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Arany János daloskönyve Nagybányán
Ki ne ismerné Arany János

ne vét? Olvastuk a Toldit, tudjuk,
hogy Nagy szalontán született s
hogy leg ked ve sebb barátja Pe -
tő fi Sándor volt. Mégis tartogat
meglepetést é letrajza.

Nehezen képzelnénk róla, hogy
né ha gitárral kezében múlatta az
i dőt, s ar ról, hogy öreg korában
pa pírra is ve tet te azokat a dalokat,
me lyek élete során megragadtak
em lékezetében, még az i roda -
lom és é nekzene tanárok közül is 
csak ke vesen tudnak.(...) 

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

A Nemzeti Kulturális Alap ál -
tal 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 Ma -
gyar Házban. Műsoridő kb. 60-
 70 perc. Az előadás után az A rany
Já nos daloskönyve c. CD-t meg 
is lehet vásárolni!

Részletek a következő
lapszámban.

Máramarosi magyarok!
Van jó választás! 

Van esélye az erdélyi mag yar politizálásnak, válasszuk az Er dé -
lyi Mag yar Néppárt államelnök jelöltjét, Szilágyi Zsoltot!

Pecsételjen a szavazólap 10. kockájába! 
A második oldal jobb felső sarka az igazi!

HAJRÁ MAGYAROK!

Továbbá, ha valamilyen rendellenességet észlelnek, vagy kor lá -
tozzák Önöket szavazati joguk érvényesítésében, kérjük jelezzék i -
ro dánknak, a Minerilor u. 7. sz. alatt, a 0262-212.040, 0768- 193.576
telefonszámokon, vagy e-mailben: maramaros@neppart.eu.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt máramarosi szervezete

A hét mottója:
,,Ez a választás

lé nyege: megtalálni
a leginkább vállal -
ha tót a sok kifogá -
solható között.”

 (Tóta W. Árpád)
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Egyházi hírek

A római katolikus
Szentháromság

plébánia hirdeti:
* 1984-ben – az első ifjúsági világ -

találkozó alkalmával – a fiatalság aján -
dékot, s vele feladatot kapott Szent II.
János Pál pápától. Az ajándék: egy kö -
zel 4 méteres kereszt és a római Santa
Maria Maggiore bazilika Salus Po puli
Romani Mária ikon másolata. A fela dat:
„Hordozzátok a világban mint Krisz -
tus emberiség iránti szeretetének va ló -
ságos szimbólumát, és hirdessétek min -
denkinek, hogy egyedül Krisztusban, a -
ki meghalt, de feltámadt a halálból, lel -
hetünk üdvösséget és megváltást.”

Az Ifjúsági Találkozó szimbólumai
október 31-én, azaz MA érkeznek a
Szent há rom ság templomba. Az est
liturgikus prog ramja:

17.00 – Vesperás (Esti dícséret)
17.20 – Rózsafűzér,
18.00 – Szentmise, utána agapé a

Scheffler Házban.
Szeretettel várunk minden érdek lő -

dőt, a város és az esperesi kerület min -
den plébániájáról. A liturgikus prog -
ramok többnyelvűek lesznek.

* No vem ber elsején Minden szen tek
ünnepe, kötelező ünnep. Temp lomunk -
ban reggel 7 órakor gyászmisét, 8, 10
és este 6 órakor ünnepi szent misét mu -
tatunk be. Tekintettel arra, hogy az ün -
nep hétköznapra esik, a 11.30-as szent -
mise elmarad. 

* Vasárnap, no vem ber másodikán, 
Halottak Napja. Délután 4 órakor tart -
juk a halottak napi, elhunytjainkért be -
mutatott szentmisét temetőnkben. Az
este 6 órai szentmise elmarad.

* Hitmélyítő Találkozót tartunk hét -
főn, no vem ber 3-án, délután 3 órakor a 
Scheffler Házban, a Mária Légió ve -
zetésével. Szeretettel várunk minden ér -
deklődőt.

* No vem ber elsején és nyolca di kán,
az iskolai szünetre való tekintettel, a
hittanórák elmaradnak. 

* Azzal a kéréssel fordulunk ked -
ves híveinkhez, ne feledkezzenek meg
elhunyt szeretteik sírjáról, a közelgő Ha -
lottak Napja előtti temetőtakarításról.

* Egyházmegyénk által kiadott nap -
tárak kaphatók a templom bejáratánál: a
falinaptár 3, a forgatós naptár 7 lejbe kerül.

* A nagybányai katolikus Szent há -
ro mság plébánia templomából helyez -
ték örök nyugalomra Székely született
Szabó Adriana Judit asszonytest vé rün -
ket, aki 51 évesen hunyt el; Rácz szü le -
tett Kocsváry Ilona asszonytest vérün -
ket, akit 98 évesen szólított magához
az Úr; Kozma István testvérünket, aki
81 évesen hunyt el, valamint Gergely
született Lakner Emília asszony test vé -
rünket, akit 77 évesen szólított magá -
hoz az Úr. Nyugodjanak békében!

* Ugyanitt  Micaci Cristi és Bian -
ca, valamint Hodiş Silviu és Mia tar -
totta keresztvíz alá Székely Róbert és
Julianna kislányát, aki a keresztségben
a Székely Sara  nevet kapta. 

* A nagybányai katolikus Szent há -
romság plébánia templomában kötött
házasságot Simai Zorán, Simai Ludo -
vic és a néhai Teffenhart Katalin fia és
Antal Orsolya, Antal Géza és Gál E ni -
kő lánya. Tanúk voltak Rákoczi Tibor
és Matild, valamint Antal András és
Magdolna.

***

* A nagybányai Evangé likus- Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 és vasárnap 10 órakor, a
szokásos időpontban tartja istentisz te -
leteit. Vasárnap délelött úrvacsora osz -
tással egybekötött ünnepi istentisz te let -
re várják a kedves híveket. A  vallásóra 

az új időpontban lesz, szombat délelőtt 
11 órára  várják a fiatalokat.

*  A Nagybánya-óvárosi Refor -
mátus Egyházközség, a Nagybá nya-
 újvárosi Református Egyházközség, 
illetve a Nagybányai Evangélikus Egy -
házközség együtt szervezi idén a re for -
máció napjának ünneplését, amikor ok -
tóber 31-én, pénteken, a reformáció nap -
ján délelőtt 10 órakor, a Nagybánya-
 új városi gyülekezet templomában tar -
tunk közös ünnepi istentiszteletet, majd
délután a Nagybánya-óvárosi gyüle ke -
zet templomában folytatódik az ün nep -
lés.

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

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

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

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

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

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Nemek közötti esély e -
gyen lőség: Románia a 72.
A tavalyinál rosszabb helyezést
ért el Románia a nők és férfiak

közötti e sélyegyenlőségre
vonatkozó ranglis tán.

A Világgazdasági Fórumon el hang -
zottak alapján tavaly a 70. helyet fog -
lalta el, idén a 72. helyre esett vissza a
142 országot rangsoroló listán. Ro má -
niát a szomszédos országok közül a
Moldovai Köztársaság, Szerbia és Uk -
rajna előzte meg, de jobb helyezést ért
el, mint Szlovákia vagy Magyaror szág.

(rador)
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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

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.)

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.

Csapatnév: Bányavirág Hírszerző

Budapesti élmények,
a Nicolae Iorga Általános Iskola
csapatának jutalomkirándulása

Hihetetlen élményekben volt részünk  2014. október 15-17. között, hiszen sok
csodálatos helyet látogathattunk meg.

Első programunk az Országháza megtekintése volt, mely lenyűgöző látvány
an nak is, aki már többször is látta.

A következő programunk az MTVA székhelyén volt, ahol megtekintettük a mű -
sorszerkesztés és filmkészítés múltjáról szóló kulisszatitkokat, tárlatvezetést, majd 
egy filmet, mely a szerkesztők és műsorvezetők munkájába engedett bepil lan -
tani. A Tévémaci a gyerekkor újjászületését keltette fel bennünk. Miután ezzel a
számunkra kedves mesefigurával fényképezkedtünk, egy nagy meglepetésben volt
részünk, mert Csiszár Jenővel is találkozhattunk. A Virtuózok stúdiója lepett meg
a csillogásával, majd mi is érezhettük, milyen egy stúdióban dolgozó em ber élete.
A leglátványosabb a műsorkészítés volt, mivel megtapasztalhattuk, hogyan ké -
szül az élő műsor.

A Budai Várban elfogyasztott ízletes ebéd után megismerkedtünk a csíkszéki
kiállítás tárgyaival a látássérültek szemszögéből, melyet a Magyarság Házában 
te kinthettünk meg.

Kis pihenő után felkutathattuk a Budai Vár rejtelmeit egy kincskereső túra által.
Ezen fárasztó, de rettenetesen izgalmas nap után a hotelben folytattuk a szó -

rakozást az új barátainkkal.
Másnap korán reggel elhagytuk a szállodát és a Csodák Palotájába láto gat -

tunk. Árnyékot fényképeztünk és szeggel masszíroztuk magunkat.
A fizikai jelenségek bemutatóján hangot vastagítottunk, és Szilárd kezét meg -

gyújtottuk, persze fájdalommentesen! Ezt követően a Camponában vásároltunk,
majd hazaindultunk.

Így utólag megtudtuk, hogy népszerűek voltunk a csoportok között!
Nagyon örültünk, hogy elmehettünk a BGA Zrt. által támogatott külhoni ma -

g yar felsősök éve keretén belül megrendezett jutalomkirándulásra, melyet az on -
line újságírás pályázatunkkal nyertünk. Köszönjük ezeket a csodás élményeket a 
szervezőknek és Bálint Beáta mentortanárunknak, valamint Újlaki Zita kísérő ta -
nárnőnknek.

Nagybányai Bányavirág Hírszerzői

Megérkeztek a színházi bérletek
Megérkeztek a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György

Társulatának idei bérletei. Az érdeklődőket az RMDSz-szék házba
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra között. A bérletek ára: 60 lej a
felnőtt bérlet, a diák- és nyugdíjas bérlet pedig 40 lej.

Múlt csütörtökön a település jeles szülöttére, Sylvester Jánosra emlékeztek 
Szinérváralján, a kultúrotthonban. Az 1956-os forradalom kitörésének nap -
jára időzített előadáson a helyi mag yar tagozatos óvodások és kisikolások mu -
tattak be ünnepi műsort, pedagógusaik irányításával. Ének, tánc, vers mon -
dás, vidám jelenet - minden volt ott, mi szülő, nagyszülő, rokon lelkének in ge re.

A rendezvényen Vida Noémi területi RMDSz-elnök és dr. Bónis István
parlamenti képviselő is jelen volt, ez utóbbi, Sike Mária Márta helyi RMDSz-
 elnökkel együtt, ünnepi beszédet is mondott, egyben felhívva a jelenlévők fi -
gyel mét arra, hogy számunkra, romániai magyarok számára több szem pont -
ból is fontos elmenni szavazni no vem ber 2-án. (t.a.)

Jaj, de nehéz a teli szatyor!
Miközben a kerthelyiségek és ven -

déglők közelében lévő autóbusz meg ál -
lók mellett padoknak örül az utazó kö -
zönség, a nagy bevásárlóközpontok kö -
zelében még az egykori székek is el tűn -
tek a megállókból.

A Gold Pláza mellett maradt még
két ülőhely a megállóban. A bevásár ló -
központ körül vannak padok, de van egy
villanyrendőr is, és amikor jön a busz,
a piros emberke nem engedi át szegény 
utazni vágyókat. Amire a földönkívüli
zöld emberke megjelenik, az autóbusz
elment! Az utazni vágyó, jól felpakolt
háziasszony állhat a szatyrokkal a ke -
zé ben a következő járatig, egy félórát
hét közben, vasárnap egy egészet.

Az Auchan közelében sem jobb a
helyzet. Ott van a megállóban egy pad,
de nyáron úgy odaver a nap, hogy kész
öngyilkosság oda leülni. Ha a megálló
mögött is  volna egy pad, ott napszúrás

nélkül lehetne várakozni.
Régebben lehetett ott legalább állni

árnyékban, de egy titokzatos kertész úgy
megnyírta a szomorúfűzet a megálló mel -
lett, hogy abból gömbakác lett. (Lehet,
nem tetszett neki, hogy a fűzfa alatt ál -
lók összetaposták a füvet.)

Igen, emberbarát kertész lehet!

Popovic Gergely

Sajtóközlemény

2014. no vem -
ber 3-ig tekint -
he tő meg a Kép -
zőművészek Szö -
vet sége galé riá já -
ban (Bukarest su -
gár út, 6. sz.) a

„Zöld és Negrean zöld”
című kiállítás, amely Ioan An ghel Neg -
rean képzőművész munkáit vonul -
tatja fel.

