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Beszámoló a pályázatíró képzésről
Pályázatiró képzést tartott az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület 

civil szervezeteknek, egyházközösségeknek, művészeknek.

Szombaton, no vem ber 21-én  a Te le -
ki Mag yar Ház nagyterme megtelt a szer -
vezők várakozását is felülmúló szám -
ban újfajta tudásra éhes emberekkel.

Az Iskoláinkért, Gyertmekeinkért E -
gyesület kezdeményezése nyomán meg -
hívott előadó,  Szávics Petra, akinek több
mint 10 éves tapasztalata van a pá lyá -
zatírás, projektmenedzsment berkei ben,

több határon átívelő gazdasági szer ve zet,
valamint az Észak-Nyugati Régió Fej -
lesz tési Irodájának (ADR N-V) szak értő -
je egésznapos képzést tartott a pá lyá zat -
írás alapvető kérdéseitől kezdve az Eu -
rópai Uniós finanszírozási alapok ból épü -
lő projekteket is átfogó infor má ciókról.

A résztvevők nagyon különböző i -
gényekkel és alapismeretekkel érkez -

tek, így hát az előadás az egyszerűtől a
bonyolultig minden szinten infor má ci -
ókat kellet nyújson. A kérdéskör mély -
sége azonban további egyéni munkát és
a résztvevők közötti információcserét is
feltételezi, amit a továbbiakban az el kül -
dött anyagok, információcsomagok se -
gít ségével kívánunk megvalósítani.

A képzés anyagi feltételeit támo gat -
ta a Communitas Alapítvány.

Nagybányán
állították fel az

ország legnagyobb
karácsonyfáját

Románia legnagyobb kará csony -
fájában idén a nagybányaiak gyö -
nyörködhetnek, kedden este u gyan -
is egy 40 méteres fenyőfát állí tot tak
fel a város történelmi központjában.

Nagybánya polgármestere el mond -
ta, az óriási lucfenyő elszállítása a 40
kilométeres úton egy teljes napig tar tott.
„Leírhatatlan gyötrelem volt a szállí -
tás, de most hatalmas az elégtétel. Gyö -
nyörű karácsonyfánk lesz” – mondta Că -
tălin Cherecheş.

A Zazar folyó mentén fekvő város -
ban idén amúgy két karácsonyfát állí -
ta nak, egy 20 méteres fenyőt már a múlt
hét végén felállítottak a Forradalom té -
ren. A két fenyőt összesen 80 ezer szí -
nes izzóval díszítik majd, és mindkettő
köré jégpályát is tervez a városvezetés. 
A nagybányai ünnepi díszvilágítást de -
cember 5-én gyújtják majd meg. (maszol.ro)

„Jöjjenek divatba a csángók!”
Ezzel a mottóval indul útra Moldvából a Forrófalvi Hagyományőrző

Ének és Tánccsoport, melynek célja, hogy bemutassa azt a kultúrát, a me -
lyet évszázadokon keresztül megőrzött.

A moldvai csángó magyarok Nagy -
bányán is tiszteletüket teszik. Hétfőn,
novem ber 30-án reggel 8 órakor a
Szentháromság római katolikus temp -
lomban lesznek jelen, ahol moldvai ma -
gyar egyházi és világi énekkel örven -
dez tetnek meg bennünket.

Ugyancsak hétfő délután 17 óra -
kor, a Krisztus Király plébánia vá ros -
li ge ti Don Bosco Közösségi Házá ban,
előadással egybekötött „guzsalyos” be -
mutatót tartanak: énekelnek, táncol nak,
és néhány téli csángó hagyomány is e -
lőadásra kerül.

Hétfőn este negyed 7-től a Teleki
Magyar Ház táncházában vesznek részt
különleges népszokásaikkal, táncaik kal,
énekeikkel.

A moldvai csángómagyarok koráb -
ban Hosszúmezőn és Máramaros szi ge -
ten is fellépnek. Hosszúmezőn novem -
ber 29-én vasárnap 12 órakor, az is -
tentisztelet után mutatkoznak be a
gyü lekezeti házban, míg Márama ros -

szigeten szintén vasárnap délután, a
Kultúrpalotában lesz a gálaműsor,
17 órai kezdettel.

Az eseménysorozatra mindenkit sze -
retettel várnak!

A Máramaros megyei fellépések szer -
vezésében közreműködött Bogdán Ti -
bor, a Petőfi Sándor Pro gram nagybá -
nyai ösztöndíjasa. Támogató a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., a Forrófalvi Fő -
nix Egyesület és a Nagybányai Teleki
Mag yar Ház.

Zongorahangverseny-
sorozatot indít az

RMDSz a
szórványvidékeken 

A történelmi ma -
gyar egyházakkal kö -
zösen indítja útnak
Erdély szintű zongo -
ra hangver seny-so -
rozatát az RMDSz
Ügyvezető Elnök sé -
ge. Az ingyenes, no -

vem ber 25-de cem ber 12. közöt ti  Sze re ti 
Ön Chopint? című komolyzenei műsort
Thurzó Zoltán Mag yar Kultúra-díjas
zongoraművész előadásában hallhat ják
a szórványvidékek mag yar közösségei.

Bodor László programokért felelős
ügyvezető alelnök a nyolc megyét fel -
ölelő kezdeményezésről elmondta, az
RMDSz a komolyzene népszerűsítését
tűzte ki célul a koratéli hang ver seny- so -
rozattal. „Amikor konkrét, megvaló sít -
ható irányelveket fogalmazunk meg a
szórvány cselekvési tervünkben, akkor
a mag yar vonatkozású kulturális kíná -
lat bővítését is vállaltuk a szórványvi -
dé keken, olyan hiányosságokat póto -
lunk, amelyek elengedhetetlen részei a
mag yar identitástudat megélésében. Az
RMDSz mindig is hangsúlyosan foglal -
kozott a társadalmi kérdésekkel, hiány -
pótló rendezvények (folytatás a 2. old.)

Zongorahangverseny

Szereti Ön
Chopint?

Az RMDSz és a Szentháromság
Római Katolikus Plébánia szere tet -
tel hívja és várja Önt és kedves csa -
ládját de cem ber 4-én, 18.30 órától a
nagybányai Szent háromság római ka -
tolikus templomba, ahol részesei le -
hetnek Thurzó Zoltán Mag yar Kul -
tú ra-díjas zon go raművész hangver -
senyének.

A belépés díjtalan.

No vem ber 23-án, hét főn nyílt meg és de cem ber 6-ig látogatható az
Oravecz Gyöngyi és Lőrinczi At tila álatal működtetett Part ner Kép ző -
mű vészeti Galériában Deák János festőművész egyéni tárlata. A kiállí -
tást Teodor Ardelean, a „Petre Dulfu” Megyei Könyvtár igazgatója és

Marchiş Ioan, a Máramaros Megyei Kulturális, Vallásügyi és Örök ség -
védelmi Igazgatóság vezetője nyitotta meg. (Deák László felvétele)

A nyugdíjas „Nagy család” sze -
re tettel vár Téged is de cem ber 28- án
(hétfőn) a „SELMONT” étte rem be.

Célunk az, hogy búcsút vegyünk
a 2015-ös esztendőtől és sok-sok re -
ménnyel köszöntsük a 2016-os évet.

Jelentkezz a 0362-417818-as te -
lefonszámon.

Sajtóközlemény
A Megyei Képzőművészeti Mú ze -

u m (Nagybánya, Május 1. utca, 8. szám)
nyitvatartási programja a 2015. no -
vem ber 28-de cem ber 1. időszakban:

- no vem ber 28-án és 29-én (szom -
baton és vasárnap) 10 és 16.30 óra kö -
zött várják a látogatókat,

- no vem ber 30-án és de cem ber el -
sején (hétfőn és kedden) az intéz mény
zárva lesz.

Dr. Ioan An gel Negrean
pro gram és mar ket ing felelős



2015. no vem ber 27. HETIRENDEN

Egyházi hírek
* A Misztótfalui Református Egy -

házközségben ad vent első vasárnapján 
délelőtt 11 órától ünnepi istentisz te let -
re kerül sor, melyen Isten Igéjét Ecsedi 
Árpád lelkipásztor hirdeti és szolgál a
koltói kórus.

* A Nagybányai Evangé likus-Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap délelőtt 10 óra -
kor istentiszteletre vár mindenkit.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Zoványi Júlia asszony test -
vérünket, akit 77 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr.

* A felsőbányai Nagyboldog asz -
szony római katolikus egyház köz ség -
től Filip született Sípos Zsóka asszony -
testvérünket kísértük utolsó útjára, akit 
69 évesen szólított magához az Úr.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközség templomából
Molnár István testvérünket kísértük u -
tolsó útjára, akit 72 évesen szólított ma -
gához az Úr. Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt vasárnap délután 17 órá -
tól ünnepi műsor és adventi csen des -
napi istentisztelet lesz, melyre min -
den kit szeretettel várnak.

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.

Felhívás

RMDSz - Városi
konzultáció

November 15- től 
in dult és várhatóan
de cember végéig
tart a nagybányai 
RMDSz által vég -
zett városi kon zul -
táció. Ön kén te sek
vég zik a munkát, akik felkeresik a
ma g yar családokat, hogy megkér dez -
zék a véleményüket a közösséget é rin -
tő dol gokról - a mag yar állampogárság 
i gény léséről, közéleti problémákról és
a vá rost érintő fejlesztési igé nyeik -
ről. A kon zultációt városunkban 10 ön -
kéntes vég zi, akik pecséttel ellátott ki -
tűzőt vi sel nek. A cél, hogy 2000 ház -
tartásba el jus sanak a 23 pontot tartal -
mazó kér dő ív vel. A kérdések össze -
ál lításában szem előtt tartottuk, hogy
minél rövidebb i dő alatt a lehető leg -
hatékonyabban tud ják felmérni a ma -
g yar em ber igényeit. Fontos tudni azt
is, hogy a kér dőí vek ben szereplő ada -
tokat bizalmasan ke ze lik.

Igencsak lényeges a nagybá nyai ak
véleménye, hogy reális képet lehes sen
alkotni a közösség mindennapi gond -
ja iról, igényeiről, céljairól, valamint a
szö vetséggel szembeni elvárásairól.

Vida Noémi RMDSz elnök

Egyszerűsített honosítás
(mag yar állampolgárság)

Októbertől az EUROTRANS A LA -
PÍTVÁNY is foglalkozik a kettős ál -
lam polgársággal kapcsolatos ügyin té -
zéssel:

- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése 
Az Eurotrans Alapítvány által biz -

to sított szolgáltatások teljes mér ték -
ben ingyenesek!

Honosítás mellett útlevél-igény lé sek,
magyar igazolványok, hadiárvák tá mo -
gatási kérelmeinek előkészítésében is se -
gítséget nyújtunk.

Érdeklődni a Vasile Lucaciu utca 1. 
szám alatti székház irodájában (RMDSz
székház), illetve a következő telefon -
számokon: 0262 – 216593, 0262-
217103 hétfőtől – csütörtökig: 9.00 és
16.00 ó ra között, pénteken 9.00 és
14.00 óra között lehet. EUROTRANS
ALAPÍTVÁNY: www.eurotrans.ro

Zongorahangverseny-sorozatot indít az
RMDSz a szórványvidékeken

(folytatás az első oldalról) által szólította meg az erdélyi ma -
gyar közösség specifikus csoportjait: nemrégiben erdélyi ma -
gyar középiskolásoknak szerveztünk sportolimpiát, a nyár fo -
lyamán pedig támogatói voltunk a magyarországi Virtu ó zok
előválogatójának és székelyföldi koncertsorozatának, ahol,
akárcsak a következő egy hónapban, a komolyzene nép sze -
rűsítését vállaltuk” – fogalmazott.

A pro gram koordinátora, az Ügyvezető Elnökség mun -
katársa, Kovács Zsolt hangsúlyozta, a történelmi mag yar egy -
házak, valamint a Szövetség megyei és területi szervezetei
készségesen vállalták a rendezvénysorozat helyi szintű le bo -
nyolítását. „Nagy hálával tartozunk a történelmi mag yar egy -
házaknak, akik lehetővé tették, hogy Thurzó Zoltán zongo -
raművész előadásának a templomok adjanak otthont” – tet -
te hozzá a programkoordinátor, aki rámutatott: a hetven per -
ces zongoraest részeként Liszt Ferenc és Frédéric Cho pin da -

rabok lesznek hallhatók Brassóban, Déván, Nagyenyeden,
Nagybányán, Besztercén, Temesváron, Aradon és Medgye -
sen.

Thurzó Zoltán zenészcsaládban nőtt fel, rangos verse nyek
győztese, díjazottja. Korosztályában a legaktívabb zongo -
ra művész, avatott tolmácsolója a zongorairodalomnak. Te -
hetségére nagynevű zeneszerzők is felfigyeltek kiskora óta,
több zeneművet is dedikáltak neki. Rendszeresen tart zon -
goraesteket különböző zártkörű rendezvényeken, feszti vá -
lokon, rangos kulturális eseményeken, helyszínavatókon és
egyházi rendezvényeken. A nagyváradi vár eddigi törté nel -
mében elsőként, 2015 októberében ő tartott a helyszínen zon -
gorahangversenyt. 

