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Meghívó

Petőfi emlékünnep - Koltó
 Koltó község Önkor mány zata és a

Koltó-katalini Református Egyházközség

szeretettel meghívja Önt és Ked ves Családját a
2015. szep tember 6- án, vasárnap tar tan dó
hagyo má nyos koltói Petőfi- emlékün nep re.
,,Beszél a fákkal a bús őszi szél,

Halkan beszélget, nem hallhatni meg;
Vajon mit mond nekik? beszédire
A fák merengve rázzák fejöket.”

(Petőfi Sándor:
Beszél a fákkal a bús őszi szél)

Az ünnepség
programja:

10.30-12.00 óra: Ünnepi isten tisz -
telet a református templomban.

Igét hirdet Farkas Zsolt egy ház -
kerületi közigazgatási előadó-ta ná csos
Nagyváradról

12.00-13.00 óra: Koszorúzási ün -
nepség a kastélyparkban

Beszédet mond Boldog István or -
szággyűlési képviselő.

Közreműködik a koltói református 
egyházközség kórusa

13.00-15.00 óra: Ebédszünet
15.00 óra: Szabadtéri kulturális

emlékműsor a kastélyparkban
Köszöntőt mondanak:
Csendes Lajos polgármester
Béres István - a Történelmi Mára -

maros RMDSz-szervezetének az elnöke
Bónis István parlamenti kép vi se lő
Bander József, Tiszapüspök pol gár -

mestere

Ízelítő a fellépők
köréből:

Syntia - székelyudvarhelyi popé ne -
kesnő

Tulipán - szilágynagyfalui dal cso -
port

Koltói Somfa együttes

Koltói cigánytánc
Sárospataki 8kor Színház mű vé -

szei

Sztárvendégünk:
Péter-Szabó Szilvia -

énekesnő
Támogatók:
Bethlen Gábor Alap
Communitas Alapítvány
Koltó közseg Önkormanyzata
Agape Alapítvány, Koltó
Koltó-katalini Református Egy -

ház közseg
A szervezők fenntartják a műsor -

változtatás jogát!

Jönnek a képzőművészek...
E hónap 31-én angol, német, mag yar és román

képzőművészek részvételével jubileumi tájképfestő
tábor nyitja meg kapuit Felsőbányán.

A 20. alkalommal rendezendő két he -
tes táborban több olyan külföldi és ha -
zai művész vesz részt, aki eddig min den
év szeptemberében jelen volt, és most is
nagy lelkesedéssel készül. Nem csak a
korábbi résztvevők, hanem újabb ta gok
is szívesen jönnek el, sőt, még többen je -
lentkeztek kül- és belföldről egyaránt,
de a szükséges pénzbeli támogatás a rá -
nyában csak húsz képzőművész foga -
dására van lehetőség.

A tábor szakmai vezetője Véső Ágoston 

Munkácsy-díjas festőművész, aki 1996-
 ban Tőkés László püspökkel együtt in -
dította el a Nagybánya Képzőművészeti 
és Kulturális Egyesületet. Az alko tó tá -
bor első alkalommal Magyaraláposon
működött, majd a felsőbányai Bódi-tó -
nál és környékén folytatta termékeny
munkáját, miszerint eddig nem ke ve sebb, 
mint 300 alkotás született.

A jubileumi kiállításról egye süle tünk
kuratóriuma a későbbiekben fogja tu dó -
sítani a kedves érdeklődőket. (Varga Imre)

Gy. Szabó Béla:
Somfa és kőasztal (1968)

A Németh László Elméleti
Líceum a 10. Főtér Fesztiválon

Szombat, szeptember 19.

13.00 óra - Marton Lili: Taligás ki -
rály - mesejáték - a VI. osztály elő a dá -
sában (kisszínpad)

13.30-15.00 óra - Bemutatkoznak a 
Németh László Elméleti Líceum zenei
tehetségei: Farczki Dóra, Mastan Lo re -
na, Vlaszács Leó, Alföldi-Lakatos Ti bor, 
Bak Péter, Koncsárd Balázs (kisszín pad).

14.00-16.00 óra - Aranyosztály 2015., 
a IX-XII. osztályok vetélkedője 

16.00-17.00 óra - Merj és nyerj! Ve -
télkedő IX-XII-es diákok és egye te mis -
ták részére, a Németh László Líceum Di -
áktanácsának szervezésében. Bevál la -
lós vagy, és szereted a kihívásokat? Ak -
kor ez a verseny neked szól! Jelentkezz 

két barátoddal, tréfás és szórakoztató fel -
adatok megoldására! Tedd magad pró -
bára, mert aki mer, az nyer!

16.30-18.30 óra - Kosárlabda baj -
nokság V-VIII. valamint IX-XII. osz tá -
lyosok számára, a Nicolae Iorga Álta -
lá nos Iskola mag yar tagozatos diák ja i val
együtt. A bajnokságon bíráskodik: Szkiba
Sándor tornatanár és Berar Le vente

22.30 óra - Ifjúsági buli a La Mous -
tache-ban, dj. Fóris At tila

 Vasárnap, szeptember 20.

10.00-10.30 óra - Népi gyermek já té -
kok - II–IV. osztály (kisszínpad)

12.45 óra - A Németh László El mé -
leti Líceum kórusának előadása, kar -
nagy: Fülöp Gábor (kisszínpad)

Felsőbányán a Gutinului
utcában 200 m2-es központi

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ

Tel.: 0742220806.

A Németh László Elméleti Líceum sátra a tavalyi Főtér Fesztiválon

Túra
A nagybányai EKE Gutin Osztálya és a Szatmárnémeti Természetjárók 2015.

au gusz tus 30-án, vasárnap szalon na sütéssel egybekötött gyalogtúrát szer ve -
zeknek a Fokhagymás völgyén keresztül a Diósrétre. 

Találkozás 10.00 órakor a Klastromréti szobornál.
Minden természetkedvelőt szere tet tel várunk!

Tájékoztató
Az RMDSz-székház, jövő héten

(augusztus 31-e és szeptember 4-e között) felújítás miatt zárva tart.
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Máramaros szigeti
néptánctá borok

Idén is megtartottuk a már hagyományosnak mond -
ható nép tánctáborainkat a máramaros szi geti

Hollósy Házban augusztus 3-14. között.

Az első hetet a kicsiknek szántuk,
ahol közel 30 óvodás és kisiskolás ta -
nulhatott moldvai, felcsíki valamint du -
nántúli néptáncokat és népi gyer mek -
játékokat. A résztvevők furulyán is ta -
nultak, ezt követően pedig népi mes -
terségek világába kóstolhattak bele. A 

gyermekek gyöngyöt fűztek, agyagot
gyúrtak, szőttek és fontak. A táncokat
a már megszokott módon a budapesti
néptáncoktatók, Lovász Dénes és Lo -
vász Zsófia tanították, a furulyát Szé -
kely János zenetanár, a kézműves fog -
lalkozásokat pedig a szatmárnémeti

Bo rókagyökér Egyesület két mestere
tartotta, Szász Ildikó és Reiz Ágnes.

A második héten a nagyok tábora
következett, ahol a több mint 20 fiatal
a vajdaszentiványi táncokba nyert be -
tekintést. Természetesen a nagyok is fu -
rulyáztak, többen közülük az előző é -
vekben tanultakat kamaztották. A ti zen -
éves lányok egy moldvai kore o grá fiát
is betanultak, amit a II. Mára ma ros szi -
geti Szent István Napokon mu tat tak be
nagy sikerrel, a vajda szent i vá nyi tán -
cokat pedig a Főtér Fesz ti válon, a Nagy -
bányai Mag yar Napokon tán col ják el. 

A rendezvényt a Bethlen Gábor A -
lap valamint a Communitas Ala pít -
vány támogatta.

Zahoránszki Brigitta

Drágul a fűtéstechnika – Betiltják a
hagyományos gázkazánokat 

Ősztől 3000 lej fölötti összeget lesz kénytelen költeni az, aki új
gázkazánt vásárolna, vagy akinek elromlik régi hőközpontja. Egy
szeptember 26-tól életbe lépő uniós rendelkezés értelmében, csak
magas energiahatékonyságú, A+-os besorolású gázkazánok hoz -
hatóak forgalomba, ami akár 1000 lejjel is megemeli a fű tés tech ni -
kai kiadásokat.

Az uniós irányelv kivonja for ga lom -
ból a hagyományos, nyílt égésterű gáz -
kazánokat, amelyek csak B vagy C e -
nergiaosztályba sorolhatóak. A szak em -
berek szerint a lakosság számára egye -
lőre nincs ok aggodalomra, hiszen a la -
kásokban már működő hagyományos
kazánok cseréje nem kötelező, viszont
a boltok polcairól fokozatosan eltűn nek

a régi készülékek és cserealkatrészek.
Előfordulhat, hogy pár hónap múlva már
egy viszonylag új turbós kazán meg hi -
básodása esetén sem lesz lehetőség a
készülék cseréjére, csupán a kémény -
rendszer átalakításával együtt járó kon -
denzációs gázkészüléket vásárol ha tunk.
Mivel az uniós irányelv megengedi a
gyártóknak és forgalmazóknak, hogy a 
készleten lévő hagyományos kazá no -
kat értékesítsék, azok az elmúlt idő szak -
ban feltöltötték raktáraikat, így becs lé -
sek szerint egy-két éven belül válnak
hiánycikké a régebbi modellek.

Az egyik fűtéstechnika forgal mazá -
sával és karbantartásával foglalkozó cég
képviselője szerint nem érdemes elsi -
etni a kazáncserét vagy -vásárlást, mi -
vel előfordulhat, hogy a hazai alacsony 
vásárlóerőhöz igazodva sok gyártó meg -
próbál olcsón előállítani kondenzációs

elven működő kazánokat, de ez a mi nő -
ség rovására mehet. A szakember úgy
tudja, hogy az egyik legnépszerűbb
gyártó, a Viessmann már leállt a ha gyo -
mányos kazánok gyártásával, de az A -
riston jelentős készleteket halmozott fel
a régi típusú készülékekből. Ugyan ak -
kor a szakember úgy véli, időszakos kar -
bantartással és takarítással a régi ké szü -
lékek tartósabbak, mivel azokban még
használtak réz alkatrészeket, az újab bak -
ban azokat műanyagra, bakelitre cse -
rélték, aminek rövidebb az élettartama.

A kondenzációs elven működő ka -
zánok a hagyományos tűzterű kazá nok -
kal szemben magasabb hatásfokkal ü -
zemelnek, mivel az égésterméket egy 
visszakeringető rendszeren újra haszno -
sítják, így csökken a gázfogyasztás, és
ebből kifolyólag a levegőbe jutó é gés -
termék is. A fűtéstechnikai szakember
arra figyelmeztet, hogy olyan helye ken, 
ahol télen akár -30 fokig csökken a hő -
mérséklet, a kazánnak legalább 60 fo -
kos fűtővizet kell előállítania a meg fe -
lelő szobahőmérséklet biztosítására. Ha
a kondenzációs kazán nagyon nagy tel -
jesítménnyel, 55 fok fölött fut, olyan ma -
gas lesz a keletkező égéstermék hő mér -
séklete, hogy nem tud lecsapódni a ké -
szüléken belül a pára, így a kon den zá -
ciós kazánok is hagyományos hőköz -
pontként működnek.

(A Székely Hírmondó nyomán)

Egyházi hírek
* A Nagybánya-újvárosi Re for -

mátus Egyházközségből kísértük u tol -
só útjára Demeter Sándorné született
Szabad Izabella asszonytestvérünket,
a kit  77 évesen szólított magához az Úr.
Nyugodjon békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségben kötött házas sá -
got Balázs Csaba református ifjú, Ba -
log Zoltán Csaba és Nagy Amália fia és
Szabó Blanka Márta református ha ja -
don, Szabó István és Csáki Erzsébet  lá -
nya. (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.Homokszemcsék a szemben

1) Egyes statisztikai források szerint hazánkban 13 hektár erdőt vágnak ki il -
legálisan ó ránként.

Nos, ennek orvoslására a módszert a kínaiak már al kal maz zák is. Idén ezi dá -
ig, csupán egyetlen alkalommal 150 illegális favágót ítéltek é letfogytiglani bör -
tönbüntetésre.

A példát utánozni lehetne.
2) Hazánk 33 börtönében 30 000 elítéltet tartanak fogva, akik az utóbbi évek -

ben a rács mögötti állapotokra panaszkodnak, kivált azóta, amióta a fehér gallé -
rosok is gyakran egyenruhát öltenek magukra, és országnak-világnak hírül adták 
a számukra ugyancsak siralmas ,,kondíciókat”.

Hogy nem ötcsillagos szállodába kerülnek, az biztos. Ha úgy lenne, akkor
nem lenne a börtön neve börtön.