A szervezők mindenkit
szeretettel várnak!
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A reformáció ünnepe elé
A 2009 és 2014 közötti időszak a Kálvin-emlékévek jegyében

zaj lott. Ugyanis 2009 a nagy reformátor születésének 500. évfor du -
lóját, a 2014 pedig halálának 450. évfordulóját és nagy művének -
az Institutio megjelenésének évfordulóját jelzik.

A rendezvények sorozata idézte a re -
formátus önazonosság megvallását, a kö -
zösségi élet megtartásának és tovább a -
dásának szükségességét, a református é -
letvitel sokszínűségét.

De hogyan is indult ez a katolikus
egy házat megreformáló gondolat, moz -
galom? Lu ther Márton (1438-1546) fel -
lépésével kezdődött. Lu ther Szászor szág -
ban, Eislebenben született 1483. nov. 10-
 én. Szegény, bányászcsalád gyermeke, 
aki mint kisdiák énekléssel kereste ke -
nye rét. Szorgalma egyetemi tanul má -
nyok hoz juttatta. 1505-ben az Ágos ton-
 ren di szerzetesek erfurti kolostorába lé -
pett szerzetesnek. 1508-ban Bölcs Fri -
gyes választófejedelem meghívta a Witten -
bergi Egyetem teológiai tanszékére, e -
mel lett a vártemplomban a hitszónoki
te endőket is ellátta. Hirdette: „... az em -
ber hit által igazul meg...” Mint tudós
és szónok hamarosan hírnevet szerzett
magának. Az egyház dogmáival 1517-
 ben került összeütközésbe, amikoris ki -
fogásait tételekbe (95) foglalva októ ber
31-én kifüggesztette a vártemplom aj -
tajára, s mindenkit vitára hívott az egy -
ház tisztasága érdekében. Az egyházi
re formok után vágyakozók nagy lelke -
sedéssel fogadták Lu ther tételeit, mert
azok a Szentírásra hagyatkoztak. Ilyen
körülmények között foglalta el trónját
V. Károly (1519-1556), aki császárrá ko -
ronázása alkalmával megígérte a pápá -
nak, hogy Németországban elfojtja a hit -
újítási mozgalmat. Lu thert a wornisi bi -
rodalmi gyűlés elé idézték, ő azonban

ki tartott tanítása mellett, aminek követ -
kezménye birodalmi átok. Bölcs Fri gyes
szász választófejedelem azonban Wart -
burg várába vitette, ahol György lovag
néven rejtőzködött egy évig. Ezalatt a
Bibliát németre fordította, megte remt -
ve egyúttal az irodalmi német nyelvet.
Életét 1546-ban szülőhelyén fejezte be.
Hamvai a wittenbergi vártemplomban
nyugszanak.

Amikor a császár hivatalosan meg -
tiltotta Lu ther tanainak terjesztését, kö -
ve tői ez el len nyíltan tiltakoztak - „pro -
testáltak”, s ezért protestánsoknak ne vez -
ték el őket. 1530-ban V. Károly biro dal -
mi gyűlést hívott össze Augsburgban,
ahol felhívására a protestánsok eléje ter -
jesztették írásba foglalt hitvallásukat (á -
gostai hitvallás). A császár kénytelen
volt ezután eltűrni a protestánsok sza -
bad terjeszkedését.

A német hitújítási törekvésekkel egy -
időben Svájcban is hasonló mozgalom
keletkezett, amelyet Lwingli Ulrik, zü -
richi pap indított útjára, Genfben vi szont
a francia származású Cal vin János (1509-
 1564) képviselt. Kálvin 1509-ben szü -
letett Franciaország Noyon (ejtsd Noá -
jon) nevű városában. Szülei buzgó ka -
tolikusok, de a fiatal Kálvin korán meg -
ismerkedett a reformáció tanításával. Et -
től fogva mind mélyebben belemerült a 
Biblia tanulmányozásába. Alig múlt 24
éves, amikor Párizsban az evangélium
hirdetésével hívta fel magára a figyel -
met. Az állami hatóság üldözőbe vette.
Sokáig bújdosni kényszerült emiatt ha -

zájában. 1541-ben sikerült a svájci Genf -
ben letelepednie. Hatalmas művet írt az
evangéliumi reformáció védelmére, mely  -
nek Institutio (Tanítás) nevet adta.
1536-ban jelent meg ez a könyv, s az e -
gész művelt Európában egycsapásra is -
mertté tette a 27 éves fiatal szerző ne -
vét. Tanításai elterjedtek szülő hazájá ban
is, főképpen azonban Svájcban, Hollan -

diában, Angliában, Skóciában és nem
utolsó sorban Magyarországon. Azo kat,
akik az ő tanítását követik, refor mátu -
soknak vagy kálvinistáknak nevezik.

A kálvinistákat a történelem fo lya -
mán rettenthetetlen bátorság, tör hetet -
len hithűség, becsületes tiszta jellem,
lángoló haza- és szabadságszeretet tet -
te híresekké. Ahol gyökeret vert a re for -
máció, mindenütt nagy hatással volt a
nemzeti nyelv és irodalom fejlődésére.
1564-ben, amikor Kálvin 55 évesen meg -
halt, Európában nem volt ismertebb em -
ber nála.

Emlékezzünk!

Vánk Sándor

ZINNER OLÁH ÁGNES:

Hit
Isten az enyém.

Itt él velem e földön,
a hatalmas ég alatt,

elkísér esőben, szélben, napsütésben,
az asztalnál mellém ül,
az ágyban velem alszik,

ő anyám, apám, gyermekem,
s ha vigyázok rá és szeretem,

a síron túl is él velem.

Lu ther Márton

Cal vin János

Lwingli Ulrik

Portál indult a román-mag yar
párbeszéd elősegítésére

A román-mag yar párbeszédet elősegítő, román nyelvű „ro mán-
 magyar kontakt portált” indított az erdélyi mag yar újságírókat tö -
mörítő Fehér Holló Médiaklub Egyesület.

A múlt csütörtöktől 
bön gészhető

corbiialbi.ro
(fehér hollók) portál a
romániai magyarokról, 
a román-mag yar vi -
szo nyról próbál tá jé -
koztatni könnyen be fo -
gadható nyelven – kö -
zölte az MTI-vel Szabó 
Csaba újságíró, a Fe -
hér Holló Médiaklub E -
gyesület vezetője, a vál -
lalkozás koordinátora.

Az újságíró a di a log (párbeszéd) rovatot tartja a portál legfontosabb felü le -
tének. Ebben párosával jelennek meg a cikkek, a mag yar témájú írásra román
szerző, a román témájúra mag yar szerző válaszol. Van olyan rovat is, amelyben
olyan romániai mag yar sportolókat mutatnak be, akikről alig ismert, hogy ma -
gyarok. A fiatalok felé a mag yar kultúra részét képező Koncz Zsuzsa, Omega,
Nagy Feró vagy Tankcsapda számok videófelvételével és a szövegek román for -
dításával próbálnak nyitni.

„Nagyon hiányzott az elmúlt 25 évben egy olyan fórum, ahol románok és ma -
gyarok megbeszélhetik a közös dolgaikat. Rendkívül silány a két közösség kö -

zöt ti kommunikáció és a feszültségek nagy
része az információ hiányából, a tudat -
lanságból fakad” – magyarázta a portál 
szükségességét Szabó Csaba.

Elmondta: a portált a Fehér Holló Mé -
diaklubba tömörült mag yar újságírók szer -
kesztik, de megannyi román blogger is
vállalta, hogy cikkeket ír. Az internetes
lap működtetésének feltételeit egyelőre
az év végéig tudták előteremteni, de azt
remélik, hogy pályázati forrásokból és
reklámbevételekből hosszú távon is mű -
ködőképes lesz a román-mag yar pár be -
széd fórumának szánt portál.

„Nem akarunk meggyőzni senkit ar -
ról, hogy szeresse a magyarokat, csak
tájékoztatni szeretnénk” – jelentette ki
Szabó Csaba. Emlékeztetett arra, hogy a
román és mag yar történészek által meg -
íratott román nyelvű mag yar történe lem -
könyvnek is nagy sikere volt. Úgy fo -
galmazott, „van érdeklődés a románok
körében a magyarok iránt”.  (MTI)

Halhatatlan nagytatám
Bár Istenben hitt, Darnai József, a nagytatám kétel ke -

dett a feltámadásban, az örök életben.
A nyudíjas kovács halottak napján, este hét és nyolc ó -

ra között, a felsőbányai Nagykakason álló háza konyhá já -
ban, az ablaknál ülve nézte az él-dombi gyertyafényben für -
dő, őszirózsával ékesített római katolikus temetőt.

- Mi marad belőlem halálom után? Csak por. Az én csont -
jaim a temető egyik sírjában fognak porladozni - mondta
csüggedten nekem.

A Teremtő több mint negyven éve szólította magához.
Teste elporladt, de  lelke, érzelmei, gondolatai tovább él nek 
emlékeze temben, bizonyos gesztusaimban és viselkedé sem -
ben. Nagyapám is formálta jellemem gyermek- és ifjúko -
romban, példáját megpróbáltam követni.

Nagyapám a bánya kovácsműhelyében dolgozott. Már
az első kakasszó után felébredt, hogy a Tölgyes melletti  ú -
ton munkakezdés előtt fél órával megérkezzék a műhelybe.

Én a nagybányai középiskola diákjaként csak akkor kés -
tem el, ha a „kávédaráló” nem döcögött be idejében a nagy -
bányai kisállomásra.

Nagytatám nyolc-kilenc óra munka után is mindig ja -
vítgatott valamit, ápolta kertje gyümölcsfáit, tüzifát hozott 
az erdőről.

Amikor Kolozsváron a Bolyai Egyetemen felvételiztem, 
az egyik nehéz vizsga előtti estén, kilenc óra körül úgy é rez -
tem, hogy az álmosságtól leragad a szemem. Amint a bent -
lakási ágyamhoz indultam, lelki szemeim előtt megjelent az
erdei ösvényen verejtékezve tüzifát cipelő nagytatám. Az á -
lom azonnal kiröppent a szememből, és még két órát ta nul -
tam. Nagyapámnak is köszönhetem, hogy a vizsgám si ke -
rült.

- Vajon ezek a virágok túlélnek engem? - kérdezte gyak -
ran halottak napja estéjén, az ablakpárkányon pirosló cse -
repes muskátlira mutatva.

Nagyapám szelleme a túlvilágról elégedetten láthatja,
hogy az egyik cserepes muskátli „utódja” most is virít hú -
gom és családja házában. (Boczor József)
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ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (13.)
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 25., kedd:

Amikor felébredtem, sokan közü lünk
már főzték az éjjel szerzett barabulyát.
Csakhamar én is megfőztem a ma ga mét,
de nem ettem meg rögtön, mert meggyet
és cseresznyét fedeztek fel a közelben,
s odamentem én is. Jó sokat ettem én is
az idén alig látott gyümölcsökből és egy
kulacsnyit az útra is szedtem. Sose gon -
doltam ez ideig, hogy valaha gyümöl -
csöt is eszek idekint. Nyolc óra körül
indultunk el. Tudiowból ÉNy-i irány ban
haladtunk egy kis patak partján. Kis idő
múlva elértük Rozen Malij nevű köz -
séget. Utána is a kanyargó kis patak fo -
lyásával szemben baktattunk. Bal kéz
felé a Sokolski nevű hegyvonulat hú -
zódott. Jobb kéz felé időnként harci zaj 
hallatszott. Rettenetesen fáradtak vol -
tunk már az út elején is, hiszen a teg na -
pi menet alaposan kizsigerelt min den -
kit, aki gyalogosan részesült benne.

Egyszer csak a patak forrásvidékére 
érkeztünk. A patak neve: Rozen, és Tu -
diownál találkozik a Czeremosszal. A
601 m-es magassági pont volt a víz vá -
lasztó. Ezen túl egy másik patak forrás -
vidékére értünk, amely a menetirá nyunk -
kal azonos irányba folyt, és a Rybnica
felé igyekezett. Egy nagyobb kanyar u -
tán É-ra fordulva elértük a Babin nevű
falucskát. Gyönyörű hagymakupolás
temp loma és egy néhány remek be sza -
bott favilla van. Egy nagy emelkedő u -
tán szemünk elé tárult Sokolowka, a mely
a Rybnica nevű folyó mellett te rül el.

A mai utunk során azt is észleltük,
hogy ezen a vidéken már nem a tű le ve -
lű fa dominál. Többnyire bükkfa lát ha tó.

