
Vasárnap áttérünk a téli időszámításra
Ne feledjék, 2014. október 26. hajnali 3-ról 2-re kell állítani az órákat. A téli
időszámítás október utolsó vasárnapjától március első vasárnapjáig tart.

Fontos
tudnivalók
* Románia területén bár -

hol lehet szavazni. Azonban,
ha valaki állandó lakhelyén
szeretne voksolni, a lakcíme
szerinti szavazókörzetnél kell 
jelentkeznie!

·* Jelöltünk (Kelemen Hu -
nor–RMDSz) az első helyen
sze re pel a szavazólapon.

* Mozgóurnát írásban kell
igényelni, amelyhez csatolni
kell a mozgásképtelenséget (be -
tegség vagy rokkantság) iga zo -
ló orvosi vagy egyéb hiva ta los
dokumentum másolatát. A ké -
réseket a választások elő nap -
ján a választókörzetben kell át -
adni, 18-20 óra között. A meny -
nyiben bárkinek segítségre van
szük sé ge, forduljon az RMDSz
irodához.

Tisztelt választópolgár!
Ebben a választási kampányban is a 

mag yar embereket képviseltük, hangot 
adtunk elvárásaiknak. Az a dolgunk, hogy
határozottan elmondjuk a román több -
ségnek is: olyan országban akarunk
élni, amely tiszteli a magyarokat és
erős jogokat biztosít közössé günk nek.

Közösségünk közel száz esztendeje
autonómiáról álmodik. Mert ezt ígér ték
nekünk 1918-ban, Gyulafehérváron. Az
autonómia egyeseknek szitokszó, má -
soknak csodaszer. Nekünk elsősorban
törvényes garanciát jelent anya nyel vünk
használatára, iskoláink és kulturális in -
tézményeink megmaradására, nemzeti

identitásunk megőrzésére.
Mi azt akarjuk, hogy az otthon va -

ló ban otthon, a haza valóban haza le gyen
számunkra. De a többség támogatása
nélkül nem tudjuk megvalósítani ter ve -
inket. A román-mag yar viszonyt szá -
mos rossz emlék, múltbéli beidegződés 
terheli. Ezeket le kell bontanunk. Nem
lesz könnyű és nem lesz gyors fo lya mat.
Azt a párbeszédet, amelyet most el kezd -
tünk, nem lehet kimeríteni egyetlen kam -
pány alatt, folytatni kell a jövőben is a
választás eredményétől függetlenül.

- folytatás a 3. oldalon -

Vasárnap a koltói kastélykertben került sor a nagybányai
15. sz. gróf Teleki Sándor cserkészcsapat XXV. fogada -
lomté te lé re, így a jövőre 25 esztendős, s ma már 70 fős

csapat 16 kis cser késszel, 13 cserkésszel, 5 felnőtt
cserkésszel, 4 segédőrs veze tő vel és 4 őrsvezetővel lett

gazdagabb. A nagybányaiakkal egyi dő ben a most alakult
máramarosszigeti Hollósy Si mon és a hosszúmezői Bocskai

István cserkészcsapatok tagjai is foga dal mat tettek, s a
szamosardói, valamint szinérváraljai alakuló csapatok

leendő cserkészei és vezetői is részt vettek az ünnepi
eseményen, amelyet nagyon sok szülő, nagyszülő,

érdeklődő is megtisztelt jelenlétével. (fotó: Dávid L.)

MI-
 K OR?

HOL? IDŐ -
PONTI. Megálló II. Megálló

OK -
TÓ -
BER
25.

Stelei sétány és a
Dragoş Vodă utca sarkán

Victoriei utca és Toamnei utca
sarkán (Pronto étteremnél)

9.00-
9.45

Ion Luca Caragiale és a Victoriei utca 
sarkán (Transilvania Banknál)

Gheorghe Marinescu utca és az
Aleea Nouă sarkán

10.00-
10.45

Decebal utca Semiluna park
(BRD székháznál)

Gării utca, PENNY MAR KET
parkolójában

11.00-
11.45

Vlad Ţepeş utca és a
Republicii utca sarkán

Vasile Alecsandri utca, az Europa 
Komplexummal szembeni

parkolóban

12.00-
12.45

Grănicerilor utca,
a LIDL parkolójában

Grănicerilor utca és a
Melodiei utca sarkán

13.00-
13.45

Progresului utca,
a Mara parknál

Munteniei utca és a
Transilvaniei utca sarkán

14.00-
14.45

45. Tăuţii Măgherăuş, busz meg ál ló -
nál (szemben a Centro étteremmel)

Felsőbánya
a LIDL parkolójában

15.00-
15.45

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
ruhagyűjtési akciót hirdet, két gyűjtőautó
indításával a következő pro gram szerint:
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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

Arany János
daloskönyve
Nagybányán

Ki ne ismerné Arany János nevét?
Olvastuk a Toldit, tudjuk, hogy Nagy -
szalontán született s hogy legked ve -
sebb barátja Petőfi Sándor volt. Mégis
tartogat meglepetést életrajza.

Nehezen képzelnénk róla, hogy né -
ha gitárral kezében múlatta az időt, s ar -
ról, hogy öreg korában papírra is ve tet -
te azokat a dalokat, melyek élete során
megragadtak emlékezetében, még az i -
rodalom és énekzene tanárok közül is
csak kevesen tudnak.(...) 

A műsorban közreműködik: Dsupin 
Pál (fuvola, népi fuvola, duda, táro ga -
tó, citera, ének), Csergő-Herczeg László
(gitár, tekerő, ének). 

A Nemzeti Kulturális Alap által tá -
mogatott erdélyi körútra és nagy bá nyai
előadásra no vem ber 11-én, kedden
18.00 órai kezdettel kerül sor a Te le -
ki Mag yar Házban. Műsoridő kb. 60-
 70 perc. Az előadás után az Arany Já -

nos daloskönyve c. CD-t meg is lehet
vásárolni!
Részletek a következő lapszámban.

Teleki Mag yar Ház
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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

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weörös Sándor)

PUCHARD  ZOLTÁN (Bu da pest)

fotókiállítása
2014. de cem ber 15-ig lá tógatható a Boldog Scheffler János Közösségi Házban.

   Nagybányai Háló Mozgalom

Tisztelt
választópolgár!

- folytatás az első oldalról -

Az erdélyi magyarok mindig fel is -
merték és megértették az elnök vá lasz -
tások tétjét. Tudjuk, hogy az első for -
duló közösségünk, a második pedig 
az ország jövője szempontjából fon -
tos megmérettetés. Sokan kérdezik,
hogy rajtam mi múlhat, mennyire szá -
mít az én szavazatom? A válasz egy -
szerű: a jövőnk múlik minden egyes
magyar emberen, a jövőt döntheti el
minden egyes mag yar szavazat. Kö zös
törekvéseinknek ugyanis az ad nyo -
matékot, ahogyan és ahányan szava -
zunk. A mag yar közösség súlya ak -
kora lesz a következő években, a -
mennyi szavazatot le tudunk tenni 
az RMDSz jelöltjének neve mellé.

Ezért arra kérem Önt, hogy kö zös -
ségünk életének e fontos pillanatában 
álljon ki a közös ügyünkért, vegyen
részt a szavazáson, és úgy válasszon,
hogy az érdekvédelemi munkát foly -
tathassuk. No vem ber 2-án újra meg 
kell mutatnunk, hogy erősek va -
gyunk, hogy megújult erővel, maga -
biztosan tudunk küzdeni kitűzött cél -
jainkért, önmagunkért, megmara dá -
sunkért, fejlődésünkért.

Számítok Önre!

Tisztelettel és üdvözlettel,
VIDA NOÉMI területi elnök

Köszönet!
 X. Nagybányai HÁLÓ

Találkozó és Jubileumi Év 
Köszönjük főtámogatóinknak: a Re -

novabis Alapítvány (a német kato li -
kus egyház közép-kelet európai kato -
likus egyházat támogató szolidaritási ak -
ciója), a Szatmári Római-Katolikus
Püspökségnek a Világiak Irodája köz -
vetítése által és az Elec tro Sistem Kft.-
 nek (Elec tro Sistem Grup) – Blaskó
István igazgató úr által.

Köszönjük Puchard Zoltánnak, a 
Háló egyik alapítójának, aki sokat se -
gített Prof. Dr. Nemeshegyi Péter SJ

j

ezsuita atya jelenlétéhez. 
Továbbá köszönjük Gorga Má riá -

nak, a Szentháromság templom Nő -
szövetségének – Erőss Mária által, Fu -
ci Judit vállalkozónak, Deák Lász ló -
nak és a többi magánszemélyeknek, mé -
diapartnereinknek: a Bányavidéki Új
Szó és a Vasárnap hetilapok szer kesz -
tőségének, az Emaramures TV és a TV
Sziget tévécsatornák mag yar nyelvű a -
dásai készítőinek, a nagybanya.ro, a 
halo.ro és a szatmariegyhazmegye.ro
weboldalak szerkesztőinek; a Mária Rá -
diónak; Mihálik János és Susányi Ed -
winnek, valamint Józsa János és Pong -
rácz Panni médiareferenseknek, akik
segítettek a találkozó „megörökí tésé ben”;
házigazdánknak: Ft. Román János es -
peres-plébánosnak és mindazoknak, a -
kik valamilyen formában támogattak,
részt vettek és hozzájárultak a X. Nagy -
bányai HÁLÓ Találkozó és a Jubi le -
umi Év programjainak sikeres megva -
ló sításához.

Nem utolsó sorban Ludescher Ist -
ván alpolgármesternek is szeretnénk meg -
köszönni a jelenlétet; valamint Msgr.
Ft. Schönberger Jenő megyés püs pök -
nek, hogy vállalta a találkozó fővéd nök -
ségét. 

Isten áldása legyen mindnyájunk kal!

Tisztelettel, a szervezők nevében: 
Uglár Sándor,

a Nagybányai Háló Mozgalom
főbogozőja

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus son ön -

höz, fizessen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Luca ciu utca,  100.
szám, tel.: 0262 211266, 0754- 918990.

Díjmentes MAG YAR NYELV -
TANFOLYAM és SZEMI NÁ -
RIUM indul a nagybányai „Pet -
re Dulfu” Megyei Könyvtárban.

Időpont: minden hétfőn 17.30
órától. Első óra október 6-án. (Ta -
nulmányi év: 2014/2015.)

A hét mottója:
„…A szabadság 

ott kezdődik,
ahol megszűnik

a félelem.”

 (Bibó István -
1956.)

Egyházi hírek
* A Nagybányai Evangé likus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. A  vallásóra időpontja vál -
tozik, ezentúl szombat délelőtt 11 órá ra
várják a fiatalokat.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra özvegy Sánta Györgyné
született Zörgő Anna asszony test vé rün -
ket, aki 85 évesen hunyt el és Román
Zoltán testvérünket, akit 82 évesen szó -
lított magához az Úr.

* Ugyanitt a keresztség sakra men -
tumában részesült Oláh Márton Ba -
lázs, Oláh László Tibor és Varga I mo -
la kislánya, akit Oláh György és Ildi kó,
valamint Varga Zsuzsanna Eszter tar -
tottak  keresztvíz alá.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség, a Nagybá nya- új -
városi Református Egyházközség, il -
letve a Nagybányai Evangélikus Egy -
házközség együtt szervezi idén a re for -
máció napjának ünneplését, amikor ok -
tóber 31-én, pénteken, a reformáció em -
léknapján délelőtt 10 órakor, a Nagy -
bánya-újvárosi gyülekezet templo má -
ban tartunk közös ünnepi isten tiszte le -
tet, majd délután a Nagybánya-óvárosi 
gyülekezet templomában folytatódik az
ünneplés.

A délelőtti ünnepi istentisztelet 10
órakor kezdődik, amikor Köncze Ge réb
Árpád evangélikus esperes-lel kipász tor
hirdeti Isten Igéjét.