Vicsai György
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Irassa gyermekét
a Németh Lászlóba!

A következő tanévben az iskola három elő ké szítő
osztályos gyermeknek ösztöndíjat biz tosít, e gész tanév 
idejére - a MAVÁSz (Máramarosi Mag yar Vállalkozók
Egyesülete) tá mogatásával. 

Ezen kívül a délutáni programban részt vevő 0-IV.
osztályos diákok étkeztetésének (ebéd) anyagi költ sé geit is biztosítja - az
Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület által elnyert pá lyázat segítségével. 

Továbbá: a Németh László Elméleti Líceumban mindennemű kulturális,
sport és szó rakoztató foglalkozás ingyenes, óvodától XII. osztályig, az iskola
megtéríti diákjainak a versenyeken való részvételi díját és útiköltségét  - a
Schola Pa ren tis Egyesület hozzá já ru lásával.

Az iskola ugyanakkor megtéríti a vidékről ingázók teljes útiköltségét és a
tömegközlekedéssel érkező k havi bér letének 50%-át.

Iratkozni lehet az iskola titkárságán: Luminişului utca, 1. szám, tel.: 0262-
213 586.

Petőfi-szavaló -
verseny Koltón

A koltói Agape Alapítvány
má sod já ra hirdet Petőfi-sza -

valóversenyt fel nőt tek és
szépkorúak számára, mintegy
foly tatásaként a tavalyi első

szavalóver seny nek.
Jelentkezni lehet egy kötelező Petőfi- vers -

sel, és egy szabadon választott mag yar szerző
versével vagy prózájával. 

Kategóriák: 18-50 év (1. korosztály), és 50 év 
fölött (2. korosztály).

A verseny időpontja: 2015. október 11., va -
sárnap de. 10 óra

Helyszín:  Művelődési Ház, Koltó
Jelentkezési határidő: 2015. október 1.
Benevezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

A jelentkezési lapot a rendezvény főszer vező jé -
től kell igényelni és további információkat is nála
lehet beszerezni.

Főszervező: Bencze Zita, Koltó, 177. szám,
Máramaros megye, 437283, tel.: 0745-568.538

e-mail: koltotur@gmail.com

A nadrágról
Mint már mindenki tudja, a finn-ugor elmélet kútba esett, hamisnak bizo -

nyult, az az elmélet csak egyeseknek biztosított magas fizetést, másra nem volt 
jó. Nekünk, magyaroknak, már évezredek óta úgy szurkolnak: ,,ria, ria, Hun -
gária!” - a nemzetközi futballmérkőzéseken is, az úszókat, ha nézik, ők is azon 
a sávon úsznak, ahol a HU van kiírva. Akkor valami közünk csak van hoz zá -
juk, én mindenesetre elfogadom őket ősöknek, testvéreknek, rokonoknak. Ha
igaz történelmet akarunk megismerni, a kínaiakhoz kell fordulnunk, ők min dent
leírtak pontosan, aprólékosan. Nem volt érdekük meghamisítani a valóságot.
A hunokról is írtak hideget, meleget, de a legjobban az fogta meg a fan tá zi á -
mat, mikor kijelentették, hogy a hunok azért győztek mindig, mert feltalálták a 
veszélyes harci eszközt: a nadrágot. Abban tudtak lóra pattani, és minden, ami
lógott, csüngött, védve volt. A nyereg, a kengyel is az ő találmányuk, abban fel 
tudtak állni lovaglás közben, pontosan tudtak célozni. A nyereg alatt a szelet
nyers hús gyógyította a ló feltört hátát. A harcmezőt nem hagyták el gond ta -
lan, hanem eltemették a halottakat, a sebesülteket meggyógyították, még az
ellenséget is, aztán békében hazaküldték őket. Mióta mindezt tudom, büszkén
viselem harci eszközöm: a nadrágot.

Zinner Oláh Ágnes

Az alábbiakban közöljük a jövő tanév kínálatát a
nagybányai óvodák és napközik területén:

A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai, iratkozás a Né -
meth László Líceum titkárságán, str. Luminişului 1., tel.: 0262-213586:

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724-865299, Vincze Melinda tel.: 0735-500526

8-as Sz. Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda, tel.:
0735-501201

12-es Sz. Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát Etelka,
tel.: 0742-027848

Wal dorf napközis csoport str. Luminişului 1. (a Németh László Elméleti
Líceum épületben), óvónő: Kerekes Gabriella, tel.: 0742-146735

További nagybányai óvodacsoportok,
iratkozás az óvodák titkárságán, vagy az óvónőknél:

30-as Számú Napközi óvodacsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657

30-as Számú Napközi napközicsoportja, Zazar negyed, str. Victoriei 110.,
óvónők: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175, Tönkő Anita, tel.:  0741 531 524

20-as Számú Óvoda, B-dul Bucureşti 20. (Eurohotel-el szemben), óvónő:
Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

Step by Step Óvoda (napközicsoport), str. V. Babeş 2. (a volt Ciocan utca vé -
gén), óvónők: Torkos Erika, tel.: 0740 811908, Ma jor Kinga, tel.: 0765 161 986

Otilia Cazimir Napközi, str. Banatului (V. Alecsandri - Hatvan negyed),
óvónők: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977, Munteanu Erika, tel.: 0745148630

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, esetleg
elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék programunk képvi se lő -
jénél, tel.: 0740 176757, e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

Iratkozás
nagybányai

mag yar óvoda-
és napközicso -

portokba -
2015-2016 FRISSÍTVE

Elsejétől
kötelező az

elektronikus
egészségügyi

kártya
Kötelezővé válik szep -

tem ber elsejétől az egész -
ségügyi kártya haszná la ta
– jelentette be szerdán az
Országos Egész ség biz tosí tá -
si Pénztár (CNAS) il letékese.

A korábbi bejelentések ér tel -
mében az egészségügyi intéz -
ményeknek már augusztustól 
kellene megtagadniuk a szol -
gáltatást azoktól a páci ensek től,
akik nem rendelkeznek egész -
ségügyi kártyával, a pénztár a -
zonban a hónap elején halasz -
tásról döntött. A CNAS azzal
érvelt, hogy augusztus folya mán
sok külföldön dolgozó román
állampolgár látogat haza, szá -
mukra pedig lehetővé kell ten -

ni, hogy ha még nincs is birto -
kukban a kártya, része sülhes -
se nek egészségügyi ellátásban.

Vasile Ciurchea, az Or szá -
gos Egészségbiztosítási Pénz tár
(CNAS) elnöke elmondása sze -
rint a 15 millió kibocsátott e -
lektronikus eszköz közül még
300 ezret kell eljuttatniuk jo gos 
tulajdonosukhoz. A hivatalos sta -
tisztikák szerint az elmúlt idő -
szakban több kártyát akti vál tak, 
mint korábban, ezek száma csak -

nem meghaladta az egymilliót
augusztusban, így jelenleg mint -
egy 8,3 millió elektronikus esz -
köz van használatban. Ezzel
párhuzamosan csökkent azok -
nak a száma, akik az egész ség -
biztosítási pénztár területi ki ren -
deltségeinél jelentkeznek, hogy
felvennék a nevükre kiállított
kártyát.

Mint ismeretes, a megyei biz -
tosítókhoz fordulhatnak mind -
a zok, akiknek máig nincs egész -
ségügyi kártyájuk. A CNAS u -
gyanakkor arról számolt be, hogy
folyamatosan figyelemmel kö -
vetik a kártya nélkül nyújtott e -
gészségügyi szolgáltatásokat, a
rendelkezésükre álló adatok pe -
dig azt mutatják, hogy akik már
megkapták az elektronikus esz -
közt, azok használják is azt, a -
mi kor orvoshoz fordulnak.

kronika.ro

Felsőbányai olvasóink 
figyelmébe!

Bányavidéki Új Szót
mostantól az Andrea virág -
üz letben (Guti nului utca,

15. szám) is vásá rol hat nak,
hétfőtől szombatig naponta 8 

és 17 óra között.

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy
la punk biztosan és időben el -
jus son ön höz, fi zes sen elő a 
Niv Curier Kft.- nél, V. Lu ca -
ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.
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Hungarikum-est
Immár harmadszorra is meg ren -

dezték Nagybányán a Szent István Na -
pok mondhatni záró rendezvényeként
a Szent István-estet, vagy ahogy a köz
 tu dat ban elterjedt, a Szent István- bált.

A rendezvény főszervezője az RMDSz
Új fejezet-csoportja volt. A ren dez vényt támogatta továbbá mint társszervező a
Nagybányai Szentháromság Plé bá nia, fővédnöke pedig a Máramaros Megyei
Mag yar Vállalkozók Szövet sé ge volt.

Alapos megfontolás után idén már az úgynevezett Schönherr-házban nem -
rég megnyílt elegáns vendéglőben került megrendezésre az oly sokak által meg -
kedvelt rendezvény. Ez alkalommal sokkal többen (körülbelül százan) vettek 
részt az esten.

A rendezvényen megjelent vendégeket Bodor Melinda, a MAVASz elnöke, va -
lamint Pintér Zsolt ügyvezető elnök köszöntötte. Ezt követően Ft. Román Já nos
római katolikus esperes-lelkipásztor üdvözölte a résztvevőket. Az étkezés előtt 
az asztali áldást és az imát Nt. Varga Károly nyugalmazott református es pe -
res- lelkipásztor mondta el.

A vendégek szórakoztatására a szervezők meghívták a Nyíregyházi Mó ricz 
Zsigmond Színtársulat négy színművészét (két hölgyet és két férfit), akik 
gyönyörű mag yar dalokat adtak elő szólóban, majd végül a két színész egy na -
gyon hangulatos jelenetett mutatott be.

Az ételek és italok kitűnőek voltak. Röviditalt, bort, sört korlátlan mennyi ség -
ben lehetett fogyasztani, ennek dacára senkinek sem ártott meg az evés- ivás.

A jó hangulatot csak fokozta, hogy a rendezvényen szinte mindenki ismert
mindenkit. Sajnos a város mag yar vezetősége nem tudott jelen lenni, mert tu -
do másom szerint hivatalos testvérvárosi látogatáson kellett részt venniük Hód -
mezővásárhelyen.

Már vacsorázás közben elkezdődött a tánc, csakis békebeli mag yar zene -
számokra. Hogy mennyire jól érezte magát a társaság az abból is kitűnt, hogy 
egyesek csak éjfél után távoztak, de olyanok is akadtak, akik csak hajnali 3
óra után tértek haza.

Reméljük, ha Isten is úgy akarja, alkalmunk lesz a következő években is
részt venni ilyen rendezvényeken.

Horváth At tila nyugalmazott jogász

Nyári  tábor
Szinérváralján

A szinérváraljai mag yar iskolában idén is megrendezésre került 
az RMDSz és COMMUNITAS Alapítvány támogatásával a már ha -
gyományossá vált nyári tábor.

Az idei tábor augusztus 17-e és 21-e 
között zajlott, központi témája pedig a
hagyományőrzés és a közösségépítés
volt. E téma köré épültek a napi prog -
ramok is. 

Naponta 9 és 13 óra között zajlottak 
a tevékenységek. Minden nap volt reg -
geli torna, közösségépítő dráma játé kok,
aztán valamilyen kézműves foglalkozás 
(nemezelés, mag yar virágmotívumok fes -
tése fára, decoupage tehnikával dí szí tett
gipszformák, ike bana), valamint mag yar
népdal és néptánc tanítás. A tábor egy jól
sikerült kiállítással és gálaműsorral zárult.

Az idei tábor szervezői külső se gí -
tőket is bevontak a programok lebo nyo -
lításába: a nemezelés titkaiba Kerekes

Gabriella nagybányai óvónő vezette be
a gyermekeket. Néptánctanításban a kol -
tói csapat volt segítségünkre, Tamás- Saj -
tos Erzsébet és Bencze Henrietta veze -
tésével. Szívből köszönjük nekik!

A szervezők legfőbb szempontja az
volt, hogy a táborban résztvevő gyer -
mekcsoport jól érezze magát, értel me -
sen és hasznosan töltse ezt a hetet, szó -
rakozzon, miközben új ismereteket, tech -
nikákat sajátít el, ismerkedik, barát ko -
zik és nem utolsó sorban ízelítőt kap a
mag yar néphagyományból.

A tábor szervezői: Tepfenhardt Á go -
ta, Hiripi Erzsébet, Adoreanu Boglár -
ka, Pop Mónika, Szilágyi Éva, Czompa 
Mónika.

Erdőóvók utódai
Az em ber szereti megismerni, fel -

fedezni azt a települést, melyben szü -
letett, él, melyhez kötődik.