Sokolowka is, mint az itteni na gyobb 
községek általában, hosszú kilo méte re -
ken keresztül a Rybnica két oldalán hú -

zódik. Festői helyen fekszik a falu; kö -
ze pén folyó, s kétoldalt nem magas, de
sűrűn benőtt hegyek koszorúzzák. E zen
kívül szép és tiszta házai és gondozott
veteményes kertjei egészítik ki ezt a ter -
mészetes szépséget. Mondhatom, ilyen 
szép falut még nem láttam, amióta kint
vagyunk. Békeidőben, szívesen tölte nem
itt a szabadságomat.

A Rybnica közelében táboroztunk le.
Rengeteg mag yar katona van ezen a he -
lyen. Talán bevetés lesz a vége! 

Délután négy óra után futott be a kony -
hánk. Rövidesen osztották az ebédet. Még
előtte megfürödtem a folyó hűs vizé ben.
Holnap, állítólag megyünk fel a he gyek -
be, s ott kevesebb lehetőség kínálkozik 
a fürdésre, tisztálkodásra. Ki kellett hasz -
nálni ezt az alkalmat.

Kosow irányából eléggé jól hallat -
szik a harci zaj. Ritkább kihagyásokkal 
szüntelenül géppuska-sorozatok, be csa -
pódások, detonációk hallatszanak a mint -
egy 6-7 kilométernyire levő város fe lől,
amely félig a mi kezünkben van.

Július 26., szerda:

Hajnali háromkor riadó. Csakha mar
útra készen álltunk. Sokolowka főut cá -
ján sorakoztunk, s rövidesen útnak in -
dultunk Jaworów felé, valószínűleg nem
ok nélkül erre, mert hiszen eredetileg
ÉK felé kellett volna mennünk, Kosow 
irányába. Rövidesen megtudtuk a vál -
toz tatás okát. Az oroszok áttörték a vo -
nalat Kosownál. Nem sokkal Soko lów -
kából való elindulásunk után beért min -
ket a fogatolt tüzérség hátra özönlő tö -
mege. Nekünk, gyalogosoknak sza bad -
dá kellett tennünk az út közepét, hogy
a tüzérek akadálytalanul rohan hassa nak
hátrafelé déli irányban. Teherautók so -
kasága lőszeres ládákkal megpakolva is
hátrafelé igyekezett. Az egyik, vágtató

lovakkal húzott ágyúra kapaszkodva
Lamper Palira ismertem rá. Csa bai fiú, 
együtt jártunk három évvel ezelőtt Ga -
venda Béla bácsi Kazinczi utcai táncis -
kolájába. Csak néhány szót válthattunk 
egymással, mert nekik robogniuk kel -
lett tovább. Rohanás volt, az igaz de nem
pánikszerű menekülés! 

Az oroszok állítólag Nadwórnát is
bevették, és ha ettől keletre is elő re tör -
nek, a magasabb parancsnokságunk, fél -
ve az esetleges bekerítéstől, inkább hát -
ravonja egységeit. Ilyképpen elmél ked -
nek a mi tisztjeink. Mi, bakák, persze,
nem látunk bele a valós tényékbe, de a
lábunkat szedjük szaporán, ahogyan csak
bírjuk. Mögöttünk harci zaj nem hal lat -
szik. Lehet, hogy a ruszkik nem ül dö -
zik leghátsó csapatainkat. Egy érde kes -
ség: egy harckocsit sem láttunk menni 
se előre, se hátra. Erőltetett menetben
haladunk Jaworów irányába. 

Már teljesen világos volt, amikor Ja -
worów házai között elhaladtunk. Innen 
kezdve az út emelkedett, s amikor a leg -
magasabb pontjára értünk, egy sárga fa -
tábla jelezte, hogy bal kéz felé Jasia nów
Gornyba jutnánk, de nem arrafelé for -
dultunk. Innentől fogva az út állandóan 
lejtett. Forró napsütésben, két hosszú vi -
adukton áthaladva dél körül Krzy wo -
rownába érkeztünk. A falu szélén pi hen -
tünk le, várva a további parancsot. Nagy -
számú katonaság vonult visszafelé Ko -
sow irányából. A „Botondok” szün te le -
nül szállították a lőszert a vonalból hát -
rafelé. Jaworów környékén lehettünk,
amikor orosz repülőgépek tűntek fel az 
égen. Nem támadták a hátraözönlő hon -
védséget. Bizonyára csupán felderítés
volt a feladatuk. 

A lakosság egy része is menekült az 
oroszok elől. Egy-egy hatalmas batyu
a hátukon, jobbik esetben egy gebe ál -
tal húzott szekér. A parancs értel mé ben
egy közeli hegygerincre kell felmen nünk, 
utóvédnek. Meredek úton kapasz kod -
tunk felfelé. Fáradtak voltunk, de annyi
erőnk még volt, hogy vacsorát főzzünk 
magunknak. Bótos Pista és Cser Jankó 
egy birkát szereztek. Holnap fogjuk meg -
főzni.

Július 27., csütörtök:

Éjfél után egy órától voltam figyelő.
Tompított fényű tehergépkocsik soka -
sága szállította az anyagot visszafelé az
alattunk kanyargó úton. 

Reggel lementem a hegy aljára, a kö -
ves út közelébe, abban reménykedve,
hogy legalább kenyeret ka pok rajunk
ré szére. De a konyhánknak se híre, se
hamva. Többedmagammal vártam még
egy ideig, eredménytelenül. Indultunk hát
visszafelé, útközben megtudtuk, hogy
mindenki jön le a hegyről. Szeren csém -
re bajtársaim az én szerelésemet is hoz -
ták, úgyhogy nem kellett felkapasz kod -

nom a hegy tetejére. A birkahúst is be -
csületesen elosztották a fiúk. Lent az -
tán megtudtuk, hogy megyünk el in nen. 
Irány: Worochta. Még az indulás előtt
jól megfürödtem a közelben foly dogá -
ló patakban. Rövid idő múlva elin dul -
tunk, Zabie irányába. Már napnyugta
volt, amikor Zabie-Slupejkán át Zabie
nyugati részén letelepedtünk. De csak
ad dig maradtunk ezen a helyen, amíg
megvacsoráztunk.

Út közben Hugyecz szkv. lovat vett
el egy civil embertől. Szegény öreg, úgy
könyörgött a lováért. Nagyon sajnál tam.
De Remsey hdgy. is hajthatatlan ma radt,
nem adta vissza a lovat. 

Vacsora után indultunk tovább. Egy 
darabig emelkedőnek fel, de nem sok -
kal Krzywopole után már lejtős úton.
Fáradtak voltunk, még menet közben is
szundikáltunk, és csak ha megbot lot tunk, 
akkor ébredtünk fél szunyókálásunk ból.

Július 28., péntek:

Jóval Krzywopole után hosszabb pi -
henőnk volt. Éjfél után folytattuk utun -
kat. Két hónappal ezelőtt is ezen az ú -
ton jöttünk, de akkor ellenkező irányba 
- és bokáig érő latyakban. Most száraz a
köves út. Ardzeluzát - s a kis fű rész te -
lepet - elhagyva, hat vagy hét óra körül
cammogtunk be Worochtába.

„Lemálházás” után általános mosa -
kodás. Nagy kéjjel öblögettük ma gun -
kat a Prut vizében.

Mosakodás után birkapörköltet főz -
tem; a húst tegnap óta hozom magam -
mal - alaposan besózva. Nem messze
tőlünk sok sebesültszállító gépkocsi áll 
készenlétben. A harcok elég közel le -
hetnek. Az oroszok Delatynt el foglal -
ták, s állítólag Mikuliczynt is fenye ge -
tik. Ez kb. 18 kilométerre van innen.
Két hosszú vasúti szerelvény - mag yar
katonákkal tele - ment Magyarország
fe lé. Irigyeltük őket. Délután átköltöz -
ködtünk a templom melletti patak kö ze -
lébe. Hogy mi lesz a további sorsunk,
arról fogalmunk sincs. 

Amint hallottam, a 31-esek közül so -
kan fogságba estek, mert Sokolow ká ból
tévedésből rossz irányba fordultak, nem
tudva azt, hogy ez a rész időközben az
oroszok birtokába került. Nem tudom,
mi igaz az egészből.

Zászlóaljunknak sok anyaga maradt 
a Towarnitza torkolatánál. Zabieban is
rengeteg lőszer van összehalmozva, ki
tudja, mi lesz vele.

Július 29., szombat:

Egyelőre még Worochtán vagyunk. 
Kb. 10 óra körül befutott a vo nat osz ta -
gunk Krzywopole felől. Pihenőben va -
gyunk, várjuk a további parancsot. 

Postát ma nem kaptam; igaz, nem
le het mindig, hiszen tegnap sok levelet
kaptam. (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

A hatalom
Csak egy Valaki méltó feltétlen bizalmamra és hódolatomra, mert Övé „az 

ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.”
Az elnökválasztás közelsége egy kérdést szült bennem: mit fog kezdeni ha -

talmával az az em ber, akit nemsokára megválasztunk? 
Lássuk azonban mi is a hatalom? A hatalom nem csak az emberi faj sa já -

tos sága. A hatalomnak komoly előzményei vannak az állatok világában is, a -
hol az irányítás és elosztás jogával egyenlő. A farkasok körében főleg fizikai
hatalomról beszélhetünk, a társadalomban meg a politikában pedig a hata -
lom azt a képességet jelenti, amely alapján valaki erő használata nélkül aka -
ra tát másokra rá tudja testálni. Ebben az esetben tehát nem a fizikai erő szá -
mít, hanem a tudás, a rátermettség, a szakértelem, a meggyőzés, az erköl csös -
ség, a törvényesség, a társadalmi befolyás, az elfogadottság, a többség általi
hatáskörrel való felruházás stb.

Az az em ber, akit nemsokára megválasztunk nem hatalmat és nem uralmi
jo got fog kapni a néptől, hanem egyszerűen alkotmányos hatáskört. Szerin tem
egy egyén nem is rendelkezhet hatalommal és uralommal a másik egyénnel,
illetve más egyénekkel szemben. Arról ne is beszéljek, hogy egy egyén nem ren -
delheti érdekei alá az államhatalom különböző szerveit, vagy magát az álla mot.

A jövőben az elnöki hatalom, jobban mondva az elnöki hatáskör gyakor lá -
sának a milyensége fontos lesz számunkra, különösen akkor, ha valóban egy
másfajta politikát várunk az esedékes választásoktól. Rendszerünk mecha niz -
musa csak akkor dolgozhat igazán jól, ha az alkatrészek együttes működésére
alapszik, meg akkor, ha társadalmunkban nem adunk helyet a széthúzásnak, az
állandó veszekedésnek, a félelemkeltésnek, az erőfitogtatásnak, az önkényes -
ke désnek, a hazugságnak, a lopásnak, és még sorolhatnám.

Itt az ideje, hogy egy olyan embert válasszunk elnöknek, aki látás mód já val,
akaratával és erkölcsi értékeivel mindnyájunk példaképe lehet az elkövetkező
években. Még mindig van időnk, keressük és találjuk meg azt az embert!

II. világháborús
Botond rajgépkocsi
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HU MOR-ZSÁK
A választási hadjárat idején 

kortesbeszédet mond a kép vi -
se lőjelölt. Megállás nélkül szid -
ja a kormányt, az ország gyű lé -
si képviselőket. Korrupt gaz fic -
kóknak mondja őket, akik csak
lopni és hazudni tudnak.

Valaki a tömegből megkér -
dezi:

- És ön mit akar ellenük ten -
ni?

- Semmit... Be akarok jutni 
közéjük.

***
- Na, milyen lesz az idei é -

letszínvonal? 
- Hát, közepes. 
- De mihez viszonyítva? 
- Rosszabb lesz, mint a ta -

valyi, de biztosan jobb, mint jö -
vőre.

***
- Mi a román gazdaság leg -

nagyobb eredménye 1989 óta?
- Kifejlesztettük a világ leg -

hosszabb tehenét.
- ???
- Nálunk legel, külföldön fe -

jik...
***

Pistike és Móricka veszek -
szik . Azt mondja Pistike:

- Te csak hallgass, téged a
szüleid úgy fogadtak örökbe!

- De engem legalább válasz -
tottak. Téged meg muszáj volt
vállalni!

***
Ismert, de népszerűtlen po -

litikus betér a borbélyüzletbe:
- Tudja, hogy én ki va gyok?

- kérdezi a borbélyt.
- Nem uram, nem ismerem 

önt.
- Jó, akkor borotváljon meg!

***

A miniszterelnök beszédet
tart: 

- Jövőre jobban fogunk élni,
mint most! 

