az akadémiai reputáció, az
alkalmazotti reputáció, a személyzet
tu dományos fokozata vagy a hálózati
befolyás. A QS-nek egyébként egy
csomó érdekes rangsorolása van, pél -
dául összeszedték a legjobb európai
egyetemeket is, ebben a Bukaresti Tu -
dományegyetem a 272., az Alexandru
Ioan Cuză Tudományegyetem pedig a
282. helyet kapta. (hvg/transindex)

Uraim, figyelem!
VÍZSZINTES: 1. Terhére van. 5.

“Minél ...” (Puskin). 13. Dívány szé -
lek! 14. Faggatás. 15. Egységes Digi -
tális Rendszer (röv.). 16. Viszketést
enyhítő. 18. Telefon (röv.). 19. ... iacta
est; A kocka el van vetve. 20. Japán
porcelánmárka. 21. Orosz űrállomás
volt. 22. Orgánum. 23. Helyező, tevő.
24. Alapszín. 25. Leszármazott, iva -
dék. 26. Joskar-...; Mariföld fővárosa.
27. Kalóz (rég.). 29. ... Gull; Sue re gé -
nye. 31. Valamely hangsor első hang -
ja. 33. Giordano Bruno szülővárosa.
35. Három örült! 36. Indul a vonat! 38.
Innivaló. 40. Pakisztáni folyó. 42. A
tank része! 43. Vezérkari főnök volt
(Ar thur). 45. ... Clapton; angol énekes,
gitáros. 47. Kézmelegítésre szolgáló
női ruhadarab. 49. Ilyen állat a tatu. 51. 
Porcióz. 53. Spanyol és panamai gkj.
55. Észak, idegen földrajzi nevekben.
57. Ipari növény. 58. ... Bates; angol
filmszínész. 59. Előtag: szél-. 61. Meg -
győződés. 62. Célt megvalósító. 63.
Olimpiai-bajnok, olasz kardvívó (Ne -
do). 64. Fogoly. 65. A bázeli harangok

című regény írója (Louis). 66. Nikkel
és jód vj. 67. Szolgai, meghu nyász ko -
dó. 69. A pincébe.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Júliusban üdül. 3.
Ün nepélyesen átadó. 4. Scarlett O’Ha -
ra birtoka. 5. Kambodzsai, luxemburgi 
és ománi gkj. 6. A távolba. 7. A pápai
állam. 8. Világűr. 9. Nyakmelegítő. 10. 
A lábszár része! 11. Emlékezetéből ki -
hagyó. 12. Az Odera német neve. 17.
Ve reséget szenved. 19. Szép Ernő mű -
ve. 21. Mennyiséget megállapít. 22.
Ka csafarok! 24. Nem kerül be a kez -
dőcsapatba. 25. Bölcs bibliai király.
27. Töltött, sült tészta. 28. A rovar
testrésze. 30. Mátka. 32. Hull a köny -
nye. 34. Kimegy a divatból. 37. Alat -
tomos gonosztevőre jellemző. 39. Ó -
gö rög hangsor. 41. Francia börtön szi -
get. 44. Muzsikusok kitüntetése. 46.
Szerep Shake speare A vihar című szín -
művében. 48. Naptól hólyagos lesz a
bőr. 50. Becézett Soma. 52. Gyakorító
igeképző. 54. Dalida slágere. 56. Vés.
58. Finn sziget, svéd neve. 60. Köröm
(ang.). 61. Szülőföld. 62. A Nagy-ta -
vak egyike. 64. Indonéz és belga gkj.
65. Adenozin-trifoszfát (röv.). 67. Fele 
jobb! 68. Tiltás.

Szerkesztette: Csatlós János
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Teljes örökségét a
vadállatokra költötte

Ger ald Durrell
Kilencven éve, 1925. január 7-én született Ger ald Malcolm Dur rell

brit zoológus, író, akit a közönség leginkább humoros könyvei,
többek között a Családom és egyéb állatfajták szerzőjeként ismer.