Az eseménysorozat programja itt követhető:

https://www.facebook.com/events/1941064926117624/

Őszi homokszemcsék
1) A doktori címet is megszerzett és 

a róla lemondott miniszterelnökünk u -
tán, csak tiszavirág életű funkcióját be -
töltő Sorin Câmpeanu a fekete emlékű
szórakozóhelyre hivatkozva úgy nyi lat -
kozott, hogy hazánk iskoláinak 93 szá -
zaléka nem rendelkezik a szükséges tűz -
védelmi előírásoknak megfelelő enge -
délyekkel. Uram, maga melyik tárcától 
is „ugrott” be a miniszterelnöki székbe
egy kávéra? Vajon nem onnan, ahol e -
zek a kifogásolt hiányosságok vannak? 
Ajaj, Sorin bácsi. Csúnya fiú. Mond hat -
ná Nadia, Carmen, Ştefan, Gyöngyike
vagy Gyurika.

2) Megvan az új minisz terelnö künk,

aki meg is nevezte minisztereit. Kine -
vezése napján K. Johannis államfő ki -
hangsúlyozta, hogy a jövőben szüksé -
günk van korruptaktól mentes pár tok -
ra. Az „Ilics” pártjának önjelölt veze -
tője, Liviu Dragnea megválasztásakor
viszont büszkén ország-világ tudtára ad -
ta, hogy pártjában korruptak nin cse nek. 
Ha ez igaz, akkor miért a hétalvók gyü -
lekezete és a félálomból ébredt akármit 
megszavazók vannak még egy évig a
pihe-puha bársonyszékekben?

3) Migránsok éve volt az idei, 2015-
 ös év. Vizsgálták, át- és megvizsgálták
őket, úgy ahogy. Köztük terroristák is
ér keztek, akik önfeláldozó „hőstettük -

kel” a mennyországba jutnak sze rin tük. 
A velük kapcsolatos beszámolókat, hí -
ra dásokat nézve, tudomást szereztem ar -
ról, hogy az újságírókat jobban átvizs -
gálták, mint az izgága migránsokat, a -
kik egyáltalán nem néztek ki ág ról sza -
kadt szánnivalóknak. A témában egy
szakértő is megszólalt, aki úgy véle ke -
dett a helyzetről, hogy ez az újfajta há -
ború, nem államok között zajlik, ha nem
az ISIS nyugati civilizáció elleni küz -
delemről van szó. Hát, Európa, a ga tya -
madzagot jól meg kell kötni.

Vicsai György
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Az UNIVER PROD UCT KFT 
munkavállalót keres Nagybányán

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
FELELŐS
pozícióba.

Versenyképes fizetési feltételek, jó csapatmunka, korszerű tehnológia.
Elvárások: felső- vagy középfokú kémiai, élelmiszeripari szakkép zett -
ség. A pozicíó betöltéséhez előnyt jelenthet a mag yar, angol nyelv tudása.

Pályázataikat a hirdetés megjelenésétől számolva 3 héten belül
várjuk az alábbi címen: BAIA MARE, str. MIHAI EMINESCU, Nr.

36A, TEL/FAX: 0262-211037, e-mail: zoltan.olah@univer.ro 

Gyűjtik a bevándorlási kvóták elleni
aláírásokat az EMNT irodáiban

Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács erdélyi irodahálózatához – a Demokrá cia
Köz pontokba – várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni ahhoz a petíci -
ó hoz, melyben a kezdeményezők elfogadhatatlannak tartják és visszautasítják az 
illegális bevándorlók kvótarendszer szerinti európai szintű szétosztását.

Mint ismeretes, az Európai Unió belügyminisztereinek szeptemberi ülésén mi -
nősített többségi szavazattal 120 ezer menekült kvóták szerinti elosztásáról dön -
töt tek a tagállamok között. Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia ak -
kor ellenszavazatával tiltakozott az európai érdekeket súlyosan sértő döntés el len.
Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács – az Erdélyi Mag yar Néppárttal partner ség -
ben – már korábban, nyilatkozatban is kijelentették: helyeslik a megnevezett tag -
államok határozott kiállását jól felfogott nemzeti érdekük mellett, s minden le -
het séges eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az ille -
gális bevándorlók áradatának romániai megjelenését.

Ennek megfelelően, az EMNT irodáiban bárki csatlakozhat ahhoz a petíció hoz,
melyben – a magyarországi Fidesz mintájára – határozottan elutasítjuk a kvóta rend -
szer tagállamokra való ráerőltetését, s ezzel a nemzeti szuverenitás súlyos megsértését.

A nagybányai érdeklődők kézjegyeiket leadhatják
a Teleki Mag yar Házban működő Demokrácia Központban.

Áradások Máramarosban
Mintegy 36 hektár szántóföldet, ka szá -

lót és legelőt öntött el az árvíz szombaton
Máramaros megye több településén. Az e -
sőzések következtében megduzzadt Tisza 
partján homokzsákokból próbálnak töl tést
húzni, a megyében narancssárga árvíz fi -
gyelmeztetés van érvényben.

Országosan több mint 2500 tűzoltó áll
készen, hogy szükség esetén részt vegyen 
a katasztrófaelhárításban az esőzések ál tal
Máramaroshoz hasonlóan leginkább érin -
tett Bihar, Kolozs, Beszterce-Naszód és Szilágy megyében, valamint további 16
megyében, ahol sárga jelzés van érvényben az esőzések, havazás és vihar miatt.

(transindex, mediafax)

Márton napi népszokások és hagyo -
mányok, avagy szokásaink átörökítése 
Az elmúlt három hét alatt hosszú te -

vékenységsorozat zajlott a Nicolae Ior -
ga Általános Iskolában - pontosabban
az I. C. és az V. C. osztályok  -, vala -
mint a Step by Step Napköziotthon ó vo -
dacsoportjának a bevonásával.

Tevékenységsorozatunk alatt gyer -
mekeink és szüleik a következő prog -
ramokon vehettek részt:

* Őszi terméseket gyűjtöttek, majd 

ezeket felhasználták a kézműves tevé -
kenységen

* Őszi kézműves tevékenységen mé -
cseseket, őszi díszeket készítettek

* Megismerték Szent Márton le gen -
dáját, bemutatták Szent Márton vessző -
jének a történetét

* Márton napi időjóslásokat, hie del -
meket gyűjtöttek össze

* Márton napi hagyományos lam -
pi onos felvonuláson vettek részt a vá -
ros régi főterén, mely a Szentháromság 
római katolikus templomban ért véget
rövid, gyermekeknek szánt szertar tás -
sal, vetítéssel, perecosztással

Programsorozatunkat és ezután meg -
szervezendő programjainkat a Bethlen
Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támo ga -
tások” előirányzat „2015 a külhoni ma -
gyar szakképzés éve” elnevezésű  prog -
ram keretében megnyert pályázati alap -
ból és a kedves szülők támogatásából
sikerült megszerveznünk.

Célunk volt megismertetni szülők -
kel, diákjainkkal a Márton napi nép szo -
kásokat, hagyományokat, ezek ápolá -
sa, továbbörökítése céljából.

Céljaink között szerepel még: a kö -
zösség összehozása, formálása, e -
gyütt működés, segítőkészség kialakí -
tása, meg erősítése, az együttjátszás ö -
römének a  felfedeztetése, családok, kö -
zösségek sza badidejének igényes eltöl -

tése és az iden titástudat fejlesztése.
Köszönet a lelkes munkáért és pél -

damutatásért: minden kedves diá kunk -
nak és hozzátartozóiknak, szer vező ink -
nek: Bálint Beáta magyartanárnak, Ma -
jor Kinga és Torkos Erika óvónőknek,
Ruskál Enikő tanítónéninek, Győri Kin -
ga festőművésznek, Bálint Kata képző -
művésznek, valamint Pongrácz Panni
műsorszerkesztőnek.

Több mint egy évtized után ismét szentelnek 
máramarosszigeti római katolikus papot
Tracsek Oszkár máramarosszigeti születésű fiatalt 2015. de cem ber 5-én, 10

ó ra kor kezdődő szentmise keretében szenteli áldozópappá dr. Kiss-Rigó László 
püspök a Békésscsabai Társszékesegyházban.

A primiciát, azaz az elsőmisét szülővárosában, Máramarosszigeten mutatja be
de cem ber 6-án, 18 órai kezdettel a Borromeo Szent Károly plébániatemplomban.

(Szigeti Porta)

Képzőművészeti
Galéria

Deák János

festőművész

egyéni kiállítása
A 2015. novem ber 23- án

megnyílt kiállítás de cem -
ber 6-ig látogatható a Part -
ner Galé riában (V. Luca -
ciu - Fel ső bányai - utca,
13. szám).

Mindenkit szeretettel várunk!

Elfoglalta helyét Nagy bá nyán a Mi -
nisz ter el nökség Nem zet po li tikai Ál -
lam titkársága által in dí tott Petőfi Sán -
dor Pro gram ösz tön díjasa. Bog dán Ti bor
szep tem ber elsején érkezett és kilenc
hó na pon át dolgozik a szór vány ma -

gyar sá got se gí tő pro gram keretén be lül. Minden érdeklődőt
szívesen lát a Teleki Mag yar Ház ban, de elérhet ik  őt e-mailen
(bogdan_ tibor@ya hoo.com) vagy tele fo non (0761-937196) is.

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Megkezdődött az új tanulmányi év, a mely
2015. október 1-től 2016. június 30-ig tart. A
tanfolyamvezető Komlósi Lajos sze retettel vár 
minden érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei Könyv -
tárba minden hét főn 17.30 órakor.

„Szinérváralja - A héthegyű város”
A 220 fekete-fehér és 20 színes ol dalt tar talmazó, gazdagon il luszt -
rált rendhagyó monográfia Szinérváralján a mag yar is ko lá ban, illet ve a 
református pa rókián, Nagybányán pedig a Teleki Mag yar Ház ban,  illet ve

az Új Szó szer kesztőségében vásárolható meg, 25 lejes áron.
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Az Isten és az emberek háza
A templomban, Krisztus Királynál otthonra találunk, megszen -

te lő dünk - mondta prédikációjában Ft. Hozdik Zsolt, a belsőleg
megújult Krisztus Király templom búcsúünnepén.

Teljesen felfrissült, felélénkült fes -
tés sel találkozhattak a zarándokok a nagy -
bányai, veresvízi Krisztus Király temp -
lomba ellátogatva, annak búcsú ünne pén.
No vem ber 22-én, este hat órára persze
első sorban nem a vizuális élmény mi -
att érkeztek olyan nagy számban, hogy 
a sorok közötti szabad területeket is a
szentélyig betöltötték, a kapun kívül is
álltak, hanem hogy hódoljanak Jézus
Krisztus, életük Királya előtt. Zarán do -
kok érkeztek közelről és távolról, ahogy
papok is az egyházmegye minden es -
pe rességéből képviseltették magukat.

A bevonulást követően Ft. Szmutku
Róbert plébános érthető módon örö mé -
nek adott hangot. „Kettős ünnepre gyűl -
tünk össze: templomunk búcsúünnepe
van, de a Püspök atya megáldja a fel ú -
jított templomot, ami mostanra készült
el. Valóban nagy öröm számunkra, hogy
így ünnepelhetünk Krisztus Király bú -
csú ünnepén. Ez előtt 1987-ben festet ték
újra belül a templomunkat, idén pedig
Wagner Géza és Deutsch Tibor szat má -
ri festők restaurálták. Hálás vagyok a
Jóistennek, hogy fel tudtuk újítani a hí -
vek segítségével és nagylelkűségével a
templomunkat. Köszönöm az anyagi tá -
mogatást, külön köszönöm a kétkezi mun -
kát, de az imádságukat is, amellyel hoz -
zá járultak, hogy templomunk valóban
szép és Istennek tetsző legyen. Azt hi -
szem, ha valaki a templomunkra tekint, 
valamennyire sejtheti, hogy ide olyan hí -
vek, testvérek járnak, akik szeretik temp -
lomukat, második otthonukként tekin tik.”

A szentmise főcelebránsa, Nm. Ft. 
Schönberger Jenő püspök is köszö ne tet
mondott a templom felújításáért: „Kö -
szönöm azt a szerető gondoskodást, a -
mi meglátszik ezen a munkán, köszö nöm
azoknak a festőknek, művészeknek, a kik
valóban csodálatossá újították a temp -
lombelsőt. Hálám jeleként ezt a szent -
mi sét értetek ajánlom fel, Isten fizesse
meg minden áldozatotokat.”

Ezután áldotta meg a püspök a temp -
lomot, a szentmise pedig az igeli tur gi -
ával folytatódott.

A meghívott szónok, Ft. Hozdik Zsolt
soltvadkerti esperes-plébános prédiká -
ciójában nyomatékosította Ft. Szmutku 
Róbert templom-otthon fogalom kap cso -
lását, a beteljesülés helyeként is nevez -
ve az Istennek emelt hajlékot: „A temp -
lomban, Krisztus Királynál otthonra ta -
lálunk, itt itthon vagyunk, itt megszen -
telődünk. Az em ber már a kezdet kez de -
tén szükségét érezte annak, hogy meg -
szentelt helyek és idők létezzenek, ahol
és amikor valamilyen módon az Isten nel
való találkozás lehetősége intenzí veb ben, 
sűrűbben, megfoghatóbban érzékel he -

tő, tapintható. Az Istennel való közös é -
lésnek a helye ez.”