A délutáni istentisztelet 5 órakor kez -
dődik, melyen Buzogányné Kovács E -
mese református lelkipásztor lesz az i -
gehírdető és dr. Buzogány Dezső teo -
lógiai professzor tart előadást. Ter mé -
szetesen más meglepetésekkel is szol -
gál az ünnep, amiről csak a jelenlévők
szerezhetnek tudomást. Mindenkit sze -
retettel hívunk és várunk!

* A Nagybánya-Újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben bűnbánati he -
tet tartanak, és péntek kivételével, min -
den nap délelött 9 órakor és délután 5
órakor lesznek megtartva az istentisz -

teletek. Október 31-én, pénteken reg -
gel 10 órakor ünnepi istentiszteletre vár -
ják a kedves híveket, hogy együtt ün -
ne pelhessék a reformáció ünnepét. Igét 
hirdet nagytiszteletű Köncze Geréb Ár -
pád evangélikus esperes-lelkipásztor.
No vem ber 2-án reggel 10 órakor úr va -
csoraosztással egybekötött ünnepi is ten -
tiszteletre hívnak mindenkit.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök
nyugalomra Herberth született Ernyei
Rozália asszonytestvérünket, aki 84 é -
vesen hunyt el; Szappanyos született
Balajthi Adrien Mária Xénia asszony -
testvérünket, akit 98 évesen szólított ma -
gához az Úr; Török István László test -
vérünket, aki 47 évesen hunyt el, va la -
mint Szakács Árpád  testvérünket, akit
81 évesen szólított magához az Úr. Nyu -
godjanak békében!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában Sü -
veg Klaudia, Alexi Pál, Barbu Rita és
Pap Ildikó tartotta keresztvíz alá Stau -
der At tila István és Mezei Cristina kis -
lányát, aki a keresztségben a Stauder
Ca rina  nevet kapta. Ugyanitt Szerda -
helyi Tamás és Szerdahelyi Bianca tar -
totta keresztvíz alá Luca Róbert és Lu -
ca Andrada kislányát, aki a kereszt ség -
ben a Luca Evelin Mária  nevet kapta. 

Bunda Csilla Annamária

„Hegyi prédikáció” Avasújvárosban 
A Nagybányai Református Egyházmegyéhez tartozó Avas -

új városi Református Egyházközség idén is megrendezi hála a -
dó istentiszteletét, a „hegyi prédikációt”  az újvárosi hegyen ta -
lálható hegyházánál - tudtuk meg Gellén Sándor lelkipász tor tól.

Ünnepi pro gram:
7. 00 – faluébresztő – az avasújvárosi Madisz közreműködésével
10. 00 – vendégek fogadása a hegyi háznál
11. 00 – hálaadó istentisztelet – igét hirdet Varga Károly esperes
13. 00 – ünnepi ebéd a meghívott vendégeknek
20. 00 – szüreti bál a kultúrotthonban

Szeretettel várjuk!

Sajtóközlemény

2014. október 23-a és no vem -
ber 3-a között tekinthető meg a
Képzőművészek Szövetsége galé -
riájában (Bukarest sugárút, 6. sz.) a

„Zöld és Negrean zöld”
című kiállítás, amely Ioan An ghel
Negrean képzőművész munkáit
vonultatja fel.

A szervezők mindenkit
szeretettel várnak!

Hirtelen elhunyt, nyugalmazott tanárnő 12 cicája és
az idős, süket kutyája nevében kérjük az állatbarátok tá -
mogatását. Az állatmentő egyesület által átvett álla tok nak
végleges otthonra, illetve, addig is, eledelre, cicaho mok -
ra és anyagi támogatásra van szükségük az orvosi költsé -
gek és az ivartalanítások fedezésére.

Kérjük szépen, keressenek a voluntariasa@gmail.com
email címen (mag yar), vagy a 0749 817 532 tele fon szá mon
(román), ill. a facebookon: Pisicile muzicante – The musi-cats.
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Máramaros a levegőből is fantasztikus. 
Vagy még fantasztikusabb

Jön egy nap, amikor választanod kell: vagy repülsz, és fotózol
e gyet a máramarosi táj fölött, vagy elmész néhány barátoddal és
kol légáddal, akik a magánszektorban és erdőkutatásban dol goz nak,
Má ramaros egyik régi erdejébe túrázni. Te mit választanál?

- folytatás az előző lapszámból -

Tervek a jövőre? Szeptember végén, vagy október elején megérné re pü lő -
vel szállni Máramaros fölé, pont abban az időszakban, amikor legszebbek a
színek a lentebb fekvő zónákban, depresszív hangulatot tükröznek, a reggelek
pedig ködösek, a ködfoltok pedig nyalábokban úsznak. Erre a repülésre azon -
ban sokkal valószínűbb, hogy 2015-ben kerül sor. Egyelőre van annyi fotós a -
nyag, amiből el lehet készíteni egy albumot Máramaros az égből címmel, le het -
séges, hogy a közeljövőben nyomtatásban meg is jelenik. Szükség lenne még
néhány téli képre, de a rosszabb időjárási viszonyok, a rövidebb napok, és a té li 
repülés nehézségei miatt ezeket még nem sikerült elkészíteni (de lehetséges, hogy
most télen meglesznek). Úgy érzem, kezd kialakulni egy stílus, amely nem ba -
ná lis képeket hoz létre, és amelyeket más térségekben is használnom kellene.
A jövőben, amellett, hogy repülni fogok Máramaros, Dobrudzsa és a Du na -
 del ta felett, megpróbálok majd a Szigethegység, a Fogaras, a Retyezát, a Ki -
rálykő, a Bucegi-hegység, a Csalhó, Székelyföld, az erdélyi várak, Domogléd
– Cserna völgye – Vaskapu-szoros fölé is eljutni. És sejtem, milyenek len né nek
ezek a képek, miután annyiszor jártam már be gyalog őket, és tudom, hogy na -
gyon kell szeretned ezeket a helyeket, és meg kell legyen a szenvedélyed az ef -
fé le fotózáshoz, hogy képes légy ilyen típusú fotókat készíteni. Mindezekhez
meg bízható és működő partnerségi viszonyokat kell fenntartanod. Könnyű azt 
mondani, nem? Az is lehetséges, hogy semmi nem fog megvalósulni mind e zek -
ből, mint ahogyan az is, hogy sorban mindegyik sikerüljön.

Ha szükségük van légi felvételekre Kárpátokról, Dunáról, tengerről, tele -
pülésekről, infrastrukturális épületekről/építményekről, keressék Lengyel Pé -
tert a lengyelpeter@ya hoo.com e-mail címen.

A projektet a Svájci Államszövetség társfinanszírozza a kibővült Európai
Unió számára létrehozott svájci hozzájárulásból. (Lengyel Péter blogjáról)

Változatos évadot ígér nagybányai
közönségének a szatmárnémeti

Harag György Társulat
2013/2014-ben 61. évadját indítja a Szatmárnémeti Északi Szín -

ház Harag György Társulata, és nagybányai közönségének első -
ként a Szatmárnémetiben komoly közönségsikerrel játszott Ludas
Matyi Szatmárban című előadást kínálja, amelyet Bessenyei István
rendezésében mutatott be a társulat.

A klasszikus történetből Bessenyei
István színész-rendező sajátos szöveg -
könyvet dolgozott ki, amelynek fel hasz -
nálásával izgalmas és tartalmas előa -
dást állított színpadra. A rendező meg -
szűrte Móricz burjánzó szövegét, és el -
sősorban a mesei elemekre és játé kos -
ságra összpontosított, amelyet népze nei
kísérettel tár a nézők elé. Az előa dás ban
komoly szerepet kap a szatmári nép ha -
gyomány, a helyi zene és néptánc, de

szervesen beépül a történetbe a szat -
má ri népi hiedelmek világa, és a táj egy -
ség sajátos nyelvezete is. Keret törté ne -
tét egy Erdély-szerte ismert népi ha gyo -
mány, a bábuégetés adja. Egy falusi
kö zösségben indul az előadás cse lek -
mé nye, ahol a gonoszt megtestesítő bá -
but hordozzák körül, hogy a farsangi
szokásoknak megfelelően szimboli ku -
san megsemmisítsék azt.

Az évad  második előadása egy igazi 

klasszikus lesz Babarczy László Kossuth-
és Jászai-díjas, érdemes és kiváló mű -
vész rendezésében. A tavalyi, nagy si -
kerű Rokonok-előadás rendezője ezúttal
Brecht és Weill halhatatlan művét, a
Koldusoperát állítja színpadra. A teljes 
társulatot megmozgató produkciót ze -
ne kar is kíséri majd.

Szilveszterre szintén klasszikusnak
számító előadást készít a társulat, u gyan -
is az operettirodalom egyik sokat ját szott
darabját, az Én és a kisöcsémet szánja er -
re az alkalomra, Bessenyei István ren -
de zésében. A korábbi évek gyakor latá -
hoz hasonlóan 2015. elején a nagy bá -
nyai nézők számára bérletben is meg -
te kinthető lesz majd a szilveszteri pro -
dukció. Tavasszal a román dráma iro da -
lom egyik legismertebb művét tekint -
hetik majd meg a színházlátogatók: I.
L. Caragiale: Az elveszett levél című
darabját, amelynek rendezője a neves
román művész, Sorin Militaru lesz.

Idén is megéri bérletet váltani a szat -
márnémeti Harag György Társulat elő -

adásaira, hiszen mind a klasszikus da -
ra bok, mind pedig a kortárs művek ked -
velői csemegézhetnek a 2014/15-ös évad
repertoárjából. A nagybányai elő adá sok
mindenikét román nyelvű felirattal játssza
majd a szatmári társulat. Bérleteket az
érdeklődők már válthatnak a nagy bá nyai
RMDSz irodájában, a Vasile Lucaciu
utca 1. szám alatt. A belépők felnőttek
számára 60, nyugdíjasok és diákok szá -
mára pedig 40 RON-ba kerülnek.

A Harag György Társulat
PR-osztálya

Egy hektár Felsőbánya és
Erzsébetbánya Amerikában
Cleveland nyújt otthont a leg na gyobb

amerikai mag yar közös ségnek. 1920-
 ban  több mint 10 ezer mag yar lakott Ohio
államnak ebben a városában, az 1980-
 as népszámláláson pedig 36 899-en val -
lották magukat magyarnak. A nép szám -
lálási adatok szerint számuk egyre csök -
ken. A 2000-es népszámlálás szerint
11 860-an beszéltek otthon ma gyarul,
2005-ben viszont már csak 8130-an hasz -
nálták otthon anyanyelvüket.

17 évvel ezelőtt a clevelandi mag yar
közösség négy felsőbányaival gya ra po -
dott, ugyanis Rozsnyai Ferenc és Juli -
ánna két gyerekükkel telepedtek le az
állam legnagyobb városában.

Az Erzsébetbányán született Ferenc
először ott is folytathatta mesterségét,
saját teherautójával megrendelésre szál -
lított árukat. Jelenleg egy magán ku ta -
tóintézet szakképzett karbantartója.

Jucika elvégzett egy négyéves e gye -
temet. Először egy clevelandi bankban
dolgozott vezető beosztásban. Jelenleg  
az otthonától több mint 30 kilométerre 
levő Cha grin Faill-i Iskolaközpont köny -
velőnője. Minden reggel 7 órakor ko -
csijával indul munkahelyére, ahonnan 
délután négy órakor érkezik haza.

A házaspár hozzáértése, munka sze -
retete, vállalkozó szelleme, kitartása ré -
vén szerzett vagyont új hazá jában. Egy -
hektáros erdőcskével körülölelt házat 
vásároltak Brainbridge-ban, Cleve land 
egyik kerületében. Az erdőcske növé -
nyei, a csörgedező patak Felsőbánya fes -
tői tájainak színeit, hangjait, illatait i dé -
zik fel.

Új hazájukban emberként és ma -
gy ar ként is helyt állnak. Juliánna több
rendezvényen szavalt, műkedvelő szín -
játszóként is sikert aratott, és egy ideig
a római katolikus egyházközségben ma -
gyarórákat tartott. Gyerekeik a cser kész -
kör tagjai voltak, és többször felléptek
a népi tánccsoport előadásain.