Az indiai Dzsamsedpurban, Kal kutta
közelében született négygyermekes csa -
ládban. Hároméves volt, amikor útépí -
tő mérnök apja meghalt, a család ezu -
tán hazatért Angliába, majd 1933-ban
Korfu szigetére költöztek. Hat évig él -
tek a görög szigeten, amely Gerry fő
szellemi ihletője volt: itt kezdődött egy 
életen át tartó szerelme a természet vi -
lá ga iránt. Iskolába nem járt, magán ta -
ná rok oktatták, közülük főleg a művei -
ben is megörökített természettudós, Teo
Sztefanidesz hatott rá. Korfui éveire a
Családom és egyéb állatfajták című
könyvében emlékezett, sok humorral
mutatva be családtagjait, a sziget lakóit 
és élővilágát, a műből 2005-ben Ang li -
á ban vígjátékot forgattak. Család törté -
ne te a Madarak, vadak, rokonok és Is -
tenek kertje című könyveivel telje se -
dett trilógiává.

A második világháború éveiben Du -
rrell egy díszállat-kereskedésben dol -
go zott, majd gondozó lett a Londontól
északra fekvő Whipsnade állatkertben. 
1946-ban egy örökség tette lehetővé, hogy
állatok gyűjtésével foglalkozhasson, el -
ső állatgyűjtő útját 1947-ben Kame run -
ba vezette. Számos állatkertnek jutta -
tott gazdag kollekciót, a londoniban 25 
új fajt honosított meg. Gyűjtőútjai so rán
megfordult Brit Guyanában, Argen tí -
ná ban és Paraguayban, Új-Zélandon és 
Ausztráliában, Malájföldön és Si erra
Leonéban, Mexikóban és Mauritiuson, 
Indiában és Madagaszkáron. Főleg ve -

szélyeztetett állatokat fogott be, hogy a -
zok az állatkertek védelmében fenn ma -
radhassanak. Az állatokat a korabeli szo -
kással szemben nagy gonddal szállí tot -
ta, a költségekre minden pénze ráment. 
Ezért bátyja, Law rence (az Alexand ri -
ai négyes írója) tanácsára könyveket
kezdett írni, melyek nem várt sikert és
jövedelmet hoztak számára. Kameruni
útját feldolgozó első könyve, a Noé bár -
káján 1953-ban jelent meg.

Durrell 1959-ben hozta létre saját
állatkertjét Jer sey szigetén, mert elé ge -
detlen volt a hasonló intézményekben
dívó szakszerűtlen állattartás gyakor -
latával, 1963-ban pedig megalapította a
Durrell Természetvédelmi Alapít ványt.
Az intézmény egyre inkább a veszé -
lyeztetetett fajok védelmére szako so -
dott, emblémájának is a 17. században
kipusztított mauritiusi dodó-madarat vá -
lasztották. Az állatkert szakmai tovább -
képzéseket, kutató, szaporító progra mo -
kat és népszerűsítő előadásokat is szer -
ve zett, maga az alapító igen sokszor
adott elő a brit rádióban, és öt nagyobb
állatokkal foglalkozó filmsorozatot is
készített a BBC tévé megbízásából.

Sajátos humorral és derűvel fű sze -
re zett, lebilincselően szórakoztató köny -
ve iben mesélt gyűjtőútjairól (A bafuti
kopók, A részeg erdő, Állatkert a pogy -
gyászomban, Kalandorok az őserdő ben), 
állatkertje szervezéséről (Vadállatok bo -
londja, az Állatkert a kastély körül), fil -
mes expedícióiról (Vadászat felvevő -

géppel). Ismeretterjesztő könyve a Va -
dak a vadonban, szakmai tapasztalatait
Az amatőr természetbúvár című kö te -
té ben foglalta össze, nagy sikert arató re -
génye a Rokonom, Rosy. Több mint har -
minc nyelvre lefordított műveiben a nép -
szerű ismeretterjesztés, a kalandos útle -
írás és a természettudományos szakér -
te lem ötvöződik. Megfigyelőkészsége, 
stílusa alapos em ber- és állatismeretről 
és -szeretetről tanúskodik.