Barsi Balázstól idézett, majd ki fej -
tette, a bűnbeesés tette az embert alkal -
matlanná arra, hogy mindig, minden hol
és mindenben az Istennel éljen, éppen
ezért van szüksége az embernek épü -
letre és szentelt időre. Szent beszé dé ben
továbbá buzdította a híveket, töre ked je -
nek arra, hogy hitüket intenzívebben él -
jék meg, s így aztán megtapasztalják an -
nak valóságát, amit hisznek, meg győ ző -
déssé váljon számukra. Újmisés szim -
bólumára utalt, az összefonódó kezek
kenyérré változásának képére, kérve a
közösséget, hogy ilyen összefonódott ke -
zekkel éljenek, váljanak igazi csa lád dá.
Így, az Oltáriszentséghez hasonlóan,
Krisztus megjelenítői lehetnek a világ -
ban. Hozdik Zsolt atya szentbeszéde vé -
gén elgondolkodott a Krisztusért, a Ki -
rályért hozott áldozat szépségén, a tör -
ténelem és a jelen vértanúinak erején, ki -
tartásán: „Nagyon sokszor feltehetjük
magunknak a kérdést, miért vagyunk
hajlandóak Krisztus igazságáról le mon -
dani? Vagy fordítva, miért vagyunk haj -
landóak Krisztus igazságát vállalni még
akkor is, ha emiatt esetleg nagyon sok
minden másról kell lemondanunk. Ezen
a születésnapon kívánom mindannyi unk -
nak, legyen számunkra a templom az Is -
tennél itthonlétnek a helye, a betel jesü -
lés helye, és innen egyenes út vezessen
a hétköznapi döntéseink során, és majd 
életünk végén Krisztus Királyhoz, az ő
útján.”

Az áldozást követően Ft. Szmutku
Róbert kérte a híveket, vigyék haza a
megélt örömöt, a békét, Krisztus Ki rály
áldását, a templomba pedig térjenek
vissza feltöltődni, a hétköznapokhoz e -
rőt meríteni. A szentmise szentség ki té -
tellel ért véget, Schönberger Jenő püs -
pök a közösség tagjait, azok családját
Krisztus Király oltalmába ajánlotta. En -
nek aktusa előtt azonban megkérte ő ket, 
az Önátadás Éve végén, a Krisztus-kö -
zösség Éve elején adják át magukat sze -
retettel, szabadon Krisztus Királynak:
„Bocsássuk magunkat Isten rendel ke zé -
sére, és engedjük, hogy valami csodá -
la tos dolgot tegyen velünk és általunk”
- mondta a püspök.

A vasárnap este Veresvízen ko moly -
zenei élményre is lehetőséget adott, a 
szentmisén ugyanis Melinda Dumit res -
cu hegedűművész közreműködött, azt
követően pedig rövid koncertet is adott. 
A hívek a kivonuláskor megvá sárol hat -
ták Magász Jenő most megjelent, „Az
irgalmasság a hit misztériumának szin -
tézise” című könyvét és szeretet ven dég -
ségre kaptak meghívást a templom ud -
varán.

Józsa János

Amerikai életem (10.)
Az álomutazások folytatódtak. 2009 márciusában Floridába utaztunk, gép -

kocsival. Sok-sok kilométert megtéve az Atlanti-óceán partján, csodálhattam
ezt a gyönyörű és sokszínű országot, melynek beceneve A sun shine state (a nap -
fény állama).

Florida az Amerikai Egyesült Államok dél-keleti részén helyezkedik el, túl -
nyomó része tengerrel határos. Fővárosa Tallahasse, legnagyobb városai Jack -
sonwille, Mi ami várostömörülése.

Végeláthatatlan aranysárga vagy fehér homokos strandjai évente több mil -
lió turistát vonzanak.

Gazdagságát a turizmusnak, mezőgazdaságnak köszönheti. Egész évben kel -
lemes az éghajlat, mintha mindig tavasz és nyár lenne, minden zöld és virá -
gos, a turisták pedig özönlenek. Mindehhez még hozzájárul a szarvas mar ha-
 tenyésztés,  a citrusültetvények és még sok más tényező.

Növény- és állatvilágát a színes tollazatú madarak egyedive teszik, a vál -
tozatos formájú narancsfák, pálmafák szépségével nem tudtam betelni, ezen
szépségek leírásához költői fantázia szükségeltetik.

Florida rengeteg fajta vízisport hazája, mint például a csónakázás, a ha jó -
zás, az extrém vízisportok, a halászat, a kajak-kenu stb.

Csónakázáson részt vettem az Everglades Na tional Parkban, Mi ami déli ré -
szén, ahol egy szubtrópusi ősmocsár van. A közepén, egy kis szigeten kro ko di -
lok és teknősök sütkéreztek. A víz partján gyönyörű narancsfák megrakva na -
rancssal, alatta a lehullott narancsok, akárcsak nálunk az almafák alatt. Sze -
rettem volna kiszállni a csónakból, és narancsot szedni.

Mi ami Beach nemcsak egy szép homokos strand, hanem egy fogalom, az a -
merikai nyaralás, a szabadság, a lenyűgöző életérzés helye. A part mentén ren -
geteg világszínvonalú szálloda, étterem, kávézó stb.

A Co coa Beach partján a sirályok szárnyalásában és alábukásában gyö -
nyör ködtem. A „Hableány” meséje szerint, a hableány kíváncsiságában a föl di 
é letért és egy királyfiért, lemondott a tengeri életről. A királyfi viszont másba volt
szerelmes, így a hableány már nem térhetett vissza a tengerbe, hanem sirállyá 
változott. Azóta is ott kering a tenger fölött, vijjogásával töltve be az étert.

Ugyancsak az Atlanti-óceán partján található a Ken nedy Űrkutatási Köz -
pont. Közelről láthattam, honnan indítják az űrsiklókat, az óriási rakétákat.
Láttam az Apollo 11 űrhajót, amellyel Neil Armstrong leszállt a Holdra 1969. 
július 20-án. Megismerkedtem Amerika 50 éves kutatási történelmével. A hoz -
záértők sokkal többet láthattak vagy érthettek, mint én.

2012 nyarán egy tengeri utazáson vettem részt, a Car ni val Glory tizenegy
emeletes hatalmas hajó fedélzetén, az Atlanti-óceánon. Bostonban szálltunk
hajóra. A hajó teraszáról megcsodálhattam a felkelő és leáldozó Napot, a taj -
tékzó hullámokat, sokszor az óriáscápák kíséretével.

Élveztem a hajó belsejének szépségét, komfortját. A kabinok nem is ka bi nok
voltak, hanem bútorozott hálószobák, napjában kétszer takarítva az utas kí sé -
rő fiúk jóvoltából.

Ennivaló egész nap tetszés szerint. Délután a sétatéren lehetett sétálni, a -
hol fényképészek szebbnél szebb háttérrel fényképeket készítettek, amelyeket
másnap ki lehetett váltani.

Este vacsora az étteremben, utána mindenki választhatott a szórakoztató
műsorok közül: komolyzene, könnyűzene, humorest, játékok stb.

Az utolsó humoresten a műsorvezető megkérdezte:
- Gyerekek, jóllaktatok fagylalttal?
Kórusban válaszoltak:
- Igen.
- Gyerekek, jóllaktatok hotdoggal?
- Igen!
Amikor este a szobánkba kerültünk, az utaskísérők a türülközőkből cso dá -

latos állatfigurákat készítettek, egeret, elefántot, teknősbékát stb., és az ágyra
vagy szekrényre rakták. Olyan ügyesen csinálták, hogy sajnáltuk elbontani.
Ezzel is a vendégek kedvébe jártak.

Öt napig tartott a hajókirándulás, Halifaxban kikötöttünk és a kikötőben
várakozó buszokkal városnézésre mentünk. St. John-ban volt az utolsó állo -
más, aztán visszatértünk Bostonba.

Ez tényleg álom- és meseutazás volt, minden képzeletet fölülmúlva. Mai nap ig 
nem tudtam meg, mennyibe kerülhetett, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen
utazásnak leszek a résztvevője. Újra megköszönöm, gyermekeim! (folytatjuk)

Lázár A.
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (15.)
-  részlet -

Mint említettem már, az iskolában
intéző (mass ier) voltam, s én vettem fel
a modelleket. Egy napon ötven é ven
felüli, csontos, izmos férfi jelent ke zett
modellnek. Gondoltam, tanul mány cél -
jára megfelel majd. Felfo gad tam. A hét fo -
lyamán, amíg modellt állt, elbeszélgettem 
vele. Megtudtam, hogy olasz szárma zá -
sú, meggyőződéses a narchista. Hévvel
fejtette ki előttem nézeteit a társadalom 
átalakításának szükségességéről, az eh -
hez vezető módszerekről, melyek kö zött
kimagasló egyéniségek meggyilkolása 
is szerepelt.

A hét vége felé, amint a model lál lás -

hoz ledobta ruháit, lábszárán kék fol to -
kat vettem észre, láttam, hogy zúzó dá -
sokat szenvedett. Megkérdeztem, mi tör -
tént. Röviden elmondta, hogy egy meg -
vadult és elragadott fogat lovait fé kez -
te meg. Másnap az újságban olvastam
a hely, utca, név feltüntetésével, mi lyen
hősi határozottsággal vetette magát a lo -
vak elé. Sikerült elkapnia a kan tár szá -
rat, s megfékeznie a megvadult álla to -
kat. Egy és ugyanazon emberben mi -
lyen ellentétes gondolatok és indulatok 
lappanganak...

Párizsi tartózkodásom alatt a nyo -
mor legsötétebb és legváltozatosabb for -
máit kellett elszenvednem, és ugyan ak -

kor a másokét is látnom. Az idő mú lá -
sával persze elfelejti az em ber azt, ami
kellemetlen, nehéz vagy fájdalmas, mint
az operált beteg, aki, ha túl van rajta, el -
felejti fájdalmait. Így én sem beszél tem
erről soha. Egy-két velem baráti vi szony -
ban álló festő tudott csak róla, és a mi -
kor hazajöttem, a később érkező magya -
roknak mutogatták a Bon Coint:

- Na, itt lakott Mikola!
Fordult azonban úgy is, hogy a Bon

Coin is drágának bizonyult, még ki sebb
helyre kellett költöznöm, a nyomor, a
szegénység utcáiba. Így költöztem ki
egy ízben a külváros olyan utcájába, a -
hol már csak emeletes vagy földszintes 
házak sorakoztak egymás után, s a kö -
zeli vendéglő elé szamarat kötöttek ki
csábító ígéretül, hogy holnap ő áll majd
az étlapon!

Itt keresett fel egy ízben Hatvany Fe -
renc, a dúsgazdag festő és műgyűjtő, a -
ki meghívott vacsorára, melyen Va dász
Miklós rajzoló, Basch Andor és Kandó 
László festők vettek részt. Vita folyt
Cé zanne művészetéről. Vadász Miklós 
valami gúnyos megjegyzést tett, mire o -
lyan vasvillaszemekkel néztem rá, hogy
mint Basch Andor később elmondta, at -
tól tartott, rögtön megverem.

Hálátlan lennék, ha elhallgatnám Hat -
vany Ferenc mecénás támogatását, aki
később egy ízben ezer koronát küldött
nekem spontán elhatározásból. Ugyan -
azon családból két mecénás hajlamú
em ber: testvérbátyja, Lajos, Ady End -
ré nek volt a mecénása.

Az enyémhez hasonló viszonyok mi -
att költöztettük ki a perifériára Brum -
mer barátomat is. Kollégánknak, aki a
szigeti Back-malom tulajdonosának se -
gítségével élt Párizsban, s viszonylag jó
helyzetben - éves lakásban lakott -, ha -
za kellett utaznia. A lakbért hónapokra
előre rendezte, s hogy ne álljon üresen,
átadta Brummernek, aki örömmel fog -
lalta el, annyival is inkább, mert a kö -
ze li tejesboltos, ahol a tejkontót addig
pontosan fizette, nem vett tudomást a
bérlő személycseréjéről, és hónapokon 

keresztül minden reggel az ajtóba tette
a literes üveget tejjel, süteménnyel, ak -
kori párizsi szokás szerint. Brummer ren -
desen beszedte az üveget és kitette az
üreset. Néha mi is segítettünk neki!

Az idő haladtával felgyűlt a lakbér
is, a tejkontó is, Brummer lába alatt for -
ró lett a talaj. Kerülte a találkozást a ház -
mesterrel, a tejessel. Végül is hadi ta ná -
csot tartottunk, el kell költöznie, mie -
lőtt kitör a botrány. Egy este tolókocsit
kerítettünk, a szomszéd ház elé állí tot -
tuk, nehogy gyanút keltsünk, s szegé -
nyes csomagját a félhomályban levit -
tük, hogy elkerüljük a házmester árgus
szemeit. Sikerült. Aztán nekiláttunk, s
toltuk ki, messze a perifériára. Sze gé -
nyes külsejű egyemeletes ház előtt áll -
tunk meg, melyet Brummer már elő ző -
leg kinézett, s ahol két műterem volt
egymás mellett. Amint a gyér világítás
mellett a csomagot cipeltük, kinyílt a
szomszédos műterem ajtaja, s az aj tó -
ban alacsony termetű, töpörödött, bor -
vi rágos orrú emberke jelent meg, el len -
őrizvén, ki lesz új szomszédja. Megis -
merkedtünk. Rous seau le Douanier volt...
Nem sokkal később világhírre tett szert.