Így van ez Szamosardóval is, mely -
nek érdekes történelméből szemel ge -
tünk azok számára, akik egyszerűen nem
tudják hova tenni ezt a falut, mond ván,
szilágysági is, meg máramarosi is, az
meg hogy lehet? Hát úgy, hogy az 1968-
 as adminisztratív területi rendezés so -
rán került Máramaros megyéhez, de mint
tájegységhez, vidékhez és néprajzi szem -
pontból is a Szilágysághoz tartozik.

A Sülelmed városhoz tartozó falu a
Szamos bal partján, Máramaros me gye
dél-nyugati részén, kicsivel több mint
40 km-re a megyeszékhelytől, Nagy -
bányától. Területe a mai mérések alap -
ján 1200 hektár, ÉK-en és K-en Sü lel -
meddel határos, DK-en Szamoscikó,
NY-on Vicsa, É-on Monó határolja, míg
D-en a Szilágy megyéhez tartozó Be -
ne dekfalva és Bősháza. Legmagasabb
pontja a Monyófűtető, mely 308 m ma -
gas, utána pedig a Szőlőhegy a maga
254,7 m magasságával. A falunak a ne ve 
az erdővel hozható kapcsolatba.

Petri Mór a Szilágy vármegye mo -
nográfiájában erdőóvó-erdő-ardó for -
májában eredezteti, majd Aranyos vá -
rá nak leírásánál a szájhagyományra hi -
vatkozva a latin ,,ordo” szóval hozza
kap csolatba, mely ,,rend”-et jelent. Fel -
jegyzés van arról, hogy a ,,sylva zy lah”
őrei valának első lakosai.

Az erdőóvók szerepe fontos volt,
mert a vadászott és halászott erdőket és
vizeket őrizni kellett és ezen célt szol -
gálták a királyi erdőóvók és vízóvók.
Településeik nevében ma is szerepel az
Ardó név. Találunk még belőle Ma g yar -
országon, Felvidéken és Kárpátalján,
úgymint Hídvégardó, Pelsőcardó, Fe -
ke teardó és Szőllősardó.

Hajdan, volt Erdős Ardó, Nagy- és
Kis Ardó, Szilágy Ardó, latinul Sa mus
Ardenis, míg ma Szamosardó, ro má nul 
Arduzel.

A régi falu a református templom há -
ta mögött, kicsit nyugatabbi irány ban
helyezkedett el, azon a részen, a hol az
úgynevezett nagyági patak a szom szé -
dos Vicsa falu patakjába öm lik. Egyet -
len feljegyzés található Sza mosardóval
kapcsolatosan, éspedig Co riolan Suciu
Erdély helységeinek tör ténelmi szótá rá -
ban, ahol az 1334-es év számtól da tál ja
a települést.

A falu története során többször is gaz -

dát cserél, míg az 1800-as évek e le jén
Fodor István megvásárolta a sza mosar -
dói birtokot és megépítette a fa lu köz -
ponti részén található kúriát, a mely több
évtizeden át, kivált a kom mu niz mus ban
az iskola bentla kásá nak adott helyet. A
Fodor család három ge nerációt is meg -
élt. Fodor István, majd fia Elek, és vé -
gül Szamosújvárra való elhurcolásáig
Nagyságos Fodor Blan ka Úrasszony. Sír -
halmukat megta lál juk a jelenlegi baptis -
ta temetőben, a refor mátus temetőben,
valamint a Fenyves nevezetű határ rész -
ben.

Ha már a temetőknél tartunk, meg
kell jegyeznünk azt, hogy régen a szé -
kelység és Kalotaszeg után a szi lágy -
ságban Szamosardó volt azon falvak
egyike, ahol a legszebb, legmu tató sabb
fejfákat készítették. Az ide látogató meg -
tekintheti a református műem lék temp -
lomot és haranglábat a mellette levő kő -
tárral (sírkő) és az ortodox (volt gör. kat.)
régi fatemplomot, melyet a XVII. szá zad
második felében építettek Gar dánfal ván
előzőleg és szétszedhető mi volta előse -
gítette az ideszállítását. A fa lu még kie -
melkedik a népi szokások, ha gyomá nyok
megőrzésével, a népvi se le ti ruhák hím -
zésének kiemelkedő min tázataival, a té li 
estéken történő nóta es tekkel, melyeken 
próbálják tovább vin ni a múlt emlékeit
és a nem kevésbé em lítésre méltó régi
stílusban megszer ve zett lakodal mak kal,
mert tudják, hogy ha a múltat feledni
hagyják, a jövőjük is odavész.

Fóris Henrietta, Vicsai György

Szamosardó görög katolikus
fatemploma (forrás: Wikipedia)
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (2.)
-  részlet -

APÁM IS, ANYÁM IS tanítós ko -
dásból kereste a kenyeret a nyolc gyer -
mek szájába. A legidősebb én voltam,
és a szüleim úgy gondolták, lépjek mi -
előbb kenyérkereső pályára, s így ki -
sebb testvéreim neveltetésében legyek
segítségükre. Legyek bíró, tanár vagy
ügyvéd - gondolta apám - tekintéllyel,
fix fizetéssel, nyugdíjjal. Különösen az 
utóbbit hallottam sokszor emlegetni.

Mindez természetes, hiszen har minc -
három fo rint harminchárom krajcár ta -
nítói fizetés - még ha két részről jött is - 
kevésnek bizonyult ilyen tekintélyes lét -
számú család fenntartásához. Apám a -
zonban igen tevékeny em ber volt, aki a 
tanítás mellett ellátta a község pos ta ke -
zelését is, szövetkezetet alapított, esti
ol vasóköröket szervezett, ahol az új sá -
gok olvasása mellett a falu minden dol -
gát megtárgyalták.

Falunk népe szerette a gyümölcsöt,
de a gyümölcsfát mégsem becsülték sem -
mire. Aratás után az avasiak gyönge mi -
nőségű szilvával és körtével eresz ked -
tek le hozzánk, s az asszonyok, gye re -
kek a gyönge portékáért, egy tál szil vá -
ért vagy vackorért, egy tál búzát adtak.

Apám aztán faiskolát alapított, s min -
den iskolás gyermeknek ingyen cse me -
tét adott, megtanította őket az oltásra, s 
az utcaszegélyeket benépesítette gyü -
mölcsoltványokkal. Mindezeken túl, a
falu népének minden ügyes-bajos dol -
gában tanácsadója volt. A mi falunk fi -
ai egyébként messze kiemelkedtek a kör -
nyező falvak lakói közül; a kato na ság -
nál altisztek, a civil életben mester em -
berek lettek. Apám az iskolában kitűnt
gyermekekből tanítókat, tanárokat ne -
velt, sokszor a saját zsebéből egyen get -
ve útjukat.

És milyen hálás volt a mi falunk né -
pe! Amikor apám negyvenévi szol gá lat
után nyugdíjba vonult, az Amerikába
vándorolt peleskeiek aranyórával lep ték
meg. Ez az elismerés a legmagasabb
hely ről jött: a néptől, spontán meg nyi -
latkozás volt, és apám nagyra értékelte.

Anyám, a végtelenül szerény, gaz dag
érzelemvilágú, kevés beszédű asszony
minden szépért lelkesedett, a taní tás nak
és a családnak élt. Érzékeny, jószívű, a
gyermekek bizalmasa, a szigorú apa fe -
lé gyakran az óhajok közvetítője. Kel -

lemes hangján esténként dalokat éne kel -
getett. A zene iránti fogékonyságomat
valószínűleg tőle örököltem. Amikor na -
gyobb fiú lettem, magam is hege dül tem,
mindaddig, míg csak a rádióból meg a
hangversenyeken hallott zene meg nem
győzött, hogy az én muzsikámnál van
jobb is a világon. Apámtól kapott, Gu -
ar nerius utánzatú cseh mester hegedű met
unokaöcsémnek ajándékoztam. Öröm -
mel tettem, mert öcsémben az én vé -
rem re ismertem, aki küzdeni tud, aki az
egyetem orvosi fakultását mint tánc mes -
ter s mint a debreceni Csokonai Szín -
ház szólótáncosa és egy népi tánc cso -
port Párizsba kiküldött tagja végezte el.

Testvéreim közül művészi hajlamot 
egyik sem árult el. Ékes bizonyítéka en -
nek, hogy Párizsból hazahozott nagy szá -
mú tanulmányrajzaimmal - egyik haza -
érkezésem alkalmával - a tyúkketrecet
találtam kibélelve. Egy drága kínai vá -
zát pedig, melyet Párizsból viszon tag -
ságos utazás árán a legféltőbb gonddal
hoztam haza, testvéri közelharc hevé -
ben törtek darabokra.

Ebből a családi környezetből in dul -
tam el, s most megpróbálom az idők ho -
mályából legrégibb emlékeimet feli déz -
ni.

Egy kép jut eszembe. Nyár volt, ká -
nikulás meleg. Én mezítláb, hosszú ing -
ben ültem falusi házunk tornácán, ami -
kor megérkezett az én drága anyai nagy -
bátyám, János bácsi. Ölbe kapott, sze -
membe nézett, megcsókolt, és én mo -
solyogva fogadtam azt az embert, akit
sohasem láttam, de akinek szívjóságát
rögtön megéreztem, és őt szívembe zár -
tam. Előreszaladtam édesanyámhoz, a -
kinek elsőnek vittem meg a nagy hírt.

Ez három-négy éves koromban le -
he tett, és kutatva a múlt idők mélyén,
hosszú ideig nincs olyan emlékem, me -
lyet felidézni tudnék.

Később egy angyali kis arc jelenik
meg emlékezetemben - Szerénke hú gom
betegágyánál álltunk. Érzem, hogy va -
lami súlyos, nagy dolog történik, de er -
ről számot adni nem tudok. Szerénke hú -
gom megcsuklik, szemei fennakadnak. 
Mindenki zokog, én is sírva fakadok.
Ma, felnőtt koromban sem bírok síró
embert látni anélkül, hogy torkom össze
ne szorulna vagy ne könnyeznék.

Még egy kép. A kertek alján ját sza -
dozunk, ahol egy magányos, hatalmas
nyárfa nyúlik fel az égbe; dereka oly vas -
tag, hogy nincs fiú a faluban, aki erre fel -
mászni tudna. Én kicsinységemben ó -
riásnak látom, felnézek és elszédülök.
A mélységet és magasságot ma is fé lem.

- folytatjuk -

Péter Károly jegyzete:

A pecsét 
Történelmi dolog tanúi vagyunk! Egy olyan jogszabály

született, amely sze rint az egyéni vállalkozók, a cégek és a
civil szervezetek már nem kötelesek bé lyegzőt használni e -
gyetlen hivatalos dokumentumon sem. Ez nálunk a meg -
en gedett sebesség: már 2007-ben – hazánk Európai Uni ó -
ba való belépésekor – meg kellett volna szüntetni a bé lyeg -
ző használatát, de a pecsétet elsöprő eu ró pai szél még csak
most érte el Dâmboviţa partjait.

Ezentúl csak az állami intézmények számára lesz kö te -
lező a bélyegző hasz nálata, ami jó dolog, különösen most,
amikor fizetésemelés előtt állnak a köz i gazgatási dol go zók:
legalább lesz munkájuk! Itt jegyzem meg, hogy bizony fá -
rasztó és felelősségteljes munka a pecsételés. Ugyan ak kor,
a pecsét meg őr zé se is különös gondot okozhat. Valamikor

egyszerűen oldották meg ezt a fela da tot: a községbíró a nya -
kába akasztott zsinegen hordta a helység pecsétjét, a múlt
század ötvenes éveiben a néptanács elnöke pedig az erre
kiképzett zse bé ben.

Ma már olyan előrehaladott a technika, hogy pecsétet
bárki tud hami sí ta ni, viszont aláírást jóval kevesebben; e -
zért lett halálra ítélve a több mint két ezer éves pecsét. Ha a 
közigazgatásban használatos pecsét is meghal, akkor nagy
gyásznak nézünk elébe: drámaian megnövekszik a mun ka -
nélküliek szá ma!

Hogy a fentiek miatt volt munkatársaim és főnökeim meg
ne hara gud ja nak, nyilvánosan bevallom: negyven és vala -
hány év alatt én is rengeteg pe csé tet használtam, mi több
használtam el, segítségükkel reményt gyújtottam sze gény
emberek lelkében, de rengeteg valótlanságot, képmu ta tást,
be nem vál tott ígéretet is érvényesítettem, hitelesítettem, bű -
nösnek mégsem érzem ma gam. Vagy mégis? Ha rám kerül
a sor, majd a DNA megmondja!

Kirándulások
Kárpátaljára!
Régi és új útitársaink figyel mé -

be ajánljuk őszi Kárpátal ja- tú rá -
i nk id őpontjait. Az érdek lő dés fel -
mérése érdekében kér jük, hogy 
MIELŐBB jelezzék csat lakozási 
szándékukat!