A házaspár adományokkal támo gat -
ja a Mag yar Házat, a Mag yar Örökség
Múzeumát és a Bocskai Rádiót.

A Bocskai Rádió az egyetlen, csak ma -
gyar nyelven sugarzó amerikai rádió. Min -
den vasárnap 3 órától 6 óráig közvetít
kívánságműsort, honismereti vetél ke dőt.
Szintén népszerű műsorai a Kalendá -
rium, az egyházi adások, az Életmód.

A Mag yar Örökség Múzeumának sok
látogatója többek között népvi selet ben,

díszruhákban, hímzésekben, kézmű ve -
sek alkotásaiban, a helyi mag yar kö zös -
ség múltját és jelenét megörökítő fény -
képekben, festményekben gyönyör köd -
het. A múzeum könyvtára klasszikus és
kortárs mag yar írók műveivel várja ol -
vasóit.

A Rozsnyai család a Mag yar Ház ból
és a városi könyvtárból is kölcsönöz ki
könyveket.

Több clevelandi mag yar egyesület
több mint százéves múltra tekint vissza.
Az Amerikai Mag yar Egyesület alapját  
Böhm Károly kezdeményezésére 1894-
 ben rakták le. Az Egyesült Államok el -
ső mag yar római katolikus egy ház köz -
sége, a Szent Erzsébet Római Katolikus 
Egyházközség, amelyhez a Rozsnyai csa -
lád is tartozik, 1892-ben alakult. Az
1974- ben műemlékké nyilvánított temp -
lomot Böhm atya szentelte fel 1893- ban.

A római katolikus templom ha rang ja 
a Rozsnyai családot is minden vasár nap
Isten hajlékába hívja, amelyben an go -
lul  is  tartanak misét.

Antal András, az egyházközség csán -
gó származású  papja  jó pásztora nyá -
jának.

A sziklaszilárd hiten, felebaráti sze -
reteten alapuló egyházközség meg fe le -
lő helyiségekkel rendelkezik társa dal -
mi, művelődési tevékenységek ren de -
zé sére. Évente többször tartanak sze re -
tetvendégséget az egyik teremben.

- Ezekre az összejövetelekre más
nemzetiségűeket is meghívnak. Például
a brit származású amerikaiak tíz uj ju -
kat is megnyalják a töltött káposzta, a
fűszeres, csípős mag yar kolbász után -
jegyezte meg mosolyogva Jucika édes -
anyja, aki élettársával ebben az évben öt
hónapot töltött Clevelandben.

Jucika édesanyja nagyon büszke u -
nokáira, a 22 éves Renátára és a 18 é ves
Rudolfra. Renáta az egyik helyi egye -
temen szerzett diplomát, Rudolf  pedig 
a gépészmernöki szak hallgatója.

Jucika bevallotta nekem, hogy időn -
ként a honvágy kínozza őket. Számuk -
ra is szülőföldjükön kékebb az ég és zöl -
debb a fű.

Úgy gondolom, hogy a clevelandi
magyar közösség összefogása, anya nyel -
véhez, ősi hagyományaihoz való ra gasz -
kodása követendő példaként szol gál hat
nemcsak Felsőbánya, hanem  megyénk 
magyarságának is. (Boczor József)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (12.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanárember, Vicsai

János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Komárom ban élő szerző fel -
vette vele a kapcsolatot. A Naplótöredékeknek 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

Július 22., szombat:

Már kora reggel menetkészen áll tunk,
és amikor az egész szakasz együtt volt,
elindultunk. Egy-egy rakasz lőszert is
vittünk magunkkal a szerelvényünkön
kívül. Azért, hogy legalább kétszerre el -
vihessük az egész felszerelésünket. Do -
kovinyeszka vagy Bukowinenka - ahol 
eddigi álláspontunk volt - elhagyása u -
tán lejtett az út, jobban mondva az ös -
vény, egészen a Wipcsenka tövéig. U -
tána kapaszkodó, majd kb. ötórai út u -
tán a Wipcsenka derékig érő fűvel be -
nőtt gerincén, elértük mai utunk célját:
Kihaszka (Csinoaszka) 1085 méteres
csúcsának környékét. A rakomány és a 
szerelvény lerakása után rövid pihenő,
majd indultunk vissza a másik adagért.
De személyenként már csak l-l rakasz
lőszer jutott, így aztán könnyebben me -
netelhettünk. Mivel csillagos éjszaka volt
a mai is, nem is vertünk sátrat, csak úgy
a fűre lefeküdve, sátorlapot téve rá, a -
lud tunk el. Később azonban eleredt az
eső, de nem áztam meg, mert Bótos Pis -
tával, aki mellettem aludt, pillanatok a -
latt sátrat vertünk, s pár perc múlva,
most már fedél alatt, újra elaludtunk.

Július 23., vasárnap:

Kb. 8 órakor indultunk el a Kihasz -
ka nyugati oldalán. Fárasztó volt az út,
mert a géppuskát is - felváltva - vállon
kellett cipelnünk. Nincs elegendő lo vunk.
Délután fél egyre értünk a Towarnitza
völgyébe, miután elhaladtunk az isme -
rős Jenezelon keresztül. A folyó völgy -
ben megint elkapott az eső, de Bótos Pis -
tával ezúttal is egykettőre sátrat csi nál -
tunk és alá bújtunk. 

A németek a mi volt védőállá sa ink -
ba hurcolkodnak. Hegyivadászaink pe -
dig lefelé költözködnek, úgy mint mi.
Nem tudom, mi lesz napok múlva, be -
vetés-e vagy pedig megint csak vé de -
lem be visznek minket valahová?! 

Kellemes érzés itt lenni a Towar ni -
tza közvetlen közelében. Itt van az e gész
zászlóalj, amióta kint vagyunk, en nyi re
együtt még nem voltunk. 

Július 24., hétfő:

A délelőttünk könnyen telt el. Krump -
lit, mégpedig ideit, szajréztunk, s ezt sü -
tögettük. 

Délfelé, mivel szép napsütés volt,
hozzáfogtam a szennyesem kimo sásá -
hoz. De még be sem fejeztem, parancs
jött, hogy két órakor menetkészen kell
lennünk. Elindulás előtt sorakoztattak

bennünket, és Péczely főhadnagy az 1.
század parancsnoka, ahová a mi sza ka -
szunk be van osztva, beszédet intézett
hozzánk. Többek között tudtunkra adta,
hogy mai menetcélunk Tudiow, mely
helység közvetlenül Kuty alatt fekszik.

Rövidesen elindultunk, és a To war -
nitza völgyében haladva (erre én már
jöttem, június 22-én) elértük a Cze re -
mosz mentén húzódó köves utat. Innen 
mintegy egy órai menet után beértünk
Rostokiba. Amióta kint vagyunk, itt lát -
tam az első olyan házat, amelyik cse rép -
pel volt lefedve. Még ebben a faluban
fa hídon átmentünk a Czeremoszon, és
ott is köves úton, de már Galíciában me -
neteltünk tovább. Időnként pihenőt en -
gedélyeztek, s ilyenkor fáradtan ros kad -
tunk le ott, ahol éppen megállítottak.
De amint lehánytuk szerelvényünket,
mind járt valami ennivaló után néz tünk.
Itt ugyanis már gyümölcsöt is talál tunk.
Cseresznyére akadtunk, de olyan ke se -
rű volt, akár az epe. 

Amint elhagytuk Rostokit, a folyó
má sik oldalán (Bukovinában) 10-15 ház -
ból álló települést hagytunk el jobbra
magunk mögött. Már alkonyodott, ami -
kor ugyancsak a kevés házból épült Ro -
zen Welikin keresztül haladtunk át. Út -
közben több hegyivadász alakulattal ta -
lálkoztunk, akik a vonalból meneteltek 
hátrafelé. Boldogan nótáztak, s volt is
okuk rá, hiszen nem a vonal felé tartot -
tak. Három hétig voltak Kuty előtt be -
vetve. Már teljes volt az éjszaka, ami kor
mai menetcélunkat elértük. Tudiow szél -
ső házainál rakodtunk le; egy kis patak
partján ütöttük fel tanyánkat, de nem volt
kedvünk sátrat verni, a holnap kora reg -
geli indulásra való tekintettel. Meg fá -
radtak is voltunk. Fűre terített sátor la -
pon pokróccal takarózva hajtottuk pihe -
nésre kimerült testünket. Innen 3 kilo -
méterre már a vonal van. Egészen kö -
zelről hallatszottak a lövések (gép pus -
ka, puska, üteg).

Este tíztől éjfélig Botos Pistával fi -
gyelők voltunk. De felváltva krumplit
mentünk szerezni. Remsey hadnagy (a 
sza kaszparancsnokunk) megengedte, hi -
szen borzalmasan éhes mindegyikünk. 

Menetelésünk alatt feltűnt, hogy a -
mint Rostokit elhagytuk, mind ki seb -
bek lettek a hegyek, és a vidék egy né -
melyik részén egészen széles, ter mé keny
völgyeket láttunk.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Inkább csúnyán, mint rosszul
Mircea Diaconu, színész és politikus mondta: inkább csúnyán, mint rosszul

élünk ebben az országban. Ilyen tömören és találóan még senki sem jel le mez -
te helyzetünket most, amikor kevesebb, mint harminc nap választ el bennünket 
a lehetséges politikai változtatás pillanatától.

Valóban csúnyán élünk, annak ellenére, hogy a Jóisten a világot szépnek, s 
az embert jónak teremtette. Csúnyán élünk, mert mi, emberek rosszak va gyunk,
lelkileg csúnyák, pedig a csúnya embernek nincs joga ahhoz, hogy jelen lété -
vel elcsúfítsa a természetet. Állandóan veszekszünk, árulkodunk, irigykedünk
egymásra. Még hazudni is csak csúnyán hazudunk, annak ellenére, hogy a
ha zugság általában mindig szép, hiszen az a rendeltetése, hogy megszépítse a 
kibírhatatlan igazságot.

Csúnyán élünk, hiszen életünk  a pénz utáni időigényes hajszán alapul, ami 
elvesz minket a környezettől, azoktól az emberektől, akikkel együtt szeretnénk
boldogok lenni.

Csúnyán élünk, mert életünk túl zajos. Kimerültek és feszültek vagyunk, kép -
telenek távol tartani belső életünktől a zavaró tényezőket; nem tudunk szert
ten ni a bensőnkben uralkodó békességre és derűre.

Csúnyán élünk, merthogy hiányzik belőlünk a szeretet, az összetartás, nem
ragaszkodunk eléggé az igazság és a szeretet értékeihez. Tele vagyunk ön zés -
sel, gyűlölettel; a bosszú szelleme vette át az uralmat fölöttünk.

Csúnyán élünk, mert életünket a csúnya politika uralja. Mára a nyel vünk -
ben a politika szitokszóvá vált: politikánkból hiányzik az erkölcs.

Csúnyán élünk, mivelhogy egyfajta, csak a múlt század ötvenes éveiben ta -
pasztalt félelem kezdi csontig áthatni mindennapjainkat. Állandóan üldözve 
é rezzük magunkat.

Csúnyán élünk, mert nincs jövőnk, célunk, nincs ideálunk, nincs példa ké -
pünk, és még folytathatnám, de nem teszem. 

Elkeseredésemben befejezésül csak annyit mondok: én nem bánnám, ha egy
kicsit rosszabbul, de sokkal szebben élhetnénk ebben az országban.