Ki volt ez a festő? Egyszerű finánc,
kishivatalnok, onnan nyerte mellék ne -
vét: le Douanier - a vámőr. Neve első íz -
ben akkor került a művészeti köz tu dat -
ba, amikor a Sa lon des In de pend ents-
 ban kiállították egy képét. A képet ma -
gam is láttam. Ha jól emlékszem, ab -
ban az időben Németország és Fran ci -
aország között már kiéleződött a vi szony,
s ez az egyszerű lélek úgy próbálta a
feszültséget feloldani, hogy Poincarét
és Vilmos császárt meztelenül festette 
le, amint egymással birkóznak. A kép 
diplomáciai intervenció tárgya lett, s né -
hány nap múlva a francia kormány el -
rendelte eltávolítását.

Az 1914-1918-as háborúban - gon -
dolom - nem egy közkatona nem bánta
volna, ha így oldják meg a viszályt. Ké -
sőbb ez a festő őszintén primitív, de ko -
ratív képeket festett, életművét az e gész
világon ismerik. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

A boldogság és én
Arra kért egyik ismerősöm, hogy mond -

jak három dolgot, amelyek boldoggá tet tek.
Meg voltam győződve, hogy három tárgy ra
gondol! Ha lennének ilyen dolgok – kezd -
tem gondolkodni –, akkor ezekből bizo nyá -
ra egy féltve őrzött gyűjteményt alkottam 
volna, s most én lennék a világ legbol do -
gabb embere. Ahhoz, hogy választ tudjak
adni, a „dolgokat” sokkal tágabb értelem -

ben kellett felfognom, vagyis nemcsak testi tárgyakra, hanem meghatározott
lényekre, személyekre, emberekre, történésekre, természeti szépségekre és –
miért ne –, gondolati dolgokra is kellett gondolnom!

Egy kis idő után mégis azt mondtam  neki, hogy számomra ilyen dolgok nin -
csenek. Erre fel ismerősöm nagy kerek szemeket meresztett: 

–  Létezik az, hogy te nem voltál boldog? 
– Ellenkező a helyzet, én egész életemben boldog voltam – siettem ki hang -

súlyozni. – Csakhogy én a boldogságot nem külső dolgokhoz, tárgyakhoz kö -
töttem; a boldogságot én önmagamban kerestem és találtam meg. Egyetlen pél -
dát mondok neked. Számomra a nyugalom csendje is boldogság! Az is igaz, hogy
nyugalmam a hozzám közel álló személyek és tárgyak segítségével valósult meg,
de akkor is, ez az érzelem, ez az érzés, ez a mentális állapot sajátom, bennem
van, csakis az enyém, és nem egy élettelen, birtokba vehető testi tárgy.

Egy hozzáértő, megbízható
nagybányai parabolaantenna-

szerelő életpályája
Slézinger Sándor nagybányai tá nyér -

antanna szerelő hozzáértéséről én is több -
ször meggyőződtem. Ebben az évben
120 centiméteres tányérantennám mo tor -
forgatóját rövid idő alatt meg javítot ta,
forgástengelyét pontosan déli irányba
állította be. Jelenleg távoli, szibériai, a -
rab, afrikai műholdas műsorokat is néz -
hetek.

A Nagybányán 1968-ban született
Slézinger István már tizenévesen jel ge -
nerátort, fényorgonát épített.

Egy nagybányai általános iskola és a
matematika-fizika líceum elvégzése u -
tán egy technikumban, az Electro ti -
miş ben rádió-tévészerelő diplomát szer zett.

Először a Gutinul Kft. egyik rádió-tv

műhelyének az alkalmazottja volt, majd
a Multimar Kft. rádió-tv műhelyét ve -
zet te.

Az első, motorforgató nélküli pa ra -
b olaantennát 1990-ben szerelte fel.

Slézinger István kollégái által is el is -
mert sikeres tevékenységében meg ha tá -
rozó szerepet játszik a tovább kép zés, szak -
ismereteinek állandó bővítése. Kincs ként
őr zi a kolozsvári Info Satelit szá mait, rend -
szeresen böngészi a Sat el lite- Internatio -
nal on line folyóiratot. Tagja a satellites.co.uk
fórumának, amelyen ta paszalatot cserél,
friss információkat gyűjt. A fórum több
tagjához baráti kapcsolat fűzi.

Már nem dolgozik rádió-tvszerelő mű -
helyben, de jelenleg is szívesen kiszol -

gálja Nagybányán élő régi francia, hol -
land, német klienseit.

A lelkileg kiegyensúlyozott, jó fi gye -
lemösszpontosítási képességgel ren del -
kező, bátor, de nem vakmerő szerelő an -
tennaszereléskor soha nem szenvedett 
balesetet.

Alkalmazkodóképességét, sokoldalú -
ságát az is tanúsítja, hogy jelenlegi mun -
kahelyén, egy fernezelyi garázsban szá -
mítógépes diagnosztikát felállító mű -
szerészként is helyt áll. Ez a szakma

szintén pontosságot, figyelemösszpon -
to sítást és logikus gondolkozást igé nyel.

Slézinger Sándor munkanapja után
a szeretetet sugárzó családi körben po -
zitív energiával töltődik fel. Felesége var -
rónő, a fiúk pedig erdőmérnök Balázs -
falván.

A szakavatott műszerész egyik ked -
venc időtöltése tv-sorozatok, doku men -
tumfilmek, zenés műsorok nézése.

Boczor József
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Hu mor-zsák

Egy kislányt mindig az apu -
kája visz az iskolába regge len -
te. Egyik nap azonban a papa
beteg lesz, így az anyuka ülteti 
be a kocsiba a kicsit.

Este, amikor hazajön az is -
kolából, a kislány boldogan új -
ságolja:

- Képzeld, papa, ma a ma mi
vitt az iskolába, és útközben nem
találkoztunk egyetlen barom ar -
cúval meg köcsöggel sem!

***
Két tag a kocsmában:
- Te, legyünk barátok!
- Te hülye vagy, hogy néz -

nénk ki kopaszon, csuhában?

***
- Hová tűnt a tehene, Kató

néni?
- Mivel már no vem ber van,

bevittem a szobámba, nehogy
megfázzon!

- Na és hogy bírja azt a sza -
got?

- Ó, már megszokta sze gény -
kém!

***
- Melyik rendőr tud mesz -

szebb vizelni?
- Amelyik lehúzza a sliccét.

***

Szőke bombázó napozik a
strandon, körülötte férfisereg
csorgatja a nyálát. Felül a csaj:

- Na, fiúk, aki ötször tud, az -
zal elmegyek.

Lekókadnak erre a srácok, de
hátulról előrefurakodik egy gir -
nyó kis em ber:

- Gyere, menjünk, aranyom.
El is mennek, pár perc múl -

va jön vissza a krapek, a többi -
ek kérdezik:

- Már meg is volt az öt?
- Milyen öt? Csak egy, de

az jó volt.
- És a csaj?
- Pereljen be!

***
A töritanár előveszi a fela -

datlapokat és körbetekint a ré -
mült diákok arcán:

- Fiaim! Nagy nap ez a mai!
Ma történelmet írunk!

***
A férj és a feleség ve szek szik.

Végül a feleség azt mondja:
- Te győztél. Ma a tiéd az

utolsó szó. Kérj bocsánatot!

***
- Jean, elég a pénzünk?
- Csak, ha meggyújtom, u -

ram.

***
- Jöjjön fel hozzám, Ilonka.
- Csak akkor, Jenő, ha meg -

ígéri, hogy jó fiú lesz.
- Hogy fiú lesz, azt nem tu -

dom, de hogy jó lesz, az biztos!

***
Pártját bőkezűen támogató 

szavazó felkeresi miniszterré vá -
lasztott képviselőjét, és nyu godt, 
jól fizető állást kér tőle.

- Lehetetlen! - válaszol a mi -
niszter - így is sok a létszám fe -
letti, de várj csak, támadt egy öt -
letem! Kinevezek egy bizott sá -
got a létszám felettiek kivi zs -
gá lása céljából, és te leszel a
bizottság elnöke...

***
- Te, mi mindig csak a szex -

ről beszélgetünk! Ez annyira u -
nalmas már. Beszéljünk most
valami másról!

- Jó, de miről?
- Mondjuk a zenéről.
- Rendben. Szeretkeztél már 

zongorán?

***
Két csavargó beszélget. 
- Tudod, volt idő, amikor

sa ját kocsim volt. 
- Hogyne, tudom, anyukád 

tologatott benne!

***
- Van töltőd?
- Milyen kell? Samsung, So -

ny, Nokia?
- Kolbász!

***
Egy em ber bemegy a kocs -

mába, a pultos kérdezi:
- Jó napot! Mit szeretne?
- Egy nagyobb házat, jobb

autót, több fizetést!
- Nem úgy értem. Mit kí ván?
- Világbékét, magamnak egy

szebb feleséget és milliókat!
- Félreértett, mit szeretne in -

ni?
- Miért nem ezzel kezdte? 

Mi van?
- Semmi különös, csak itt

állok a pult mögött.

***
A skót megkérdezi a fiát:
- Mennyi ideje szopod azt

a savanyúcukrot?
- Két órája.
- Akkor már leveheted a ce -

lofánpapírt.

***

Szőke nőtől kérdezi a barát -
nője:

- Tudod, mikor születik a
legtöbb gyerek?

- Nem tudom.
- De buta vagy! Hát a 9. hó -

napban!
Hazamegy a szőke nő, gon -

dolja otthon elsüti ezt a fér jé -
nek.

- Tudod, mikor születik a
legtöbb gyerek?

- Nem tudom.
- De buta vagy! Hát szep -

tem berben!

***
Az autóbusz elindul a meg -

állóból. Rohan utána egy hölgy, 
hangosan kiáltozva:

- Állítsák meg a buszt, mert
elkések a munkából!

Az utasok megkérik a so -
főrt, álljon meg. A nő fel száll
és megkönnyebbülten mondja:

- Sikerült..., na, jegyeket,
bér leteket kérem!

***
Kvíz a televízióban:
- Tehát, ön mindent tud a

fociról?
- Igen.
- Jól van. Akkor árulja el ne -

künk, hány lyuk van a hálón?
***

- Miért van a méheknek ki -
rálynőjük?

- Mert, ha kormányuk vol -
na, akkor nem lenne méz.

***
- Szexuális téren egyre össze -

hangoltabb vagyok a felesé gem -
mel.

- Valóban?
- Igen. Tegnap például mind -

kettőnknek fájt a feje.
***

- Szia, anyu! Megyek disz -
kóba!

- Diszkóba?! 13 évesen a
diszkózáson jár az eszed, és
meg feledkezel anyád 26. szü -
le tésnapjáról?

Amire hivatkozni lehet, ha az embert
tetten érik a munkahelyén alvás közben:

,,Amikor vért adtam, megmondták, hogy ilyesmi elő for dul -
hat.”

,,Ez csak az az ötperces erőnlétjavító szundikálás, amire
a hatékony időbeosztás tanfolyamon tanítottak meg.”

,,Itt netán hátrányos megkülönböztetés sújtja azt, aki jó gá -
zik?”

,,Biztos fölcserélték a kávé és koffeinmentes kávé helyét az
automatában.”

Üzenetrögzítő….
* Minden, amit a sípszó után mond, fel -

használható ön el len. Joga van köszönni, jo ga 
van beszélni, joga van letenni…

* Halló, itt Drakula gróf telefonja! A síp -
szó után hagyja meg nevét, telefonszámát, vér -
csoportját, ígérem, visszahívjuk.

* Hello! Van egy jó hírem, meg egy rossz.
A jó az, hogy itthon vagyok. A rossz az, hogy
én vagyok az üzenetrögzítő.

* Halló, ön a Hatodik Érzék Nyomo zói ro -
dát hívta. Tudjuk, ki ön, és mit akar, így a síp -
szó után tegye le a kagylót.

* A Mis sion Im pos si ble zenéje megy a hát -
térben, a szöveg pedig a következő: „Hello, Jim.
Helyi idő szerint elmúlt tizenegy óra, és a kap -
csolatod nem elérhető. Most az a missziód, hogy
hagyd meg a neved és a telefonszámod, a me -
lyen elérhető vagy. Ez a szalag egy perc múl -
va megsemmisíti önmagát…”

* Az elnök pillanatnyilag nincs az iro -
dá já ban. Kérem, hagyja meg a nevét, tele fon -
szá mát, a titkos jelszót, és az ország nevét,

amely el len támadást szeretne intézni.
* Ha betörő vagy, akkor itthon vagyunk, a 

fegyvereket tisztítjuk, vagy a pitbullt etetjük,
így nem tudunk a telefonhoz jönni. Ha nem vagy
betörő, valószínűleg nem vagyunk itthon, és nyu -
godtan hagyhatsz üzenetet.

* Halló, valószínűleg itthon vagyok, csak
valakivel nem akarok beszélni. Amennyiben
hagysz üzenetet és én nem hívlak vissza, akkor 
az te vagy.

* Itt János beszél. Ha a telefontársaságtól 
vagy, már elküldtem a pénzt. Ha a szüleim vagy -
tok, legyetek szívesek, küldjetek pénzt. Ha a bank,
akkor nem adhatok elég pénzt. Ha a barátom
vagy, tartozol pénzzel. Ha nő vagy, ne aggódj, 
van elég pénzem.

* … Egyre fáradtabb leszel… A szem hé -
jad elnehezedik, és alig tudod a nyitva tar ta ni
a szemed… Nagyon álmos vagy… Lassan el -
veszted minden akaraterődet, hogy ellenállj a
sugallatomnak… Amikor hallod a sípszót, úgy
érzed, engedelmeskedned kell annak a pa ran -
csomnak, hogy hagyd meg a neved és a tele -
fonszámod…

Nagyszerű ez az

új, kézi beállítású
antivírus pro gram!

Ez meg mi?