Utolsó éveiben energiáit állat kert jé -
nek szentelte, mely évente 200 ezer lá -
togatót fogadott. Idős korában egész sé -

ge megromlott, csípőprotézis-műtétjét
májátültetés követte, amelyből soha nem
épült fel teljesen. Jer sey szigetén hunyt 
el 1995. január 30-án. Tevékenységét
több kitüntetéssel is elismerték, 1982-
 ben megkapta a Brit Birodalom Rendje 
(OBE) díjat. Korfu városában iskola és 
park viseli nevét, több állatfaj kapta ró -
la a nevét, és számos veszélyeztetett faj 
fogságban született egyedeit nevezték
el tiszteletére Geraldnak vagy Gerry -
nek. Az általa alapított jerseyi állat kert -
ben szobra, a miskolci Vadasparkban
mellszobra áll. (mult-kor)

Az első világháború előbb
kezdődött és később ért véget

Sajátos megközelítésből, új szempontok alapján mutatja be az
első világháborút Nagy Miklós Mihály Magyarország az első
világháborúban - Térképek történelmi áttekintéssel című fel dol -
gozása. A közelmúltban megjelent hadtörténelmi atlaszból töb bek
között kiderül, hogy földrajzilag az első világháború való já ban
előbb kezdődött és később ért véget, mint azt az iskolában tanítják - 
mondta el a szerző az MTI-nek.

Az atlasz az Osztrák-Mag yar Mo -
narchia és benne Magyarország első
világháborús részvételére összpon to -
sít. Az események sorából a Magyar -
országot érintőeket emeli ki. A mű új -
donsága, hogy a szerző az 1914 és
1918 között történteket szorosan ösz -
szekapcsolja a magyarországi Tanács -
köztársasággal. Az összetartozó tör -
ténelmi és térbeli folyamatok meg ér -
tését a tematikus térképek mellett áb -
rák is segítik.

A szerző elmondta: földrajzi szem -
pontból a mag yar hadtörténelem tel -
jesen más árnyalatú, mint ahogy az
iskolában tanítják. Példaként em lí tet -
te a történelmi emlékezet szerint az
„Amazonassá duzzadt” Csele pa tak -
ba fulladt II. Lajos király történetét,
ami Nagy Miklós Mihály szerint föld -
rajzilag lehetetlen. Kiemelte továbbá, 
hogy bár jogilag és a köztörténeírás
szempontjából az első világháború
1914-ben kezdődött és 1918-ban ért
véget, geográfiai eszközökkel és mód -
szerekkel viszont igazolható, hogy va -
lójában az első világháború ennél
hosszabb volt.

Nagy Miklós Mihály szerint a Bal -
kán-konfliktusok fokozatosan eszka -
lálódtak világháborúvá, vagyis a há -
ború már 1912-ben elkezdődött. E mel -
lett földrajzi jelenségekkel, így az ál -
lamterek változásával igazolható az

is, hogy a háború 1923-ig, a Tö rök or -
szággal kötött lausanne-i béke meg kö -
téséig eltartott. A háború a köz tes- eu -
ró pai térségben - amelybe Magyar or -
szág is beletartozik - permanens helyi 
háborúk sorozatában folytatódott. E -
zek a konfliktusok csak fokozatosan,
1924-ben haltak el végleg.

Nagy Miklós Mihály a hadtu do -
mány kandidátusa, katonai szakíró. El -
sőként ő gyűjtötte össze a világjáró ma -
g yar katonákat, illetve publikálta az
útleírásaikat. Kutatásai elsősorban a
tár sadalom védelmi intézmény rend -
szere geográfiájára és a mag yar had -
történelem földrajzi vonatkozásaira,
tényezőire irányulnak. (mult-kor)

Megtalálhatták a világ
leghatalmasabb földalatti városát

A világ legnagyobb ősi földalatti városát találhatták meg a tö -
rökországi Kappadókiában egy városfejlesztési projekt során.

A Hürriyet Daily News című török
lap beszámolója szerint egy új vá ros -
negyed építése közben, a földmunkák
során egy 5000 éves, legalább hét ki -
lométer összjárathosszúságú földalatti
városra bukkantak a nevsehiri erőd a -
latt. Az újság a 2014-es év régészeti fel -
fedezésének minősítette a barlang vá ros
megtalálását.