Egy hang a hallgatóság so -
raiból: 

- Magukért nem is ag gód -
nánk, de mi lesz velünk?

***

- Doktor úr, segítsen va la -
hogy a férjemen, mert ál má ban
beszél.

- Hmm, és ez önt zavarja?
Nem tud tőle aludni?

- Engem nem zavar, dok tor
úr, de a képviselőtársai mindig 
kiröhögik.

***
Egy elnökjelölt a választási 

kampányon:
- Uraim, az előző elnök é -

ve ken keresztül hazudott és be -
csapta az egész országot... Ad -
janak nekem is egy esélyt!

***

- Jó napot! Be szeretnék ten -
ni tízezer lejt. Mi a garancia,
hogy visszakapom a pénzem
ha a bank csődbe megy? 

- Nem megy a bank csőd -
be, de ha gond lenne, a megyei 
fiók kifizeti a pénzét. 

- És ha a megyei fiók is
tönkremegy? 

- Akkor a bukaresti központ 
fizet.

- És ha a bukaresti központ 
is bezár? 

- Akkor a garancia alapból
fizet a kormány. 

- És ha a kormány megbu -
kik? 

- Őszintén, uram! És ez nem
érne meg önnek tízezer lejt?!

***

- Hogy hívják azt a becsü -
letes, törvénytisztelő, fele lős -
ségteljes, komoly embert, aki 
a parlamentben irányítja az ü -
gyeket?

- Liftkezelő!

***
Két barát beszélget:
- Rájöttem, miért nem csök -

ken az infláció. Mi heti 5 napig 
keressük a pénzt, a kormány

meg 7 napon át költi.
***

Egy rabló pisztollyal megy
az utcán. Meglát egy öltönyös
embert, ahogy kiszáll a BMW- ből.

- Ez biztos nagyon gazdag
- gondolja.

Odamegy a pisztollyal és el -
kiáltja magát!

- Add ide a pénzed!
- Nem tudod, hogy kivel be -

szélsz én politikus vagyok.
- Ja, az más, akkor add ide

a pénzem!
***

- Milyen a romániai demok -
rá cia?

- Olyan, mint a cse resz nye -
evés: egyet nyelünk, egyet kö -
pünk.

***
- Honnan lehet tudni, hogy 

a politikus hazudik?
- Mozog a szája!

***
- Milyen ez az új gazda sá -

gi mechanizmus?
- Hát, igazán klasszikus.
- Hogy érted ezt?
- Úgy, hogy a vezetőknek

klassz, a többieknek kuss.

A tücsök és a
hangya mesé jé nek
mod ern változata
A hangya a forró nyarat

szorgalmasan végig dolgoz -
ta, építgette-szépítgette há -
zát, és élelmet halmozott fel,
felkészülve a kemény télre.

A tücsök úgy gondolta, a 
hangya bolond, és végig mu -
latta a nyarat.

Eljött a hideg tél, és a nél -
külöző tücsök sajtótá jékoz -
tatót hívott össze, azt a kér -
dést feszegetve, hogyan le het
az, hogy míg egyesek kint fa -
gyoskodnak a hidegben, má -
sok úgy élnek, mint a han gya.

A CNN, az RTL Klub, a
TV2 és az MTV felvételeket
mutatott be a didergő tü csök -
ről, és a melegben, terített
asztal mellett henyélő han -
gyáról. A világ döbbenten
konstatálta az égbekiáltó kü -
lönbséget. Hogyan lehet sé -
ges, egy ilyen jól fejlődő, é -
pülő országban a tücsköt így
sorsára hagyni?

Az NZSz (Nemzetközi Zöld -
bogarak Szövetsége) veze tői
több hírműsorban is „zöld -
ellenes elfogultsággal” vá -
dolták a hangyát, és fel hív -
ták a figyelmet arra a szo -
morú tényre, hogy a vilá gon
sok tücsök áldozata ennek a 
kirekesztő mozgalomnak.

Breki, a béka, a tü csök kel
együtt lépett fel a Mónika
Show-ban, és mindenki köny -
nyekre fakadt, amikor az „A -
zért vannak a zöldbarátok” 
című slágert énekelték.

A köztársasági elnök és
felesége egy jótékonysági bá -
lon támogatásukról biztosí -
tották a tücsköt, és olyan ja -
vak juttatását helyezték ki -
lá tásba, amiből a tücsök az
előző kormányzati ciklus ban
kimaradt; ahogy a minisz ter -
elnök fogalmazott: „... hogy 
ne süvölthessenek újra az
előző rendszer szelei”.

Egy politológus a „Mély -
víz” adásában kifejtette, hogy
a hangya a tücsök kárára szé -
pen meggazdagodott, és egy -
úttal az ilyen típusú jöve del -
mek elvonását célzó adó jog -
szabály szükségességét han -
goztatta az „egyenlő köz te -
herviselés” szellemében.

Végül, az „Egyenlő Esé -
lyeket az Anti-Zöldekkel”
szervezet hathatós közre mű -
ködése nyomán a hangyát
visszamenőleges hatállyal
megbírságolták, mert nyári 
munkái közben nem foglal -
koztatott elegendő számú zöld
bogarat, adótartozásait be -
hajtották, és házát az állam
elkobozta.

A történet végén látjuk,
amint a tücsök felélte a han -
gya utolsó téli élelem tar ta -
lékait a kormánytól kapott
házban (ami nemrég még a
hangyáé volt), a hangya pe -
dig eltűnik a hóban.

Másnap pedig a tücsök
fogta a cókmókját és – mi -
vel sikerült teljesen fel élnie
a hangya vagyonát – el indul
egy újabb hangyát keresni.

A politikus és a konzumnő

Huszonnégy éve
vagyok politikus, de

még soha nem
fogadtam el

kenőpénzt...

Huszonnégy éve
vagyok konzumnő, de

még szűz vagyok...
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Mi lesz most Magyarországgal?
Szeretnénk az ellenkezőjét hinni, de 

nincs olyan, ami ne történhetne meg.
Egyszerű pszichológiai kényelem ez, út -
vonalfüggőségek mentén gondol kozunk.
A nagy stratégák viszont forduló pon to -
kat keresnek, ahol a trendek homlok e -
gye nest ellenkező irányokat vehetnek.
Egy éve nem hittük volna, hogy nyugod -
tan nézegetjük az orosz katonák ukrán
területen folyó háborújáról szóló vide ó -
kat. Azt sem hittük volna, hogy Ed ward
Snowden az elmúlt évtized amerikai
jelentéseit ripsz-ropsz feltölti a netre. U -
gyanígy most elképzelhetetlen, hogy Ma -
gyarország a NATO-védelmet koc káz -
tas sa, de alighanem éppen ez történik.

A következőkben klasszikus kül po -
li tikai forgatókönyveket ismertetünk, a -
melyek a mag yar kormány alter natí vá -
it vázolják fel a nyílt forrásokból szár -
mazó ismeretek alapján.

A State De part ment nem ember ba -
rá ti intézmény. Az amerikai érdekeket
emberjogi ideológiával, a szabad ke res -
kedelem támogatásával érvényesíti, és
ez így rendben is van, bárki ezt tenné a
helyükben. A magyarországi ese mé nyek -
nél sem egy amerikai cég miatt ha jol tak
le Budapestig. Sikerült a trans z at lan ti
szövetség érdekeibe tenyerelni.

A „kitiltási-botrány”, ami olaj mutyi,
áfamutyi vagy éppen CIA-összees kü vés
néven fut a különböző pártállású la pok -
ban, arról szól, hogy:

- az elmúlt években csúnyán passzi -

vitásra kárhoztatott mag yar külpolitika 
miatt nem vették észre az amerikai fi -
gyelmeztetéseket a kormányzati döntés -
hozók. Megrázta a kormány a pofon fát,
mert nem hitték, hogy gond lehet eb ből,
hiszen a kétharmaddal annyi minden
megoldódott már.

- Az egész botrány kialakulásához
elengedhetetlen volt, hogy a minisz ter -
el nököt számos olyan közeli tanácsadó 
vegye körül az elmúlt években, akik szá -
mára a világpolitika egy hátrasorolt te -
rület. Még ijesztőbb: olyanok, akik ezt az
ismeretlen világot a véglegetekig le egy -
szerűsítették a maguk számára, jók ra és
rosszakra felosztva, mint a Gyű rűk urában.

- Ugyanígy már csak hab a tortán, hogy
a centralizált, személyközpontú Fi desz-
 stílus miatt valóban nem mentek fel a
felsőbb szintekre az esetleges, néhai, rit -
kuló figyelmeztető jelzések, megjegy zé -
sek. Ez is klasszikus hatalom gyakor lá si
hiba, G. W. Bush ugyanúgy bele sé tált eb -
be, mint sokan mások.

Mindezzel az a legnagyobb koc ká zat,
hogy most Teleki Pál XXI. századra át -
írt dilemmája elé néz a miniszterelnök:
az amerikaiak szorításának engedni, vagy
a beígért orosz együttműködésünket vé -
gigvinni?

Az amerikaiak mindent tudnak. Nem 
csak Mer kel és az ENSZ főtitkár tele -
fonját hallgatták le az elmúlt időkben,
legyünk nyugodtak. A kétharmadban el -
kényelmesedett uralkodó elit erről hajla -
mos megfeledkezni, különösen, hogy
amúgy sem kommunikál sokat a rossz -
nak tekintett amerikai, nyugati körök kel;
inkább csak frontálisan próbálta őket tá jé -
koztatni – sikertelenül – saját állás pont járól.

Wash ing ton a kiújult hidegháború – 
grúz és ukrán fegyveres konfliktus, proxy
háborúk a Közel-Keleten – idején azt
szeretné, ha Magyarország nem lenne rés
a pajzson: orosz kémek bejárata a transz -
atlanti országok felé; állampolgársági
szinttől az EP-képviselőkig. Emellett a 
gázárral és Pakssal gúzsba kötött mag yar
döntéshozók önmagában órási kocká za -
tot jelentenek a transzatlanti szövet sé gen
belül, hiszen a jövőben is kénytelenek
lennének az orosz kéréseknek engedni. 
Moszkvának pedig addig értékes a ma -
g yar kapcsolat, amíg a transzatlanti kö -
telékekben marad Bu da pest, utána ugyan -
olyan értéktelen, mint bármelyik csatlós
állam Oroszország peremén.

Nézzük meg tehát, hogy milyen for -
gatókönyvek jöhetnek szóba.

A) Az amerikaiak megegyeznek Or -
bánnal

- A kormányfő és tanácsadói meg ér -
tik, vagy meggyőzik őket arról, hogy az
amerikaiak mindenről tudnak, és ha kell,
holnap olyan korrupciós botrányokat

szellőztetnek meg, amelybe belebuk hat a
NER. Már 2010-ben sokkal többet tud -
tak a mag yar belpolitikáról – köszön he -
tően Snowdennek, erről írásos bizo nyí -
tékok vannak – mint amit jobban tájé -
ko zott belpolitikai szereplők tudhatnak 
saját magukról. Ez 2014-ben sem áll más -
hogy, korrupció márpedig van, ezzel pe -
dig klasszikus zsarolási-tárgyalási lehe -
tőség adódik.

- A további botrányt és esetleges bu -
kás lehetőségét elkerülendő, a kor mány -
fő enged a washingtoni nyomásnak a ha -
talom megtartása érdekében: látvá nyo -
san elhatárolódik Oroszországtól néhány
akció keretében, illetve összeba rátko zik
az IMF-fel és társaival hosszútávon.

- A megfelelő körleteket ellepik az
„amerikai tanácsadók”, felfüggesztik Uk -
rajnában az állampolgárság kiadását.
Határozottabb kérés esetén felmondják 
Paksot, elkenik a Déli-áramlat támoga -
tását. Néhány fej a porba hull bűn bak ként,
egy atlantistát megtesznek új külügy mi -
niszternek.

- Az orosz reakció sem késlekedik er -
re: mivel látják, hogy Wash ing ton tudott
nagyobbat húzni a magyarokat szorító
satun, így a geopolitikailag elveszett ro -
vatba húzzák be Budapestet, cserébe vi -

szont minden pénzt megpróbálnak ki -
sajtolni az elveszett lehetőségekből, ha -
sonlóan Ukrajnához. A felmondott paksi
szerződés ebben egy dolog, a gázár em e -
lés pedig a másik – ez utóbbi a jövőre
lejáró szerződéssel különösen erős kár -
tya most Moszkva kezében.

- A mag yar politikai elit rádöbben,
hogy francia vagy amerikai építésű a -
tomerőművel és sokkal több megújuló
energiával egyszerűbb lett volna az élet.
Kis szerencsével nem csődöl be az ország, 
viszont évtizedekig köhögi az orosz ha -
rag árát. Némi kis IMF-kárpótlást talán 
kaphat a következő kormány.