Színe és fonákja:

A DNA mindig
hatkor csenget

Igen, ez már tény: ahogy a pos tás
mindig kétszer csenget, a DNA min -
dig hatkor csenget. Hamarabb nem
engedi meg neki a törvény - hacsak
rajtaütés esete nem áll fenn -, ké sőbb
pedig nincs az a hatása az ak ció nak.
Mint ahogy akkor sem lenne túl ha -
tásos, vagy inkább azt mondanám,
hatásvadász az akció, ha csendben,
civilizált európai emberekhez méltó 
módon tennék a dolgukat a vitéz urak.
Ehe lyett kivonulnak a javarészt arc -
talan fiúk, mint egy megszálló had se -
reg, s po lar oid felvételt megszé gye -
ní tő módon mindent azonnal „meg -
fagyasztanak”. Bezsákolnak, egy- két
embert letartóztatnak, többet szigo -
rúan tanúként (értst: vádlott jelölt ként)
bevisznek. Ajándékot is visznek a „há -
zigazdának”, letartóztatási parancs 
formájában. Mindig van a tarso lyuk -
ban legalább egy lehallgatott tele fon -
beszélgetés, ami alapján az érintet tet,
vagy az érintetteket (értsd: kisze melt
„szálka a szemben” áldozatot, ál do -
zatokat) letartóztathassák. S hogy e -
zek a folyamatban levő ügyek kap csán
készült lehallgatások hogy kerülnek 
úgymond még röptükben a sajtó or -
gánumokhoz, az örök rejtély marad
számomra. Emlékszem, annakide jén,
amikor a szakdolgozatomat írtam kri -
minalisztikából, még véletlenül sem 
tudtam adatokat szerezni folya mat -
ban levő ügyekről. Pedig nem állt
szán dékomban azokat közzétenni, leg -
feljebb a vizsgáztató bizottság szer -
zett volna tudomást róluk. Igaz, nem 
is választási kampányban készült a
szakdolgozatom, s politikai pro g ram  
helyett sem szándékoztam felhasz nál ni.

Főleg így, választások előtt gya ko -
riak ezek a látogatások, szinte nincs 
olyan reggel, hogy ne arra éb red nénk,
a DNA ismét lecsapott valahol. Mi -
re felébredünk, megisszuk a frissítő
kávénkat, már meg is van az aznapi
sztori, az éppen aktuális cirkusz a pi -
rítós mellé.

Szóval, kedves politikusok, és po -
litikához közel állók, ha valaki hat -
kor csenget nálatok, ne nyissatok aj -
tót, még abban az esetben sem, ha
azt mondja az illető magáról, hogy ő
nem más, mint kecskeanyó. Le gye tek
szemfüles gidák, mert a DNA min dig
hatkor csenget. (Tamási At tila)
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- Jean, maga mióta szep lős?
- Mióta ráborult a padló fes -

ték a ventilátorra, uram.

***
- Jean, tegyen a székre egy

újságpapírt, míg rááll.
- Fölösleges, uram, így is el -

érem a polcot.

***
Az állatorvosi egyetemen a

professzor azt kérdezi az egyik 
jelölttől:

- Mondja meg, kérem, mi -
ért... hm... szeretkezik a tehén
csak egyszer egy évben?

A jelölt gondolkodás nél kül
rávágja:

- Mert marha.

***
Az orvostudományi egye te -

men egy csinos medikát vizs -
gáztat a professzor. Megkéri a
kolleginát, hogy egy csont vá -
zon mutassa meg, hol lehettek
az erogén zónák. A hölgy bi zony -
talanul mutat a lágyék felé:

- Valahol itt helyezkedett
el a férfi nemi szerve...

- Valószínűleg, kedves kol -
le gina. De csak alkalmanként,
mert ez egy női csontváz.

***
Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinál -

ni, ha olyan nagy leszel, mint
én?

- Fogyókúrázni!

***

Főorvosi vizit van. Az egyik
ágyon ülő páciensnek be van
kötve a feje.

- Karambol? - kérdezi a fő -
orvos.

- Nem, maharadzsa.

***

Két költöztető egy hatal mas
zongorát cipel fel a 10. eme let -
re. A lift nem működik. Mikor
már a 9. emeleten vannak, meg -
szólal az egyik:

- Te Józsi, van egy jó meg
egy rossz hírem. Melyiket mond -
jam előbb?

- Na, mondd a jót!
- Már a kilencediken va -

gyunk.
- És mi a rossz?
- Az, hogy a másodikra kel -

lett volna felvinni a zongorát.

***

Matektanár az osztálynak:
-  A tudásotok kritikán aluli. 

Az osztály 80%-át meg fogom
buktatni!

Egy hang a diákok sorai ból:
- Ha-ha-ha, nem is vagyunk 

annyian!
***

Egy újonc panaszkodik a ha -
verjának:

- Az őrmester 6 napi fog -
dát sózott rám.

- De miért?
- Azt nem tudom, de azt i -

gen, hogy ebből négyet ezért a
kérdésért kaptam.

***
- Megkergült a kandúrja,

ked veském? - kérdezi az egyik
öregasszony a másikat.- Egész 
délután a háztetőkön rohan gál.

- Á dehogy, csak délelőtt i -
vartalanítottam, és most mond -
ja le a randevúkat.

***

- Édesem, miért vágtad le a 
kutya farkát? - kérdezi a fe le -
ség a férjét.

- Nekem ne csóválja az a
dög, amikor az anyád jön!

***
- Hogy nevezik, amikor va -

lakiért tűzbe teszed a kezed?
- Értesülés.

***
- Miért ölik meg egyes pók -

fajták nőstényei a hímet párzás 
után?

- Hogy elejét vegyék a hor -
kolásnak.

***
A moszkvai Gum áruházba

betér egy nő:
- Kérek egy melltartót!
- Itt semmiféle luxuscikket 

nem árulunk.
- És kombinéjük van?
- Talán a jövő héten.
- Hát bugyi?
- Azt tudok adni, de előtte

hozzon az elvtársnő az üzemi
pártvezértől egy igazolást, hogy
létrán dolgozik.

***
Székely bácsi mondja:
- Persze, az autó az öt po li -

tikussal ment, mint az állat, ne -
kimentek a fának, és szanaszét 
repültek.

- És most hol vannak a sé -
rültek?

- Eltemettem az összest.
- Úristen, és ha még éltek?

- Hát, egyik-másik szólt, hogy
ő  még él, de én már nem tudok
hinni ezeknek.

***
Két román koldus találkozik 

Párizs ban:
- Mennyi pénzt kerestél ma?

- kérdezi az egyik.
- 6 eurót.
- 6 eurót?! Hát mit csinál -

tál, hogy csak 6 eurót gyűj töt -
tél össze?

- Mindent, amit kell. Sze -

gé nyesen öltöztem, nyomorult 
koldusarcot vágtam, egy kis kar -
tonlapra pedig  azt írtam, hogy
a feleségemet és 5 kiskorú gyer -
mekemet kell eltartanom... De
te mennyit kerestél?

- 600 eurót!
- Mennyit?! Mit csináltál, 

hogy annyi pénzt adtak?
- Magam elé tettem egy kar -

tont amire ezt írtam: Még 2 e -
uróm hiányzik ahhoz, hogy visz -
szamehessek Romániába!

Európai tévhitek és cáfolataik (2.)
Írország: 

– Igaz-e, hogy az egész ország tök zöld? 
– Nem. Az ajtók színesek. 

Luxemburg: 

– Létezik-e egyáltalán Luxemburg? 
– Létezik, de elfér egy tekercs filmen. 

Nagy-Bri tan nia: 

– Igaz-e, hogy az angolok azért vezetnek a baloldalon, mert
részegek? 

– Nem igaz, de csak az okozati összefüggés hiányzik. 

Németország: 

– Igaz-e, hogy Németország egyszer már megvalósította
az Európai Uniót?

– Igaz, de népszavazás helyett villámháború volt, és Nagy-
 Bri tan nia sem csatlakozott. 

Olaszország: 

– Igaz-e, hogy az olaszok elhullott macskát tesznek a piz -
zá ba? 

– Nem igaz. Ők maguk ölik meg. 

Portugália: 

– Igaz-e, hogy az egyetlen híres portugál is olasz volt? 
– Nem igaz. Nem volt híres portugál. 

Spanyolország: 

– Igaz-e, hogy a polgárháború azért húzódott el olyan so -
káig, mert a csapatok minden nap 12-től 5-ig sziesztáztak? 

– Nem, viszont a nők nagy többsége bajuszos. 

Svédország: 

– Lapra szerelhetőek-e a Grippen vadászgépek? 
– Igen, az Ikea-ban a 12B polcon találod meg.

Budapesti emléktáblák (6.)

Budapesti emléktáblák (8.)

Budapesti emléktáblák (7.)

A hét jótanácsa

Ne feledd: amatőrök
építették Noé bárkáját

- profik a Titanicot!

Budapesti emléktáblák (9.)
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Ez most komoly, Brüsszel?
Magyarország már évek óta kö -

vet kezetesen betartja a 3 százalék a -
latti államháztartási hiányra vonat ko -
zó EU-s követelményt, s biztatóak a
gazdasági adatok. Minderre az Euró -
pai Bizottság kristálytisztán „logi kus”
válasza: ismét túlzottdeficit-eljárás in -
dulhat országunkkal szemben…

Az EB már június végi jelen té sé -
ben meglebegtette ennek a lehető sé -
gét, s ezt a napokban megismételték.
Azt hiszem, már-már fölösleges az E -
urópai Bizottság „aggodalmait” gaz -
da sági adatokkal, mutatókkal cáfolni, 
amelyek egyébként valóban, feke tén-
 fehéren azt igazolják, hogy az ország
kezd kikecmeregni a válságból és el -
indult a gazdasági fejlődés.

Azért fölösleges a számadatok se -
gítségével vitába bocsátkoznunk – a -
melyet reális körülmények között csak
megnyerhetnénk –, mert ebben az e -
setben ez itt és most nem számít sem -
mit. A szándék számít, ami az EB je -
lentése mögött meghúzódik. Ez pe -
dig nem más, mint hogy az Európai
Bizottság meg akarja büntetni Ma -
gyarországot. Ha rászolgált erre, ha
nem. Márpedig ha az EB büntetni a -
kar bennünket, akkor büntetni is fog;
hiszen az államadósságunkat nem tud -
juk fél-egy év alatt 80 körüliről 60
szá zalék alá szállítani, mert erre –
legjobb tudomásom szerint – még so -
ha senki nem volt képes.

Mit számít az, hogy a tények bru -
tá lis módon cáfolják az EB bizott sá -
gának lesújtó mondatait? Mit számít
az, hogy a 28 EU-tagállam közül ki -
lencben a magyarnál magasabb, öt or -
szágban pedig hasonló az adós ság -
szint, tehát a középmezőnyben va -
gyunk? Mit számít az, hogy az uniós
országok átlagos adósságszintje jóval 
magasabb a mag yar szintnél, jelesül
87,1 százalék, sőt az eurózóna 92,6
százalékos átlagadóssággal rendel ke -
zik?

Arról már ne is beszéljünk, hogy
brüsszeli előrejelzések szerint az ál -
lamadósság 2015-re az EU átlagában
eléri a 90 százalékot, az eurózónában
pedig a 96 százalékot. Ezzel szemben 
Magyarország azon kevés tagál la mok 
közé tartozik, amelyik tartani tudja a
80 százalék körül ingadozó, de most
az alatti adósságszintjét. Csak egy pél -
da erre: Németország adósságszintje
hazánkéhoz hasonlóan 78,4 százalék, 
míg Nagy-Britanniáé 90,6, Fran ciaor -
szágé pedig 93,5 (!) százalék.

És mégis, ismét mi jövünk szóba.
Ennek oka pedig a „megmásít ha -

tat lannak” látszó döntés az Európai
Bizottság részéről, mely talán Cato ró -
mai államférfi unos-untalan ismételt
mondásával vethető össze: „Ceterum
censeo, Carthaginem esse delen dam”, 
vagyis: változatlanul az a véle mé nyem,
hogy Karthágót el kell pusztítani. Az
EB pedig azt mondja: változatlanul az 
a véleményünk, hogy Magyaror szá -
got túlzottdeficit-eljárás alá kell von -
nunk… (Sajnos Karthágó sorsát is -
merjük.)