A többi kappadókiai földalatti vá -
roshoz hasonlóan az újonnan felfe de -

zett település is alagutakból, rejtett temp -
lomokból és menekülőaknákból áll. A
Hürriyet Daily News szerint az egye -
lőre még nem teljesen feltárt barlang vá -
ros valószínűleg nagyobb, mint a tér ség
legnagyobb és legismertebb hasonló lé -
tesítménye, a 11 szinten a föld alatt el -
terülő, 600 bejárattal rendelkező de rin -
kuyui földalatti város, ahol hajdan akár 
20 ezer em ber is lakhatott, sőt lehet sé -
ges, hogy az egész földkerekség leg na -
gyobb földalatti településére bukkan tak. 

A helyet védettnek nyilvánították, a 
városfejlesztést egyelőre máshol foly -
tatják. A barlanglakásokból eddig 44 ré -
gészeti leletet emeltek ki, de ezekről
nem tudni közelebbit. 

Hasan Ünver nevsehiri polgár mes -
ter szerint a város többi kerülete alatt
elterülő többi földalatti város „még a
konyhája sem lehetne” az erőd alatt most
felfedezett „metropolisznak”.

Több mint 200, rejtett átjárókkal,
titkos termekkel és ősi templomokkal
teljes földalatti falujával és alagút vá ro -
sával Kappadókia a világ egyik legér -
de kesebb és legnagyobb barlanglakó
térsége - jegyezte meg a hírrel kapcso -
latban az An cient Or i gins hírportál.

(origo.hu)
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Kapható az EKE
2015-ös

falinaptára
Még 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!

 Így kerülheti el
 az időskori memóriaromlást

Az aszpirin fájdalomcsillapítóként kezdte pályafutását, majd a
szívinfarktus és a szélütés el len is hatékonynak bizonyult, egy új
ausztrál kutatás pedig a demencia elleni harcban akarja csatasorba
állítani.

A mel bourne-i Monash Egyetem tudósai az orvosi kutatásokat támogató
amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) megbízásából vizsgálják a
gyógyszer demencia elleni hatékonyságát. 

A demencia világszerte az
egyik leg súlyosabb időskori egész -
ségügyi problé ma: a kognitív gon -
dolkodás, funkciók és a memória
hanyatlását okozza.

Az ausztrál média a napokban
számolt be arról, hogy az auszt rá -
liai egyetemen ötvenmillió auszt -
rál dollárból finanszí ro zott kísérlet 
indult ASPREE (aszpirin az idős -
kori események csökkentésében)
el ne vezéssel. A tanulmány elkészí -
tésébe egy amerikai orvosi kuta tó in -
tézet, a minnea polisi Berman Cen- 

 ter for Out comes and Clin i cal Re search is bekapcsolódik. A vizsgálatba több
mint 19 ezer ausztrál pácienst vonnak be. 

Az aszpirin hatóanyaga, az acetil-szalicilsav meggátolja a vérben úszó
vérlemezkék, vagyis trombociták összetapadását, így késlelteti a véralvadást és
csökkenti a vérrögök kialakulását, ezzel a szívinfarktus és szélütés kialaku lá sá -
nak kockázatát. Az acetil-szalicilsavnak - az eredetileg a fűzfa kérgében megta -
lálható vegyület, a szalicin származékának - emellett gyulladásgátló hatása is
ismert. (MTI)

A téli depresszió
A depresszió bármelyik évszakban jelentkezhet, de télen külö -

nö sen gyakori. Az úgynevezett téli depresszió összefügg az év -
szakkal, ilyenkor a nappalok rövidülnek, az éjszaka hosszúra nyú -
lik, hamarabb sötétedik.

Sokaknál már novemberben romlik a kedélyállapot az esős, hideg idő és a
fényhiány miatt. A depresszió az egyik leggyakoribb betegségnek számít. A téli
változata ősszel vagy télen alakul ki.