B) Az amerikaiak nem tudnak meg -
egyezni Orbánnal ...

- ...és hoznak helyette mást. A meg -
osztott fideszes gazdasági holdud va rok
egy része, feltehetőleg a korrupcióban
jobban érintett része, végrehajtja az a -
merikai kéréseket a büntetlenségéért és 
hatalomra segítésért cserébe. Nem mel -
lesleg a holdudvar nagyobb fele érde -
kelt az uniós jó viszony fenntartásában
gazdasági szempontból is, hiszen arra -
fe lé kereskednek; illetve a vagyonuk be -
fagyasztásának sem örülnének, nem szól -
va arról, hogy nem fizetné többet Brüsz -
szel a vasút-, autópálya-építést, térkö ve -
zést és kilátóemelést sem. Ez a mozgás
találkozhat a Fideszen belüli, atlantista 
vonal esetleges növekvő ellenál lásával.

- A hatalomváltás egy jól célzott, a
nem-együttműködőket támadó lejára tó -
kampány után következik be. Orbán meg -
bukik, azonban a holdudvar egy új, visz -
szafogottabb fideszest hoz minisz ter el -
nöknek. Pártütőkről már a BBC is cik ke -
zett. Ennyiben is remek választás volt
Wash ing ton részéről a korrupcióval tá -
madni, mivel így még nagyobb rés üt -
he tő feltehetőleg a belső gazdasági tá bo -
rok között, és egy-két szövetségest biz -
tos ta lálnak. A belpolitikai felfordulás u -
tán az el ső forgatókönyvvel folyik to -
vább a történet.

- ...és nem sikerül Washingtonnak
eltávolítani sem Orbán Viktort, sem a
Fideszt a hatalomból. A reálpolitikai ér -
zéküket elveszítő tanácsadók szabad -
ságharcba hajszolják a kormányfőt, aki 
partvonalra szorítja a belső ellenállást
és a lázadó oligarchákat. Politikailag u -
gyan ügyesen egybefogja táborát, de ez
stratégiailag most nem hozhat ered -
ményt: Wash ing ton megelégeli, hogy „az
ötös cikkely pokróca alatt” nyugodtan
alszik Bu da pest, míg a NATO- vé de lem
árát nem fizeti meg, így egy trükkös jo -
gi megoldással felfüggesztik Magyar -
ország NATO-részvételét, legalábbis bi -
zonytalanná téve az V. cikkely alkal -
ma zását esetünkben. Az EU követné a
reakciót, szélsőséges esetben valóban
felfüggesztené Magyarország szava za -
ti jogát. Egész biztosan kizárnák az or -
szágot a schengeni együttműködésből,
ezzel újra Hegyeshalomnál állítanák meg
az orosz kémeket, Bu da pest pedig a hi -
degháborús Berlinhez hasonlóan kém -
pa radicsommá válik. Az oroszok sze mé -

ben elveszik Magyarország jelentő sé ge,
megintcsak legjobb esetben pénz ter me -
lési lehetőséget látnak benne, az ország 
a csőd szélére kerül, teljesen kiszol gál -
tatva Moszkvának, azonban elveszítve
minden tárgyalási mozgásterét és érté -
két. A befektetők és a tőke menekülőre 
fogja.

- Ennek a verziónak létezik egy Bu -
dapestről kommunikált változata: Kövér 
László minapi gondolatához hasonlóan 
a kormány előre menekül és „kihátrál
szépen lassan” az Unióból, mintha nem
éppen kiszorították volna amúgy is. Ma -
teriális eredmény szempontjából u gyan -
oda jut Magyarország: a periféria külső 
határára.

C) Az oroszok és az amerikaiak
sem akarják elengedni a játéks ze rü -
ket, Ma gyarországot.

- Moszkva racionális külpolitikai
játékosként felméri, hogy nem kötheti
meg annyira Magyarországot, hogy ki -
zárják a transzatlanti közösségekből, mert
akkor elveszik az eddigi „befektetés”.
Ezért elengedik Paksot, cserébe a Dé li-
 áramlatot tovább erőltetik, hiszen amö -
gött több európai ország is felso rako zott.

- Wash ing ton is látja, hogy bár a ma -
g yar kormány szándéka már megszü le -
tett a kooperációra a washingtoni érde -
kek mentén, sem ez a kormány, sem más
kormány nem szakíthat rövidtávon Moszk -
vával, mert az biztos bukás a gázáre me -
lés miatt. Így hagynak egy rövid pórázt 
Budapestnek, viszont marginalizálják,
valamely ürüggyel az EU is felfüg gesz -
ti Schengent az irányunkban – pl. köz -
egészségügyi okokból, találnak majd
itt-ott egy kezeletlen ebolás beteget.

- Az ország két szék közt a pad alá
esik, mivel Moszkva további poten ci ált
nem lát, csak használja a meglevő csa tor -
náit Magyarországon keresztül a Nyu gat
felé; Wash ing ton pedig elveszíti bizal -
mát, és szintén csak pufferzónaként ki -
használja Budapestet. Perifériára jut az 
ország, csak látszólag a periféria hatá -
rá nak belső oldaláról.

A sakk-matt akkor áll be igazán, ha
az oroszok is szorgosan gyűjtögették
pél dául a ciprusi off shore lovagok
bank szám lamozgásait, és nekik is van
egy gyűjteményük arról, hogy ki hol
fialtatja a kimenekített pénzét; vagy
más súlyos ügyletekről, amelyeket Wa -
sh ing ton és/vagy Brüsszel azonnal kény -
telen lenne elítélni. Ebben az esetben a
kormány részére a kérdés az, hogy me -
lyik nagyhatalom kezdi el exponálni az 
ügyleteket a mag yar kormány meg dön -
tése érdekében, és hogy a másik nagy -
ha talom vajon besegít-e az ellen pro pa -
gandában. Ilyen golyózápor esetén em -
ber legyen majd a talpán, aki tisztán lát,
hogy melyek a koncepciós vádak és me -
lyek az igazak. Ez persze csak kom mu -
ni kációs szintje a háborúnak, a materi -
á lis szint forgatókönyvei a fentiek ma -
radnak.

(Feledy Botond/in dex.hu)



Élete első tweetjével
nyitott meg egy kiállítást

Erzsébet királynő
Élete első tweetjének elküldésével

nyitotta meg múlt pénteken Erzsébet
királynő a londoni Tudományos Mú -
zeum In for ma tion Age (Az információ 
kora) című kiállítását. A 88 éves ural -
kodó a Brit ish mon ar chy csatornáján
keresztül köszöntötte a kiállítást. A ki -
állítás hat területre osztva mutatja be az 

információ korát: a távíró, a telefon, a
rádió, a műholdak, a mobiltelefon és az 
internet külön helyet kapott. (trans -
index)

200 ezer dollárért adták
el az Ebola.com

domainnevet
200 ezer dollárért cserélt gazdát az

Ebola.com domainnév, amelyet 2008- 
ban 13 500 dollárért vásárolt meg Jon
Schultz. A Blue String Ven tures tulaj -

donosa domainnevek felvásárlásával
és továbbadásával kereskedik, koráb -
ban az ő tulajdonában volt a Fukushi -
ma.com is. Pár hete még hajlandó lett
volna 150 ezer dollárért megválni az
Ebola.com-tól, de végül ennél is többet 
sikerült nyernie az üzleten. (mediafax)

Betört a Star Trek
az ausztrál egyetemre
A Star Trek című sci-fi tévésorozat

világa elevenedett meg az Ausztrál
Nem zeti Egyetemen (ANU), ahol olyan
lézeres vonósugarat hoztak létre, amely
a korábbiaknál százszor nagyobb tá -
vol ságra képes mozgatni a „megraga -
dott” részecskéket. A kutatások ered -
ményeit a Na ture Pho ton ics legújabb
számában ismertetik az ausztrál kuta -
tók. Az ANU fizikusai a szélein fé -
nyes, belül sötét lézersugarat hoztak
létre, amellyel 0,2 milliméter átmérőjű
részecskéket képesek megragadni és
20 centiméterre eltolni, ez százszor na -
gyobb távolság, mint amilyenre a ko -
rábbi vonósugarak képesek voltak. Az
eddigi, a fotonok impulzusát (lendüle -
tét) alkalmazó eljárásoktól eltérően, az
Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói ál -
tal kidolgozott módszer a lézer ener -
giá ját hasznosítja, amellyel felhevítik a 
részecskéket és az őket körülvevő le -
vegőt. Az ANU fizikusai kísérleteik
során arannyal bevont, belül üreges
üvegszemcséket alkalmaztak. A lézer
felhevíti a sugár sötét magjában csap -
dába ejtett részecskéket, a szemcsék
kilökődnek az optikai „cső” centru má -
ból és megtapadnak annak a „falán”. E
forró pontokkal összeütközve felme le -
gednek és ellökődnek a „faltól” a leve -
gőrészecskék, a parányi üvegszemcsék 
viszont lehűlnek, és az ellenkező irány -
ba „lőnek ki”. A részecskék mozga tá -
sá hoz a forró pontok helyzetét változ -
tatták meg a lézernyaláb polarizáció -
jának szabályozásával. „Olyan eljárást
dolgoztunk ki, amellyel tetszés szerint
megváltoztathatjuk a lézersugár pola -
ri zá ciós állapotát, s ezáltal megállít hat -
juk, vagy visszafordíthatjuk a részecs -
két” – hangsúlyozta Cyril Hnatovsky,

a tanulmány társszerzője. Az egyetlen
lézersugár alkalmazásán alapuló eljá -
rás nak széles körű gyakorlati haszno -
sítást jósolnak a kutatók. Így például a
módszert légszennyeződés ellenőr zé -
sé re javasolják, de alkalmazhatják min -
tavételre is parányi, sérülékeny, vagy
veszélyes részecskék esetében. Mivel
a lézersugár hosszú távolságon ke resz -
tül megőrzi a tulajdonságait, az ANU
tudósai feltételezik, hogy akár több mé -
teren át is működtetni lehet a vonó su -
garat. „A laboratóriumunk ennek bizo -
nyításához nem volt nem elég nagy” –
jegyezte meg Vladlen Shvedov, a ta nul -
mány társszerzője. A foton az elektro -
mágneses sugárzások, így a fény elemi
részecskéje, legkisebb egysége. (mno)

„Az egyik legbizarrabb
dinoszaurusszal

van dolgunk”
Egy nemzetközi kutatócsoportnak

sikerült megoldania egy titokzatos óriás -
karú dinoszaurusz rejtélyét, amely fél
évszázadon át tartotta izgalomban az
őslénykutatókat. Az 1960-as évek kö -
zepén a kutatók két hatalmas dino szau -
ruszkar csontjait tárták fel Mongóliá -
ban, majd évtizedeken át folytak a ta -
lálgatások arról, hogy hajdanán milyen 
állathoz tartozhattak a gigászi végta -
gok. A szakemberek most a titokzatos
őslény testének többi maradványát is
megtalálták és megállapították, hogy a
teremtmény még annál is furcsább volt,
mint azt korábban gondolták. „Ki de -
rült, hogy az egyik legbizarrabb dino -
szaurusszal van dolgunk, amelynek kül -
seje túlszárnyalja a képzeletünket” –
fogalmazott Yuong Nam Lee, a Na ture 
című folyóiratban közölt tanulmány
ve zetője, a dél-koreai Geotudományok 
és Ásványi Erőforrások Intézetének
(Kigam) igazgatója. Fél évszázadon
ke resztül a kutatók mindössze annyit
tudtak a teremtményről, hogy hatal -
mas, mintegy 2,4 méter hosszú alkarjai 
voltak, amelyek három darab szintén
méretes karomban végződtek. Az ős -
lény neve, a Deinocheirus mirificus is
szokatlan, rémisztő kezeket jelent. Az

állat külsejére vonatkozó találgatások
a zsákmányát hatalmas karmaival meg -
ragadó, T-Rex típusú ragadozótól kezd -
ve egészen a méretes karjaival a fákon
himbálódzó óriási, lajhárszerű állatig
terjedtek – írja az MTI. A Mongóliá ban
feltárt két, szinte teljesen épp csont -
váznak köszönhetően azonban most
vége a spekulációknak. A nemzetközi
szakemberekből álló kutatócsoport sze -
rint a Deinocheirus mirificus hatalmas
volt: a majdnem öt méter magas és or -
rától a farka hegyéig nagyjából 11 mé -
ter hosszú állat hat-hét tonnát nyomott
és testén itt-ott tollak meredeztek. Meg -
nyúlt feje a kacsáéra emlékeztető csőr -
ben végződött, nem voltak fogai és há -
tán hatalmas „vitorlát” hordozott. A
mintegy hetven millió évvel ezelőtt élt
teremtény a mai struccok ősi rokona
volt. Az állat rövid és zömök lábai ha -
talmas lábfejekben végződtek, ame lye -
ken a karmok közti széles, lapos cson -
tok akadályozták meg, hogy a dino -
szau rusz elsüllyedjen az élőhelyéül
szol gáló vizenyős területek mocsaras
talajában. A lábak és a döntött széles
csípő alapján a kutatók arra jutottak,
hogy az állat valószínűleg nagyon las -
san mozgott. Gyomortartalmából a szak -
emberek arra következtettek, hogy nö -
vényekkel és hallal táplálkozott: erős
nyelve segítségével tudta felszívni a
táp lálékot a folyók és tavak aljáról. „Ko -
rábban nem voltunk tisztában a funk -

ciójukkal, de most úgy véljük, hogy a
ha talmas karmokkal ellátott hosszú al -
karok az édesvizekben előforduló fű -
szerű növények kiásására és begyűj té -
sére szolgáltak” – idézte Lee-t a BBC
News.