Itt tartunk, s már 2010 óta jól tud -
juk, miért: Magyarország letért a vi -
lá got még mindig uraló neoliberális
gazdaságpolitika útjáról, melynek lé -
nyegét a legerősebb piaci szereplők – 
multik, bankok, globális pénzügyi cso -
portok – pozícióinak erősítésében, il -
letve ezzel párhuzamosan a nem zet -
ál lamok és a lakosságok erejének
gyen gítésében találhatjuk meg. Ma -

gyarország radikálisan átalakította a
közteherviselés szerkezetét, s 2010 ó -
ta a terhek jelentős részét éppen a leg -
erősebb piaci szereplők vállára rakja
– teljességgel indokoltan. És ami a
legmegdöbbentőbb az EU és a világ
gazdasági-pénzügyi elitje számára,
hogy működik a dolog…

A világ vezető gazdasá gi-pénz ü gyi
körei természetesen bosszúsak, fél nek
a példa ragadós jellegétől, ezért – az
Eu rópai Uniót (is) felhasználva – meg -
próbálják Magyarország gazdasági po -
zícióit meggyengíteni.

Vagyis: ceterum censeo, Magyar -
or szágot gyengíteni kell, amíg meg
nem törik, és visszatér a neoliberális
„anyaméhbe” (ahol az erősek erőseb -
bek lesznek, a gyengék pedig végül
elpusztulnak).

És a tények? Ó, azok a fránya té -
nyek. Hogy Magyarország adatai va -
ló jában nagyon jók és fejlődést mu -
tatnak? Az unió elitje, úgy tűnik, ol vas -
ta a német klasszikus filozófusokat,
köztük Fichtét is, akinek, akárcsak
Kantnak, komoly dilemmát jelentett
a szándék és a valóság ellent mon dá -
sos viszonya. Fichte azonban megad -
ja az uniós elitnek a megoldást: ha a
tények ellentmondanak a szándék nak,
hát abban az esetben: „umso schlim -
mer für die Tatsachen”, vagyis: annál 
rosszabb a tényeknek…

Lássuk be: az utóbbi hónapokban
úgy tűnt, az EB kicsit alábbhagy a ha -
zánk elleni támadásokkal. Azt gon dol -
hattuk, hogy az Orbán-kormány ú jabb, 
szenzációsnak is mondható kéthar -
ma dos győzelme, majd az EP- és az
önkormányzati választásokon aratott
megismételt sikere legalább arról meg -
győzték az EU elitjét, hogy ha a  ma -
gyar nép elsöprő többsége elfogadja,
sőt támogatja az orbáni anti-neoli be -
rá lis utat, akkor ők – mint igaz de mok -
raták – meghajolnak a nép, az isten -
adta nép akarata előtt…

Hát nem. A választási eredmé nyek,
a népakarat, a gazdasági mutatók ja -
vu lása pusztán csak tények. Jelenték -
te len, érdektelen, ostoba tények, igaz, 
ők írták elő őket, de sebaj. Nem a
tények a fontosak: hanem a szándék.
Ami végleges és megmásíthatatlan:
Magyarországot meg kell büntetni!

Ha egy tanár büntetést akar ki szab -
ni egy általa utált diákra, meg fogja
ta lálni az indokot is hozzá. Ha egy
kapcsolatot meg akarunk szakítani,
meg fogjuk találni az érveket hozzá.
A tények viszonylagosak e földön; a
szándék az objektív, a szándék a tény.

Éppen ezért – a „mag yar ügy” for -
rón tartása okán – ma és holnap a szo -
kásos demokráciatémákban is teríté -
ken leszünk az unió fórumain.

Európai barátaink elhatározták: em -
bert faragnak belőlünk, pusztuljon bár
az ország…

(Fricz Tamás,
Mag yar Nemzet On line)

Riasztóan sok gombamérgezés
a Partiumban

Az elmúlt egy hétben összesen 98
személyt utaltak kórházba gomba mér -
gezéses tünetekkel Máramaros, Szat -
már és Szilágy megyében, hárman
közülük kómában vannak – derül ki a 
voceatransilvaniei.ro összesítéséből.

A portál szerint az esőzéseket kö -
vető felmelegedés kedvezett az őszi
gombák – köztük a mérgező fajták –
megjelenésének. A mérgező gombá -

kat azonban nem csak a kirándulók
szedték le, eljutottak a nagyvárosok
piacaira is. Így például a nagybányai
kórházban kómában fekvő személy pi -
aci árusoktól vásárolt gombától bete -
ge dett meg. Jelenleg a szatmárnémeti
kórhá zak ban 42, a nagybányaiakban
44, a zilahiakban 12 beteget kezelnek 
gombamérgezéses tünetekkel.

(maszol.ro)

A választási kampány
derűlátóvá teszi a lakosságot

Optimistábbá teszi az államelnök-választási kampány az ország
lakosságát: az állampolgárok többsége a bérek és ennek nyomán a
vásárlóerő enyhe növekedésére számít a közeljövőben, emellett a
gaz dasági fejlődés tekintetében is derűlátóak – mutatott rá a GfK
piackutató intézet közvéleménykutatásában. 

„Tavaly a román gazdaság 3,5 szá za -
lékos növekedést ért el, és kevésbé va -
lószínű, hogy ezt a teljesítmény idén is
sikerült tartani. Ennek ellenére – mint
általában a választási kampányok ideje 
alatt – a fogyasztók rendkívül optimis -
ták: a gazdasági növekedésre vonat ko -
zó előrejelzéseik év eleje óta folya ma -
tosan emelkednek” – mutattak rá a cég
szakértői felmérésükben.

Hasonló a helyzet a fizetések vár ha -
tó alakulásával kapcsolatban is, ennek
nyomán a vásárlókedv máris növe ke -
dett az elmúlt időszakban.

A piackutató cég arra is rámutatott,
hogy a más európai uniós tag orszá gok -
ban élő polgárok korántsem ennyire de -

rűlátók a jövő tekintetében: a legtöbb
államban az elmúlt három hónapban
csök kent a gazdasági növekedésbe ve -
tett hit, sok tagországban pedig a bérek 
és a vásárlóerő növekedésében sem bíz -
nak a lakosok.

A szakértők azzal magyarázzák ezt, 
hogy az idei pénzügyi előrelépés a tag -
országok többségében kisebb volt, mint
amekkorát a kormányzati hatóságok ta -
vasszal előrevetítettek, ez pedig válto -
zó tényezőknek tudható be.

A GfK az Európai Bizottság megbí -
zá sára készítette el a felmérést, amely -
ben június óta havonta közel 40 ezer ál -
lampolgár vett részt.

(kronika.ro)

A Szatmári Egyházmegyébe
érkezik „az ifjúság keresztje”

Krakkóban szervezik meg a 2016-os 
Ifjúsági Világtalálkozót, a katoli kus fi a -
talok azonban már most elkezdték fel -
készülésüket a nagy eseményre, a talál -
kozó keresztjének és ikonjának or szág -
ról- országra hordozásával. A tárgyakat 
most a Lengyelországhoz közel fekvő
országok fogadják, köztük Románia, a
Szatmári Római Katolikus Egy ház me -
gyében október 31. - no vem ber 2. kö zött.

Az Ifjúsági Világtalálkozó története 
1984. Virágvasárnapján kezdődött, ami -
kor Szent II. János Pál pápa, Krisztus
végtelen szeretetének jelképeként átad -
ta az említett keresztet a Szent Péter
téren összegyűlt római ifjúságnak. A

mintegy három méter magas fakereszt
- melyet a világ különböző részein más-
 más néven emlegetnek - „jubileumi ke -
reszt”, „az ifjúság keresztje”, „za rán dok -
kereszt" - valamint az találkozó másik
szimbóluma, a Szűz Mária ikon az el -
múlt harminc év alatt az egész világot be -
járta. Most először, október 31-én Nagy -
bányára, a Szentháromság templomba
érkezik a kereszt és az ikon, itt este 6
órától fogadják a fiatalok. Szatmár né -
metiben, a Székesegyházban 2-án, reg -
gel 9 órától ünneplik a kereszt és a Szűz
Mária ikon érkezését. A közös i mád ság
lezárásaként mindenhol lehe tőség lesz
a kereszt előtti hódolatra. (maszol.ro)



Hibás térképen
csúszhatott el Napóleon

Waterloonál
Egy rosszul nyomtatott térkép okoz -

ta Bonaparte Napóleon francia császár
csapatainak vesztét a waterlooi csatá -
ban - állítja egy dokumentumfilm, ame -
lyet nemrég mutattak be a francia tele -
vízióban. A waterlooi csatamezőn hasz -
nált térkép hibája kulcstényező volt az
1815. júniusi csatában elszenvedett ve -

reségben, amely a francia császár le -
mon dásához vezetett és véget vetett
politikai, katonai karrierjének. Napó -
leon a hibás térkép miatt rosszul po zí -
cionálta Wellington herceg erőit, ez ál -
tal tüzérségét rossz helyre irányította,
és az ágyúgolyók nem érték el a brit-
 porosz-hol land harcvonalakat. “Napó -
leon hibás térképre támaszkodott utol -
só csatájának stratégiájához. Ez meg -
magyarázza, miért tévesztette el az el -
lenséges erők állomásozását, és miért
tájolódott el a csatamezőn. Bizonyosan 
ez az egyik tényező, amely vereségét

okozta, de nem az egyetlen” - han goz -
tatta Franck Ferrand, a dokumen tum -
film készítője. “A térkép Moint-Saint-
 Jean stratégiai farmját egy kilométerrel 
odébb mutatja valódi helyzetétől. Na -
pó leon ágyúinak hatótávolsága egy ki -
lométer volt” - magyarázta Ferrand. A
hibás térképet egy brüsszeli katonai
múzeumban fedezte fel Ber nard Cop -
pens belga illusztrátor, történész, aki a
dokumentumfilm-készítő tanácsadója
volt. Az általa fellelt, vér áztatta térkép
azonos azzal, amelyet Napóleon a csa -
tamezőn használt.  “Összehason lítot tuk
a csatamezőn használt, nyomtatott tér -
képet az eredeti kézzel rajzolttal, amely -
ről a másolat készült. ”Felfedeztük a
nyomtatási hibát. Nemcsak a farm volt
rajta rossz helyen, hanem a rajta lévő
utat kanyarral ábrázolta, amely azon -
ban nem is létezett" - mondta Ferrand.
A kérdésre, hogy a csata kimenetelén
változtatott volna-e, ha Napóleon egy
pontosabb térképet használ, a film ké -
szí tő közölte: találtunk egy levelet Na -
póleon öccsétől, Jérome Bonapartétól,
amely leírja, hogy “teljesen elveszett a
waterlooi csatamezőn, nem volt ké pes -
ségei teljes birtokában. Árnyéka volt
korábbi önmagának”. Napóleon alá be -
csülte Wellington herceget is, és nem
tudott világos parancsokat adni pa rancs -
nokainak, Ney marsallnak és Grouchy
tábornoknak. (mti)

Szexuális
bűncselekménynek
nevezte meztelen

fotóinak megtekintését
Jennifer Law rence

Szexuális bűncselekménynek nevez -
te Jennifer Law rence Os car-díjas szí -
nésznő azt, hogy augusztus végén egy
vagy több hacker az interneten róla ké -
szült privát meztelen fotókat tett köz -
zé. “Ez nem botrány, hanem nemi bűn -
cselekmény” - hangoztatta a 24 éves
filmsztár a Van ity Fair Magazin inter -
netes kiadásában megjelent nyilatko -

za tában. Law rence a szexuális kizsák -
mányoláshoz és erőszakhoz hasonlí tot -
ta azt, hogy valaki hasznot akart húz ni
ilyen felvételekből. Az emberiességtől
elszakadtnak, felelőtlennek és üresnek
nevezte az elkövetőt. Nem kímélte azo -
kat sem, akik megnézték a felvé tele -
ket: “Bárki, aki megnézte azokat a ké -
peket, szexuális kihágást követett el.
Önöknek lapítaniuk kellene a szégyen -
től” - mondta. Azt is mondta, nem akar
dühbe gurulni, amikor az ismerősei el -
ismerik, hogy látták a fotóit. Ilyenkor
arra gondol, nem engedte meg nekik,
hogy a meztelen testét nézegessék. A
fo tók közzétételét követően a színész -
nő most szólalt meg először a nyilvá -
nos ság előtt. Nyilatkozatát teljes terje -
delemben novemberi számában közli
majd a Van ity Fair magazin. Jennifer
Law rence mellett állítólag a nemzet kö -
zi művészvilág és szórakoztatóipar
mint egy 100 ismert női szereplőjének
képeit is feltöltötték a világhálóra. Kö -
zöttük volt Ariana Grande, Mary Eliza -
beth Winstead, Kate Upton, Lea Mi -
chelle, Rihanna, Vic to ria Jus tice, Kirs -
ten Dunst, Kristen Ritter, Yvonne Stra -
hovski, Bar Rafaeli, Cara Delevingne,
Kim Kardashian, Mary-Kate Olsen és
mások. Az Ap ple szeptember 2-án cá -
folta, hogy a rendszereinek, köztük az
iCloud feltörésével juthattak hackerek
sztárokról készült meztelen felvéte lek -
hez. A cég ugyanakkor elismerte, hogy 
egyes celebek fiókjaihoz célzott táma -
dások eredményeképpen - felhasználói 
nevek, jelszavak és biztonsági kér dé -
sek ismeretében - hozzáfértek. (mti)