Számos tünet jelzi a
depressziót

Az érintett kedvetlen,
levert, kimerült, gyakran
farkas éhesnek érzi magát, 
különösen az édességet
kívánja. A tartósan rossz
hangulat miatt a szociális
kapcsolatok korlát ozód -
nak, a depressziótól szen -
vedő em ber még magá -
nyosnak is érzi magát, ami 
tovább súlyosbítja lelki -
álla potát. A korábban ked -
velt elfoglaltságok a depresszív hangulat miatt már nem szereznek örömet. Je -
lentkezhetnek testi panaszok, amelyek hátterében nincs szervi eltérés, így sok
beteg fejfájásra, gyomor-bélrendszeri problémákra panaszkodik.

A depresszió okai
A depresszió okai nagyon sokrétűek. Ide tartozik például az állandó stressz és 

a nyomasztó emlékek. Közvetlen kiváltója rendszerint a fényhiány az őszi, téli
hónapokban, ami a hormonokat és az agyi ingerület-átvivő anyagokat kibillenti
egyensúlyukból.

A szezonális depresszió lefutása többnyire tipikus. Általában ősszel kez dő -
dik, és tavasszal teljesen visszafejlődik. Azok az emberek, akik hajlamosak a
depresszióra, sokat tehetnek a panaszok enyhítése érdekében. A terápia első sor -
ban annak a függvénye, hogy mennyire kifejezett a depresszív hangulat.

A megelőzés érdekében
A szezonális depresszió, amilyen a téli depresszió is, megelőzhető. A sok

szabadban töltött idő és mozgás segít, ha elegendő fényhez jut a szervezete,
akkor sok boldogsághormon, szerotonin fog termelődni, ez pedig csökkenti a
depresszív hangulatot. 

                             (WEBBeteg)

 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.
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel
tu datjuk, hogy a koltói

CSENDES IMRE
január 5-én hosszú szenvedés u tán
visszaadta a lelkét a Terem tőjé nek.
Köszönetet mondunk minda zok nak,
akik a temetésén részt vettek és
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A bánatos család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a koltói

TAR ANNA
temetésén részt vettek, sírjára

ko szorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett férj,
apa, a pós, nagyapa, a koltói

APJOK GÁBOR
temetésén tiszteletüket tették,

fáj dalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Fila Konrádnak és családjának, e -
gyütt érzünk osztálytársunkkal az
é desanyja elvesztése okozta gyász -
ban és bánatban.

A Német László Elméleti
Líceum XII. B osztálya és
osztályfőnöke

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a -
zokra a januári napokra, amikor el -
hunytak drága szüleink:

SZÉKELY ZOLTÁN
30 éve és

SZÉKELY ZOLTÁNNÉ
szül. Vajda Elvira

12 éve
Emléküket kegyelettel őrzi leá -

nyuk Ibolya, fiuk Zoltán, a Bónis és
a Mes mer család.

Nyugodjanak békében.

Szomorúan emlékezünk, január
2- án volt 19 éve, hogy a drága
testvér, nagybácsi

SZŐKE JÓZSEF
oly hirtelen eltávozott szerető

kö rünkből. Emlékét szívünkben
őríz zük

Bánatos húga és családja.

Szeretettel emlékezünk 

id. STENCZEL JÁNOSRA
(Jani)

a férjre, édesapára, nagyapára,
a pósra, aki 7 éve és 

ifj. STENCZEL JÁNOSRA
(Jancsika)

a gyermekre, testvérre, sógorra,
aki 25 éve hunyt el. Nyugalmuk le -
gyen csendes. Emléküket kegye let -
tel őrzi felesége, három leánya,
veje és öt unokája.

Január 11-én lesz 25 éve annak a
szomorú napnak amikor a szeretett

ZELEZNIK ANTAL
eltávozott körünkből. Emléke

le gyen áldott, nyugalma békés.
A bánatos család.

De cem ber 29-én volt 5 éve ami -
kor a drága férj, édesapa és nagyapa

NAGY ZOLTÁN
a halász

örökre megpihent. Szívünkben meg -
marad szép emléke. Legyen ál dott
és békés örök pihenése. Fele sé ge
Judit, lánya Márta, unokája Lóránd

Fájó szívvel emlékezünk január
10- én 6 éve annak a szomorú
napnak, a mikor a drága édesanya és
nagy ma ma

KULCSÁR TÜNDE ÉVA
örökre eltávozott körünkből.