E-mailje érkezett.
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Téglajegyek a Teleki-házért! 
Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik az elmúlt kö -
zel másfél évben téglajegyek,
Nagy bánya-pólók, vagy Nagy bá -
nya-bögrék vásárlásával segí tet -
ték a Teleki Mag yar Ház fel ú jí -
tási munkálatait!

Legutóbbi támogatóink: P.T.,
Nagy bá nya – 100 lej (ezüst tégla -
jegy), Vári Il di kó, Nagybánya – 20 lej
(2 db. egy sze rű téglajegy), Treitli Ka -
talin, Bu dapest – 20 euró (ezüst tég -
lajegy), Ré nyi Fe renc, Budapest – 20
euró (ezüst tég lajegy), Treitli Fe renc, 
Budapest – 10 euró (bronz tég la jegy),
Asztalos Gá bor, Nagybánya – 100 lej 
(ezüst tég la jegy), Ludmann Ildikó,
Nagybá nya – 300 lej (arany tégla jegy),
Fecz Ildikó, Nagybánya – 10 lej (egy -
sze rű), Fecz András, Nagy bánya – 10 
lej (egyszerű), Fecz Ró bert, Nagy bá -
nya – 10 lej (egyszerű téglajegy), Bar -
csi Mária, Nagybánya – 100 lej (ezüst
tég lajegy), Bunda Ágnes, Nagy bá nya
– 100 lej (ezüst téglajegy), Szopri Sza -
bolcs, Nagy bá nya – 100 lej (ezüst tég -
lajegy), Romok József és Márta, Misz -
tótfalu – 100 lej (ezüst), Virágh Ildi -
kó, Felsőbánya – 100 lej (ezüst), Vi rágh
István, Felsőbánya – 100 lej (ezüst), Vi -
rágh Imola, Nagybánya – 50 lej (bronz).

Rövidesen egy időre leállunk a
mun kálatokkal, már csak az utcai kő -
fal tetőzete kell megújuljon és meg -
kopott kiskapunk kap egy friss fes -
ték réteget. Jövőre folytatjuk! - ha to -
vább ra is mellettünk állnak, ebben
biz to sak vagyunk.

Terveink szerint a faragott nagy -
kapu helyreállításával, restaurá lá -
sá nak befejezésével lépünk tovább
2016-ban, de ha sikerül elegendő tá -
mogatást szereznünk, az udvari hom -
lok zatra is szeretnénk sort keríteni.

Addig is kö szön jük Blaskó Ist ván
vállalkozónak, Mol do ván Ig nác nak,
Paskucz István nak és csapa tá nak, a
Beth len Gá bor Alapnak – min den ki -
nek aki a terve zés- kivitelezés fo lya ma -
tában közre mű kö dött – az eddigi és ez -
utáni segítséget!

Kérjük támogassák továbbra is
téglajegy vásárlásával az é pü let
felújítási munkálatait! Rész le tek
és információk: telekihaz.erdely.
org/a-teleki-mag yar- haz- 2/
teglajegy/, valamint az intéz mény
irodájában és telefonszámain!

Téglajegyeket 10 LEJES (egy sze -
rű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100
le jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75
euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyé mánt) címletekben lehet vásárol ni.
Támogatóink nevét feltüntetjük in ter -
ne tes oldalainkon, s rendszeres időkö -
zönként kisorsolunk néhányat az er re 
a célra felajánlott csodálatos műal ko -
tá sokból, Kása Dávid, Bitay Zol tán, 
Kovács Bertalan, Szántó And re -
ász, Győri Sánta Kinga, Kond rák
Matyikó Margit, Vassy Erzsébet,
Boar Szil via, Murádin Lovász No -
émi, Láng Eszter, Potyók Tamás,
Bar kóczy Ve ro nika, Gonda Zol tán,
Pavluk Gábor és Sütő Petre Ro zá -
lia munkáiból.

A gyanús imahelyek
veszélyeire figyelmeztetnek

a romániai muzulmánok
A Romániában működő, ellenőrizhetetlen, gyanús, mi több, radi ká -

lis fundamentalista eszméket hirdető muzulmán imahelyek veszé lye i -
re hívják fel a figyelmet az országban élő muszlim közösségek szer ve -
zetei.

A Romániai Muzulmán Vallás Muf -
tiátusa, a Török-Muzulmán Tatárok De -
mokrata Szövetsége és a Török Demok -
rata Szövetség közös közleményt adott 
ki, amelyben rámutat: a jelenlegi fe szü lt
nemzetközi helyzetben veszélyt je len -
tenek a muftiátus engedélye nélkül mű -
ködő imahelyek, amelyekben „isme ret -
len” eszméket hirdetnek.

A szervezetek azt kérik a bukaresti
kormánytól, hogy a jelenlegi feszült
nemzetközi helyzet miatt szenteljen na -
gyobb figyelmet azoknak a prob lé mák -
nak, amelyekkel a romániai muszlim
közösségnek kell szembe néznie, mi -
vel azok az egész társadalom számára
súlyos következményekkel járhatnak,
ha kikerülnek az ellenőrzés alól.

A közlemény rámutat: a gyanús val -
lási eszméket hirdető, engedély nélkül
működő imahelyek jelentette problé má -
ra már korábban is felhívták a hatósá -
gok figyelmét.

A muzulmán szervezetek azt java sol -
ják, hogy Románia kövesse Nagy- Bri -
tannia példáját, ahol bezárják azokat a
muzulmán imahelyeket, ahol funda men -

talista eszméket propagálnak. Emellett
azt is kérik, törvényben szabályozzák a 
muzulmán imahelyek létrehozását, mi -
vel álláspontjuk szerint minden egyház 
imahelyét csakis annak az egyháznak
az engedélyével szabadna létrehozni,
amelyhez tartozónak az hirdeti magát.
Emellett a prédikációkat tartó szemé -
lyeknek mind az illető egyház, mind az 
oktatási tárca engedélyét meg kellene
kapniuk.

„Ily módon elkerülhetőek lennének 
az olyan helyzetek, amikor idegen vagy
román állampolgárok a muzulmán kö -
zösség képviselőinek állítják be magu -
kat, annak nevében beszélnek, és a ro -
mán állami intézményeket semmibe vé -
ve szertartásokat vezetnek le” – mu tat -
nak rá a közlemény szerzői, akik meg -
jegyzik: mindezt azért tartották fontos -
nak jelezni, nehogy a franciaországi e -
seményekhez hasonló fejlemények kö -
vetkezzenek be Romániában is, illetve
hogy ne váljanak megbélyegzettekké a 
Dobrudzsában élő, muzulmán vallású
törökök és tatárok.

(foter.ro)

Újra útlevél kell
majd Nyugatra?

Egy kisebb belső schengeni zónát hoznának létre a nyugat-európai 
országok. A hollandok elképzelése szerint Németország, Ausztria és a
Ben elux-államok tartoznának a „mini-Schengenbe”. Azaz nem lenne
benne Magyarország, de kimaradnának például az olaszok, a fran ci -
ák és a szlovákok is. A minizónán kívül tranzitzónákat hoznának létre
a menekülteknek. A szakértő szerint az ötlet jogilag nonszensz, gya kor -
latban megvalósíthatatlan, ráadásul a célját sem igen látni.

Bár az Európai Bizottság már beje -
lentette, hivatalosan is megvizsgálja majd
a hollandok javaslatát, Kovács István
az Alapjogokért Központ stratégiai igaz -
gatója szerint az jogilag nonszensz, a
gyakorlatban megvalósíthatatlan, ráadá -
sul a célját sem igen látni, hiszen a ra -
dikális dzsihadisták éppen azokon a te -
rületeken vannak – a mini-Schen gen -
hez várhatóan csatlakozna Franciaor -
szág is –, amelyeket most elzárnának.
Az M1 reggeli műsorában hozzátette
azt is: a tervezett tranzitzónák létre ho -
zása azt üzeni, nem is annyira a ter ro -
riz mus miatti biztonsági intézkedések -
ről, mint inkább a menekültválság egy
sajátos megoldásáról lehetne itt szó.

Nem ez a megoldás
Jogilag ugyanakkor mindez elkép zel -

hetetlen, 1998, az amszterdami szerző -
dés óta a schengeni rendelkezések, a -
me lyekből a legtöbb uniós állampolgár 
profitál, az EU jogának részei, ezeket
pedig öt tagállam önkényesen nem vál -
toztathatja meg – hangoztatta Kovács.
Emlékeztetett arra is, a mini-Schengen
az utazás szabadsága mellett az áruk sza -
bad áramlásának korlátozása is ko moly
gazdasági gondokat okozna. Nyilván -

va ló, hogy az igazi megoldás – tette hoz -
zá az igazgató – nem Schengen zsugo -
rítása, hanem a külső határok haté ko -
nyabb védelme, amiért eddig Magyaror -
szágon kívül még nem nagyon tett senki.

A szabályokat nem
lehet felülírni

Mini-Schengen létrehozását egyéb -
ként csak a jelenlegi alapszerződés mó -
dosításával lehetne elérni, ehhez pedig
a 28 tagállam jóváhagyása is kellene, a -
mit nyilván nem kapna meg a javaslat – 
hívta fel a figyelmet Kovács. Egy ezt
megkerülő kormányközi megállapo dás
még reális megoldás lehetne, de ez sem 
írhatná fel a jelenlegi szabályokat, azaz 
nem történhet meg, hogy a mag yar ál -
lampolgárokat ellenőrzik a határon, a ja -
vaslattal érintetteket viszont nem, mert
ezt kimondottan tiltja a schengeni jog – 
fejtette ki a szakértő az M1 reggeli mű -
sorában. (hirado.hu / Ma reggel)



Megvan az idei
legszexibb férfi a világon

Da vid Beckhamet választotta a leg -
szexibb férfinak a Peo ple magazin. A
40 éves exfocista “győzelmét” a Jim -
my Kimmel Live műsorban jelentették 
be. Beckham a Peo ple magazinnak azt
nyilatkozta, hogy soha nem érzi szexi -
nek magát. A felesége, Vic to ria Beck -
ham szerint pedig nem csak szexi, ha -
nem még jólelkű is, jó apa, aki nap
mint nap inspirálja őt, de ettől még a

ház körül Da vid csak Da vid. Beckham
után a 34 éves énekes, Justin Tim ber la -
ke következik, majd a 37 éves amerikai 
színész Reid Scott jön. A lista pedig
így folytatódik: Idris Elba, Sam Heug -
han, Justin Theroux, Char lie Hunnam,
Jussie Smollett, Jake Gyllenhaal és
Nick Jonas. Tavaly Chris Hemsworth,
Thor alakítója lett a legszexibb férfi a
Földön. (time.com) 

Marsi dűnék felé tart
a Cu ri os ity

A NASA Cu ri os ity robotfelderítője
hamarosan elsőként veszi közelről szem -
ügyre a marsi homokdűnéket. A Sharp-

 hegy északnyugati lábánál található,
sö tét Bagnold-dűnék felé tart, és a kö -
vetkező néhány napban kezdi meg vizs -
gálatukat. A képződmények igen tekin -
télyesek: a felderítő az egyik focipálya
méretűt és kétemeletes épület magas -
sá gút veszi majd szemügyre. A dűnék
ráadásul aktívak, a marsi keringő egy -
ségek adatai alapján némelyikük éven -
te 1 métert is megtesz. A NASA szak -
emberei úgy hiszik, ezek a vizsgálatok
nemcsak a mod ern dűneaktivitásról
árul nak majd el részleteket, hanem se -
gítségükkel felfejthetik a hosszú idővel 
ezelőtt kőzetté alakult dűnék homok -
kő rétegeinek összetételét is. Míg marsi 
robotok korábban is jártak már homo -
kos bemélyedéseknél, aktív dűnéket –
amelyek meredek lankáin könnyen
meg csúszik a homok – a Földön kívül
még nem vizsgáltak. Mikor a Cu ri os ity 
eléri a Bagnold-dűnéket – a nem hi va -
talos elnevezés Ralph Bagnold brit
had mérnökre, felfedezőre és dűneku -
ta tóra utal -, mintákat gyűjt fedélzeti
ké szülékeinek, és egyik kerekével meg 
is bolygatja majd a homokot, hogy
szemügyre vehesse a felszín és az alant 
rejlő réteg különbségeit. A kutatók sze -
rint a marsi dűnék a földiekétől eltérő
textúrájúak. Fodrozódásaik például jó -
val nagyobbak, és egyelőre nem tud -
ják, ennek mi lehet az oka. Az egy -
tonnás Cu ri os ity 2012 augusztusában
ért Marsot a hatalmas Gale-kráterben,
2,5 milliárd dolláros misszió égisze
alatt, hogy meghatározza, hordozha -
tott-e a planéta valaha mikrobiális éle -
tet. A kérdésre gyorsan megtalálta az
igenlő választ, miután kiderült, hogy a
Gale valamikor lakható tó- és folyó -
rendszernek adott otthont. Az 5,5 kilo -
méter magas Sharp-hegy a kráter szí -
vé ben terpeszkedik, 2014 szeptembe -
ré ben, 14 havi utazás után érte el. Je -
lenleg lassan araszol rajta felfelé, köz -
ben a kőzetrétegekből igyekszik kiol -
vasni a negyedik bolygó változó kör -
nyezeti feltételeinek történetét.