Megsértődött a LED
feltalálója, amiért

ő nem kapott Nobelt
Nem sajnálja az elismerést a kivá -

lasztott három japán tudóstól - egyi kü -
ket még ismeri is -, azt azonban nem

érti Nick Holonyak Jr., hogy a Svéd
Királyi Tudományos Akadémia miért
csak a kékfény-kibocsátó dióda (kék
LED) felfedezését jutalmazta kedden
No bel-díjjal, és miért mellőzte őt és
csa patát, amellyel megalkotta az első
LED-et. Az idős amerikai kutató sértve 
érzi magát. Az AP amerikai hírügy -
nökség szerint Nick Holonyak kollégái 
évekig mondogatták, hogy a szakem -
ber megérdemelné a legrangosabb tu -
dományos elismerést az első LED, an -
nak a vörös fénynek a felfedezéséért,
amely lehetővé tette a száloptikai háló -
zatokat, a DVD-ket és egy sor más
technológiát. A kutató mindig is eluta -
sította azt a feltételezést, hogy őt és
1962-es felfedezését mellőzték. Az
AP- nek Urbanában adott interjúban a
85 éves Nick Holonyak azt mondta,
hogy a kék LED soha nem válhatott
volna valósággá az ő és a munkatársai
által az 1960-as évek elején elért ered -
mények nélkül. A kék LED folytatása
volt a vörös LED-del indult fejlő dés -
nek, amely aztán elvezetett a ma már
nél külözhetetlen kelléket jelentő okos -
telefonok, számítógépek és televíziók
kijelzőjének kialakításához. A kék LED-
 et a vörössel és a zölddel kombinálva
fehér fény nyerhető. A ragyogó fehér
fényt kibocsátó LED-es lámpák a leg -
hosszabb élettartamú és a leginkább
ener giatakarékos fényforrások. Nick
Holonyak már évekkel ezelőtt letett a

No bel-díjról, beletörődött, hogy így
van - fogalmazott felesége, Kath er ine.
A múlt keddi bejelentés azonban meg -
lepte. “Öreg vagyok már, de ez akkor
is sér tő” - mondta a kutató. (mti) 

A csalódásról
VÍZSZINTES: 1. “Hogy az em ber

ne csalódjon nőben, ez ...” (Szomory
Dezső). 13. A madarász című operett
zeneszerzője (Carl). 14. ... Bunuel;
spa nyol filmrendező. 15. Luxemburgi
és libanoni gkj. 16. Életem apadó ...
(Ady). 17. Vegyi úton eltávolító. 19.
Gátba ütközik. 20. Portugál hajós, fel -
fedező (Vasco da). 22. ... Lollo brigida; 
olasz színésznő. 23. Mag yar színész
(Nándor). 24. Ekkor indul! 25. Éjfélig!
27. Bankban vannak! 28. Emel! 29.
Frappécseppek! 30. Sportcsónak. 32.
Megszólítás. 34. A kés része. 35. Ki -
rályi széken ül. 37. Mag yar politikus
(Ernő). 39. A Tenkes kapitánya című
regény írója (Ferenc). 40. Opole fo lyó -
ja. 42. ... vág; régi gyógymódot alkal -
maz. 44. ... Ghazi; Jakub bég. 46. Népi
hangszer. 48. Tevepúpok! 50. Iráni
ere detű, lovas nomád nép. 51. Francia

szobrász (Auguste). 52. Kubai festő
(Wilfredo). 54. Nyalábszélek! 55.
Állóvíz. 56. Indíték. 57. Kenetlen! 58.
Alapvető. 60. Volt (rég.). 62. Tóth Ár -
pád szülővárosa. 65. Pólus. 66. Kijevi
focicsapat. 68. Portéka. 69. Ei sen ho -
wer beceneve. 70. Orr (tréf.). 71. Té -
nyekkel lát el. 73. A gondolat befe je -
ző része. 74. Vers et mondó.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
második része. 2. A földre helyez. 3.
Áramforrás. 4. Igló centruma! 5. Tele -
fon (röv.). 6. Idős.7. Kitöltetlen csekk.
8. Roham előérzete. 9. O sole ...; ná -
polyi dal. 10. Bevisz! 11. Kézre kerít.
12. Jégbe hűtött ital. 18. Történész
(András). 19. Bevalló! 21. A galóca
rendszertani neve. 23. Moszat. 26. ...
palócok; Mikszáth Kálmán műve. 28.
Nem távozó. 30. Nyelvész (Ferenc).
31. Kilóg ...; meglátszik az eredeti szán -
dék. 32. ... del Plata; argentin város.
33. Elia Kazan egyik filmjében kétszer 
is szerepel. 36. Kissé forró! 37. Csuk
társa. 38. Ceruza (rég.). 41. Az erő egy -
sége CGS-rendszerben. 43. Féle lem!
45. Vas, nikkel és alumínium ötvözete.
47. Clunyi bencés apát volt. 48. Orra
bukik. 49. ... jár a fák hegyén (Kányádi 
Sándor). 51. Személyéről. 53. Hajlít -
hatatlan. 55. Oktat, nevel. 57. Ölel. 59.
Lyukas marok! 60. Nagy testű vértes -
hal. 61. Az a másik. 63. Fizetési rész -
let. 64. Romboló. 66. Pinceszag. 67.
Arra a helyre. 70. Ennek! 72. Havi
részlet!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Amikor egymillió li ter sör
hullámzott Lon don utcáin

Kétszáz éve, 1814. október 17-én hétfőn egy (rém)álomba illő ka -
tasztrófa verte fel a londoniak nyugodt életét: a főváros legna gyobb
sörfőzdéjének fatartályai felmondták a szolgálatot, aminek kö -
vetkeztében több mint egy millió li ter sör ömlött ki az utcára. A
„sörcunami” 9 em ber halálát okozta.

A Meux and Com pany Brew ery
1810- ben a mai Lon don központjának
főútján, a Tottenham Court Roadon é -
pí tette fel a „The Horse Shoe”-ra ke -
resztelt sörgyárát. A komplexum leg -
na gyobb tartálya 6,7 méter magas volt, 
benne pedig 3500 gal lon (570 ezer li -
ter) erjedt barna sört tároltak.

1817. október 17-én délután a fából
készült tartály körüli egyik vaspánt nem
bírta a terhelést és elpattant. Egy órával 
később az egész tartály meghasadt és
o lyan félelmetes erővel szabadult ki
belőle az erjedésben lévő forró ital,
hogy a gyár hátsó kőkerítését is játszi
könnyedséggel átszakította. Miután a

folyam több tartályt és egyéb tárolót is
megrongált, összesen 1,4 millió liter -
nyi sör ömlött ki az utcákra. A gyár a St 
Giles szegénynegyedében állt, amely a 
korabeli Lon don legnépesebb kerü leté -
nek számított: a terület olcsó bérla ká -
sai ban főként prostituáltak, nélkü lö zők,
valamint bűnözők éltek.

Az árvíz percek alatt elérte a Ge or -
ge Street, illetve a New Street vonalát,
s több mint négy és fél méteres hul -

lámmal tarolta le a házakat. Kettő ház
azonnal összedőlt, az egyikben Mary
Banfield és leánya éppen teát készí tet -
tek, mindketten életüket vesztették. Egy
másik ház alagsorában az előző napon
elhunyt kétéves kisfiú virrasztását tar -
tották, a négy hozzátartozónak esélye
sem volt kijutni a föld alól, nyomban
megfulladtak a habzó áradatban.

A hullámok a Tavistock Arms nevű
kocsmába is betörtek, amelynek teteje be -
omlott a tizenéves El ea nor Coo per csa -
pos halálát okozva. A kutatások szerint 
összesen nyolc em ber veszítette életét
a bizarr szerencsétlenségben, három sör -
főzőmunkást még idejében sikerült ki -
menteni a haboktól, egy negyediket pe -
dig a romok alól húzták ki. Több ház
tetőszerkezete is beomlott a kör nyé ken,
ugyanis nem bírta a rá felmászó járó -
kelők súlyát.

Szinte azonnal beindult a kataszt ró -
faturizmus, amely nem csupán drasz ti -
kus látvánnyal, hanem ingyen sörrel is
kecsegtetett. Több száz em ber indult
meg edényekkel a közeli utcákból, töb -
ben pedig inni kezdték a távolabbi ut -
cákban is térdig érő sört. Néhány nap -
pal később a halálos áldozatok száma
kilencre emelkedett, ugyanis egy lon do -
ni alkoholmérgezést kapott.

Néhányan pénzért mutogatták a sör -
folyam következtében elhunyt roko nu -
kat, hogy el tudják őket temetni, az új -
ságok pedig arról számoltak be, hogy
még egy hónappal később is orrfacsaró 
bűz terjengett a környéken. A sör gyár -
nak 23 ezer fontos kára keletkezett - ez
mai árfolyamon 1,25 millió font, azaz
483 millió fo rint. A bíróság szerint sze -
mélyi mulasztás nem történt, ráadásul
a gyárosoknak sikerült visszaigé nyel -
ni ük az elfolyt sör után előre befizetett
adókat, ami megmentette őket a csőd -
től. A katasztrófa után a fából készült
tartályokat fokozatosan felváltották a
betonból készült tárolók. A The Horse
Shoe Breweryt 1922-ben lebontották,
ma egy színház áll a helyén. (mult-kor)

Miért adta el
Oroszország Alaszkát?

Ha 1867-ben közvélemény-kutatást tartottak volna az ameri kai ak
között arról, hogy kit tartanak polgártársaik közül a leg ő rül teb b nek,
Wil liam H. Seward külügyminiszter valószínűleg nagy fölény nyel
nyert volna. A politikus ugyanis a II. Sándor orosz cár kép vi se letében
fellépő Eduard von Stoeckllel egyetemben 1867. márci us 30-án írta
alá azt a szerződést, amelynek értelmében az Egyesült Ál lamok 7,2
millió dollárért megvásárolta Alaszkát Oroszországtól.

Az oroszok október 18-án az alasz -
kai Sitka városában egy katonai parádé 
keretein belül hivatalosan is átadták a
hatalmas területet az USA-nak. Bár az
újságírók többsége megvédte az üzle -
tet, a közvélemény jelentős része értet -
l enül állt a hatalmas jégmező megvá -
sár lása előtt. Alaszkát az elnöknek ked -
veskedve sokan „An drew John son je -
ges medvekertjének”, míg mások „Seward
őrültségének” vagy „Seward jégszek -
rényének” nevezték, álláspontjuk azon -
ban néhány évtizeddel később gyö ke re -
sen megváltozott.

Az amerikai kormány már 1859- ben 
ajánlatot tett az őslakosok mellett ja va -
részt misszionáriusok és szőrme keres -
ke dők által lakott Alaszka megvéte lé -
re. Az orosz kormány ekkor még elu -
tasítóan válaszolt, az amerikai polgár -
háború miatt pedig egy időre háttérbe

szorult a kérdés. A krími háborúban el -
szenvedett vereség után nehéz anyagi
helyzetbe kerülő birodalom vezetői a -
zonban már hajlottak a terület eladá sá -
ra. A birodalom egy újabb, britek el le ni
háborúval számolt, és felmérte, hogy
aligha tudná megvédeni a távoli Alasz -
kát a támadásoktól, vagyis akár ellen -
érték nélkül is elveszíthetnék a terü le tet.