1. 2015. szeptember 24-27., csü törtöktől-vasárnapig (alapcsapat)
– új útvonal – Ungvár és Uzsok kör nyéke (előkészítés alatt)
2. 2015. október 16-19., pén tek től-hétfőig (második csoport)
– Nagybánya – Visk és környéke - Ungvár és környéke - Verecke - Gem -

ba-hegy - Munkács - Beregszász (az alapcsapattal legutóbb bejárt útvonal).
Idegenvezetőnk: Bíró András.

Ne féljünk utazni, ne féljünk se gí te ni! Érdeklődni lehet a Teleki Házban!

Zelk Zoltán kamaszkorának
,,verselő vidéke”

Az 1906-ban Érmihályfalván szü -
letett és 1981-ben Budapesten elhunyt 
Zelk Zoltán Kossuth-díjas költő pá lyá -
ja kezdetén expresszionista szabad ver -
seket írt, a harmincas években pedig a
Nyugat irodalmi folyóirat egyes köl -
tő ihez közeledve megtalálta egyéni stí -
lusát.

1944 után pártos verseiben szen ve -
délyesen hirdette, hogy csak a szoci a -
lista és komunista rendszer szün tet he -
ti meg a társadalmi igazság talan ságo -
kat. Miután a törvénysértő Rákosi rend -
szer sok ártatlan embert ítélt halálra, a
Magyar Írószövetség forradalmár írói -
hoz csatlakozott. A forradalom vér be -
fojtása után egy évet töltött bör tön ben.

Zelk Zoltán édesanyjának hét test -
vé re többek között Nagybányán, Szi -
nérváralján és Ilobán lakott. A költő
ezen a vidéken mag yar, román, jiddis
népdalokat gyűjtött, és a parasztokkal
együtt énekelte azokat. Önéletrajzi rész -
let című versében így örökítette meg a 
vidék gyümölcsöseit: ,,Gyümölcsös sel
ra kott kertek zuhannak kamasz éve im -
re”.

Egyik korábbi cikkemben megem -
lítettem, hogy a negyvenes években a
szatmárnémeti postahivatalban dol go -
zó édesapámnak egyik kollégája fele -
levenítette a költőhöz fűződő emlékét. 
A húszas évek elején a szatmári heti -
pi acon egy kedélyes, tisztességes sza -
bósegédtől, Zelk Zoltántól vásárolt
viszonylag olcsón posztót.

Az alábbi vers et Zelk Zoltán össze -
gyűjtöt műveinek Keréknyomok az é -
gen, 1982-ben megjelent köte té ből vá -
logattam.

Boczor József

Kamaszkorom
verselő vidéke

S innen már kavicshajításnyira 
a világ közepe,

ahol nem adja erdőnél alább
a szelíd gesztenye,

ahol az alma bévül is piros,
ahol a Zazar úgy szalad,

csempészve visz a víz alatt
homokszembe csukott aranyat,

ahol a Ferenczi család
úgy vert tanyát,

fénycölöpökre  épített
hódító iskolát,

ahol a toronyban a csókák
s a piacon a népek

tersánszkyul  beszélnek,
ahol a ligetben az ágak

mint az ő hosszú karjai, úgy szállnak,
megáldva minden  kapualjban háló

kocsma-búvó szegényt,
hát szólítsuk, hát hívjuk az

egyszavú költeményt,
hogy elénk álljon Isten földre küldött

kék homlokú,derengő arcú lánya:
NAGYBÁNYA
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Hu mor-zsák

Pistike lelkedezve rohan haza a bizonyít ványá val:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket ven -

ned!
***

Múltkor a strandon a 9 éves fiam feltűnően bá mul -
ni kezdett két csinos fiatal nőt, akik tangás bikiniben
napoztak. Ahogy nézte őket, néha fél szemmel rám san -
dított. Már kezdtem felkészülni, vajon mit fog tőlem
kérdezni. Hamarosan a két hölgy felállt, összepakolt és
elvonult. Erre a kisfiam csillogó szemmel rám né zett:

- Apa, megehetem azt a csomag cukorkát, amit ott
hagytak?

***
- Hallottad már a pörköltös viccet?
- ???
- Inkább nem mesélem el, túl szaftos...

***
- Na, fiam, hogy hívták Árpád feleségét?
- Pehely!
- Honnan veszed ezt a baromságot?
- Hát Vikidál azt énekli: Árpádné Pehely!

***
- Hogy kezdődik a kémiatanár kedvenc meséje?
- ???
- Vegyszer volt, hol nem volt...

***
Éjszaka egy részeg áll négykézláb a lámpaoszlop

alatt. Odamegy egy rendőr és megkérdezi:
- Jóember, maga meg mit csinál itt?
- Elvesztettem a kulcsom a parkban, azt kere sem!
- De miért itt, miért nem a parkban?
- Mert ott sötét van!

***
A betörő matat a lakásban, keresi az ékszereket. 
Megszólal a háttérből egy hang: 
- Jézus figyel!
A betörő hátranéz és látja, hogy egy papagáj be -

szélt. 
Tovább dolgozik, de a madár ismét megszólal: 
- Jézus figyel! 
A betörő érdeklődően néz rá és megkérdezi: 
- Hogy hívnak, te madár? 
- Spartacus! 
- Ki adta neked ezt a hülye nevet? 
- Az, aki a Jézus nevet a pitbullnak...

***
- De szép pulóver van kiskegyeden... 
- Igen, eredeti teveszőr. 
- Azt a púpokból mindjárt gondoltam...

***
Egy hajótörött kiúszik utolsó erejével egy lakat -

lan szigetre. Partot érve a fáradtságtól elájul. Mikor
felébred, ott áll mellette a felesége, aki ráüvölt: 

- Hol voltál, Feri? A hajó még tegnap elsüllyedt!

***
Pistike most lát először pávát. Egyszer megszólal:
- Nézd, anya, varágzik a tyúk!

***

Egy vadász meséli egyik afrikai vadászatát : 
- Egyik este tigrisordításra ébredtem. Nem volt sok

időm, így fogtam a puskámat, kirohantam, és úgy, pi -
zsamában lelőttem a tigrist. 

- Ez rendben van, de miért volt a tigrisen pizsa ma?

***
Két légy beszélget : 
- Hogy ezek az emberek milyen ostobák ! 
- Miért? 
- Rengeteg pénzért mennyezetet építenek, és még is 

a földön járnak.
***

Két 6-os villamos megy a sivatagban, szembe jön
egy 9-es. Azt mondja az egyik 6-os a másiknak: 

- Nézd, egy délibáb!

***
A pöcegödör szélén ül egy síró gyerek. Arra megy

a rendor és megkérdezi: 
- Miért sírsz, kisfiú? 
- Beesett az anyám a pöcegödörbe! 
- És mikor? 
- Épp az előbb, pár perce. 
A rendőr rögtön ledobálja a ruháját, beleugrik, ko -

torászik, lemerül, majd kijön: 
- Fiam, én nem találtam semmit!
- De rendőr bácsi, beleesett!
A rendőr megint alámerül, keres egy darabig, majd

kimászik: 
- Sajnos nem találom, fiam!
- Akkor a csavar sem kell! - kiált fel a gyerek, és

azt is bevágja a pöcegödörbe.

***
- Ferikém, ma van a házassági évfordulónk. 
- Nem baj, szívecském, holnapra majd elmúlik.

***
A boltban: 
- Elnézést, hol találok valami ajándékféleséget... 
- Női kötöttáru, óra-ékszer jobbra... 
- Ugyanis a feleségemnek szeretnék valami... 
- Leértékelt áruk balra!

*** 
Két favicc ül az ágon. Az egyik hirtelen elkezd

nevetni. 
- Hát te mit nevetsz? - kérdezi a másik. 
- Csak eszembe jutottam.

***
- Drágám, szaladj le légy szíves a boltba - szól a

feleség a férjhez. 
- De hát ilyen esőben még a kutyát sem küldik ki.
- Én sem a kutyát küldtem.

Alapigazságok (1.)
* Az idei nyárra egy igazi nyaralást ter vez tem,

de a feleségem is elkísért.
* A nőknek két hormonjuk van: egy serkentő,

meg egy gátló. A gátló gátolja az agyműködést, a
serkentő pedig serkenti a gátlót!

* Két HIFI-torony megy a sivatagban. Ha az
egyik megszólal, a másik mag yar gyártmány.

* A menzai étkezés titka a gyorsaság. Mire rá -
jössz, hogy milyen rossz a kaja, már meg is etted.

* Semmi sem segíti egy politikust jobban a kam -
pány során tett ígéretek elfelejtésére, mint a meg -
választása.

Abbahagyná a gyerek a
zongorázást?! Kezdek
Liszt-érzékeny lenni!

Alapigazságok (2.)
* Minél több emberrel találkozom, annál job -

ban kedvelem a kutyámat. 
* Óvd a fákat: egyél harkályt.  
* Éjjel kettő után nincs csúnya nő.    
* Tanulj a szüleid hibájából: használj fogam -

zásgátlót.   
* Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor tünés

a járdáról! 
* Ha a recsegések láthatók is, akkor az te le -

vízió.  
* Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ra -

gadni és amelyik nem akar lejönni.
* A walk man-t nagyothallók találták fel és

fül orvosok növelték a teljesítményét. 
* Mindig azt mondják, hogy a számítógépek nem

képesek alkotó gondolkodásra, de azt soha nem te -
szik hozzá, hogy milyen kevés em ber képes erre...
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Ezért nincs többé
remény a Közel-Keleten

Palmüra is elpusztul. Forgatom a fejemben a szavakat, de csak
ürességet érzek. Az üresség fáj, mint ahogy állítólag a levágott végtag 
helye sajog az amputáció után. Fejben fáj tovább.

Felrobbantották az iszlamisták a hí -
rek szerint Palmüra egyik legjelen tő -
sebb ókori műemlékét, Baál-Samin temp -
lomát. A rombolás már korábban el kez -
dődött Allat istennő monumentális o -
rosz lánszobrának összezúzásával, a te -
rület elaknásításával, a 81 éves Háled
Aszaád főrégész barbár lefejezésével.
Nem kérdés, hogy idővel az egész vá -
ros erre a sorsa fog jutni.

Palmüra pusztulásáról nem tudok
tárgyszerű, elemző-összegző cikket ír -
ni, mint ahogy korábban tettem, ami -
kor az Iszlám Állam az iraki műem lé -
keket kezdte elpusztítani. Akkor elkezd -
tem számba venni a kulturális veszte -
sé geket, de elakadtam: az iszlámisták
olyan gyorsan romboltak, hogy nem
volt időm mindent kellő alapossággal
feldolgozni. De az iraki veszteségek,
Hatra, Nimrud és Ninive csak felhá bo -
rítottak, mint ahogy minden civilizált
embert fel kell, hogy háborítson több
ezer év, ősi kultúrák emlékeinek le rom -

bolása. Palmüra azonban más. Szá mom -
ra főként – de nem csak – azért más,
mert Palmürát saját szememmel lát tam.

Jó néhány évvel ezelőtt, 2006-ban
Szíriába utaztam turistáskodni. Kör be -
jártuk az országot, és az utunk első ál -
lomása Palmüra volt. Késő délután szállt
le a repülő Damaszkuszban, a reptérről 
azonnal kimentünk a buszpá lyaudvar -
ra, és egy hosszabb sivatagi buszo zás sal
megérkeztünk Palmürába. A mod ern vá -
rosban, Tadmorban vettünk ki szobát,
és mivel késő volt már, azonnal aludni
mentünk. Másnap reggel a panzió e me -
leti ebédlőjében svédasztalos reggelit
adtak, az asztalokat megrakták minden 
földi jóval, tojás-, humusz-, lepény- és
salátahegyekkel. És ahogy felnéztem
az asztalok fölött, ki az ablakon, a mo -
d ern város házrengetege és lapos tetői
fölött megláttam a romokat. Felejt he -
tet len, életre szóló élmény volt.

Palmüra volt a világon a legrom vá -
rosabb romváros. Nem úgy volt rom vá -

ros, mint Aquincum – úgy volt rom vá -
ros, mint az In dia Jones-filmek rom vá -
rosai. A sivatag kellős közepén, a musz -
lim citadellával megkoronázott hegy
lábánál végtelen antik oszlopsorok fu -
tottak. Ameddig a szem ellátott, min -
dent elborított a rommező: az antik világ,
a Római Birodalom egyik leggaz da -
gabb, legműveltebb keres kedővá rosá -
nak romjai. Palmüra nem egy idegen
kultúra romvárosa volt, hanem a miénk 
is, európaiaké, mivel a forró kősivatag
kellős közepén egy igazi hellén-római
polisz szunnyadt.