Em lé két kegyelettel őrízzük. Lányai 
Fri da és Andrea és családjaik

Január 10-én lesz 6 éve, hogy a
drága leányunk

KULCSÁR TÜNDE ÉVA
örökre megpihent. Emléke le -

gyen áldott. Szülei

Elfeledni téged nem lehet / Csak
megtanulni élni nélküled.

Január 12-én lesz egy éve, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós

JUHÁSZ IRÉNKE
örökre eltávozott közülünk.
Em lé két kegyelettel őrzi a bá na -

tos család.
Soha el nem múló szeretettel

em lé kezünk a drága jó feleségre,
édes a nyára, nagymamára és
anyósra

BLÁGA ROZÁLIÁRA
Rózsikára

akinek január 10-én lesz 4 éve,
hogy jóságos szíve megszűnt do -
bog ni és eltávozott szerettei köréből. 
Szí vünkben örökké megmarad szép
em léked. Nyugalma legyen csendes 
és emléke felejthetetlen.

A bánatos család

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

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den, a szo kott rend szerint 16.30 
és 17.45 órá tól!

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ

Január 22-én!

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

Megjelent!

GE NIUS LOCI
– a hely szelleme –

Festői témák és
mo tívumok Nagybányán

Szerkesztette Murádin Jenő mű -
vészettörténész és Szücs György a
Mag yar Nemzeti Galéria igaz gató ja.

Kiadó: ElectroSistem kft. 
A szerzők időutazásra hívják az

olvasót Nagybánya múltjában és je -
lenében, művészeink vásznain ke -
resztül és korabeli fényképek se gít -
sé gével mutatva be a festőinket haj -
dan megihlető városrészeket.

Ára 65 lej, megvásárolható a Te -
leki Mag yar Házban!

APRÓ-
HIRDETÉSEK

NAPONTA
9-15 óráig,

CSÜTÖRTÖKÖN
11.30 óráig!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
OLVASÓSAROK

KÖNYVRITKASÁGOK
HANGLEMEZEK
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 16-20 óra

között, a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260
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BL-győztes edzőt hozott
a nagybányai HCM 

A Krim Ljubljanával 2001-ben és 2003-ban Bajnokok Ligá ja-
 győz tes szlovén Tone Tiselj váltja Costică Buceschit a Nagybányai
HCM női kézilabdacsapatának kispadján. 

A nagybányai klub hivatalos hon lap -
ján jelentette be az 53 éves edző ér ke -
zé sét. A korábban hazája szövetségi ka -
pitányaként is dolgozó, valamint több
élcsapatot irányító szakemberrel két és
fél éves szerződést kötöttek.

Buceschi menesztése amúgy nem o -
koz különösebb meglepetést, ugyanis a 
román bajnok az őszi idényben a vár -
taknál gyengébben szerepelt. Az elé ge -
detlenséget főleg a Bajnokok Ligája cso -
portkörében mutatott sikertelenség okoz -
ta, ahonnan a szezon elején még né gyes
döntőt célzó alakulat csak szerencsével 
tudott továbbjutni a középdöntőbe.

Ezzel együtt a klubvezetés közle -

ményében köszönetet mond a román
mester eddigi munkájáért, Cătălin Chere -
ches, a város polgármestere pedig a ter -
vezett utánpótlás-nevelő központ irá -
nyítását akarja majd rábízni.

Tiselj január 11-én, a hazai pont va -
dá szat 14. fordulójában debütál majd
tétmeccsen a Craiova el len, míg a BL-
 ben a Savehof el len kezd. A HCM a
címvédő Győri ETO-val van azonos
középdöntős csoportban, csakhogy a
mag yar együttes a maximális 8 ponttal
lépett tovább, míg a román bajnok nem 
vitt magával pontot. A két együttes elő -
ször február 8-án találkozik Nagy bá nyán.