A legmelegebb október
Az idei október volt a legmelegebb

a feljegyzések 1880-as kezdete óta –
közölte szerdán az amerikai óceán- és
légkörkutató hivatal, a NOAA. A hiva -
tal adatai szerint a Föld felszínének át -
laghőmérséklete 14,98 Cel sius-fok volt
a múlt hónapban, 0,98 fokkal maga -
sabb a 20. század átlagánál. Októ ber -
ben már a hatodik egymást követő hó -
napban dőlt meg a globális meleg re -
kord, de idén összesen már nyolc hó -
napban mértek minden korábbinál ma -
gasabb átlaghőmérsékletet, és 2015 el -
ső tíz hónapja a legmelegebb volt 1880 
óta, 0,86 fokkal meghaladva a 20. szá -
zadi átlagot. Csak két alkalommal nem
dőlt meg a történelmi hőmérsékleti re -
kord: a január az eddigi második leg -
melegebb, az április pedig a harmadik
legmelegebb volt. Az október már
2014-ben is az addigi legmelegebb
volt, de az akkori havi átlaghőmér sék -
let csak 0,36 fokkal haladta meg az év -
százados átlagot. A NOAA klímaku ta -
tója, Jessica Blunden kijelentette, hogy 
2015 a legmelegebb év lesz a feljegy -
zések kezdete óta. (mti)

Felfedezték a negyedik
ősi embercsoportot

Az ősi gének kutatói felfedezték a
negyedik ősi embercsoportot, mely a
mai európai génkészlet kialakításában
szerepet játszott. Az eddigi kutatások
alapján a mai európaiak három nagy
ősi népesség, az őshonos vadászok, a
Közel-keletről bevándorló földmű ve -
sek és egy harmadik, a bronzkorban
Keletről érkező populáció keveréke.
Ősi kaukázusi emberi maradványok
ge netikai vizsgálatával most felfedez -
tek egy negyedik népcsoportot, mely
szintén szerepet játszott a mai európai
génkészlet kialakításában. A genetika
gyors fejlődése lehetővé tette, hogy a
tudósok ősi emberi maradványok ge -
nomját feltérképezzék. A genom az
em ber teljes örökítő információját je -
lenti, melyet a sejt DNS-e tartalmaz. A
hatalmas adatözön elemzésével átala -
kult a mai génállományról alkotott
kép. Az európai ősök első csoportja, a
bennszülött vadászó-gyűjtögető népes -
ség 40 ezer éve, az utolsó jégkorszak
előtt érkezett. Mintegy hétezer éve sö -

pörte el őket a Közel-Keletről Euró pá -
ba érkező csoport, ők honosították meg 
a földművelést. Nagyjából háromezer
éve a keleti sztyeppeövezetből, a mai
Ukrajna és Oroszország területéről in -
duló törzsek, az úgynevezett Jamna ja-
 kultúra népei érték el Európát. Ezek a
lovas-fémműves népek hozhatták ma -
gukkal az indoeurópai nyelvek ősét,
ma ebbe a családba tartozik a kon ti -
nens legtöbb nyelve. A Jamnaja-tör -
zsek átalakították Észak- és Közép- Eu -
rópa génkészletét annyira, hogy van -
nak olyan népek - többek között a nor -
végok -, amelyek őseinek mintegy fe -
lét ezek a sztyeppei pásztorok adták.
Ám a Jamnaja-törzsek maguk is kevert 
népességnek bizonyultak. Őseik fele a
földművelés előtt Európát benépesítő
vadászó-gyűjtögetők testvércsoportja
volt, másik fele a földművességet ma -
gával hozó közel-keleti népességgel
le hetett rokonságban, ám jelentősen
kü lönbözött tőle. A kutatók most ele -
mezték egy 13 300 éve és egy 9700 éve 
élt grúziai vadászó-gyűjtögető génkész -
letét. Eredményeik azt mutatják, hogy
ezek a kaukázusi vadászok voltak va -
lószínűleg a Jamnaja-népesség “föld -
mű vesági” DNS-ének forrása. A kau ká -
zusi vadászó-gyűjtögetők genomja azt
mutatja, hogy folyamatosan keve red -
tek közel-keleti “unokatestvé reik kel”,
akik később, 10 ezer éve felta lál ták a
földművelést. Ez a keveredés azon ban
nagyjából 25 ezer éve, az utolsó jég kor -
szak legjegesebb éveiben véget érhe -
tett. Ekkor a populáció zsu gorodni kez -
dett, a csoport génjei egyre homo gé neb -
bé váltak, ami azt mutatja, hogy egyre
inkább az azonos gén készletűekkel ke -
veredtek. Ahogy a jég visszahúzódott,
a kaukázusi népek a sztyeppe egy má -
sik vadászó-gyűj tö ge tő csoportjával kezd -
tek érintkezni, ez zel fektették le a Jam -
naja-népek ge ne tikai alapjait. “Máig rej -
tély volt, hon nan erednek a Jamnaja-
 törzsek. A kér désre most válaszol ha -
tunk, mivel fel fe deztük, hogy génjeik a 
kelet-európai vadászó-gyűjtögetők és a
jégkorszak idején elszigetelődött kauká -
zusi vadá szó-gyűjtögetők keveréke” -
magya ráz ta Andrea Manica, a Cam -
brid ge-i Egyetem tudósa. A kutatók ar -
ra is utal tak, hogy a kaukázusi vadá -
szok hatás sal lehettek a keleti, külö -
nösen dél- ázsiai népekre is. 
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Kik fognak túlélni az
apokalipszis után?

Sokkal prózaibb okokra érdemes gondolni, mint amikre most gon -
dol. Aki nagyon aggódik a közelgő világvége miatt, az ne a pincébe tá -
razzon be túrafelszerelést tartós élelmiszerrel, hanem sokkal inkább
tartson jó házibulikat, legyen vallásos és költözzön Szentendrére.

Régóta foglalkoztatja az emberi sé -
get, hogy mi történne és mi a teendő o -
lyankor, ha egy durva külső vagy belső 
sokk szinte nullára vágná az embe ri sé -
get. 

Nyilván sok függ attól, hogy pon to -
san hogyan fog kinézni az a bizonyos 
erős sokk, és egy közepesen gyors le fo -
lyású zombijárvány alapjaiban külön -
böz het egy űrlény-atom- robot táma dás -
tól. De alapjáraton azt feltételezhetjük,
hogy az eredményeképpen draszti ku san
csökkenne a létszámunk, felbomlana a
rend, tönkremenne a fejlett infrastruk -
tú ra döntő része, értéktelenné válna az
addigi pénz és az elérhető erőforrások
is nagyon megfogyatkoznának. 

Esetleg még a szabadban is nagy ság -
rendileg több ragadozó lesne ránk, mint
most, amikor gyakorlatilag semennyi. 

Azt is fel lehet tenni, hogy ha na -
gyon kevés az életben maradáshoz szük -
séges erőforrás, akkor a megmaradt em -
berek közt nagyobb lesz a verseny ér tük.
Ez a káoszban csak azt jelenti, hogy az
erősebb erőszakkal is elveszi majd a
gyengébbtől. 

Az országúti harcosok
A látványos filmekben és video já té -

kokban azok élnek túl hosszabb ideig,
akik ügyesen el tudnak bújni az utolsó
pillanatban, gyorsan tudnak futni és ha -
mar kerítenek maguknak fegyvereket.
Majd bezárkóznak az erődjükbe, a plá -
zá ba, a kocsmába, a fal lal elkerített város -
ba vagy akárhova. Esetleg elkezdenek
le- fel autózni még több benzinért, hasz -
nálható tárgyakért vagy még informá -
ciókért.

Ha valaki erre készül, akkor nem árt,
ha sokat edz, miközben fegyvereket, te -
repjárót, túraholmikat, konzerveket és
mi nél frissebb gyógyszereket kell tar -
ta nia azokon a helyeken, ahol nap köz -
ben sok időt tölt. Netán óvóhelyet is é -
píthet a kertje végébe vagy a pincébe.

Pénzt csinálnak belőlük 
Sokan félnek a világvégétől, így e -

gész iparág épült mára a hasonló túl é -
lés-fanatikusokra, akik méricskélik a leg -
gazdaságosabb töltényeket, ölre menő
vi tákat folytatnak a napelemek élet tar -
tamáról, netán magokat is gyűjtenek.

A valóság azonban sokkal unal ma -
sabbnak várható. Aki bekészletez, attól 
max i mum el fogják venni, mert a mos -
ta ni tudásunk alapján egyrészt nem e zek
a kritikus erőforrások, másrészt nem a
fegyverek minősége vagy a ráter mett -
ség dönt ilyen helyzetben. 

Inni kéne
Az em ber elég hamar, nagyjából há -

rom napon belül meghal, ha nem jut víz -
hez. A tiszta levegő után ez a leg kri ti ku -
sabb erőforrás ilyenkor. Egy darabig biz -
tos be lehet osztani a megmaradt ás -
vány vizeket, üdítőket vagy egyebeket,
de biztosan nagyon hamar új, tiszta víz -
forrás után kell nézni. 

Ugyanúgy jellemzően elég hamar
meghalhatnak azok is, akik szennye -
zett vízhez jutnak csak hozzá, erre friss 
példa mondjuk a Haiti földrengés utáni  
kolerajárvány. Szóval, ha nincs havas tél
vagy nagyon esős időszak, akkor mi nél
hamarabb olyan helyre kell igye kez nü -
nk ahol nagy eséllyel lesz mindig tiszta 
víz. Budapestről például a Szentend rei-
 sziget parti szűrésű vize tűnik a leg al -
kal masabbnak, innen látják el térség dön -
tő részét vízzel, amit már eleve meg szűr
a kavicsos homok.

Pillanatnyilag elég sok vizet fo gyasz -
tunk mindenfélére, átlagosan naponta
100 li ter körüli mennyiséget használ el
egy mag yar. 

Isten megsegít
Hiába várjuk harcművészetekben ki -

képezve és állig felfegyverezve a pin -
cénkben a támadást, ha kinn több száz
fegyvertelen és gyenge em ber csak ar -
ra vár, hogy elaludjunk. 

Az emberek erőforrásokért vívott har -
cait jellemzően nem azok nyerték, a kik -
nek jobb fegyvereik voltak vagy felké -
szültebb harcosok, hanem akiknek több
barátjuk volt. A több alatt persze épe -
szű, megbízható embereket kell érteni.
A War Nerd alapján Hannibáltól a Wehr -
macht kudarcáig a háborúink azt jelzik, 
hogy a sok megbízható szövetségessel
bíró csoportok rendre legyőzik a ki sebb,
és akár kezdetben jobb hadseregeket.

Vagy egy ismertebb példán megnéz -
ve: a szociális és gazdasági hálózat ku -

tatás egyik nagyágyúja, Jack son a Me -
dici-család felemelkedését is ahhoz kö -
ti, hogy központibb szerepet tudtak be -
töl teni a firenzei politikai csoportok há -
lózatában, mint bármely riválisuk.

Ha véletlenül kiválasztunk két csa -
lá dot, és megnézzük köztük a lehető leg -
rövidebb utat a házasságaik alapján, ak -
kor 52 százalék, hogy átmegy Medi ci e -
ken is. A második, Guadagni csa lád nál
ez már csak 26 százalék.

Egyebek mellett ők sokkal koncent -
ráltabban házasították a családtag jai kat
Firenzén belül, mint az ellenlábasaik. Ez -
által, amikor konfrontációra került végül
a sor, akkor a szociálisan sokkal in kább
beágyazott család jóval nagyobb erő -
ket tudott összesen megmozdítani. Az
eredmény egy három évszázados dinasz -
tia és Európa leggazdagabb családja lett.

Szóval barátokat kell mozgósítani.
Ha nincs áram, akkor viszont nem lesz
majd „Zombikárosultak Csoportja” vagy
„Atomtámadást Túlélők Klubja (be telt!)”
a Facebookon, szóval a meglévő meg -
bíz ható barátokból lehet csak gaz dál -
kodni.   

Egy átlagos em ber barátainak száma 
kor látos, hiszen nem fog tudni min den -
ki vel sok időt tölteni, és az is való szí -
nű, hogy egy jó részük a világ más ré -
szén lesz épp.  Ha nincs helyben kiug -
ró an sok barátunk, akkor kell más, aki
legalább annyira megbízható. Erre cél -
ra egy kellően elhivatott és népszerű bé -
lyeggyűjtő kör is jó lehet vagy egy
bűnszervezet, de például a vallási cso -
portok különösen alkalmasnak néznek
ki. Ritka ugyanis, hogy a csoport leg mé -
lyebb normáinak betartása fontosabb le -
gyen az em ber életénél is, márpedig az
igazi hívőknek ez cél. A nagyobb egy -
házak tagjai pedig szinte mindenhol fel -
lelhetőek, általában még viszonylag so -
kan is vannak, bárkit befogadnak, és
nemzetközileg is össze tudnak tartani.

56 nappal később 
De ez az egész sajnos nem túl iz gal -

mas. Senki nem csinálna filmet abból,
hogy egy vallási csoport elfoglalja a ku -
takat, pár hét alatt börtönbe zárja az e -
légedetlenkedő pár fős csapatokat, az -
tán megszervezi a korábbi intézmé nye -
ket és lassan visszaállítja a korábbi ál -
lamformát. Szeretjük beleélni magun -
kat abba, hogy a világvége után majd azt
csinálunk, amit akarunk. De várhatóan
a világnak sose lesz ilyen vége. 

