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A Szent István Napok 2015 rendezvénysorozat
keretében, a nagybányai RMDSz ÚJ FEJEZET

csoportjának a szervezésében, a  MÁRAMAROSI
MAG YAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETének

fővédnökségével, valamint a SZENTHÁROMSÁG
PLÉBÁNIA társszervezésében idén is sor kerül a

zenés hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2015. augusztus 21-én, pénteken, 19 ó rától az ó -
városi Schön herr-házban (Fontana étterem).

Az idei est műsorából: a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín -
ház művészeinek zenés-vidám előadása, élő szalonzene és min -
den idők legjobb mag yar tánczenéje. Részvételi díj 85 lej/fő (a 
részvételi ár többfogásos hungarikum vacsorát és italsort tar -
talmaz).

Érdeklődni, belépőt foglalni a következő telefonszámon le -
het: 0745 363 441.

Belépőt váltani a nagybányai RMDSz-székházban (Fel ső -
bányai u. 1. sz.) lehet, valamint a Vállalkozók Egyesületének
irodájában, előzetes telefonos egyeztetés során: Unirii sugárút 
16. sz., 30A iroda, telefon: 0722 356 724.

Az ünnepi estet megelőzően kerül sor a  Máramarosi Mag yar
Vállalkozók Egyesületének (MAVÁSz) konferenciájára, amely 
ugyanazon a helyszínen lesz megtartva (további információk a 
konferenciáról a sajtóban).

  Mindenkit sok szeretettel várunk!

Kiállítás
A nagybányai Bukarest sugárúti Művészeti

Galériában megnyílt

Szántó András
egyéni kiállítása.

A 20 olajfestményt felvonultató tárlat augusztus
elejéig látogatható.

Mindenkit szeretettel várunk!

,,Tükröm, tükröm, mondd meg nékem...”
 A Kakastaréj alkonyatkor (Deák László felvétele)

Kölcsey-megem -
lékezés – 2015.

–  Irodalmi tanácskozás 
és megemlékezés a költő 

szülőföldjén  –

1990-től  minden év augusz tu sá -
ban kárpát-medencei Kölcsey- meg -
emlékezéseket szerveznek a jelen le -
gi Szatmár megyében.

Idén Kölcsey Ferenc szüle tésé nek
225. évfordulója jegyében au gusz -
tus 6-án, csütörtökön délelőtt 9.00
órától Szatmárnémetiben, délután 
5.00 órától pedig Nagykárolyban 
tanácskoznak a költő életét és mun -
kásságát ismerők, míg augusztus 7-
 én, pénteken délután 5.00 órától
Sződemeteren, Kölcsey szülőfaluja
templomkertjében kerül sor (im már
XXVI. alkalommal) ünnepi főhajt ás -
ra nemzeti imánk szerzője ott álló
szobra előtt.

A kétnapos – mindenki számára nyi -
tott – rendezvény alább közölt prog -
ramjaira  minden érdeklődőt szeretettel 
invitálnak és várnak a rendezők.

2015. augusztus 6., csütörtök

Kölcsey  időszerűsége
–  irodalmi tanácskozás a költő szü le -
tésének 225. évfordulója alkalmából –
9.00  órakor (kelet-európai idő szerint!), 
Szatmárnémeti – a Szatmár Megyei Mú -
zeum II. emeleti dísztermében (Szat már -
németi, Vasile Lucaciu sétány, 21. sz.)

A tanácskozást megnyitja: Muzs nay
Árpád, az EMKE alelnöke. Tanács ko -
zásvezető: Jánosi Zoltán iroda lom tör té -
nész (Nyíregyháza).

Előadások: Csorba Sándor iroda lom -
történész (Nyíregyháza): Köl csey Fe renc
önéletírásai és ami mögöttük van; Mercs
István irodalomtörténész (Nyíregy há za): 
Irodalmi portrék Kölcsey Ferencről a
XX. század elejéről; Egyed Emese i ro -
dalomtörténész (Kolozsvár): Múzsák

- folytatás a 2. oldalon -

A belső oldalakról:
- Háromszáztíz éve született Buzinkai György

- Emlékfoszlányok a felsőbányai Amicul vendéglőről
- 45 éve hunyt el MIKOLA ANDRÁS festőművész

- Méltóságok és méltóságosok
- Hu mor-Zsák, Innen-Onnan és sok más érdekesség

Mekkora fizetéseket tervez a
kormány a közszférában?