Utólag elmondható, hogy az oro szok
a világ legrosszabb üzletét kötötték
meg azzal, hogy nagyjából 2 cent/hold
áron eladták a területet. 1896- ban ugyan -
is a Klondike folyó egyik mellékágánál 
aranyat találtak. A történelem utolsó,
1899-ig tartó aranyláza során mintegy
30 ezer kincsvadász érkezett a vidékre, 
azonban csak 4 ezer kalandornak sike -
rült valóban aranyra lelni. Alaszkát vi -
szont már senki sem tartotta érték te len -
nek. (mult-kor)

Hatezer éves szentélyt
tártak fel Ukrajnában

A szentélyt még 2009-ben azonosították Nebelivka nevű tele pü lés
mellett, ahol egy őskori falut tárnak fel. A geofizikai vizsgálatok
tanúsága szerint az egykori település 238 hektáron terült el, közel
félszáz utcájában 1200 ház sorakozott.

Több hasonló prehistorikus városi -
as települést találtak Ukrajnában, vala -
mint Románia és Moldova területén,
ahol a Cucuteni-Tripolje-kultúra népe
lakott. A kultúra nevét a régészek a ro -
mániai Cucuteni és az ukrán Tripolje u -
tán adták, ahol az első leletek - égetett
szobrocskák és mértani mintákkal dí szí -
tett cserépedényeik - előkerültek egy év -
századdal ezelőtt.

A most feltárt szentély 60 méterszer 
20 méteres favázas, agyaggal beta pasz -
tott kétszintes épület volt. Az emeletet
öt helyiségre osztották, a falakat vörös
festékkel készített „festmények” díszí tet -

ték. Itt bukkantak rá egy agyag emel vény
maradványaira, valamint elszenesedett 
báránycsontokra; a régé szek arra követ -
keztettek, hogy áldozati oltárról lehet szó.

Az alsó szinten hét további agyag e -
melvény került napvilágra, s rengeteg
állati csontot találtak a templomot kö -
rülvevő udvaron is. A leletek között szo -
bortöredékek, csontból faragott díszek, 
valamint apró aranyékszerek vannak.
Az egykori lakosok, amikor magára
hagy ták a falut, felgyújtották a házakat 
és a szentélyt, s ugyanerre a sorsra ju -
tottak a Cucuteni-Tripolje-kultúra más 
települései is. (mult-kor)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

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

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

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

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei
ötödik lapszáma

Tartalmából:

- Megbízott elnök áll az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület élén

- Beszámolók a XXIII. EKE Vándor tá -
borról

- Meghívó a II. Várfalvi Termésnapra és 
őszi túrákra

- XII. Hargita Teljesítménytúra
- A Királykő Nemzeti Park nyugati része
-  Brassó – árvák és hősök Bertalanban
- A kézdiszentkereszti Vénusz- vagy

Ne mere-forrás
- Megvan Varga Csaba második nyolc -

ezrese
- GPS… az íróasztaltól az eltévedésig
- Naprendszerünk derekán

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta
megjelenő, természetjárás, hon is meret, kör -
nyezetvédelem témaköröket felölelő kiad -

vá nyát keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesztő sé -
gében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban!

Őszi kedvencünk

Az alma jótékony hatásai
Az ősz egyik legnépszerűbb gyümölcse az alma, ráadásul köz -

tudottan nagyon egészséges, de talán nem is tudjuk pontosan,
hogy milyen jótékony hatásokkal rendelkezik. Összeszedtük most
a legfontosabbakat.

Antioxidáns
Az alma talán egyik leg ke -

vésbé ismert jótékony tulaj -
donsága, hogy antioxidáns
ha tással is rendelkezik. Az al -
mának magas a flavonoid tar -
talma, amely közismerten an -
tioxidáns hatású, és főleg az
immunrendszerünk erősí tésé -
ben játszik fontos szerepet.
So kan szeretik az almát meg -
hámozni evés előtt, de ha sze -

retnénk kihasználni az alma antioxidáns hatásait is, akkor inkább hagyjuk meg a
gyümölcs héját, ugyanis pont ez a része tartalmazza a legnagyobb mennyi ség -
ben az értékes flavonoidokat.

Segíti az emésztésünket
Az alma kiváló hatással van az emésztésünkre is, ami főleg a magas rost tar -

talmának köszönhető. Többek között az alma fogyasztása segíti az anyagcserét,
és serkenti a bélműködést is. De az alma akár a székrekedés vagy a hasmenés
kellemetlen tünetei el len is rendkívül hatékony segítség. Ezenkívül pedig meg -
köti a bélben található rákkeltő anyagokat, így segít csökkenteni a rákos meg -
betegedések kialakulásának esélyét.

Vitaminok
Természetesen az alma rendkívül gazdag különféle vitaminokban. Főleg A-,

és B-vi ta min komplexet tartalmaz. Ezen kívül C-vi ta min is található benne, vi -
szont ebből a vitaminból sokkal kevesebb mennyiséget tartalmaz az alma, mint a 
különféle citrusfélék. Ezen kívül pedig nem érdemes elfeledkeznünk az alma
gazdag ásványi anyag tartalmáról sem. Többek között kálium, kalcium, jód,
fluor, és szelén tartalma segíti, hogy az egészségünket minél tovább megőrizzük.

Vesekő el len
Az alma segíti a szervezetünk méregtelenítését is, ez főleg a vesék teher men -

te sítésében mutatkozik meg. Ráadásul csökkenti a vesekő és a húgysav kép ző -
dést is. Ezzel pedig olyan betegségek megelőzésében is segítségünkre lehet,
mint a köszvény, de akár a fogyókúránkba is könnyedén beilleszthetjük, hiszen
kiválóan segíti a szervezetünk méregtelenítő folyamatait.

Almával a hófehér
fogakért

Ki ne hallotta volna gye rek -
korában, hogy sok almát egyen,
ha azt szeretné, hogy egész sé -
gesek legyenek a fo gai és ez
bizony nem is volt kitaláció.
Az alma ugyanis tá vol tartja a
baktériumokat és ezzel együtt
segít csökkenteni a fogszu va -
sodás lehetőségét is.

Koleszterincsökkentő
Különféle kutatások is bizonyították, hogy az alma bizony rendkívül jó szív -

védő, ugyanis az alma segít megakadályozni a káros koleszterin lerakódását az
artériákban. Ezzel pedig csökkenthetjük a különböző szív- és érrendszeri beteg -
ségek kialakulásának kockázatát.

                     Fazekas Éva (femcafe.hu)

Normandiai karamellkrém (confiture de lait)
Hozzávalók (2 dl-hez): 10 dkg kristálycukor, 2 evőkanál víz, 2 dkg vaj, 1 dl

habtejszín (30 %-os zsírtartalommal), 1/2 mokkáskanál vaníliás só.
Elkészítés: A cukrot és a vizet kis lábosba mérem. Közepes lángon melegíteni 

kezdem, majd ha már gyöngyözve forr és aranyszínű, félrehúzom a tűzről, és
hozzáadom a vajat. Sistereg, és jókora buborékok keletkeznek rajta. Visszate -
szem az alacsonyra mérsékelt tűzre, és hozzáöntöm a tejszínt. Addig keverem,
amíg halványbarna, krémes állagú nem lesz. Ez mindössze néhány percet vesz
igénybe. Ekkor elzárom a lángot, hozzákeverem a vaníliás sót, és hűlni hagyom.
Ahogy hűl, úgy sűrűsödik az állaga. Mikor már szobahőmérsékletű, tálba vagy
csatos üvegbe kanalazom. Hűtőszekrényben 3-4 napig is tárolható.

Megjegyzés:
• Magában egy kiskanállal, palacsintatöltelékként, omlós tésztájú aprósüte -

mé nyek töltelékeként, fagylaltra kanalazva is remek.
• A vaníliás sóhoz 2 evőkanál tengeri sóba belekeverem 1/2 rúd vanília kika -

part magjait, és alaposan lezárt üvegben tartom. Amikor pedig valami édes-sós
kom binációt készítenék, csak kanalazok belőle egy kisebb dózist. 

                       (mindmegette.hu)
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Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban.

* TÁNCHÁZ! – hétfőn 17 ó rá -
tól ap rók tán ca, fél hét től tánc ház na -
gyob bak nak! Muzsi kál a Bere na!

* OLVASS NEKEM – min den 
szer dán 16 órától!

* GYÓGY TOR NA – ezután min -
den ked den 16.30 és 17.45 órától!

* KÖNYVTÁR – minden ked -
den és csütörtökön 16-20 óra között!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!

Legújabb támogatások: Metz Enikő – 100 lej (ezüst), Név nélkül – 50 lej
(bronz), Hadnagy-család – 100 lej (ezüst), Várvédő Levente – 500 lej (gyé mánt),
Rébay Lajos, Bu da pest – 500 lej (gyémánt). Póló-eladásból származó be -
vétel: 4 000 lej és 13 300 fo rint. Bögre-eladásból származó bevétel: 1 435
lej és 14 500 fo rint. Eddig összegyűlt tá mo gatás: 31 485 lej, 114 000 fo rint
és 1 980 euró.

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le jes
(25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/ gyé mánt)
cím letekben lehet vásárolni, személyesen a Házban, il letve banki uta lás sal. 

Részletek: http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával támo gat ták:

Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri Kinga, Kondrák
Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász Noémi, Szántó And re ász,
Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dávid és Dinyés László szob -
rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Várvédő Zita ajánlotta fel.

• 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.

• A CSORBA KOVÁCS MŰ HELY
markos, munkaszerető kovácslegényt
alkalmaz meghatározatlan időre. Je lent -
kezni önéletrajzzal, a Victoriei utca 1.
szám alatt.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édeasapa, após, nagyapa,
dédnagyapa

SZALÁCS ÁRPÁD
geológus

81 éves korában váratlanul el -
hunyt.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik temetésén megjelen -
tek, sírjára a kegyelet virágait, ko -
szorúit helyezték és részvétüket nyil -
vánították.

A gyászoló család

Szomorú szívvel búcsúzom sze -
retett barátomtól

SZAKÁCS ÁRPÁDTÓL
Nyugodjék békében.
Őszinte részvétem gyászoló sze -

retteinek.
Götz Endre

Őszintén együtt érzünk dr. Szi lá -
gyi Enikővel és családjával a drága
édesapa, após, nagyapa

SZAKÁCS ÁRPÁD
hirtelen elhunyta miatt érzett fáj -

dalmukban.
Nyugalma legyen csendes, em -

léke áldott. 
A Szilveszter család

Fájdalomtól tudatjuk, hogy a drá -
ga jó édesanya, nagymama, déd -
nagymama, anyós,

özv. SÁNTA GYÖRGYNÉ
szül. ZÖRGŐ ANNA

október 15-én, életének 85. évé -
ben elhunyt.

Temetése október 17-én volt. Em -
léke szívünkben örökké élni fog.

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik utolsó útjára elkísér -
ték, sírjára a kegyelet virágait he -
lyezték és részvétüket nyilvánítot ták.

A gyászoló család

(Ez a gyászhír sajnálatos módon
a múlt heti lapszámból kimaradt.
Az érintettek szíves elnézését
kérjük.)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejez -
zük ki kolléganőnknek, Cziple Ka -
ta linnak  szeretett édesanyja el vesz -
tése miatt érzett mély fájdalmában.

Nyugodjon békében!
Az Univer Prod uct munka kö -

zös sége

Őszinte részvétem a Szappanyos 
család minden hozzátartozójának a
szeretett

ADRI NÉNI

elhunyta miatt érzett fájdal muk -
ban.

Kopányiné Szöllősy Marika

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk októ -
ber 25-én a drága édesanya, anyós,

DIETRICH WILHELMNÉ
szül. KISS ETELKA

halálának 2. évfordulójára.
Emlékét szívünkben kegyelettel

őrzik leánya és veje.