Ókori gondolat
VÍZSZINTES:  1. Aeneas Sylvius

gondolatának első része. 14. Ponto -
san megállapított eljárási forma. 15.
Útjára bocsátó. 16. A lehetőség teheti.
17. Vaskezű, örmény uralkodó volt.
18. Zágráb lakói! 19. Maró anyag. 20.
Kenetlen! 21. Loch ...; skót tó. 23. Rég
élt előd. 25. Bolyhozott gyapjúszövet.
28. Jelzett rész! 29. Üres a busz! 30. A
karzat része! 32. Olyan, mint a róka.
34. Pecunia non ...; A pénznek nincs
szaga. 36. Madagaszkári félmajom.
38. Csillagkép. 39. Hamis. 41. Idegen
Éva. 42. Korai gyümölcs fejlődik be -
lőle. 44. Vezet, rendez. 46. Határo zó -
rag, a -ről párja. 47. In ter city (röv.). 48. 
Előtag: azonos-, egyenlő-. 49. Hata -
lom jelző. 50. Londoni villamos. 52.
Nehezék a kútgém végén. 55. Páratlan
lelkű! 56. Kattogni kezd! 57. ... ipso;
eleve. 59. A szép pap című regény író -

ja (Goffredo). 61. Indíték. 62. Francia
filmrendező (Jacques). 64. Beinal! 65.
Jód és titán vj. 68. ... Appia; órómai út.
70. Kis mértékben. 72. Angol férfinév.
74. Jó szagú. 76. Még el nem döntött
kérdés jelzője.

FÜGGŐLEGES: 1. Műkedvelő.
2. Zambiai, ománi és német gkj. 3.
Tartozása van. 4. Füstölt sonka. 5. Do -
hányáru. 6. Orosz zongoraművész (Ja -
kov). 7. Ot tawa polgárai! 8. Jon An -
der son együttese. 9. Királyi szék. 10.
Több időt tölt el valahol. 11. Szintén.
12. Esőben való tartózkodás. 13. Belga 
és togói gkj. 17. ... okáért; éppen azért.
20. Végső formát kialakít. 22. A be -
széd eleme. 24. Laktató, kiadós. 26.
Tá bori löveg. 27. Koldus ... királyfi
(Mark Twain). 29. Bűnt beismerő. 31.
Kipling farkasvezére. 33. Mikes Kele -
men szülőhelyéről származó. 35. Eszik 
a nyáj. 36. A gondolat befejező része.
37. Jegyzetel. 40. Betolat! 43. Szemé -
lyes névmás. 44. Ritka női név. 45.
Néma Zita! 48. Kettőzve: malájföldi
fa. 51. ... culpa; Az én vétkem. 53.
Opus (röv.). 54. Keményítő tartalmú
ragasztóanyag. 58. Nagyszülő (bec.).
60. Tápláló. 62. Nyugat-szamoai pénz.
63. Mihók mesetársa. 66. Elefántcsont.
67. Napszak. 69. Ehhez hasonló
(irod.). 71. Iskola (röv.). 72. Thaiföldi,
jemeni és osztrák gkj. 73. Olasz és tö -
rök gkj. 75. Határozott névelő. 76. Né -
ma Nóra!

   Szerkesztette: Csatlós János
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A Húsvét-sziget őslakosai
elhajózhattak Dél-Amerikába

Már jóval az európaiak érkezése előtt kapcsolatban állhattak a
Húsvét-sziget őslakosai a dél-amerikai indiánokkal - derítették ki dán 
kutatók, akik úgy vélik, hogy a sziget lakói valószínűleg képe sek
voltak megtenni a Dél-Amerikába vezető több hetes, mintegy 4 ezer
kilométeres tengeri utat.

Anna-Sapfo Malaspinas, a Kop pen -
hágai Egyetem Genetikai Intézetének
kutatója, a Cur rent Bi ol ogy nevű szak -
lapban megjelent tanulmány vezető
szerzője emlékeztetett arra, hogy a ko -
rai kultúrák gyakorta tettek hasonló fel -
fedező utakat.

A régészeti adatok szerint a Hús vét-
 szigetre az első polinéziai telepesek -
több tucat férfiból, nőből és gyer mek -
ből álló csoport - i. sz.1200 környékén
érkeztek. Az ő leszármazottaik építet -
ték a szigeten található mintegy 900 mo -
numentális kőszobrot. Ugyan a sziget
lakosai számára heteket vehetett i gény -
be akár a legközelebbi lakott terület el -
érése is, több bizonyíték van arra, hogy 
a Húsvét-sziget lakosai nem éltek tel -
je sen elzárva a világ többi részéről. A
régészek már többször bukkantak o lyan
növények maradványaira, amelyek az
amerikai kontinensen őshonosak, mint
például az andoki édesburgonya. Ezek

a leletek az európaiak megérkezését meg -
előző időkre datálhatóak.

A dán kutatás 27 Húsvét-szigeti ősla -
kos génállományát vizsgálta. Ered mé -
nye ik szerint a sziget lakói 19-23 ge -
nerációval ezelőtt, vagyis nagyjából 1300
és 1500 között kapcsolatban álltak a dél-
 amerikai őslakosokkal. A ma élő Hús -
vét-szigeti őslakosok génjei 76 száza -
lékban polinéziai, 8 százalékban ősla kos
amerikai és 16 százalékban európai e -
redetet mutatnak (a sziget lakói csak
1850 környékén kezdtek vegyülni az
európaiakkal).

Az eredményekből két lehetséges for -
gatókönyv következik: vagy a sziget la -
kói mentek Dél-Amerikába, vagy az a -
merikai indiánok a Húsvét-szigetre. A
kutatók szerint valószínűbb az első vál -
tozat, ugyanis a szigetről jóval köny -
nyebb elérni a kontinenst, mint for dít -
va. A Húsvét-szigetről indulva egy több
hetes tengeri út árán viszonylag biz to -

san elérhetőek Dél-Amerika partjai, a -
zonban onnan indulva a sziget egy sze -
rűen túl kicsi célpont ahhoz, hogy köny -
nyedén fellelhető legyen. Ezért lehet -
sé ges az is, hogy az első európai felfe -
de zők csupán viszonylag későn, 1772-
 ben kötöttek ki a szigeten.

A Cur rent Bi ol ogy legújabb száma
emellett egy másik bizonyítékot is fel -
hoz a Húsvét-szigetiek és az amerikai
őslakosok közti kapcsolat bizonyí tá sá -
ra. A szintén a Koppenhágai Egyetem

Genetikai Intézetében dolgozó Eske
Willerslev társaival két olyan emberi
koponyát vizsgált, amelyek a Bra zíli á -
ban őshonos botokudó törzshöz tartoz -
nak. Az eredmények szerint a két ko -
ponya teljes egészében polinéziai gén -
ál lományt mutat. Vagyis a polinéziai ős -
lakosoknak valamilyen módon el kel -
lett jutniuk a mai Brazília területére -
mindez alátámasztja a Dél-Amerika és
a Húsvét-sziget közötti kapcsolat elmé -
letét. (mult-kor)

Hatvannyolc napot adnak
az első marsi telepeseknek

Saját zöldségeik okozhatják a Mars első emberi gyarma to sí tó i nak
a vesztét, figyelmeztet egy amerikai tanulmány. A Mars One pro jekt
lényege, hogy nem tervez visszaúttal a küldetésre jelent ke zők
esetében, akiknek így hosszútávra, lényegében életük végéig kell
berendezkedniük a vörös bolygón. Egy új tanulmány szerint ez az idő
koránt sem lesz olyan hosszú, a jövő gyarmatosítói már 68 nap után
elkezdenek haldokolni.

Aki nem ismerné a tervezetet, a Mars
One egy globális televíziós show mű -
sor lesz, ami a közvetítési jogok ér té -
ke sítéséből szedi össze a Mars-u ta zás
megvalósításához szükséges tőkét. A
Bas Lansdorp által alapított kezde mé -
nyezés 2014 nyarán már társult az En -
demol csoport egyik tagjával, így 2015 
elején várható az első válogatásokról
készülő adások sugárzása. Közel 140
országból fogadtak jelentkezéseket, a
több mint 200.000 nevezőből a regio -
ná lis válogatáson a Mars One május ban
705 embert juttatott tovább a második
fordulóba. Újabb két kiválasztási for du -
lót követően 2015 végére 28-40 poten -
ci ális gyarmatosító áll a Mars One szol -
gálatába. Hét évnyi kiképzést köve tő en
a közvélemény választhatná ki a „dön -
tősök” közül a Marsra indulók első cso -
portját, akik - ha sikerül a cégeknek
összeszedni a megfelelő pénzösszeget
- 2024-ben érkezhetnek meg az előre
összeszerelt Mars-bázisra. A csapatok
kétévente indulnak, minden expedíció
négy űrhajóst foglal magába.

Az amerikai MIT tudósa, Syd ney
Do és munkatársai a múlt héten Ka na -
dában megtartott Nemzetközi Űrrepü -
lé si Kongresszuson arra figyelmez tet -
tek, hogy az életfenntartó rendszereket
és a lakrész megoldásait nem vizs gál -
ták meg kellő alapossággal. A csoport
számítógépes szimulációi szerint a Mars

One által javasolt növénytermesztő rend -
szer túl sok oxigént fog termelni, 68 nap
alatt olyan szinteket alakítva ki, ami már
mérgező a „telepesekre” nézve. „A meny -
nyiben a terményekkel fedezik a léte -
sítmény teljes élelmiszer ellátását, a
rendszer által termelt oxigénszint nem
lesz biztonságos” - foglalta össze e red -
ményeiket Do.

Az amerikai csoport azért is kri ti zál -
ta a Mars One-t, mert szerintük a Föl -
dön működő ellátási technológiák a Mar -
son nem fognak megbízható működést
biztosítani. Jelenleg nincs olyan oxigén
eltávolító technika, ami bizonyított vol -
na az űrben, emelte ki Do. Ugyanez i -
gaz a víz újrahasznosításra is, a Nem -
zetközi Űrállomásra tervezett módszer
a vizeletből történő víz kinyerésre a Föl -
dön működött, a súlytalanságban be kö -
vetkező csontsűrűség vesztés követ kez -
tében azonban megnövekszik a kalci -
um mennyisége a vizeletben, ami a rend -
szer meghibásodásához vezető lerakó -
dá sokat eredményezett.

Lansdorp mindezek ellenére opti mis -
tán nyilatkozott, mondván, bőven van
még idejük ezeknek a problémáknak az
orvosolására 2024-ig. „Sok megoldás -
ra váró probléma van a jelen és az em -
beri Marsra szállás időpontja között, az 
oxigénkivonás azonban egyértelműen
nem tartozik ezek közé” - tette hozzá.

(sg.hu)

Óvatosnak kell lennünk a
mesterséges intelligenciával?
A számítógépek még nem tudják megérteni az intuíciót és a sze -

relmet, de ez hamarosan megváltozhat. Vajon valóban kell tarta nunk
a mesterséges intelligencia erejétől és elterjedésétől?

Elon Musk, a Tesla autógyártó cég
vezetője és egyben a SpaceX ma gán-
 űrügynökség alapítója meglehetősen
érdekes véleményt fogalmazott meg a
mesterséges intelligencia kapcsán. A
menedzsert az MIT AeroAstro Centen -
nial Sym po sium nevű rendezvényén
kérdezték meg arról, hogy ő személy
szerint miként gondolkodik a mes ter sé -
ges intelligencia fejlődéséről.