Napokig jártuk a rommezőt, ki men -
tünk a Sírok völgyébe, ahol hűvös kő -
tornyok mélyén a régi palmürai elő -
kelőségek aludták örök álmukat stuk -
kó díszes mauzóleumokban, kóborol -
tunk a hatalmas oázisban, ahol vályog -
fa lak védték a sivatagi széltől a dato -
lya- és pálmaliget-parcellákat. Minden 
kertbe öntözőcsatorna vezetett be, és a
helyi gazdák robogón, kistraktoron szá -
guldoztak az oázis szűk sikátoraiban.

Az egyik délután egy kis kávézóban 
hevertünk a nyugágyakon a rekkenő
hőségben, (folytatás a 9. oldalon)

Jelentős könnyítés a sofőrjelölteknek
Megjelent a Hivatalos Közlönyben, és október ötödikén lép é let be

a belügyminiszteri rendelet, amely szerint a sofőrjelölteknek nem kell
újra elméletből vizsgázniuk, ha a gyakorlati próbán elbuk nak.

Ez jelentős könnyítést jelent a gép -
jár művezetői jogosítvány megszer zé sé -
vel próbálkozó személyeknek, mert je -
lenleg ahányszor elbuktak a gyakorlati
vizsgán, a KRESZ-tesztet is újra el kel -
lett végezniük. Mint ismert, sikeres
KRESZ-teszt nélkül gyakorlati vizs -
gán nem lehet jelentkezni.

Kellemetlenebb, hogy a gyakorlati
próbán megbukó sofőrjelölteknek to -

vább ra is vizsgadíjat kell fizetniük, ha
ismét próbálkoznak, illetve – a jelen le -
gi szabályozás módosítása révén – to -
váb bi hat óra vezetői tanfolyamon is
részt kell venniük. Emellett a sikeres
KRESZ-teszt után legtöbb egy évig
vághatnak neki újból a gyakorlati vizs -
gának. Igaz, ezt akár kéthetente is meg -
tehetik.

(maszol.ro)

Díjszabása lesz
a hálapénznek?

Nicolae Bănicioiu egészségügyi miniszter szerint a jog ta lan nak
minősített hálapénzt úgy tudják kiiktatni a rendszerből, hogy az
állami kórházakban a páciensek megadott díjszabások a lap ján
„hálálhatják meg az orvosoknak és asszisztenseknek az el végzett
munkát”, a pluszösszeg után pedig a szakemberek adót fognak
fizetni – adta hírül a kronika.ro.

A tárcavezető hétfő este a Rea li ta -
tea hírtelevízió egyik adásában be -
szélt arról, hogy elképzelése szerint a
páciens a kórház pénztáránál fizetne
azokért a szolgáltatásokért, ame lye ket
az orvos vagy az asszisztens mun ka i -
dején kívül, magánrendszerben nyújt.
„Az orvosok a törvény szerint, meg -
sza bott díjszabás alapján kapnák a há -
lapénzt, pontosan úgy, ahogy a fran -
ciáknál is” – fogalmazott Bănicioiu.

A miniszter szerint a pluszösszeg
kifizetése abban az esetben indokolt,
ha egy páciens ragaszkodik ahhoz,
hogy egy adott szakember vizsgálja
vagy kezelje.

„Ha a választott orvos aznap nem
szolgálatos, vagy sok beteget kell el -
lát nia, és ezért túlhajszolt, akkor va ló -
ban elfogadható, hogy az em ber há la -
pénzt akar adni a munkájáért” – ma -
gyarázta.

A tárcavezető szerint a jogi sza bá -
lyozás nyomán „napfényre kerülnek
azok az összegek, amelyek eddig ösz -
sze-vissza keringtek, és eltűnnek a bo -
rítékok is”.

Arra a kérdésre, hogy mit tehet a
sürgősségi osztályon ellátott páciens, 
ha utólag szeretné meghálálni a sze -
mélyzetnek a kezelést, Bănicioiu úgy 
fogalmazott: „ilyenkor egy egyszerű
»köszönömöt« kell mondania, és a kór -
ház vezetőtanácsa által megha táro -
zott díjszabás szerint fizetheti ki a meg -
adott összeget”. Az egészségügyi mi -
niszter hangsúlyozta: Romániában töb -
bé nem fognak fehér borítékok gaz dát
cserélni, hanem a páciens a plusz -

összeget a kórház pénztáránál a 16 szá -
zalékos adóval együtt fogja kifizetni.

A tárcavezető ezt azzal kapcso lat -
ban nyilatkozta, hogy múlt héten Vic -
tor Ponta miniszterelnök kijelentette: 
az igazságügyi tárca olyan törvény -
tervezeten dolgozik, amelynek nyo -
mán „törvényessé válik az orvo sok -
nak adott figyelmesség”. A kor mány -
fő elmondása szerint a hálapénzt a
vizsgálat, illetve a kezelés elvégzése
után kell majd kifizetni, egy másik
feltétel, hogy az összeg nagyságát nem
határozathatja meg az orvos, akinek
ugyanakkor adót kell fizetnie a be vé -
tel után.

A Sanitas egészségügyi szakszer -
ve zet eközben közleményben jelezte, 
hogy a kormánnyal folytatott eddigi
egyeztetésen csak a béremelésről e -
sett szó, a hálapénz legalizálásáról nem
beszéltek, illetve ezt soha nem kérte a 
szervezet. Az érdekvédelmisek meglá -
tása szerint a kabinet az orvosok ré -
széről érkező nyomás miatt tervezi ezt
az intézkedést. A közleményben azt
is megjegyezik, hogy már tavaly ősz
óta folynak a tárgyalások a bérki e -
gészítésről, egyelőre pedig az októ ber
elsejei határidőről sikerült megálla -
pod niuk.

A Sanitas megerősítette azt a ko -
rábban Vic tor Ponta és Nicolae Bă ni -
cioiu által is közölt hírt, miszerint a
fizetésemelést az elektronikus egész -
ségügyi kártya bevezetése és a gyógy -
szerek árának csökkentése nyomán
megtakarított pénzből finanszírozzák 
– írja a kronika.ro. (erdely.ma)

Távollétében
perelik Markó Attilát

Nyolc személy, köztük Markó At tila volt háromszéki képviselő el len 
indít pert az Országos Korrupcióellenes Ügyészség a vissza -
szolgáltatási hatóságnál elkövetett visszaélések gyanújával.

A vádiratot tegnap (augusztus 25-
 én - szerk. megj.) nyújtották be a bu -
karesti táblabíróságon, a vádlottak a res -
titúciós hivatal volt elnöke, két alel nö -
ke, a kártérítéseket megállapító bi zott -
ság három tagja (egyikük a közben min -
den tisztségéről lemondott és Magyar -
országra költözött RMDSZ-es politi -
kus), egy üzletember és egy felértékelő 
szakember szerepel. Az ügyészek sze -
rint a román államot ért kár közel 70
millió euró (254,4 millió lej).

Markó Attilát távollétében perelik – 
mert az ügyészség szerint kivonta ma -
gát a bűnvádi kivizsgálás alól, a vád el -
lene ugyanaz, mint a vissza szolgál ta tá -
si hatóság többi tisztségviselője el len:
„hivatali visszaélés, ha a köztisztviselő 
illetéktelen haszonra tett szert önmaga
vagy más személy számára”. A gya nú -
ba fogott személyek el len vagyon zár -
la tot rendeltek el, négyen bírósági fel -
ügyelet alatt állnak, ketten házi őri zet -
ben (más ügyben), egyikük (Horia Si -

mu üzletember) előzetes letar tózta tás ban.
A vádhatóság szerint a vissza szol -

gáltatási hatóság hat tisztségviselője –
Ing rid Zaarour, Mihnea Remus Iuoraş,
Theodor Cătălin Nicolescu, Cons tan tin
Zaharia Lefter, Markó At tila Gábor és
Ionela Mihaela Nicolescu (volt Băr bu -
lescu) – 2008. február 28-án a Ale xand -
ru Flo rin Hanu ingatlanszakértő által
50 százalékkal túlértékelt kártérítést sza -
vazott meg Horia Simu számára, aki
2006-tól kezdve többször is a romló
egészségi állapotára hivatkozva érte el, 
hogy soron kívül tárgyalják meg kö ve -
teléseit; e célból hamis orvosi iga zo lá -
so kat is benyújtott.

Az ügyészi közlemény tudatja, hogy
a nyomozást a Román Hírszerző Szol -
gálat is segítette, az esetleges más visz -
sza élése ket pedig külön ügyiratban tár -
gyalják majd; végül arra is figyel mez -
tet, hogy a végleges bírósági ítélet ki -
mondása előtt mindenkit megillet az ár -
tatlanság vélelme. (Háromszék)



Naponta négyezer kínai
halálát okozza a
légszennyezés

Naponta négyezer embert öl meg a
szennyezett levegő Kínában - állapí -
tot ták meg amerikai kutatók a hong -
kongi South China Morn ing Post című
napilapban ismertetett tanulmányban.
A kaliforniai Berke ley egyetem fiziku -
sai szerint a világ legnépesebb orszá -
gá ban hat lakosból egy idő előtti el ha -
lá lozásáért a rossz levegő a felelős.
Szá mításaik szerint évente 1,6 millió
kí nai hal meg szív-, illetve tüdőbe teg -
ségekben, valamint agyvérzésben, és
ezekben bizonyítottan nagy szerepe van
a szmognak, a levegőben található fi -
nom porszennyeződésnek. Korábbi ta -
nulmányok ugyancsak 1-2 millió körü -
li re becsülték a légszennyezés közve -
tett áldozatainak számát Kínában, de
ez az első tanulmány, amely a legfris -
sebb levegőminőségi adatok felhasz ná -
lásával készült. Az eredetileg a PLOS
One című lapban publikált jelentés ké -
szítői a valós adatok elemzése mellett
számítógépes modellezéssel jutottak a
következtetésekre. Megállapításaik sze -
rint az 1,3 milliárd fős kínai népesség
38 százaléka él olyan térségekben, ahol
az átlagos levegőminőség hosszú ideje
az Egyesült Államok környezetvé del -
mi hatóságának szabványa szerinti
“egészségtelen” kategóriába esik. Az
egyik legsúlyosabban érintett régió a
fővárostól délnyugatra eső terület. A
kutatók a kínai adatokat összevetették
az amerikaiakkal és arra a megálla pí -
tásra jutottak, hogy csaknem minden
Kínában élő em ber kénytelen rosszabb 
levegőt szívni, mint a legszennye zet -
tebb levegőjű egyesült államokbeli vá -
ros, a californiai Madera lakói. A do -
ku mentum szerzői a kínai helyzetért
elsősorban a szenet okolják, füg getle -
nül attól, hogy azt gőzerőművekben
elektromos energiatermeléséhez, vagy

fűtéshez használják fel. Emlékeztetnek 
arra, hogy a helyzet télen a leg rosz -
szabb, amikor a szálló por az időjárási
körülmények következtében a földfel -
szín közeli levegőrétegben koncentrá -
ló dik. A 74 legnagyobb kínai város kö -
zül tavaly mindössze nyolc teljesítette
a központi levegőminőségi normákat,
a többinél a mért értékek mindenütt
meghaladták az egészségügyi határér -
téket. A legszennyezettebb tartomány
továbbra is a Pekinget övező, nehéz -
iparáról híres Hopej, ahol 2014-ben 8
ezer széntüzelésű gyárat zártak be. A
Greenpeace nemzetközi környezet vé -
dő szervezet idei jelentése szerint az év 
első felében a városok többségében ja -
vultak a levegőminőséget kifejező mu -
tatók, különösen a PM2,5, vagyis az
egy köbméter levegőben mért 2,5 mik -
ron, vagy annál kisebb átmérőjű finom
porszemcsék mutatója. Ebben átlago -
san 16 százalékos csökkenést mértek.
Azt is megállapították, hogy tavaly mér -
séklődött az országban a szénfel hasz -
nálás. (MTI)

A drogozáshoz hasonló
hatást vált ki a 10 percig

tartó szemkontaktus
Egy  kutatás szerint ha 10 percig va -

lakinek a szemébe nézünk, hasonló ha -
tást érhetünk el, mint az LSD fo gyasz -
tással. A vizsgálatot az Urbino Egye -
tem kutatója, Giovanni Caputo készí -
tet te, aki néhány évvel ezelőtt egy ha -
sonló vizsgálatot végzett 50 személy
be vonásával. Akkor a kutatásban részt -
vevők egy tükörben néztek saját sze -
mükbe egy gyengén kivilágított helyi -
ségben. Az alanyok zömének egy perc
kellett ahhoz, hogy azt érzékeljék, ar -
cuk vonásai megváltoznak: szörnyek,
állatok, vagy halott rokonok arcát lát -
ták a tükörben. Ha a tükröt egy másik
személyre cseréljük, akkor az ered -
mény még ennél is sokkolóbb - derí tet -
te ki Caputo. A friss kutatásba 40 sze -
mélyt vont be, a résztvevők felét egy -
méteres távolságra, párosával szembe
ültette egymással, a másik húsz sze -
mélyt háttal ültette a szemben ülők mö -
gé. A háttal ülők a fehér falat nézték. A 
szemben ülők arról számoltak be, hogy 
10 perc elteltével a színek élénkeb bek -
ké váltak, a hangok felerősödtek, kitá -

gult a tér és a velük szemben ülő sze -
mély arca elkezdett átváltozni. Kéthar -
maduk szörnyeket látott, a többiek egy
rokon vagy partnerük vonásait vélték
felfedezni a velük szemben ülő sze -
mély arcában. A falat bámulók nem ta -
pasztaltak hasonlókat. (iflscience)