És végül azt is könnyű belátni, hogy 
minél durvább az emlegetett világ vé ge-
 sokk, annál valószínűbb, hogy rögtön be -
lehalunk mi is. Úgyhogy ténylegesen
készülni a túlélés utáni időre nagyjából 
annyira hasznos, mint ha folyton lu -
xusjachtok ár-érték arányát böngész nénk
arra az esetre, hogy ha hirtelen dol -
lármilliárdosokká válnánk.

(in dex.hu)

Az Izvora
legendája

Volt egyszer egy avasi pásztor. A
Rozsályon legeltette a nyáját. Jó fű
volt ott, gazdag legelő, de bejárható
tá volságra sehol nem akadt se egy pa -
tak, se egy forrás, egy szem víz sem.
Sze gény jószág már hullani kezdett
a szom júságtól. Nem volt mit tenni,
vi zet sehol sem talált. Elindult hát meg -
ke resni a források anyját. Bolyon gott 
erre-arra, de nem járt eredménnyel.
Se hol se talált rá a források anyjára.
Nem is találhatott rá, mert az szellem
volt, s a szellemek nem nagyon muto -
gat ják magukat a földi halandóknak.
Mi kor már látta, hogy minden hiába,
el keseredésében térdre rogyott, mert már
nem bírta nézni a szerencsétlen jó -
szág pusztulását, és keserves panasz ba 
kez dett, hogy a Fennvalló hogy néz he -
ti az ártatlan jószág gyötrelmét.

Hát ez is hiába volt, nem történt
sem mi. Végső elkeseredésében elha tá -
rozta, hogy elpusztítja magát. Egy me -
redek szikla tetejéről akart a mélybe 
ug rani. De előbb, gondolta, még egy -
szer széttekint a fenséges tájon, hogy
személyesen tehessen panaszt Szent

Péternek, ha oda jut, amiért hiba csú -
szott a teremtésbe. A Teremtő elfe lej -
tett éltető vizet adni e csodálatos táj -
nak. Vagy, ha mégis adott nagy ég zen -
gések közepette, akkor többet ártott,
mint használt, mert a jámbor bárá nyo -
kat elsodorta, de az öreg anyajuhok
is csak nehezen élték túl a szikrázó ég -
zengést, meg a rohanó zuhatagok sod -
rását.

Hát amint a Rozsályról körbe néz -
te a tájat, egy hatalmas pojánát látott,
ahol lépten-nyomon buzogtak a forrá -
sok. Csillogó vizükben megfürdették a
napot, aztán a Fekete hegy ódalába pa -
takba gyűlve igyekeztek le a völgybe.

Szegény pásztor azt hitte, csoda
tör tént. A Rozsályról lehajtotta tikka -
do zó nyáját a pojánára, s gond nélkül 
él te világát, gyönyörködött nyája gya -
ra podásában. Ha nagynéha arra já -
rók kal találkozott, büszkén emle get -
te, hogy az ő könyörgését meghall gat -
ta a forrá sok szelleme. Azóta hívják azt
a po jánát Izvorának, mert nincs még
a világon még egy olyan hely, ahol
annyi éltető friss forrás fakadjon a
föld gyom rá ból. Ez még most is így
van. Bárki meg győ ződhet róla a saját 
szemével, aki azon a vidéken jár. Hogy
a teremtés hi bá ját a pásztor könyör -
gé sére hozta helyre a Fennvalló, azt
nem lehet tudni, de a zon a pojánán
ma is még a sziklák kö zött is bu zog -
nak a források. Az apró patakok hű sí -
tő vizében meg a vadul csillogó sze -
mű nagy fekete bivalyok békésen tracs -
csolnak nyekergő fa nyel vükön. A pász -
torra hallgatnak ugyan, de idegennek 
nem tanácsos a köze lük be menni, mert
egy pillanat alatt fe ke te szörnye te gek -
ké válnak. Ilyenkor eszükbe jut, hogy
ők valamikor sár ká nyok voltak s ne -
kik kellett őrizni a for rások szelle mé -
nek birodalmát. A pász tornak is csak
azért engedel mes ked nek, mert azt hi -
szik, hogy az a for rá sok birodal má nak
megtestesült szelle me.”

(A nagybányai Teleki Társaság
kiadásában 2010-ben megjelent „Ta -
tárok, betyárok, bányarémek” c.
kötet megvásárolható a Teleki Ma -
g yar Házban. Ára 35 lej.)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

tet életébe! Adjon célt a jövőnek!
Mind ehhez nem kell több, mint az
Erdélyi Kárpát- Egye sület 2016-os fali -
naptárának beszerzése. A kiadvánnyal
ugyan is otthonába költöznek Erdély
legszebb hegyei. Ha kedve kere kedik,
a Rozsda-szakadékban ta lálhatja ma -
gát, de kiruccanhat a Bucsecsbe, a Re -
tyezát-hegy ség be is. Rákacsinthat Isten -
székére, láthat kéményeket és foga -
kat..., de ki ne hagyja a Hagymás-
 hegy séget, el ne felejtse megcsodálni a Csukást! Mindehhez csupán a naptárt
kell végigforgatnia. Visszaemlékezhet a túrákra, és ha van olyan hely, ahol
még nem járt, a közeljövőben beter vez heti. Látja, ilyen egyszerű, hogy
színes, lendületes célja legyen életünknek. De cél lehet az is, hogy másokat
meg örvendeztessünk. És immár erre is megvan az eszközünk.

Keresse a falinaptárt az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó
szerkesztőségében, valamint a nagy bá nyai Demokrácia Központban!

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

 Ez a 3 legerősebb
 természetes antibiotikum

Segítsd az immunrendszered működését ezekkel a natur anti -
bio tikumokkal!

Több száz évvel ezelőtt a betegségek el len nem volt más gyógyszer, mint a
gyógynövények, a gyümölcsök és a zöldségek. Ma viszont már átestünk a ló
túloldalára, és nagyon sok olyan vegyületet, gyógyszert, antibiotikumot vásá -
rolunk meg patikában, melyek egyébként a természetben is megtalálhatók.

Ha szeretnéd az immunrendszered kicsit megtámogatni egy betegeskedés
alatt, ezt a 3 ételt fogyaszd. A legjobb, hogy egyik sem vényköteles, a sarki bolt -
ban is kaphatók

1. Chili pa prika
A chili nagyon régre vissza -

nyúló ázsiai hagyományokkal
rendelkezik. Előfordul szárí tot -
tan vagy őrölt formában is.
Ázsiában gyógynövényként hasz -
nálták a leginkább. Erős, mar -
káns íze van, nagyon sok étel -
hez passzol. Nagyon erős és ha -
tékony tulajdonságokkal ren -
del kezik. A kínai gyógyá szat -
ban fájdalomcsillapítóként és

an tibakteriális gyógyszerként használják.
Adagolás: 1/2 teáskanállal adj az ételedhez naponta 1 alkalommal!

2. Oreg ano olaj
Ez az olaj az oreg ano növény leveléből készül. Illata és zamata számtalan

betegségre gyógyszer. Kutatások szerint az oreg ano nagyon hatékonyan harcol a 
fertőzésekkel szemben, a karvakrol nevű összetevőjének köszönhetően. Már egy 
nagyon csekély mennyiségű oreg ano olaj is baltaként csap le 25 féle bakté rium -
ra.

Adagolás: Igyál meg 1-4 csepp oreg ano olajjal dúsított teát vagy juice-t. Is -
mételd meg 3x egy nap.

3. Fokhagyma
A fokhagyma a zöldségek királya. Rengeteg 

ételhez használhatod erős íze miatt, nagyon
sok rétű fűszernövény. Nagyon erős antibio ti -
kum, de a jó baktériumokat nem pusztítja el a
szervezetünkben. Hatékonyan lép fel a gombás
fertőzések és vírusok el len is, de in flu enza és
megfázás esetén is kiváló orvosság.

Dózis: 2-4 gerezd fokhagymát kell elfo -
gyasz tanod naponta, de teheted salátához, vagy 
használatos ízesítőként. Azok, akiket nem za -
var ennek a zöldségnek az erős illata és íze, nyersen is ehetik.

                     Elek Dóra (wellnesscafe.hu)

Szuper téli gyümölcsök, melyekről többet 
kellene tudnod!

A megszokott téli gyümölcsválaszték mellett egyre több helyen képezi a kí -
ná lat részét néhány olyan gyümölcs is, ami eddig akár ki is maradhatott az éle -
tünkből. Íme, egy kis útmutató, hogy melyik finomságot hogyan érdemes fo -
gyasz tani, s mi minden beltartalommal járul hozzá az egészségünk megőr zé -
séhez.

Naspolya
A közép-Ázsiából szárma -

zó naspolya nem új szereplő a
téli piacon, mégis viszonylag
kevesen ismerik, s kötnek vele
barátságot. Ez feltehetőleg ab -
ból fakad, hogy a naspolya sa -
ját ságosan érik. Az almával és
a birsalmával rokoni szálakkal
kötődő gyümölcs ugyanis utó -
érő, azaz, amikor leszedik, ak -
kor még éretlen, élvezhetetlen,

ám de cem ber elejére mindent bepótol, s ilyenkor jelenik meg a jobb zöld sége -
sek nél és az őstermelők kínálatában.

Az ásványi anyagokban és vitaminokban igen gazdag naspolyában ez a zse -
niális. Pont akkor válik fogyaszthatóvá, amikor a legkevesebb a friss gyü mölcs
(eltekintve a ma már lépten-nyomon elérhető déligyümölcsöktől). A naspolyát
ehetjük magában, felhasználhatjuk különféle gyümölcsös fogásokhoz, de készít -
hetünk belőle lekvárt vagy épp gyümölcssajtot vagy zselét is, hiszen rendkívül
magas pektintartalma még erre is alkalmassá teszi. (folytatjuk)

                 Wessely Márta (mindmegette.hu)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy sze -
rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az
nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi -

zonnyal vissza fog ide vágyni. - olvassuk Balázs D. At tila legújabb köny -
vének 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 nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri antikváriumban.

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ   SZÓ  -   AZ   ÖN   LAPJA!
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APRÓHIRDETÉSEK

• 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.

• Fogtechnikai laboratórium FOG -
TECH NIKUST KERES. Telefon: 0722-  
893776.

• Újrazománcozunk FÜRDŐ KÁ DA -
KAT, kétéves garanciával. 0740- 864611.

• TÁRSKERESŐ – Egy 52 éves nőt -
len férfi élettársat ke res egy komoly, ő -
szinte, becsületes nő sze mélyében, 30-
 50 éves korig. Tel: 0744- 837389.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
prof. WINKLER ISTVÁN

életének 86. évében, no vem ber 16- án
németországi otthonában elhunyt.
Drága emléke szívünkben él!

A gyászoló család

„Istennek köszönjük, hogy
miénk volt és az is maradt, mert aki
sze re tet tel szívünkben tovább él az
nem hal meg, csak távol van.”

A gyászoló család tudatja mind -
a zokkal, akik ismerték és szerették, hogy

PONGRÁCZ KATALIN
2015. no vem ber 21-én, életének 79.
évében elhunyt. Szeretett halot tun kat
novem ber 27-én, 13 órakor, a római
ka tolikus egyház szertartása szerint, a 
gö döllői városi temető ravata lozó -
jából helyezzük örök nyugalomra.

Drága emléke szívünkben örökké él!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„A mélybe csak tested merült el,
/ csak ő tünt el a föld alatt, / de
lényed lényege ezer felé, / szóródva
is köz tünk maradt.”

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
katalini rokonunknak, Balázs
Sanyi nak és családjának a szerető
édesa nya, anyós, nagymama

BALÁZS ILONKA
elhunyta miatt érzett fájdal muk ban.
Nyugalma legyen csendes! Nagy né -
néd özv. Szopkó Erzsike, unokatest -
vé red Csendes Gizike és családja.

Fájó szívvel búcsúzom szere tett
szom szédasszonyomtól és barát nőm től, 

PONGRÁCZ KATALINTÓL
(Juliska)

Őszinte részvétem Gabinak és
La jos nak. A Veres család

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Kiss Lucának
sze re tett  édesapja elvesztése miatti
fájdal mában.

A Nicolae Iorga Általános
Iskola tanári kara és diákjai.

MEGEMLÉKEZÉS

MÉHES BÉLÁRA
emlékezünk halálának első év for -
dulóján. „A nyári álmok szemfedője 
/ Ö vez ze át a lelkedet / amíg a tölgyek 
te me tője / hulló levéllel eltemet.” (W.A.)

Hiányzol nekünk.
Feleséged, leányod és fiad.

„Deres fejét az ősz belengi, / lá -
tom őt lassan ködbe veszni, / bele -
hullni az öröklétbe, / időtlen nagy
vég telen ség be.”

Soha el nem múló fájdalommal
em lékezem arra az öt évvel ezelőtti
no vember 26-ra, amikor drága
édes a nyám, a koltói

TÉGLÁS IRÉN
szíve utolsót dobbant, megfáradt 

teste örökre megpihent. Emlékét
ke gyelettel őrzi fia, Jóska.

No vem ber 25-én múlt két éve
an nak a szomorú napnak, amikor
drága feleségem

MISZTRIK ABIGÉL
eltávozott az élők sorából. Emléke
örökké élni fog. Szeretettel, férje

Szeretettel és fájó szívvel emlé -
ke zünk drága szüleinkre, a
nagybányai

BARCS PÉTERRE
aki 4 éve távozott el közülünk, és

BARCS IRÉNKÉRE
aki már 7 éve itt hagyott ben nün ket. 
Emléküket őrzik fiaik István és
Lász ló, menyeik Mia és Éva, uno -
káik István, Timea, Andrea és Gá -
bor, va la mint déd unokájuk Zsejke.