Musk ahelyett, hogy az önállóan
közlekedő és még a bevásárlásokat is
elintéző gépkocsikról kezdett volna be -
szélni inkább a mesterséges intelli gen -
cia által jelentett veszélyekre próbálta
meg felhívni a figyelmet. A vezető kö -
zölte: ha meg kellene határoznia, hogy
mi jelentheti a legnagyobb fenyegetést
az emberiségre nézve, akkor való szí nű -
leg a mesterséges intelligenciát válasz -
taná. Úgy gondolja, hogy nagyon óva -
tosan kellene foglalkozni a gépek in -
telligenssé tételével, azzal ugyanis dé -
monokat idézünk meg.

Shmuel „Mooly“ Eden, aki az In tel -
nél az eszközök természetes mód sze -
rek kel (beszéd, mimika, gesztusok) va -
ló vezérléséért felel viszont azt az ál -
láspontot képviseli, hogy ugyan az em -

ber el fogja veszíteni a mesterséges in -
telligencia elleni küzdelmet, ugyan ak -
kor élvezhetjük majd a folyamat elő -
nyeit is. Eden szerint 2030-ban a kor -
szerű IT egyenrangú fél lehet az em be -
rekkel. Már 15 év múlva olyan szá mí -
tógé pe ink lehetnek, amelyek felvehe -
tik a ver senyt az emberi agy képessé -
ge ivel. Amennyiben azt nézzük, hogy
az emberi agy az elmúlt évszázadban
miként fejlődött és ezt összehason lít -
juk azzal, hogy milyen gyorsan fejlőd -
tek a számítógépek, akkor meg kell ál -
lapítanunk, hogy végül az emberi agy ve -
szíteni fog a számítógéppel szemben.
„Természetesen számos téma van, a -
mik még nincsenek lefedve, ezek az ér -
zelmek, az intuíció, a szerelem, a kü lön -
böző értékek. De ha valaki pontosan
meghatározná ezeket a dolgokat, akkor 
be lehetne programozni rájuk a szá mí -
tógépeket. Ez kísérteties? Talán. De egy -
úttal lenyűgöző is” - ecsetelte Shmuel
„Mooly“ Eden. A szakember a nem zet -
közi IT-szak ma egyik legbriliánsabb
képviselője, 1982 óta dolgozik az In tel -
nél és meghatározó szerepe volt a Pen ti -
um M, valamint a Centrino processzo -
rok kifejlesztésében. (sg.hu)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

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

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

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

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!

 7 ok, amiért fontos a jó alvás
Az elegendő mennyiségű és minőségű alvás rendkívül fontos

szerepet játszik az egészség megőrzésében. Ha huzamosabb ideig
keveset vagy nyugtalanul alszunk, az előbb-utóbb meglátszik
majd a szívműködésünkön, a súlyunkon és a lelkiállapotunkon
egy aránt, de ezen kívül még egy sor más dologra is negatív ha -
tással van.

Aki jól alszik, az nappal is 
jobban érzi magát. A kipi -
hent ség segíti a szervezet ab -
ban, hogy napközben meg fe -
lelően ellássa a feladatát, a
nyugodt és elegendő meny -
nyiségű éjszakai alvás pedig
többek között az agy számára 
nélkülözhetetlen a ki egyen -
súlyozott működéshez.

1. Karbantartja a memóriát
Az agyunk meglepően aktív alvás közben is, de egészen más fajta tevé keny -

séget végez, mint az ébrenlét során. Ilyenkor rendszerezi az előző nap „tanul -
ságait”, ekkor ágyazódnak be a frissen tanult dolgok. Éber állapotban a tanulást a 
gyakorlás, az ismétlés segíti legjobban, de ha ezt nem egészíti ki az éjszakai
agymunka, akkor a nappal kifejtett erőfeszítések zöme kárba vész. Nem használ
tehát sokat hosszú távon, ha akár a munkával, akár a tanulással töltött órákat az
alvás rovására nyújtjuk meg.

2. Meghosszabbítja az életet
Aki sokat alszik, keveset él – tartja a mondás. Ez nem csak abban az ér -

telemben igaz, hogy aki ágyban tölti az ideje nagyobb részét, az kimarad az élet
forgatagából, hanem úgy is, hogy évekkel megrövidül ettől az élete. De nemcsak 
a túl sok, hanem a túl kevés alvás is ide vezet. Az elégtelen mennyiségű alvás
rontja az életminőséget, stresszhez és különféle betegségekhez vezet hosszú
távon, aminek a végeredménye az, hogy jóval hamarabb kell majd örök álomra
hajtanunk a fejünket.

3. Gyulladások és fájdalmak
Kutatásokkal bizonyították, hogy ha valaki nem alszik eleget – napi 6 órát,

vagy ennél is kevesebbet tölt pihenéssel –, a vérében felgyűlnek azok a fehérjék,
amelyek gyulladáshoz vezetnek. Ezek a proteinek közvetlen kapcsolatban áll -
nak a szívbetegségek, diabétesz, reuma, stroke kialakulásával és felelősek az idő
előtti öregedésért is.

4. Kreatívabb az, aki eleget alszik
Nagyon pihent vagy – szokták mondani akkor, ha valamilyen különlegesen

jó vagy szokatlan viccet, poént süt el valaki. Az ilyen megnyilvánulás a kreati vi -
tás jele, márpedig az alkotóerőre, az agy asszociációs képességeire óriási be -
folyással van, hogy mennyi időt hagyunk neki regenerálódásra, az információk
rendszerzésére. Ezt a tevékenységet alvás közben végzi az agy, ezért aki nem
alszik eleget, az jócskán veszít kreatív képességeiből. Márpedig ezekre az élet
részét képező, mindennap zajló versenyben igen nagy szükség van.

5. Erősebbé tesz
A Stan ford Egyetem kutatói az egyetemi bajnokságban részt vevő fiatal

futballisták között végeztek el egy olyan felmérést, amely azt vizsgálta, hogy
milyen hatással van az alvás a sportteljesítményre. A nem túl meglepő végered -
mény szerint azok a sportolók, akik legalább napi 10 órát aludtak 7-8 héten át,
sokkal gyorsabbak voltak, hamarabb regenerálódtak, és kevésbé gyötörte őket
izomláz és fáradtság a kimerítő edzések és mérkőzések után.

6. Az alvás fogyaszt
Ha diétára adod a fejed, nem elég összeválogatni a megfelelő ételeket, és

fegyelmezetten, meghatározott időben és mennyiségben fogyasztani azokat. Az
eredményes fogyáshoz a kiegyensúlyozott és elegendő mennyiségű alvás éppen
olyan fontos, mint a kalóriaszegény, egészséges étrend vagy a rendszeres test -
mozgás. A Chichagói Egyetemen végzett kutatás során a szakemberek azt vették 
észre, hogy azoknak a szervezete, akik jól és eleget alszanak, egységnyi idő alatt
több zsírt éget el, mint azoké, akik nem fordítanak elég időt az éjszakai pihe -
nésre. Az utóbbiak főleg az izmaik tömegét vesztették el, miközben a testzsírjuk
alig csökkent. Ez megint csak az agy éjszaki működésével függ össze: alvás köz -
ben ugyanis számos, az emésztésért és éhségérzetért felelős anyagok kiválasz -
tását kontrollálja az agyunk. Ha nem alszunk eleget, akkor az agy ezt a funk ció -
ját sem tudja kellő mértékben ellátni.

7. Oldja a stresszt
Az alvás minden másnál jobban vezeti le a napközben felgyülemlett feszült -

séget és stresszt. Ha ez nem történik meg és állandósul a kialvatlanságból fakadó
magas stressz-szint, akkor az hosszú távon káros következményekkel járó
magas vérnyomást eredményezhet, és emelheti a vérben a szív- és érrendszeri
megbetegedésekért is felelős koleszterinszintet. (nlcafe)
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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.

APRÓHIRDETÉS

• Az IRIS virágüzlet eladót keres.
Tel. 0726/195337.

• ELADÓK mangalica malacok
(kb. 10 kilósak), 250 lej darabja. Koltó
100. szám, tel. 0755/262914.

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

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

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
datjuk, hogy a drága édesanya, nagy -
mama, anyós

GERGELY EMMA
okt. 27-én életének 77. évében

elhunyt.
Emléke szívünkben örökké élni

fog.
Köszönetet mondunk mindazok -

nak, akik elkísérték utolsó útjára.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

KOZMA ISTVÁN (PISTA)
temetésén tiszteletüket tették,

fáj dalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik a drága

SZAPPANYOS ADRI néni
temetésén részt vettek, sírjára vi -

rágot helyeztek és részvétüket nyil -
vánították.

A gyászoló család

Őszinte részvétünk a Szappa nyos
családnak

ADRI néni
elhunyta miatt érzett fájdalmá -

ban.
A Forgács és Isky család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nagybánya-óvárosi református
kórus tagjai őszinte részvétüket fe -
jezik ki Dali Nagy Emese karnagy -
nak szeretett nagymamája elhunyta
miatt érzett féjdalmában.

Nyugodjon békében.

Őszinte részvétünk a gyászoló
csa ládnak a szeretett túratárs

SZÉKELY JUTKA
elhunyta miatt érzett fájdalmuk -

ban.
Ildi, Ottó, Norbi, Ágiék és Öcsi

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben fájdalommal emlé -
ke zünk okt. 31-én 7 éve, hogy a
drá ga jó férj, szerető édesapa,
nagyapa és após

METZ GYŐZŐ
örökre eltávozott szerettei köré -

ből. Az évek telnek, de szerettünk
szí vünkben és lelkünkben örök re
megmarad. Legyen áldott és bé kés
örök pihenésed.

Családja

No vem ber 5-én két éve, hogy sze -
retett feleségem

RACOLTA OLGA JULIANNA
szül. Károlyi

örökre itt hagyott. Emlékét szí -
vé ben őrzi férje, Racolta Nelu.

Fájó szívvel emlékezünk, novem -
ber 3-án lesz 9 éve, hogy a szeretett
férj, édesapa és nagyapa

MEZEY JÓZSEF
örökre eltávozott. Nyugalma le -

gyen csendes, emléke áldott.
A bánatos család

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!

 Őszi kézműveskedésre...
...Kézmíves Szombatra várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, no vem ber

1-én, szombaton 11 és 14 óra között a Teleki Mag yar Házba. Vendégeink a szat -
márnémeti Borókagyökér Egyesület kézműves mesterei! Lesz tökfaragás, ké -
szít hettek tökmuffint, őszi lámpásokat, valamint tököcskéket gyöngyből és tex -
tilből. Feltétlenül legyen nálatok KÉS vagy BICSKA, valamint egy kisebb BE -
FŐTTES ÜVEG! Költséghozzájárulás 3 LEJ.

***

Ha te is cserkész szeretnél lenni
ITT AZ IDŐ!

Most jelentkezz! No vem ber 9-én, vasárnap 16 órára várunk a Teleki Mag yar
Házba!

Hangsúlyosan a II-V (VI). osztályos fiúk-lányok jelentkezésére számítunk!
Érdeklődni lehet Markó Hajninál, a 0740-751490 telefonszámon.

Harmadik negyedévi keresztrejtvény-pályázatunk
Megfejtések
Július: 1. ... annak a fiatalembernek a burkában él, aki előtt ő volt. 2. ... ma gá -

nos madár, amely dallal hívja ismeretlen szerelmesét. 3. ... de ránk hagyják, hogy
felfedezzük kisszerűségüket. 4. ... annak az asszonynak, akinek ezerszer is min -
dent megígértünk.

Augusztus: 1. ... de minden férj úgy véli, hogy azt ő nyerte el. 2. ... az osto -
bák nál pedig a hiányokat pótló előnyöket vizsgálják. 3. ... hogy gyűlöljék, de még
inkább, hogy megszeressék egymást. 4. ... hogy mindkét fél elfogadja a másikat
olyannak amilyen. 5. ... mert ha az asszony sír, könnyekkel rejti az ármányt.

Szeptember: 1. ... amely csak azért van biztonságban, mert senki sem keresi.
2. ... titkait csak az tudja kicsalni, aki jól tud rajta játszani. 3. ... érzékeny húrja, s
ha megtaláljuk, akkor már könnyű rajta játszani. 4. ... s ez az a vezércsillag, mely
után mennek, ez jelöli ki útjaikat.

Sorsoltunk

I. díj: Péter Károly - 50 lej (Nagybánya, P. Dulfu 4/21)
II. díj: Steiner Zoltán - 30 lej (Nagybánya, Victoriei 94/16)
III. díj: Köő János - 20 lej (Nagybánya)
A nyereményeket a szerkesztőségben vehetik át naponta 12-14 óráig.HÉTFŐ-PÉNTEK

– 15-21 óra között –
SZOMBATON

– 11-21 óra között –

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

* 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!