Az idei július lehetett
1880 óta a legmelegebb

hónap a Földön
És csaknem bizonyos, hogy a for ró -

ság szempontjából 2015 megdönti majd
a tavaly felállított rekordot - közölte
csütörtökön az időjárás adatait 1880
óta megfigyelő Nemzeti Óceán- és Lég -
köri Hivatal, a NOAA. A júliusi kö zép -
hőmérséklet 16,6 Cel sius fok (61,86 d
Fahr en heit fok) volt, ami meghaladta
az 1998-ban és 2010-ben mért csúcsot.
“A Föld melegszik. Továbbra is me -
legedni fog. Ezt bizonyítják újra és
újra az adataink” - jelentette ki Jake
Couch, a hivatal klímakutatója. A
NOAA megállapításai egybecsen ge -
nek az amerikai űrkutatási hivatal
(NASA) és a japán meteorológiai szol -
gálat (JMA) egymástól függetlenül
végzett számításaival. A NOAA sze -
rint az idei esztendő első hét esztendeje 
minden idők legmelegebb - januártól
júliusig tartó - időszaka volt, 14,7 fo -
kos középhőmérséklettel, ami 0,85 Cel -
sius fokkal (1,53 Fahr en heit fokkal)
volt magasabb a 20. század átlagánál.
Couch elmondta, hogy az idei felmele -
gedéshez az emberi tevékenység okoz -
ta klímaváltozás mellett hozzájárult a
csendes-óceáni térségben az El Nino
éghajlati jelenség idén tapasztalt, csak -
nem rekorderejű hatása. A NOAA je -
lentése szerint rekordok dőltek meg
Európa és a Közel-Kelet egyes részein, 
Dél-Amerikában, Közép-Ázsiában és
az Egyesült Államok nyugati részén. A 
mostani volt a legmelegebb július
Ausztráliában is, ahol 1767 óta mérik a 
hőmérsékletet. A NOAA megállapí tot -
ta, hogy a meteorológiai adatok rögzí -
tésének kezdete óta a 10 legmelegebb
hó nap közül 9-et 2005 óta regisztrál -
tak. A 25 legmelegebb hónap közül 22
a 21. században volt. A többi hármat

1998-ban és 1997-ben figyelték meg.
(mti)

Remekül keres egy koreai 
tini azzal, hogy web -

kamera előtt vacsorázik
Azért kezdte, mert nem akart egye -

dül enni, ma már valóságos inter net -
sztár a 14 éves Kim Sung-jin. Kim
Sung-jin, akár a többi tizennégy éves
dél-koreai srác szeret vacsorára pizzát,
sült csirkét, vagy valamilyen kínai ka -
ját rendelni. A különbség az, hogy Kim,
miközben eszik, pénzt keres, általában

nem is keveset. Ő ugyanis webkamera
előtt vacsorázik, több száz, olykor több 
ezer követőjével együtt – írja a The In -
de pend ent. Kim Sung-jin, az Afreeca
Tv- nevű, ingyenes, on line közvetíté -
se ket megosztó portálon teszi közzé va -
csoráit. Az oldal hasonlít a You tube-
 ra, csak ide nem videókat, hanem élő
közvetítéseket lehet feltenni. Akinek a
műsorát elegen nézik, részesedést kap
a reklámbevételekből. Kim a legjobb
napján, egyetlen vacsora alatt közel két -
millió wont (nagyjából 470 ezer fo rin -
tot) keresett. A kamaszfiúnak persze
meg sem fordult a fejében a pénz, ami -
kor úgy döntött, hogy virtuálisan meg -
osztja a világgal a vacsoráját. Csak unt
már egyedül enni. A fiú ugyanis a nagy -
szüleivel él, akik olyan korán vacso -
ráznak, hogy Kim mindig megéhezik
estére. A műsora azonban hamar nép -
szerű lett: a koreaiak valamiért imád -
ják nézni, ha valaki eszik. Az evős web -
közvetítésekre szakszavuk is van: „Meok
Bang”. Az Afreeca Tv-n minden pil la -
natban, legalább ötezer adás fut, és kö -
zülük messze ezek a legnépszerűbbek.
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(nép.). 29. Fajtiszta ló. 31. Talál. 34.
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54. Márványmintával lát el. 55. Belga
focicsapat. 57. ... Delon; francia film -
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Ezért nincs többé
remény a Közel-Keleten

folytatás a 7. oldalról

az élénkpiros virágoktól ros kadozó
bokrok alatt, és egy beduin fi ú val
beszélgettünk, aki addigra rájött,
hogy semmit nem tud eladni nekünk,
de azért kihasználta az alkalmat egy kis
csevegésre. Született nyelvzseni volt, a 
világ összes nyelvén beszélt egy kicsit, 
és arról mesélt, mennyire különböznek 
egymástól az egyes nemzetek turistái.
A japánokat kedvelte legkevésbé, mert 
nekik rengeteg pénzük van, de mo dor -
ta lanok és soha nem vesznek semmit.
A kelet-európaiak sóherek, kivéve az o -
roszokat, tette hozzá, ránk is utalva.

A pálmafák lombja fölött aranyló
mézszínben ragyogtak Bél tem plo má -
nak falai. A lépcsős pártázat a falak te -
tején pont olyan volt, mint amilyennek
a jeruzsálemi szentélyt rajzolták gye -
rekkoromban a képes Bibliákban. És per -
sze Bél sem volt ismeretlen: a Termé -
keny Félhold ősi kultúráinak viharis te -
ne, Baál, akire az ótestamentumi pró fé -
ták válogatott átkokat szórtak, mert fél -
tek, hogy bűnre csábítja a kiválasztott
népet. De a palmürai Baál már nem az
Ótestamentum emberáldozatokra szom -
jazó, kegyetlen démona volt, hanem ba -
rátságos, civilizált, jóságos istenség – a 
világbíró Zeusszal azonosították a régi
palmüraiak, akik a hellenisztikus kul tú -
ra bűvkörében éltek.

Palmürába folyamatosan érkeztek a 
turistabuszok a világ minden részéről,
a mod ern város jórészt az idegen for g a -
lomból élt. A jómódú vendégek az öt -
csillagos Zenobia Hotelben szálltak meg
a rommező peremén – egy igazi gyar -
mati hangulatú, 20. század eleji luxus -
szállóban, ahol fekete mellényes pin -
cé rek szolgáltak fel frissen facsart na -
rancslevet az angol úriasszonyoknak a
teraszon. A buszos csoportok többsége 
persze nem sokat látott a városból, tet -
tek egy gyors kört a látványosabb ro -
mok körül, vettek néhány szuvenírt, és
már mentek is tovább.

Nekünk viszont bőven volt időnk.
Az egyik este szürkület után kisé tál -
tunk a romokhoz, és láttuk, hogy ren -
ge tegen piknikeznek az antik oszlopok 
között. Amikor este levonultak a tu -
risták, a helyi családok újra birtokukba 
vették az őseik által épített várost. Más -
kor épp a római színházban voltunk – a 
teljes épségben megmaradt, fantasz ti -
kus római színházban –, amikor érke -
zett egy csapat damaszkuszi diák. Jól
öltözött középosztálybeli lányok és fi -
úk vegyesen, jókedvűek és felszaba dul -
tak, mint bárhol a világon egy csapat

tanulmányi kiránduláson résztvevő fi -
a tal. Egyszer csak felugrottak a szín -
padra, az egyik fiú előlépett kórus ve ze -
tőnek, és vezényelni kezdett az alkalmi 
kórusnak. Az ókori színpad megtelt
hangokkal és élettel. Vajon hányan let -
tek gyilkosok és hányan lettek áldoza -
tok közülük? És vannak-e néhányan,
akik a Keleti-pályaudvar aluljárójában
táboroznak, a bécsi vonatra várva? A
színházat mindjárt a város elfoglalása
után beszennyezték az Iszlám Állam
fegyveresei: itt hajtották végre az e gyik
első tömegmészárlást az összeterelt la -
kosság előtt.

Mondanom sem kell, hogy mi akkor
teljes biztonságban éreztük magunkat,
ahogy később is mindenhol Szíriában.
Az ország közel nem volt olyan tu ris tás
és nem is volt annyira szegény, mint
Egyiptom. Az idegenek, akik megszó -
lí tottak minket az utcán, többnyire tény -
leg beszélgetni akartak, nem (vagy nem
csak) eladni valamit. Szinte bárhova
mentünk, a járókelők megállítottak min -
ket, megkérdezték honnan jöttünk, mit
csinálunk, és főként, hogy tetszik-e ne -
künk Szíria. „Isten hozott titeket! Érez -
zétek jól magatokat”, mondták. Meny -
nyire büszkék voltak az országukra, a -
mit néhány évvel később darabokra szag -
gattak!

Néhány nappal Palmüra eleste előtt
Boris John son, Lon don konzervatív fő -
polgármestere azt írta egy publiciszti -
kában a Daily Tele graph-ban, hogy a
nyugatnak kötelessége a várost meg -
men teni, nem hagyhatja, hogy ugyanar -
ra a sorsra jusson, mint Irak vi lág ö rök -
ségi helyszínei. „Ha a mániákusok le -
rombolják Palmürát, az egész civili zá -
ci ót lerombolják”, írta. Palmüra John -
son szerint önmagán túlmutató jelkép,
egy sokszínű, művelt, nagyszerű ci vi -
lizáció csúcsteljesítménye, Nyugat és
Kelet közös öröksége. Palmüra a szí -
rek számára is kiemelt jelentőségű hely -
nek számított: még a polgárháború éve -
iben is megmaradt közös szimbó lum -
nak, és a reményt jelképezte, hogy Szí -
ria egyszer újra békés, szabad és élhető 
ország lehet. Ezért is kell elpusztulnia,
hogy az Iszlám Állam ezt a reményt el -
vegye. John son felszólítása visszhang -
talan maradt. Fel sem merült, hogy a
nyugati vezetők átgondolják katasztro -
fális, az első perctől nyilvánvalóan mű -
ködésképtelen szíriai stratégiájukat, a -
melynek sarokköve az Aszad-rezsim el -
utasítása. Pedig Palmürát utolsóként a
szír hadsereg katonái védték.

Amikor négy évvel ezelőtt a polgár -
háború kitört, már sejtettem, hogy Pal -

mürát nem látom többé. A turisták ter -
mészetesen eltűntek, a Zenobia Hotel -
ben katonák vertek tanyát, a romok kap -
tak néhány belövést. De mindig jóle sett
arra gondolni, hogy messze a siva tag -
ban Palmüra még megvan – és amed -
dig megvan, remény is van rá, hogy
Keleten a dolgok jobbra fordulnak. Most
nincs többé remény.

„A Balti-tenger mellett fekvő Stet -
tin től az Adriai-tenger mentén fekvő
Tri esztig vasfüggöny ereszkedik le Eu -
rópára”, mondta Chur chill 1946-ban a
fultoni beszédben. E vasfüggöny mö -
gött akkor évtizedekre eltűnt Kelet- és
Közép-Európa. Most a sötétség felhője 
ereszkedik le a Földközi-tenger egész
keleti medencéjére. Nincs senki, aki ké -
pes lenne megjósolni, hogy e felhő pon -
tosan mekkora területet borít el – E -
gyip tom, Tunézia, Jordánia, Libanon va -
jon megmaradnak-e, Törökország vajon
immunis-e a bajra? – és évtizedek, vagy
évszázadok múlva száll-e fel újra.

Legkésőbb akkor, amikor a fog ság -
ba esett jordán pilótát, Moaz al-Ka sza sz -
bét élve elégették egy ketrecben, szem -
be kellett nézni azzal, hogy olyasmi öl -
tött testet a Közel-Keleten, amit vegy -
tiszta formában csak ritkán látunk meg -
jelenni a világban: a Gonosz maga. Nem
divatos metafizikai szempon to kat be -
hozni a világpolitika eseményeinek kom -
mentálásába, de azért jobb, ha ezt tud -

juk. Aki látta a videót, tudni fogja. És a
Gonoszt nem sikerült kordon mögé zár -
ni, mohón terjeszkedik tovább, felfal
maga körül mindent.