(a Krónika nyomán)

Szavazás: Neuer és Domracseva
2014 legjobb európai sportolói

Manuel Neuer német futballkapus, illetve Darja Domracseva fe -
hérorosz sílövő lett az elmúlt év legjobb európai sportolója a Nem zet -
közi Sportújságíró Szövetségnél (AIPS).

A férfiaknál első Neuer a brazíliai
világbajnokságon győztes német vá lo -
gatott kulcsfigurája volt – ő esélyese az 
Aranylabdának is, amelynek győztesét 
a jövő héten hirdetik ki –, mögötte a
svájci teniszklasszis, Roger Federer lett
a második.

A nőknél első helyen végzett Dom -
racseva három aranyérmet nyert a szo -
csi téli olimpián. A 27 esztendős biat -
lonista, aki a női sílövészet törté neté -
nek első háromszoros ötkarikás győz -
te se, a 10 kilométeres üldözéses, majd
a 15 kilométeres szám megnyerése u -
tán a 12,5 kilométeres tömegrajtos ver -
senyben is győzött. Domracseva Marit 
Björgent, a norvégok sífutóját előzte meg.

A voksolást az AIPS európai szek -
ciója szervezte, immár 32. alka lom mal.

Az elmúlt tíz év győztesei:
FÉRFIAK:
2005 - Federer (svájci, tenisz)
2006 - Federer
2007 - Federer
2008 - Rafael Nadal (spanyol, tenisz)
2009 - Federer

2010 - Sebastian Vettel (német, For -
ma-1)

2011 - Novak Djokovic (szerb, te -
nisz)

2012 - Djokovic
2013 - Mo Farah (brit, atlétika)
2014 - Manuel Neuer (német, lab -

da rúgó)
NŐK:
2004 - Kelly Holmes (brit, atlétika)
2005 - Jelena Iszinbajeva (orosz, at -

létika)
2006 - Justine Henin-Hardenne (bel -

ga, tenisz)
2007 - Henin
2008 - Iszinbajeva
2009 - Blanka Vlasic (horvát, at lé ti -

ka)
2010 - Vlasic
2011 - Federica Pellegrini (olasz, ú -

szás)
2012 - Jessica Ennis (brit, atlétika)
2013 - Iszinbajeva
2014 - Darja Domracseva (fe hér o -

rosz, sílövő)
(MTI)

A mag yar konzulátus előtt
felgyújtom magam

Petre Cozma, a meggyilkolt korábbi veszprémi kézilabdázó, Ma r ian 
Cozma édesapja sokkoló kijelentést tett a Ro ma nia TV-ben, miután
továbbra sem tudta elengedni a fiát, az egészségi állapota is romlik,
és továbbra sem kapott kártérítést a magyaroktól.

Mar ian Cozmát 2009. február 8-án
hajnalban egy veszprémi szóra kozó hely
előtt szúrták szíven, a Veszprém Me gyei
Bíróság életfogytig tartó fegyházra í -
télte a gyilkosság első- és másodrendű
vádlottját, Raffael Sándort és Németh
Győzőt. A harmadrendű vádlott, Sztoj -
ka Iván húszévi fegyházbüntetést ka pott.
2012 áprilisában Raffael és Németh bün -
tetését 18 évre, Sztojkáét 8 évre csök -
kentették, ami országos felháborodást
váltott ki.

„Kezdettől fogva mondtam, hogy bí -
zom a mag yar igazságszolgáltatásban,
és örülök annak, hogy nem kellett csa -
lódnom. A bűnösök számára ez korrekt 
ítélet, számomra viszont nem” – nyi -
lat kozta a Ro ma nia TV-nek Petre Coz -
ma, a meggyilkolt román kézilabdázó
apja.

„Végső elkeseredésemben a  ma gyar
konzulátus előtt felgyújtom magam” –
mondta Petre Cozma, akinek egyre rosz -

szabb az egészségi állapota. A stressztől
cukorbeteg lett, a járása is nehézkessé
vált, ráadásul szívbetegséget fedeztek fel
nála az orvosok, kártérítést még nem
kapott a mag yar kormánytól – írja a
Mihir.ro.