VÁSÁROSNAMÉNY GYÓGYFÜRDŐ
November 6-án, csütörtökön! In du lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház
parko ló já ból. Je lent ke zés: 0747 017580 (Cso ma Be a).
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Visszavágott a világelső 
Serena Wil liams lett a női teniszezők idei világbajnoka, miután két

játszmában, 6:3, 6:0-ra legyőzte Simona Halepet a Bajnokok
Tornája vasárnapi döntőjében. 

A szezon legjobb nyolc verseny ző jét
felvonultató idényzáró szingapúri vi a -
dal csoportkörében még a román te het -
ség diadalmaskodott 6:0, 6:2-re a cím -
vé dő amerikai világelső felett, ám a fi -
ná léban már hiába kezdett jól, a 18- szo -
ros Grand Slam-győztes gyakorlatilag
e sélyt sem adott neki az érvé nyesü lés re.

„Mindent megtettem a sikerért, nem
volt veszítenivalóm. Megtisztelő volt
számomra ilyen jó játékos el len ado gat -
ni” – fogalmazott a tengerentúli klasz -
szis a számára sorozatban harmadik, pá -
lyafutása ötödik vb-címét jelentő visz -
sza vágást követően.

„Gratulálok Serena! Te vagy a leg -
jobb” – nyilatkozta sportszerűen Halep
is a meccs végén, hozzátéve, hogy a zért
számára így is remek volt ez az elmúlt
hét, szereplését pedig álomszerűként jel -
lemezte. Mint ismert, ő a sportág tör té -
netének harmadik romániai tenisze ző -
je, akinek sikerült kiharcolnia a Baj no -

kok Tornáján való részvételt, ahol bra -
vú ros eredményeket tudhat maga mögött.

Azok után, hogy a csoport első he -
lyéről kvalifikált az elődöntőbe – és gya -
korlatilag „magával vitte” Serena Wil -
liamset is – a másik ágról továbbjutott
lengyel Agnieszka Radwanskát (6.) is
sima 6:2, 6:2-re verte, miközben az a -
merikait alaposan megizzasztotta a dán 
Caro line Wozniacki (8.). „Azt hiszem,
hogy ez volt a tökéletes meccsem” – mu -
tatott rá, hozzátéve, hogy egyáltalán nem
számított rá, hogy a fi ná léba jut.

A mostani sikerének köszönhetően
viszont mától már ismét a 3. helyen rang -
sorolják, és a volt teniszező, Ruxandra
Dragomir szerint akár világelső is le -
het a jövőben. Románia Da vis-kupa csa -
patának kapitánya, Andrei Pavel a Di -
giSportnak nyilatkozva mutatott rá, hogy
bízik abban, hogy jövőre is a Bajnokok 
Tornáján szurkolhat Halepnek.

(A Krónika nyomán)

„Francialeckét” vett a Nagybányai HCM 
Kategorikus 34-24 arányú veresé get

szenvedett Franciaországban a Metz el -
len a Nagybányai HCM a női kézi lab -
da-Bajnokok Ligája csoportkörének hét -
végi, második fordulójában. 

A román bajnoktól már a hazai pont -
vadászatból is látni lehetett szokatlanul 
gyenge teljesítményt, ám ha „döcögő”
támadásukat kompenzálva korábban
többször is sikerült kibekkelniük a pon -

tokat, ezúttal a védelmük is „több seb -
ből vérzett”. Az eredménytelenség mi -
att a D cso portban kétpontos HCM a 3.
helyére csúszott vissza a Larvik (4 pont)
és a Metz (2 pont) mögé. Jelenleg csak a
mostanáig még nyeretlen lengyel Lub -
lint előzi meg. Utóbbi 28-23-ra kapott
ki hazai pályán a romániaiakkal ok tó -
ber 31-én megmérkőző norvég alaku -
lat tól. (Krónika)

Bajnokverés Vásárhelyen
A Steaua Kovács István játékvezetőt okolja

Marosvásárhelyen hagyta mind há -
rom pontot a címvédő Steaua labda rú -
gócsapata: az élvonalbeli labdarú gó-
 bajnokság 12. fordulójában 1-0-ra ki ka -
pott az ASA-tól.

A mérkőzés egyetlen találatát A xente
szerezte az 54. percben, ám a kö zép -
pontba nem ő, hanem Kovács István
játékvezető került, akinek döntéseit a
bukarestiek hevesen kritizálták. A ro -
mán bajnok hivatalos honlapján „rém -
álomként” jellemezte a találkozót – a
klub szerint a nagykárolyi sípmester
már máskor is hátrányt okozott nekik
döntéseivel, és „hibáival ezúttal is be -
folyásolta a végeredményt”.

A vitatott helyzeteket sorolva meg -
említik, hogy Muresan könyökkel o ko -
zott nyílt sérülést Rusescunak, majd
Sepsi szállt bele Pappba, és Stăncioiu 
kapus szabálytalansága is büntetlenül 
maradt, miközben a Steauás Pârvu les -
cut úgy állította ki a 88. percben, hogy
nem utolsó védőként követte el a sza -
bálytalanságot Bumbábal szemben.

„A Tănase elleni esetnek büntetőt
és a kapus kiállítását kellett volna ered -
ményeznie, de ez nem történt meg” –
nyilatkozta Costel Gâlcă, a fővá ro si ak
vezetőedzője a találkozó után. And rei
Prepelită, a Steaua középpályása azt
állította, hogy Kovács a szünetben be -
ismerte egyik tévedését.

Cristian Pustai, az ASA szakve ze -
tője ugyanakkor „nem látott durva já -
tékot”. „Szerintem nem mondhatjuk,
hogy a játékvezetés befolyásolta az e -
red ményt. A játék a labdára össz pon -
to sul, a szerelések pedig csupán ener -
gi kusak voltak” – nyilatkozta a lefú -
jást követően, rámutatva, hogy nem
véletlenül nyertek, hanem megdol goz -
tak a három pontért, amellyel ismét
felzárkóztak az élmezőnybe.

A 12. forduló másik vasárnap esti
mérkőzésén a Dinamo hazai pályán
3-2-re nyert a Iasi el len. A Steaua ve -
re sége ellenére, 28 ponttal továbbra is
éllovas, a 26 pontos Kolozsvári CFR- t 
előzve. Az ASA 22 ponttal rendel ke zik.

NŐI KÉZILABDA NEMZETI LIGA

Papírforma győzelem
A franciaországi hidegzuhany után

bizonyítani akartak a lányok (már akik
egészségesek és bevethetőek voltak) a
ha zai közönség előtt, azonban tuda tá -
ban vannak annak a ténynek, hogy bár
a zilahi HC jó csapat (a Brassó elleni
döntetlenjük eklatáns példa erre, no meg
nem akárki irányítja őket a kispadról,
hanem a ro man női válogatott szö vet -
ségi kapitánya, Gheorghe Tadici), de a
pénteki ellenfél mégiscsak a sokszoros
norvég- és Európa bajnok,  Larvik lesz, 
sokkal keményebb dió!

A mérkőzést magabiztos (ám elég sok
hibával tarkított) játékkal a nagy bá nyai
HCM nyerte 30 – 24 (15 – 10) arány -
ban, olyannyira magabiztosan, hogy a
vendég zilahiak egyszer sem vezettek
a mérkőzés során, döntetlen is csak egy -
szer volt (3 – 3 a hatodik percben). Vi -
szont örvendetes, hogy a vendégcsapat 
Nagybányáról kölcsönadott játékosai
nagy kedvvel és jól játszottak. Tadici
mester a sajtótájékoztatón kijelentette,

hogy alkalomadtán, a sok sérült nagy -
bányai sztár pótlására azonnal vissza -
szolgáltatja őket a HCM-nek. 

Nagybányai HCM – Zilahi HC 30 
– 24 (15 – 10)

„Lascăr Pană” sportcsarnok, kb. 1500
néző. Sok hibával vezette: Claudiu Go -
rina és Flo rin Melencu (mindketten Cra -
iova). Büntetődobások: 5 – 4 (5 – 3, Pu -
iu kihagyta). Kiállítási percek: 6 – 12.

Nagybányai HCM: Ungureanu
(6+1), Cetăteanu (5), Arenhart (7) –
Da vy denko 8 (2), Nechita 4, Gieror gji -
jevska 3, Buceschi 3 (2), Szűcs 2, Ar -
dean E lisei 2, Herrem 2, Makeeva 2,
Lobach 2, Marin 1, Tiron 1 (1), Tatár.
Edzők: Costică Buceschi, Kovács Mag -
da és Ioan Belu.

Zilahi HC: Cheta (9), Inculet (1) –
Constantinescu 7 (2), Maior Pasca 4,
Puiu 4, Bardac 4, Pintea 3, Trif 2,
Carligeanu, Cicic, Ciobanu, Turcas,
Rob, Ciunt. Edzők: Gheorghe Tadici
és Elena Tadici. (simsán)

FIFA: Hiba volt Messit a legjobbnak választani
Miközben Oroszországban a 2018-

 as labdarúgó-világbajnokság hiva ta -
los logójának bemutatóját tartották,
Sepp Blatter egy interjúban vissza -
kapcsolt a nyáron rendezett brazíliai
tornára. A Nemzetközi Labda rúgó- -
szö vetség (FIFA) elnöke szerint hi -
bás döntés volt Lionel Messit díjazni
a vb legjobbjának járó Arany lab dá val.

Németország a finálé hossza bbítá -
sá ban 1–0-ra legyőzte Argentínát, de
a legjobb játékos elismerést a Barca
ásza söpörte be, bár ez aligha vi gasz -
talta. A közvéleményt megosztotta a
döntés, a legtöbben egy győztes né -
metnek adták volna az MVP-címet. 

Hónapokkal a finálét követően

Sepp Blatter, a FIFA első embere úgy 
nyilatkozott, nem volt jó döntés Mes -
sinek adni a díjat. 

„Azt hiszem hibás döntést hozott
az eljáró bizottság, magam is meg le -
pődtem. Tíz játékos közül válasz tot -
tak, mindannyian pályára léptek a fi -
náléban.”

Blatter azt is hozzátette, hogy sze -
rinte Manuel Neuer érdemelte volna
ki leginkább a díjat, mert folya ma to -
san kiemelkedő teljesítményt nyúj tott
a vb első mérkőzésétől az utolsóig.

Gérard Houllier, a vb Arany lab -
dáját odaítélő 13 fős bizottság tagja a
finálé után néhány nappal meg in do -
kolta a döntést.  

Hiszen Romániában vagyunk... 
Costel Gâlcă, a Steaua labda rú gó ed -

ző je nem tudja, miért be szélt Nagy Mik -
lós partjelző magyarul Sepsi Lászlóval, 
a házigazda Ma rosvásárhelyi ASA hát -
védjével a vasárnapi bajnoki mér kő zé -
sen, hiszen „Romániában va gyunk”.

A bukaresti szakvezető erre vonat ko -
zó nyilatkozata természetesen mint „ér -
dekes leleplezés” jelent meg a Prosport 
újság honlapján, fittyet hányva arra a
tényre, hogy a többnyelvűség teljesen
megszokott jelenség a sport világában.

Gâlcă megfogalmazása alapján „lát -
ta”, amint Nagy magyarul beszél. Eb ből
a megközelítésből pedig valóban ér de -
kes ség, hogy a tréner szájról olvasva is
felismeri a mag yar nyelvet. Pedig még
játékosként a spanyol bajnokságban volt
jártas, és bizonyára, amikor egyik- má sik

találkozó során valamely román hon fi -
társával került szembe, kizárólag az or -
szág hivatalos nyelvén kommunikált ve -
lük, és még külföldi légióstársait is buz -
gón oktatta a spanyol nyelvre.

Hiszen bár Sepsi és Nagy valóban
romániai születésűek, azért a hazai sport -
életben meglehetősen színes a játé kos -
pa letta. Többféle náció képviselteti ma -
gát a pályán a klubcsapatok színeiben: e -
lég, ha például végignézzük egy ko sár -
labdameccs élő közvetítését, hallhat juk,
amint az edzők – akik szintén gyakorta
külföldiek – a legtöbbször angolul bes zél -
nek idegenlégiósaikkal.

Pedig „Romániában vagyunk”. Ta lán
Gâlcă litván kapusával, Giedrius Arla -
us kisszal is kizárólag románul kom mu -
nikál, csak mert Romániában vagyunk. 
Ilyen ez az ország: naponta hallunk más
nyelveket, mégsem értjük (meg egymást).

(Krónika)
Az oldalt összeállította:
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