Ha a Nyugat esetleg képes lenne az
Iszlám Állam megsemmisítésére – ami -
nek most nem sok jelét mutatja –, Szí -
ria akkor is végleg megsemmisült, akár -
csak Atlantisz. Normális ország soha töb -
bé nem lehet újra belőle, mint ahogy
Irakból sem lett, bárhogy fordult is a
hadiszerencse az elmúlt évtizedekben.
Etnikai-vallási sokszínűsége elveszett,
társadalmát brutális trauma érte, szép -
sége örökre a múlté.

Palmüra a nyugati múzeumokban,
könyvtárakban él tovább: könyvekben
és képeslapokban, fotókban és egy-két
megmentett tárgyban, az elsüllyedt At -
lantisz véletlenül partra sodort ron csa i -
ban, amit a mi biztonságos világunk, a
Földközi-tenger boldogabb oldalán meg -
őrizhet. Európa és Amerika mai, ijesz -
tően csekély kaliberű vezetőin múlik,
hogy az utódainknak egyszer ne Pá -
rizst és Londont, Bécset és Rómát kell -
jen elsiratniuk.

Palmüra is elpusztul. Forgatom a fe -
jemben a szavakat, de csak ürességet ér -
zek. Az üresség fáj, mint ahogy állí tó -
lag a levágott végtag helye is sajog az
amputáció után. Fejben fáj tovább.

(Zsuppán András/
valasz.hu)

Megtalálhatták az arannyal
teli náci szellemvonatot

Miközben a Vörös Hadsereg meg -
állíthatatlanul közeledett Német or szág
szíve felé, 1945 áprilisában egy pán -
cé lozott vonat gördült ki Breslau (a
mai Wroclaw) pályaudvaráról, és in -
dult nyugati irányba, Waldenburg (a
mai Walbrzych) felé, amelyet azon -
ban sohasem ért el. Közel hatvan ki -
lo méteres út megtétele után, a Ba -
goly-hegy környékén a rejtélyes vo -
nat és szállítmánya nyomtalanul el -
tűnt, szól a helyi legenda. Az elmúlt
hetven év során már számtalan el mé -
let felbukkant, hogy ki rabolhatta el a
kincseket, a feltételezett tettesek kö -
zött zsidó családok és német tisztek is 
helyet kaptak. Most két ismeretlen fér -
fi vette fel a kapcsolatot a walbrzychi
hatóságokkal, és azt állítják, hogy is -
merik a vonat pontos helyét, és el is
árulják, ha kapnak a „zsákmányból”
tíz százalékot.

A Kelet-Németország utolsó nagy -
városa, a magát csak 1945. május 7-
 én, az európai háború utolsó napján
megadó sziléziai Breslau környékén
eltűnt náci szellemvonat története köz -
vetlenül a háború után terjedt el, ám a
kutatók mindezidáig nem tudták be -
bi zonyítani, hogy valóban létezett, és 
nem csak kitaláció. A háború alatt Hit -
ler elrendelte, hogy a Bagoly-hegy a -
latt egy alagútrendszert hozzanak lét -
re, a titkos építkezés pedig a Riese (je -
lentése: óriás) néven került be a köz -
tu datba. A ma már a Lengyel ország -
hoz tartozó hegy mélyén elrejtett vo -
nat története egy lengyel bányásztól
ered, aki a háború után azt állította,
német bányászok elárulták neki, lát -
ták, amint a vonat begördül az egyik
alagútba.

Marika Tokarska, a walbrzychi ke -
rület egyik képviselője elmondta, hogy
egy, két ismeretlen (a beszámolók sze -
rint egy lengyel és egy német) embert 
képviselő ügyvédi iroda kereste fel
őket levélben, amelyben elég ponto -

san leírták a vonat méreteit, valamint
a rakományát, továbbá azt állították,
ismerik a tartózkodási helyét. A le í -
rás szerint a vonat 150 méter hosszú,
a vagonok pedig tele vannak fegy ve -
rekkel, nemesfémekkel és egyéb ér -
ték tárgyakkal, többek között mintegy 
300 tonna arannyal. A levél tartalma
szerint a két férfi elárulja a vonat pon -
tos tartózkodási helyét, cserébe a tar -
tal mának tíz százalékát kérik.

A történészek szkepticizmusa el -
lenére (az első levélből szerintük az
derül ki, hogy az ismeretlenek annyira 
nincsenek tisztában a helyszín to pog -
rá fiájával) a lengyel hatóságok állító -
lag ígéretet tettek a két férfit képvi -
selő ügyvédi irodának, hogy teljesítik 
kérésüket. „Úgy gondoljuk, hogy a vo -
natot valóban megtalálták, a levél
tartalmát komolyan vesszük” – mond -
ta Tokarska az As so ci ated Pressnek.

A Gazeta Wyborzca lengyel napi -
lap egy névtelen forrásra hivatkozva
ar ról számolt be, hogy a kincsva dá -
szok egy földradar segítségével 70 mé -
ter mélyen találtak rá a szellem vo -
natra. Más források szerint pedig arra 
utalnak, hogy Walim városának (Wałb -
rzychtól mintegy 12 kilométerre dél -
keletre) régóta nem használt pálya -
ud vara alatt lehet a rejtélyes arany vo -
nat. A helyszínen idén májusban hat
darab, illegális fúrt lyuk bukkant fel.

Walbrzych kerületi kormányzója
már felvette a kapcsolatot a rend őr -
ség gel, valamint a tűzszerészekkel, 
hogy ha valóban létezik a vonat, biz -
tonságosan tudják megközelíteni, va -
lamint a még éles robbanószereket i -
dő ben hatástalanítsák. A szakértők sze -
rint – ha a vonat létezik és valóban te -
le van 70 éves robbanóanyagokkal és
fegyverekkel – a metángáz csapdába
kerülhetett a föld alatt, ami hirtelen
ki szabadulva könnyen robbanást i déz -
het elő.

(mult-kor.hu)
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Megjelent az
EKE 2016-os

falinaptára
Vigyen színt az otthonába, len dü le -

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

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

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

Megjelent
az Erdélyi Gyopár idei

negyedik lapszáma
Tartalmából:
• Az EKE-napi pályázatok eredményhirdetése
• EKE-osztályok hírei, könyv- és térképajánló
• Tordai ekések Erdély legdélibb vidékén
• Sissi kútja
• Francia karmeliták a Görgényi-havasokban
• Valósággá válik a virtuális EKE-múzeum
• Az Al lah-Bair-domb Természetvédelmi Te rü let

• Bihar ország hajdani „nagyja”, K. Nagy Sándor 
• A kászonjakabfalvi Salutaris borvíz 
• A „keszkendős kígyó” 
• A galócák gyönyörű, de veszélyes világa 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület két ha vonta megjelenő, természetjárás, hon -
ismeret, környezetvédelem téma körö ket felölelő kiadványát keresse az EKE
Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagy -
bá nyai Demokrácia Központban!

Ezek a
magnézium-
hiány jelei

Mi utal a betegségre?
A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag a szerve ze tünk -

ben, számos fontos feladata van, felelős például a vérnyomás szabá lyo -
zásáért, az izmok és idegek megfelelő működéséért, emellett az im mun -
rendszernek és az emésztésnek is szüksége van rá. Mi utal arra, hogy
nincs belőle elegendő?

A magnézium mintegy 300 különböző biokémiai folyamatban vesz részt a
szer vezetünkben, és a magnézium közel fele a csontokban tárolódik, csak vi -
szony lag kis mennyiség kering belőle a vérünkben. Az, hogy kinek mennyi
mag néziumra van szüksége, több tényezőtől is függ, például az életkortól a
nemtől, vagy attól, hogy egy nő várandós vagy szoptat-e.

Bizonyos életkörülmények is indokolhatják a fokozott magnéziumbevitelt,
például az, ha valaki nagyon stresszes életet él vagy ha komolyan sportol. Mag -
néziumhiányt okozhat például a nem kiegyensúlyozott étrend, az alkohol fo -
gyasz tás, a nem megfelelően kezelt cukorbetegség, a hányás és a krónikus has -
menés is. Milyen tünetek esetén gyanakodhatunk magnéziumhiányra?

 Izomgörcsök és izomfájdalmak
A leggyakoribb jel, mely a magnéziumhiányra utal, az izmok időnkénti gör -

csös összerándulása (például a lábszárban). A magnézium nagy szerepet játszik
az izmok megfelelő működésében, többek között úgy, hogy a kalcium és a ká -
lium felhasználását is befolyásolja. A magnézium emellett képes blokkolni azo -
kat a fájdalomreceptorokat, melyek az izomfájdalmakat érzékelik. A magné -
zium hiánnyal összefüggő izomgörcsök közé tartozik az is, mikor a szemhéjunk
rángatózik.

 Fejfájás
Korábbi kutatások bizonyították, hogy a gyakori fejfájások hátterében időn -

ként a magnéziumhiány is állhat: akiknek nincs elég ebből az ásványi anyagból a 
szervezetében, annál nagyobb valószínűséggel alakul ki migrén, ráadásul a ro ha -
mok nemcsak gyakoribbak, de erőteljesebbek is lehetnek. Aki hajlamos a mig -
rénre, mindenképpen érdemes magnéziumtartalmú étrend-kiegészítőt szednie,
akárcsak azoknak a hölgyeknek, akiknek a menstruáció előtt szokott fájni a
fejük.

 Szívritmuszavarok
A magnézium nagy szerepet játszik abban, hogy a szív izmai, illetve inge rü -

letátvivő rendszere megfelelően működjön, ezért ha hiány jelentkezik belőle,
ak kor annak a szívet, illetve az egész kardiovaszkuláris rendszert érintő kel le -
metlen hatásai is lehetnek. Ezek közé tartozhat a túl szapora vagy a rendszertelen 
szívverés.

 Hangulatingadozás és letargia
A magnéziumhiány következménye lehet a depresszió, a rosszkedv, a letar -

gia, a nyugtalanság, az idegesség - ha nem tudjuk meghatározni, miért ugrunk a
legkisebb dologra is, miért nem alszunk elég nyugodtan, vagy miért vagyunk
folyton letörtek, akkor annak a hátterében a túl kevés magnézium is állhat. A
magnéziumszint növelése javíthat a lelkiállapotunkon, csökkentheti az ide ges -
séget és a szorongást, emellett pedig a hatására sokkal jobban tudunk aludni is.

 Gyengeség és fáradékonyság
Már a nagyon enyhe mértékű magnéziumhiány is okozhat gyengeséget, fá ra -

dékonyságot, általános rosszullétet. Megtapasztalhatunk fizikai erőtlenséget is,
és úgy érezhetjük, hogy még a legkisebb feladat elvégzéséhez is komoly erőbe -
fektetésre van szükség. Ennek a hátterében az állhat, hogy a magnéziumnak
nagy szerepe van abban, hogy a glükózt energiává alakítsuk.

 Vérnyomásproblémák
A magasvérnyomás-betegség kialakulásában számos tényezőnek van szere -

pe, például az egészségtelen, stresszes életmódnak és a rosszul összeállított ét -
rend nek. Azonban a magnéziumnak is kiegyensúlyozó hatása van, hozzájárul
például ahhoz, hogy a vérerek rugalmasak maradjanak, hiánya tehát a vér nyo -
más megemelkedéséhez is vezethet.

 Memóriazavarok
A magnéziumnak közvetlenül is hatása van a tanulási képességekre, az em -

lékképek alkotására, illetve a memóriára is. Ha nincs elég magnézium a szerve -
ze tünkbe, akkor az a koncentrációs képességeinkre is hatással van: sokkal rö vi -
debb ideig tudunk például figyelni. Egyes szakemberek szerint az alacsony mag -
néziumszint miatt fokozódhat az agyban bizonyos méreganyagok felhal mozó -
dása is, ez pedig szerepet játszhat olyan neurológiai problémák kialakulásában,
mint a Par kin son-kór vagy az Alz hei mer-kór. (hazipatika.com)
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• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

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

• Eladó háromkerekű Pegas ke rék -
pár. Tel. 0747 776929

• Eladó a régi főtér környékén kis
családi ház 200 négyzetméter telekkel.
Irányár 38.000 Euró. Tel.: 0742794946.

• Háztartási munkára alkalmaznék
női személyt, heti 3 alkalomra. Telefon 
0362- 809494, 9-14 óráig.

• Gyermekgondozást vállalok részi -
dőben. Eladók házi szövésű vá szon zsá -
kok. Tel. 0362-803523, 0771-738541.

GYÁSZJELENTÉS

A gyászoló család szomorú szív -
vel tudatja, hogy 

MOLNÁR MARGIT,
született Szentkirályi

méltósággal viselt betegsége
után életének 67-ik évében
távozott kö rünkből.