"Nem vársz már minket ragyogó 
szemekkel

Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel

De egy könnycsepp
szemünkben érted ég

S bennünk él egy arc, egy vég te -
len szeretet.

Amit tőlünk soha, senki el nem
vehet.

Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,

Szívből szeretünk, s nem fele -
dünk Téged."

Fájdalommal emlékezünk 10 éve
elhunyt drága szüleinkre

KOMLÓSI
sz. VÉNIG KATALINRA

és

KOMLÓSI LAJOSRA
Fiaik és unokáik

"Ha megemlegettek, köztetek leszek,
Csak fáj, ha látom könnyeiteket.
Ha rám gondoltok, ne sírjatok,
Én már egy jobb helyen vagyok."
Szomorú szívvel emlékezünk a

szeretett édesanyára, nagymamára,
a koltói

HOSSZÚ ILONÁRA
aki egy éve hagyott itt örökre

bennünket. Drága emlékét szívünk -
ben őrizzük.

A bánatos család

Utazás

NYIRBÁTORBA
minden hétvégén

mikrobusszal.

Tel. 0723-246381
(Pataki)

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 
 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Új kórustagokat vár
a Teleki Mag yar Ház

ÉNEKKARA!

Sze re tettel várunk min den
szer dán 19 órakor

a Te leki  Ma gyar Ház ban!
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Az első akadályon
túljutottak lányaink!

Pedig nem úgy indult a mérkőzés, mint ahogy elvártuk volna, sőt, a
frász jött ránk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a lengyel lányok négy
góllal is elhúztak! Aztán visszazökkent minden a rendes kerék vá -
gásba, lányaink hozták a kötelezőt, azaz az első győzelmet a Női Ké -
zilabda Bajnokok Ligája D csoportjának kezdő fordulójában: Nagy -
bányai HCM – MKS Selgros Lublin (Lengyelország) 30 – 25 (16 – 12)

Jól ránkijesztettek a lengyel lányok
a mérkőzés első húsz percében, hiszen
sorra dobták a gólokat, a mi kapunk ban
pedig Ungureanunak nem sikerült e gyet -
len lövést sem hárítania. Marta Gega
meg állíthatatlan volt: 3 – 7 (a 11. perc -
ben), majd 4 – 8 (a 14. percben), aztán
5 – 9 (a 16. percben). Ám kezdtek be -
lelendülni a mieink is, Ungureanut A -
ren hart váltotta a kapunkban, Szűcs Ga -
bi és Makeeva szorosabbra fogta a vé -
de kezésünket, olyannyira, hogy a 22.
percben Szűcs Gabi egyenlített (10 –
10), majd ugyanő szerezte meg a ve -
zetést is a HCM számára. Innen aztán
már csak a mieink voltak a pályán: a
die sel-mo tor belelendült, lányaink sor -
ra dobták a gólokat és a félidőben már
mi vezettünk négy góllal: 16 – 12!

A második félidőt fantasztikusan
kezdték a nagybányai lányok, Davy -
denko és Tiron két gyors góljával már
hatgólosra nőtt az előnyünk: 18 – 12
(33. perc), a 37.percben 20 – 13 ide!
Bu ceschi mindenkit játszatott. Egy rö -
vid, négyperces kihagyás azonban elég 
volt a Lublinnak, hogy négy gólra fel -
zárkózzon: 22 – 18, ezzel aztán el is
lőt ték a puskaporukat, a mieink tíz perc 
alatt újra hét góllal vezettek: 28 – 21
(51. perc). A hátralevő percekben a len -
gyel lányok még próbáltak faragni a
hátrányukból, de a nagybányai lányok
győzelmét nem kerülhették el. A vége:
30 – 25! Az első hoppon már túlju -
tottunk, ám ahhoz, hogy a Fi nal Fourba 
jusson a HCM ma Metzben is helyt
kell állnia. A mérkőzés öt órakor kez -
dő dik, valamelyik Digi-Tv közvetíti.
Hajrá nagybányai HCM!

Nagybányai HCM – MKS Sel gros
Lublin (Lengyelország) 30 – 25 (16 – 12)

Lascăr Pană sportcsarnok, kb. 2.800
néző. Vezette: Dalibor Jurinovics és
Marko Mrvica (mindkettő horvát). EHF
ellenőr: Tomo Vodopivec (Szlovénia).

Büntetődobások: 6 – 3 (5 – 2, ki -
hagy ta: Do Nascimento, illetve: Malek),
Büntetőpercek: 4 – 4.

HCM: Arenhart (8 jó védése volt),
Ungureanu (6 jó védése volt+ egy
bün tető) – Do Nascimento 6 (4 bün te -
tőből), Ardean Elisei 4, Buceschi 4 (1), 
Davydenko 3, Gjeorgjievska 3, Szűcs
2, Oltean 2, Tiron 2, Marin 1, Lobach 1,
Nechita 1, Makeeva 1, Herrem, Tatár.
Ed zők: Costică Buceschi és Kovács
Magda.

MKS: Dzhukeva (12+1), Bara nows -
ka – Kopcela 6, Gega 6 (1), Malek 4
(1), Drabik 4, Repelewska 2, Da Silva
1, Mihdaliova 1, Skrzyniarz 1, Rola, De
Jesus, Kozimur, Nestsiaruk, Syncerz,
Sza rawaga. Edzők: Sabina Wlodek és
Monika Marzec. (simsán) 

Ismét „beköszönt” a DNA a futballvilágba 
A temesvári polgármesteri hivatal archívumában kutakodott ked den 

az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA), az ügyészek
gyanúja szerint ugyanis visszaélések történtek a Temesvári Poli fut -
ballklubjának önkormányzati támogatása során.

A Mediafax hírügynökségnek nyi -
lat kozó Nicolae Robu polgármester
szerint 2008–2011-es keltezésű iratok
felől érdeklődtek – erről elmondása
szerint többet nem tud, mivel abban az
időszakban nem ő volt a Béga-parti
megyeszékhely elöljárója.

2008-ban, amikor a helyi tanács évi
2,5 millió euró támogatást szavazott
meg a Polinak, még Gheorghe Ciu han -
du vezette a várost, a labdarúgóklubot
pedig – a RAFO-botrány miatt azóta
elítélt – Mar ian Iancu üzletember i rá -
nyította.

Schiffbeck Tamás, a DNA temes vá -
ri főügyésze csak annyit árult el, hogy

a helyi labdarúgóklubnak odaítélt köz -
pénzek sorsát vizsgálják, ugyanis egy
2007-es kormányhatározat alapján az
önkormányzati pénzeket kizárólag a
labdarúgócsapat költségeire lett volna
szabad fordítani. Egy évvel később a -
zonban a számvevőszék megál lapí tot -
ta, hogy 150 ezer eurót törvénytelenül
költöttek el.

A futballklub és a polgármesteri hi -
vatal közötti finanszírozási szerződés
alapján, ha az önkormányzat belső el -
lenőrzése is hasonló megállapításra ju -
tott volna, akkor az egyesületnek visz -
sza kellett volna fizetnie az előírtaktól
eltérően elköltött összeget.

De nem csak Temesváron, hanem
Kolozsváron is futballügyeket vizs gál -
nak a korrupcióellenes ügyészek, akik
ismét elővették a köztudatban már csak 

„aktatáskabotrányként” ismert ügyet:
kedden közölték Toni Dobossal, hogy
kenőpénz elfogadása miatt eljárást in -
dítottak ellene.

A Kolozsvári Universitatea futball -
klubjának volt elnöke már korábban a
DNA célkeresztjébe került, de mivel 2008
augusztusában súlyos autóbalesetet szen -
vedett, a megvesztegetési ügy gyanú sí -
tottjaként csak most kellett felkeresnie
a DNA-t. Abban az évben ugyanis Ge -
orge Becali, a Steaua tulajdonosa 1,7
millió euró jutalmat ajánlott az U játé -
ko sainak, amennyiben azok a bajnok -
ság utolsó fordulójában megaka dá lyoz -
zák, hogy a Kolozsvári CFR nyerjen
ellenük, és azzal elhódítsa a bajnoki cí -
met a bukarestiek elől.

Az „egyetemistáknak” ez végül nem
jött össze, de Becali egyik emberétől
Kolozsváron lefoglalták a pénzt tartal -
mazó aktatáskát – amelyről azt állí tot -
ták, hogy földvásárlásra szánták. Be ca -
lit, mint ismert, végül tavaly megvesz -
te getés és okirat-hamisítás miatt három 
év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Ugyanebben az ügyben Vic tor Piturcă
volt szövetségi kapitány bűnpárto lá sért
kapott egy év felfüggesztettet.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Kiütötte a bírót a megvadult bokszoló
Súlyos botrány történt a Horvát or -

szág ban zajló ju nior ökölvívó Eu ró pa-
 bajnokságon. A hazaiak versenyzőjét,
Vido Loncart egy perc alatt leléptették
a litván Algirdas Baniulis el len, de e -
zen úgy felhúzta magát, hogy puszta
kézzel kiütötte a bírót. A megvadult fi -
a talt alig bírták kirángatni a ringből.

A mérkőzés alig egy percig tartott, a 
mérkőzés bírája, a lengyel Maciej Dzi -
urgot ezalatt háromszor is számolt a
horvát Vido Loncar, majd végül be -
szüntette a küzdelmet. A felek a saját
ringsarokba vonultak, majd amikor a
bíró fel akarta emelni a győztes litván,
Algirdas Baniulis kezét, Loncar rátá -
madt. Nem elég, hogy két ütéssel a föld -
re küldte, de még a fekvő játékvezetőt

is püfölte, és csak a szorító tövében lé -
vő biztonságiak tudták a lábánál fogva
kirángatni a magáról megfeledkezett
sportolót

A horvát szövetség nyílt levélben
kért elnézést a történtek miatt. „A szö -
vet ség mindenkitől bocsánatot kér, és
azonnali, rendkívüli ülésén úgy dön tött,
hogy a vétkest nemcsak felfüggeszti, de
örökre eltiltja az ökölvívástól. Elnézést 
kérünk Maciej Dziurgot bírótól és csa -
ládájától, reméljük, hamarosan elhagy -
hatja majd a kórházat. Sajnos Vido Lon -
car helyrehozhatatlan kárt okozott a
horvát ökölvívó-szövetségnek, a horvát
sportnak, Zágráb városának és az egész
országnak” - áll a közleményben.

(Origo)

Ellenfélre találtak az EHF-kupában 
A Torda és a Konstancai HCM verhető ellenfelet kapott a nor vég 

Elverum, illetve a horvát Nexe személyében a férfi kézi lab dázók
EHF-kupájának utolsó selejtezőjében.

A Bákóra viszont nehéz feladat há -
rul, hiszen ha tovább akar jutni a nem -
zet közi klubsorozat főtáblájára, akkor 
a dán Team Tvis Holstebrón kell ke -
resztülverekednie magát. A kedden
megtartott sorsoláson há rom ma gyar -
or szági együttes is érdekelt volt: az el -
ső kalapból kikerült Orosháza ellen fe -
le a dán Skjern lesz, a Balatonfüred az 

osztrák Alpla HC Hard el len ké szül -
het, míg a Tatabánya a Szentpétervár
el len játszik.

Az első meccseket no vem ber 22-
 23-án, a visszavágókat egy héttel ké -
sőbb rendezik. A fordulóból 16 csapat 
jut a főtáblára, ahol a csoportkörben hat
meccset játszva küzdenek egymással az
együttesek a negyeddöntőbe jutásért.

Az Európai Kézilabda-szövet ség -
nek különben egyéb feladata is lesz az 
elkövetkező időben, a Bukaresti CSM 
ugyanis kedden jelezte, hogy hozzá juk
fordul, amiért a hazai szervezet leg fel -
sőbb szinten is elutasította óvását a „ki -
tűzőügyben”. A fővárosiak női csapa -
ta, mint ismert, hiába győzte le ko ráb -
ban 28-16-ra a Craiovát, a bajnoki ta -
lálkozót 10-0 arányban ellenfele javá -
ra írták és még pontlevonással is bün -
tették, amiért az eltűnt kitűzőik miatt
edzők nélkül léptek pályára. (Krónika)