Pedig a tragédiát követően, 2009
márciusában Bukarestben Gyenesei Ist -
ván akkori önkormányzati miniszter azt 
mondta, hogy Petre Cozma emberi nagy -
ságról tett bizonyságot, hiszen hig gadt -
ságra és békességre intette az em be re -
ket, valamint együttműködésre és a kö -
zös gondolkodásra bíztatott mindenkit, 
ezért a Mag yar Sportért Emlékérem a -
rany fokozatát adta át neki.

A gyász még most sem múlt el az
apa szívében, aki szilveszterkor is ki -
ment a temetőbe. „Nekem már csak ez
maradt. 23 óra körül a sírjához men tem,
vele voltam fél egyig. Nem hagy hat tam
egyedül” – mondta Petre Cozma.

(origo.hu)

Over dose apa lesz és költözik
Hamarosan világra jönnek az egykori mag yar versenyló, Over -

dose első kiscsikói. A paripa nemsokára Németországba költözik.

Bérci Balázs, a Bábolnai Nemzeti
Mé nesbirtok ügyvezető igazgatója a Na -
pi Gazdaság egyik legutóbbi számában 
elmondta: decemberi hí rek szerint 38
csikó születése várható. Az első Over -
dose-utódok 2017-2018-tól verse nyez -
hetnek, az eredmények akkortól lesz nek
mérhetők.

Over dose több éves versenyzői múlt 
után 2014 tavaszán költözött át a du na -
keszi Alagi Tréningközpontból Diós -
pusztára, ahol fedezőménként kezdte
meg új karrierjét - írta a lap. Az egy ko -
ri versenyló feladata, hogy feljavítsa az 

angoltelivér-állomány minőségét.
A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok

szer ződéses viszonyban bérli a lovat a
tulajdonostól, az Over dose Va gyon ke -
zelő Kft.-től. A megállapodás szerint tíz
kancát ingyenesen fedezhetett Over do -
se a bábolnai ménesben. U gyan ak kor
har madik személy tulajdonában lévő
kancákat is fedeztethetnek vele, ennek
díja mag yar tulajdonos esetében nettó
egymillió fo rint, amiből jelentős ked -
vezményt adnak a nagyon jó, külön le -
ges adottságú kancák esetében.

Over dose várhatóan az idén még Di -
óspusztán marad, 2015 után pedig Né -
met országban folytatja életét fedező -
ménként. A kilencéves ló te nyész ál lat -
ként 22-23 éves koráig is aktív ma rad -
hat. (Sport24)

Komoly változás jöhet a Serie A-ban
Húszról 18 csapatra csökkentené az élvonal létszámát Carlo Tavecchio, az 

Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke. A sportvezető reményei szerint az általa
vezetett szervezet még idén elfogadja javaslatát, amelyben az is szerepel,
hogy a másodosztályú együttesek száma is csökken, 22-ről 20-ra. Tavecchio
úgy véli, a változtatás jótékony hatással lenne a színvonalra és ezáltal az e -
gész klubfutballra, amely számos problémával küzd, s így nem tud lépést tar -
tani az angol, a német és a spanyol bajnoksággal. (Hír24)

A rák elől menekült a
halálba a MOB-alelnök

Leyrer Richárd öngyilkos lett a Blikk szerint
A múlt héten a lapok beszámoltak

dr. Leyrer Richárd, a MOB alelnö ké nek
haláláról, a Blikk megtudta, hogy a
sportvezető halálos betegsége elől me -
ne külve önkezűleg vetett véget az éle -
tének.

– A férjem egy kőszikla volt, nem tud -
ta volna elviselni a kiszol gál ta tott sá got.
Azt akarta, hogy így maradjon meg az

emberek emlékezetében – mondta la -
punknak az elhunyt özvegye, Szabó Jú -
lia, akivel 33 éve házasodtak össze.
– Az előző év végén közölték vele az
orvosok a szörnyű hírt, de senkinek sem
árulta el a családban, hogy rákos. Há lás
vagyok a bátor tettéért, hogy nem hagy -
ta szenvedni szeretteit a beteg ség mi att – 
nyilatkozta felesége. (SamsungSport)

Az oldalt összeállította:
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