Drága emléke örökké szí vünk -
ben él.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Molnár Klára kolleganőnknek, és
e gyüttérzünk vele, szeretett édes ap -
ja elvesztése miatti fájdalmában. 

A N. Iorga Általános Iskola kö -
zös sége

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –
Koporsók, szállítás

és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

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

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

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

VÁSÁROSNAMÉNY
Gyógyfürdő
szeptember 2-án.

0747017580 (Csoma Bea)

APRÓHIRDETÉSEK:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

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

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

Email: dludovicus@gmail.com.

* GYÓGY TOR NA – talál ko -
zunk legközelebb szeptember 15-én, 
17.30 órai kezdettel!

* OLVASS NEKEM! – Min -
den szerdán 16 órakor a Házban!

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY

AL BUM

80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST MINDÖSSZE
25 LEJÉRT! 

Keresse
a Teleki Mag yar Házban!

Baba-mama Klub - minden szerdán
délután 5 órától a Teleki Házban!

LUBICKOLJUNK

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE
3. javított, bőví tett ki a dás

A TELEKI HÁZBAN!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KÖLCSÖNZÉS
WIFI-INTERNET

Nyitva KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

VÁSÁROLJ
TÉGLAJEGYET!

Támogasd
A NAGYBÁNYAI
TELEKI-KÚRIA

felújítását! 
Köszönjük mindazoknak, akik

az el múlt napokban is TÉG LA -
JEGY vá sár lásával járultak hoz zá
a Bányavidék szór vány köz pont -
jának otthont adó épület meg -
szé püléséhez! Támogatóink kö zött
szeptem ber ben ismét 5 képző mű -
vészeti alkotás talál gazdára.

SORSOLÁS a
FŐTÉR FESZTIVÁLON! 
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Liga 1: élen maradt
a Giurgiui Astra

A vendég Iasi el len aratott 4-1 arányú győzelmével megőrizte lis -
tavezető pozícióját a labdarúgó-Liga 1-ben a Giurgiui Astra. Ma rius
Sumudică edző természetesen örült a vasárnap esti ered mény nek, de
bevallása szerint nem sokat foglalkozott a játékkal, mert gon dolatai már 
Hollandiában, az Alkmaar elleni vissza vá gón jártak. 

Számukra ugyanis még maradt re á -
lis esély továbbjutni az Európa Liga u -
tolsó selejtezőköréből: a párharc a ro -
má niai együttes hazai 3-2-es győzelme 
után idegenben dől el csütörtökön, és
Sumudică szerint ez egy kivételes le -
he tőség a klub számára.

A Steaua, amely pár napja még meg -
alázó, 3-0-s vereséget szenvedett a Ro -
senborgtól az EL-selejtező bukaresti
meccsén, most az élvonalbeli bajnok -
ságban Craiován „szépített” 2-1-es győ -
zelemmel. Mirel Rădoi, aki pénteken le
akart mondani edzői tisztségéről – de
végül rábeszélték, hogy folytassa a mun -
kát –, immár a Liga 1-ben sem visel -
ked het szakvezetőként.

A Pro licenc-képesítés hiányában hi -
vatalosan sportigazgatói tisztséget el -

lá tó 34 éves korábbi futballista itthon
ugyan még leülhet a kispadra, de a mecs -
csek alatt csak Massimo Pedrazzini u -
tasíthatja a játékosokat. A képzettségét 
igazoló engedély hiánya miatt, mint
ismert, a kontinentális szövetség (UEFA)
korábban felfüggesztette, a lelátóra
„száműzte” és megtiltotta neki, hogy a
nemzetközi szereplés ideje alatt a pá -
lya mellett tartózkodjon.

A 17 ponttal listavezető Astrát Ghe -
orghe Hagi Viitorulja és a Dinamo kö -
veti 16 ponttal. A Marosvásárhelyi ASA
és a Steaua eddig egyaránt 13 pontot
gyűjtött, megelőzve így a most hatodik 
Pandurii-t (12 pont) és a hetedik helyre 
visszaeső Iasit (11). A tizennégy csa pa -
tos mezőny sereghajtója a Ploiesti-i Pet -
rolul maradt. (Krónika)

Ham il ton hatodik futamgyőzelme,
Grosjean felfért a dobogóra

A világbajnoki címvédő Lewis Ha m il ton, a Mercedes brit piló tá ja
nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagy díjat, s ezzel 28 pontra
növelte előnyét az összetettben a most második csa pat tár sá val, a
német Nico Rosberggel szem ben.

A 30 éves Hamiltonnak ez pálya fu -
tása 39., az idei szezonban a hatodik
fu tamgyőzelme, Spa-Francor champs-
 ban pedig 2010 után másodszor nyert.

Rosberg mögött Romain Grosjean,
a Lo tus francia pilótája végzett a har -
ma dik helyen, neki az idei évben ez a
legjobb eredménye.

Az egy hónappal ezelőtt rendezett
Mag yar Nagydíjon történtekhez ha son -
lóan itt is egy ex tra felvezető körre volt 
szükség, amikor ugyanis a mezőny fel -
állt a rajtrácsra, a német Nico Hül ken -
berg (Force In dia) jelezte, hogy nem
fog tudni elindulni.

A második start már gond nélkül
zajlott, Ham il ton megtartotta a vezető
pozíciót, közben a negyedik helyről in -

duló Sergio Perez (Force In dia) már az
első kanyarban második volt, Dan iel
Ricciardo (Red Bull) pedig feljött har -
madiknak. A Ham il ton mellől rajtoló
Rosberg az első körben a negyedik he -
lyig csúszott vissza, mögötte Valtteri
Bottas (Wil liams) és Sebastian Vet -
tel (Ferrari) száguldott az ötödik és a
hatodik pozícióban.

A nyolcadik körben Ricciardo, a
kilencedikben pedig Perez állt ki ke -
rék cserére, így Rosberg átvette a má -
sodik helyet. A 13. körben aztán Ros -
berg, majd egy körrel később Ham il -
ton kapott új abroncsokat, s az első ki -
állások után Ham il ton, Rosberg, Perez
volt a dobogósok sorrendje.

A 20. körben a mezőny egyik leg -

gyorsabbja, Romain Grosjean (Lo tus)
utolérte és könnyedén megelőzte Pe -
rezt, ezzel feljött a harmadik helyre.

A második kerékcserékre a 22. és a
32. kör között került sor, Vettel azon -
ban nem állt ki másodszor, így a har -
ma dik helyen haladt, miközben előtte
és mögötte már minden riválisa lega -
lább kétszer cserélt gumit.

Tíz körrel a leintés előtt tehát  Ha -
mlton, Rosberg, Vettel volt a dobo gó sok
sorrendje, a negyedik Grosjean közben
körről körre közelített Vettelhez. A haj -
rá ban az első két helyen már nem tör -
tént változás, Vettel azonban az utolsó
előtti körben jobb hátsó defektet ka pott,
így a harmadik hely Grosjean ö lé be hul -
lott. A szezon 2 hét múlva, Mon zában
folyatódik az Olasz Nagydíjjal.

Eredmény – Belga Nagydíj, (43 kör,

301,172 km, a pontszerzők): 1. Lewis
Ham il ton (brit, Mercedes) 1:23:40.387 
óra; 2. Nico Rosberg (német, Mer ce -
des) 2.058 másodperc hátrány; 3. Ro -
ma in Grosjean (francia, Lo tus) 37.988
mp h.; 4. Danyiil Kvjat (orosz, Red Bull)
45.692 mp h.; 5. Sergio Perez (me xi -
kói, Force In dia) 53.997 mp h.; 6. Fe -
lipe Massa (brazil, Wil liams) 55.283
mp h.; 7. Kimi Räikkönen (finn, Fer ra -
ri) 55.703 mp h.; 8. Max Verstappen
(hol land, Toro Rosso) 56.076 mp h.; 9.
Valtteri Bottas (finn, Wil liams) 1:01.040
perc h.; 10. Marcus Ericsson (svéd, Sa -
uber) 1:31.234 p h.

(MTI)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Cincinnati: a világelső
legyőzte Halepet a döntőben
Nem tudott felülkerekedni vasárnap a világelsőn a Cinci n na ti ben

zajló kemény pályás női tenisztorna döntőjében Simona Ha lep. A
román lány 6:3, 7:6-ra kikapott Serena Williamstól.

Bár Halep kezdett jobban (2:0-ra ve -
zetett), az első szettben nyomasztóvá
vált az amerikai teniszező fölénye, na -
gyon jól mentek az adogatásai, ke mény
ütéseire a konstancai sportolónak nem -
i gen volt válasza.

A második szett előtt Halep – részé -
ről némileg szokatlan módon – ma gá -
hoz hívatta edzőjét, Darren Cahillt, és
utána jelentősen feljavult, támadóbbá 
vált a játéka. Ebben a játszmában már

e gyenrangú ellenfele volt az ameri kai -
nak, de a tie-breakben végül 7-5-re a lul -
maradt az amerikaival szemben.

A román lánynak így sincs oka bús -
la kodni, hiszen hétfőtől letaszítja a do -
bo gó második fokáról az orosz Marija
Sarapovát a világranglistán, ráadásul a 
döntő előtt biztosan nem találkozik a
pályán Serena Williamsszal az egy hét
múlva kezdődő US Open-en.

(maszol)

Dzsudzsákot alázza
a Dinamo Moszkva edzője

A Dinamo Moszkva élére nyáron kinevezett Andrej Kobalev rit ka
keményen kritizálta a mag yar válogatott csapat kapi tá nyát,
Dzsudzsák Balázst, aki az orosz csapattól a török Bursasporhoz
szerződött. 

Dzsudzsák az utóbbi hetekben több -
ször is nyilatkozta, hogy a Dinamónál 
levegőnek nézik, ezért minden kép pen
távozni akar Moszkvából. A mag yar
játékos végül a hosszú ideig lebeg te -
tett berlini szerződés helyett Bursába
szerződött, és már edzésbe is állt a
török csapatnál.

Az orosz csapat edzőjének, And rej
Kobalevnek nem fog hiányozni a leg -
jobbnak tartott mag yar játé kos – i dé -
zi a Nemzeti Sport a Szport-Eksz -
pressznek nyilatkozó Kobelevet, aki
Valbuena távozását sajnálja, Dzsud -

zsá két viszont nemhogy nem bánja, de
ő maga sürgette. „Azt akartam, hogy
mi nél előbb eladjuk, és ez így is tör -
tént.”

A kegyetlenül őszinte edző nem
állt meg itt, még egyet belerúgott a ma -
g yar szélsőbe. – Őszintén szólva nem
értem Dzsudzsák hogy futballoz ha tott
egy olyan nagy kaliberű egyesü let ben,
mint a Dinamo Moszkva. A képes sé -
gei alapján talán az Amkar vagy a Ku -
bany Krasznodar megfelelő csa pat len -
ne számára.” Dzsudzsák 89 meccsen
13 gólt szer zett a Dina mó ban. (origo)

Blatter: Én patyolat-tiszta vagyok
A FIFA elnöke állítja, az általa 1998 óta irányított szervezetben

összességében nincs korrupció. Az elképzelhető, hogy egyes egyének
megbotlottak, de ő speciel nem.

A BBC-nek adott exkluzív inter -
jút Sepp Blatter, a FIFA elnöke. Az el -
nök stílszerűen a háttérben a világbaj -
nokoknak járó Rimet-kupával nyugod -
tan és rezzenéstelen arccal állította, ő
tiszta.

„Azért távozom a posztomról, mert
így tudom megvédeni a FIFA-t. Ahhoz 
meg elég erős vagyok, hogy magamat
megvédjem. Az én lelkiismeretem tisz -
ta, tudom, hogy mit tettem és mit nem.
Becsületes em ber vagyok, így nem ag -
gódom” – mondta júniusi lemon dá sá -
val kapcsolatban Blatter.

„A futballban nincs korrupció, a
FIFA szervezet nem korrupt. Csak né -
hány egyén érintett a vesztegetési ü -
gyekben” – tért ki arra a folyamatban
lévő nyomozásra. 

A korrupciós botrány május végén
robbant ki, amikor Zürichben, a FIFA
tisztújító kongresszusának helyszínén
letartóztatták a szervezet hét tisztvi se -
lő jét. Az ott elfogottak mellett további
hét embert vádoltak meg azóta kor rup -
cióval, közéjük tartozik a Trin i dad és
Tobagó-i Jack Warner, a szervezet al -
elnöke is, aki feladta magát a rendőr sé -
gen. 

Az amerikai igazságügyi minisz té -
rium közleménye szerint a New York-i 
szövetségi bíróságnál kétéves nyomo -
zás eredményeként benyújtott, 47 vád -
pontot tartalmazó vádiratban többek
között az áll, hogy az érintettek zsaro -
lás ra, csalásra és pénzmosásra épülő
rend szert működtettek több mint két
évtizeden keresztül. (Sport24)