Már két éve távoztál az örök ha -
zá ba, szeretett nővérem

COSTIN GYÖNGYI
(Rettegi)

Emléked köztünk él.
Józsi és családja

Szívünkben mély fájdalommal
em lékezünk no vem ber 27-re, egy
éve a mikor a szeretett feleség, anya, 
nagy mama, testvér, rokon

TAKÁCS BÉLÁNÉ
szül. Brînzei Ileana

örökre itthagyott bennünket. Nyu gal -
ma legyen csendes, emléke áldott!

A bánatos család  

Fájó szívvel, könnyes
szemekkel emlékezünk

KOSTYÁL ETELKÁRA
halálának hatodik évfordulóján.
„Telhetnek a napok, múlhatnak

az évek, / Kik szívből szerettek, nem
fe lednek téged. / Az idő múlik, feledni 
so sem lehet / Már csak letörölni a
hul ló könnyeket. / Soha nem fe le -
dünk, min dig velünk maradsz, / Ha -
lá lod míg é lünk, fájó emlék marad.”

Az őt soha nem feledő bánatos
csa ládja.

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé günk
részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

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

Email: dludovicus@gmail.com.

Egyszervolt Nagybánya
falinaptár, 2016-ra is!

HAMAROSAN!

A VIRÁGTREND KFT

virágnagykereskedés

nagybányai
telephelyére

MUNKATÁRSAT 
KERES.

ELVÁRÁSOK:

felsőfokú végzettség,
számítógép

kezelési ismeretek.

Tapasztalattal
rendelkezők előnyben!

Az önéletrajzokat a
gyorgy.bazula@vta.hu
e-mail címre várjuk.

* A jövő keddi gyógy tor nára ismét 
a megszokott időpontokban, 16.30 és
17.45 órától várjuk az ASPOR klub ta -
gokat és érdeklődőket!

* Baba-mama Klub - Min den szer -
dán 17.00 órától, a Teleki Házban!

* Táncház - minden hétfőn 5 órától
aprók tánca, 6 órától közös nép dal ta nu -
lás, 6,30-tól közepesek tánca (nép tánc -
táborosaink elsősorban!), 7,30-órától na -
gyok tánca. Szeretettel várunk!

Vásárosnamény dec. 3-án
0747017580 (Csoma Bea)
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Nagybányai vereségek a
kézilabdázók BL-hétvégéjén

Elbukta ukrajnai fellépését a Nagybányai Minaur a férfi ké zi lab -
da-Bajnokok Ligájában: a D csoportban élen álló Mo tor Zaporozsje
végig vezetve, 25-23-ra verte a máramarosiakat. 

Emiatt a kilenc ponttal maradó ro -
mán bajnokot beérte az összetettben a
Metalurg Szkopjét 27-17-re legyőző
Kadetten, és jobb gólkülönbsége miatt
letaszította a negyedik helyre. Ebből a
hatosból a legjobb két helyezett jut
majd tovább. A csoportkör utolsó előtti 
fordulójában a Minaur no vem ber 29- én
az Elverum együttesét fogadja.

A BL magyarországi érdekeltségű,
A jelű nyolcas csoportjának élén sem
történt változás, mivel a Kielt hazai pá -
lyán 37-30-ra verő listavezető Paris Sa -
int-Germainhez hasonlóan, a második
helyen tanyázó Veszprém (34-28-ra ver -
te a vendég Celjét) és a harmadik Flens -
burg (30-23-ra nyert a Prvo ottho ná ban)
is győzni tudott a nyolcadik fordu ló -
ban. A B csoportban a Szeged már ko -
rábban megnyerte 34-32-re a Kristi an -
stad elleni kiszállását, a  Vardar- Bar ce -
lo na derbit vasárnap rendezik.

A nők Bajnokok Ligájában a hét vé -
gén zárul a csoportkör, ám a romániai
és a magyarországi csapatok tovább ju -
tása már korábban biztossá vált. Az u -

tolsó körben a Nagybányai HCM 27-
 22-re kikapott a Larvik vendégeként,
de négy pontjával így is a harmadik,
még középdöntőt érő helyen zárt az A
csoportban a Rosztov Don (12 pont) és
a Larvik (8) mögött. A Krim Mercator
nulla ponttal búcsúzott.

A D kvartettben a Bukaresti CSM
27-22-re verte otthon a Savehofot, mi -
közben a címvédő Buducsnoszt a ven -
dég Lublint győzte le 29-25-re, ezért eb -
ből az ötösből a montenegrói ala ku lat
(11 pont), a román bajnok (9), va la mint
a svéd csapat (4) léphet tovább. A C
csoportban biztos továbbjutó Győr négy
másodperccel a vége előtt kapott góllal 
22 – 22-t ért el a Midtylland ottho ná -
ban. A B jelű négyesből kvalifikáló Fe -
rencváros szintén  vasárnap 36 – 23-ra
nyert a francia Fleu ry Loiret el len.
Utóbbi kvartett továbbjutást érő helyei
már korábban elkeltek, de a végső sor -
rend majd csak jövőre, a korábban el -
maradt Fleu ry Loiret–Thüringer meccs
január hatodikai pótlása után alakul ki.

(Krónika)

Terrorizmus: három bombát akartak 
robbantani a hannoveri stadionban
A Frank furter Allgemeine Sonntagszeitung információi szerint há -

rom bomba robbant volna a hannoveri stadionban a Német or szág- -
Hol landia barátságos labdarúgó-mérkőzésen, amelyet az utolsó pil -
la natban fújtak le a terrorfenyegetettség miatt.

A lap titkosszolgálati informá ciók -
ra hivatkozva azt írta, hogy az el kö ve -
tők nek pontos terveik voltak a ter ror -
cse lekmény végrehajtására, és nem is
sikerült elkapni őket azután, hogy le -
fúj ták a találkozót. A stadiont kedden,
a mérkőzés tervezett kezdete előtt más -
fél órával ürítették ki, és lemondták a
mérkőzést, a német hatóságokhoz ugyan -
is ekkorra futottak be Franciaországból 
a szükséges információk.

A franciák szerint észak-afrikai szár -

mazású, iraki kapcsolatokkal rendel ke -
ző csoport szervezte a merényletet. A
robbanóanyagokat egy mentőautóban a -
karták becsempészni a stadionba, a cso -
port vezetője pedig a stadionon belül vet -
te volna videóra, ahogy végrehajtják a
terrorcselekményt.

Mivel a csoportot nem sikerült fel -
számolni, félő, hogy újabb akcióra ké -
szülnek majd, ezért továbbra is fo ko -
zott biztonsági készültség van Német -
or szágban. (SamsungSport)

Iordănescu marad a románok
szövetségi kapitánya

A Román Labdarúgó-szövetség szerződést hosszabbított Anghel
Iordănescuval, így ő fogja irányítani a válogatottat a jövő évi
franciaországi Európa-bajnokságon.

A szerződéshosszabbítást Răzvan
Burleanu, a román szövetség elnöke je -
lentette be pénteken Bukarestben egy
sajtótájékoztatón. Közölte, hogy már ko -
rábban szóban megállapodásra jutott Ior -
dănescuval a folytatásról, de csak pén -
te ken írták alá a papírokat. A szer ző -
déshosszabbítás az Európa-bajnokság
végéig szól.

Bejelentette, hogy a keddi, Olasz or -
szág elleni 2-2-es döntetlennel végző -
dött barátságos mérkőzés után további
felkészülési meccseket próbálnak szer -
vezni, és közölte, hogy márciusban Ro -

mánia Spanyolországgal fog meg mér -
kőz ni. A 65 éves Iordănescut tavaly ok -
tó berben nevezték ki ismét román szö -
vetségi kapitánynak, miután közös meg -
egyezéssel felbontották Vic tor Piturcă
korábbi szakvezető szerződését, mivel
utóbbi távozni akart a válogatottól. Ior -
dănescu korábban kétszer vezette a ro -
mán válogatottat, először 1993 és 1998,
majd 2002 és 2004 között.

Románia a csoportelső Észak-Ír or -
szág mögött, Magyarországot meg előz -
ve jutott ki a franciaországi Eu rópa- baj -
nokságra. (Krónika)

ATP-vb: sorozatban negyedszer 
világbajnok Novak Djokovics
Sorozatban negyedszer, összesen pedig már ötödször nyerte meg

Novak Djokovics a férfi teniszezők világbajnokságát. A szerb világ -
első az idei londoni döntőben 6:3, 6:4-re győzte le Roger Federert.

Ami kedden sikerült, vasárnap nem.
Roger Federer a csoportküzdelmek so -
rán 7:5, 6:2-re legyőzte Novak Djo ko -
vicsot, a döntőben azonban helyreállt 
a világ rendje.

A tőle szokatlan borostával meg je -
lenő svájci most is megmutatta, miért
nyerhetett 17 Grand Slam-tornát, nem
egy parádés ütéssel örvendeztette meg
a londoni közönséget. Nem vallott te -
hát szégyent, arra azonban nem nagyon
volt esélye, hogy legyőzze Djoko vi -
csot, aki ismét a legmagasabb szinten 
teniszezett. Az első szettben kétszer,
a másodikban egyszer vette el Fede -
rer adogatójátékát, míg őt egyszer sem
brékelte ellenfele. A mérkőzés 81 perc
után ért véget, a svájci kettős hibá já val.

A szerb sorozatban negyedszer nyer -
te meg az ATP-vb-t (ez rekord), első,
2008-as sikerével együtt pedig már
ötszörös világbajnoknak mondhatja
magát. Ezzel beérte Ivan Lendlt és Pe -
te Samprast, és már csak eggyel van

lemaradva a hatszoros győztes Fe de -
rertől.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy
mindezt elértem a csapatommal. Hosz -
szú szezon volt, ám karrierem leg jobb
idénye is egyben. A csapatom és a csa -
ládom segítsége nélkül nem tartanék
itt” – mondta a 2015-ös évet 11 tor na -
győzelemmel záró Djokovics.

A párosok döntőjét ugyancsak a
világranglistát vezető páros, a Rojer/
Tecău duó nyerte meg. Ők is két szett -
ben intézték el ellenfelüket, a Bopa na/
Mergea párost.

Barclays Atp World Tour Fi nals,
London (7 000 000 dollár, kemény
pá lya)

EGYES, DÖNTŐ:
Djokovics (szerb)–Federer (sváj -

ci) 6:3, 6:4
PÁROS, DÖNTŐ
Rojer, Tecău (hol land, román)– B o -

panna, Mergea (indiai, román) 6:4, 6:3.
(maszol)

Ronaldo ultimátumot
adott a Real Madridnak

Súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Real Ma drid lab -
darúgócsapata az FC Bar ce lona elleni bajnokin, így 12 forduló után
hat pontos hátrányba került a riválissal szemben. 

Lapértesülések szerint Cristiano Ro -
naldo kapcsolata annyira megromlott
Rafa Benítezzel, hogy jelezte a klub nak,
vagy ő megy vagy az edző.

Eddig sem ettek egymás tenye réb ől,
de külföldi lapértesülések szerint je len -
leg abszolút mélyponton van Cris ti a no 
Ronaldo és Rafa Benítez kap cso la ta. 

Az nyilvánvaló volt, hogy a Real
Madrid hazai, Bar ce lona elleni 4-0-s
zakójának lesz még utóélete, az első lé -
pést Ronaldo tette meg, aki a La Ga zet -
ta dello Sport szerint ultimátumot adott 
a klubvezetésnek. A portugál világ klasz -
szis jelezte Florentino Pérez elnöknek, 
hogy Benítez irányítása alatt nem ma -
rad a klubnál, és azt kérte, bocsássák el
az edzőt.

A Marca szerint csak az a kérdés,

hogy mikor lépi meg a klub ezt: most
vagy csak júniusban. Azt ugyanis biz -
tos ra lehet venni, hogy Benítezzel nem
számol hosszútávon a klub.

Az írás szerint azonban Pérez sze -
ret né nyugodtan, higgadt fejjel ele mez -
ni a történteket. Azaz a hét folyamán be -
szél majd a játékosokkal, az edzővel és 
a vezetőséggel, és csak úgy hozza meg
döntését.

(Origo)

FIFA-botrány: tetéznék a szankciót 
A Nemzetközi Labda rúgó- szö vet -

ség (FIFA) etikai bizottsága befejezte
a vizsgálatokat és szankciókat kért hét -
végén Jo seph Blatter FIFA-elnök és Mi -
chel Platini, az Európai Labda rú gó-szö -
vetség (UEFA) vezetője el len.

Részleteket a személyiségi jogok és 
az ártatlanság vélelme miatt nem hoz -
tak nyilvánosságra, de az ismert, hogy
a két sportvezetőt korrupciós vádak mi -
att a testület október 8-án kilencven nap -
ra felfüggesztette, majd múlt héten a
fellebbezésüket is elutasították.

A világszervezetet 1998 óta vezető,

de februárban leköszönő Blatter, vala -
mint a helyére pályázó Platini pénte ken
a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz for -
dult. A két sportvezető el len, mint is mert,
a svájci államügyészség nyomoz, mert
Blatter 2011-ben 1,8 millió eurót fize tett
Platini 1999–2002 között végzett FI FA-
 tanácsadói munkájáért. A francia sport -
ember szerint „eleve tisztázott” volt,
hogy a pénzt utólag fogja megkapni és
írott szerződés helyett csak „úri embe rek
közötti” szóbeli megegyezést kötött a
svájci futballvezetővel.

(MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