A Mediafax megszerezte a közalkalmazottak fize -
tését szabályozó kerettörvény tervezetét. A jog sza -
bály-tervezetben bruttó 7.868 lejt ja va sol nak az e -
gyetemi professzorok, 4.563 lejes fize tést az első fo -
kozati vizsgával rendelkező, 40 év nél több régi ség -
gel rendelkező tanároknak, va la mint legtöbb 3.409
lejt egy rezidens orvos ok nak.

Egy munka-, vámügyi
vagy szociális szférában dol -
gozó felügyelőnek minő sí -
tésétől függően 1.700- 4.124
lejes fizetése lenne. A minő -
sítéseket egyébként 1-16-os
skálán jelzik (grad 1-16., a -
hol a 16. a legmagasabb fi -
zetési kategória). Egy köz -
intézmény vezéri gazgató ja,
ha az 1. minősítési kate gó -
riába kerül, már 6.143 lej a -
lapfizetést kaphat. 

A szakmunkások 1.393-
 1.735 lej között keres het nek,
a szakképzetlenek pedig ré -
giségtől függően 1.246- 1.552
lejt. Egy állatorvos 4.545-
 5.659 lejt kereshetne, az ál -
latorvosi asszisztens, labo -
ráns vagy technikus 1.996-

 2.485 lejt. 
A kezdő vagy he lyet te -

sí tő tanárok, tanítók fizeté -
se 1.359 lejtől indulna. Az
1-es fokozati vizsgával ren -
delkező, felsőfokú vég zett -
ségű tanár 2.141 lejt keres -
hetne. A véglegesítő vizs gá -
val rendelkező tanárok 1.971-
 3.779 lej közötti fizetést kap -
nának. A felsőoktatásban 
10- 15 éves régiséggel ren -
delkező tanár fizetése 3.409-
 4.425 lej között alakulna. 

A négyszáz ágy fölötti
férőhelyes kórházak igaz ga -
tói az 1-es minősítési ka te -
góriában 9.364 lejt keres -
nének; a mentőszolgálatok
vezetoi 9.364 lejt.

(mediafax)

A hét mottója:
,,Bár az írás és az igazság édestestvérek: gyakran

mégis külön utakon tévelyegnek.” (Sütő András)
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10. Főtér Fesztivál - Nagybányai Mag yar Napok

Szeptember 18-21.
Szeretettel meghívunk minden nagy bányai és bányavidéki magyart a 10. Főtér

Fesztiválra, a Nagybányai Mag yar Napokra. Jegyezzük fel ezt a dátumot nap ló -
ink ba, ne tervezzünk más prog ra mot, hiszen három napig ismét miénk lesz a tér!
Tanévkezdés utáni hétvégén gyűljünk ismét össze, ünnepeljünk és szó ra koz -
zunk együtt Nagybánya törté nelmi központjában, a régi főtéren. Ha za várjuk a vá -
rosból és vidékéről el származott testvéreinket, legyen ez a ta lálkozás az e gyütt -
lét kellemes alkalma.

A Főtér Fesztivál egy lehetőség élő közösségünk színrelépésére - intéz mé -
nyeink, civil szervezeteink, egyházaink és isko lá ink tevékenységének bemu tatá -
sá ra, e zek önnálló programszervezésére vagy résztvételére. Az aktív nagybányai 
kö zösségi élet ebben a három napban kül térre teheti át tevékenységének hely -
szí nét, szórakoztathat, szórakozhat - mind ezt kultúráltan és a kultúra eszközeivel, 
példát mutatva és tisztelve városunk és közösségünk hagyományait. A ren dez -
vénysorozat a nagybányai magyarság nagy ünnepe, a találkozás, szórakozás és
közössgépítés közege.

A Főtér Fesztivál szervezője a Fő tér Fesztivál Egyesület, a rendezvény part -
nerei: a Teleki Mag yar Ház, a Nagy bányai RMDSz és a Németh Lászl ó El méleti
Lí ceum.

Előre is köszönjük a várható közel nyolcvan támogató áldozatkészségét, in -
tézmények, cégek és magánszemélyek lelkes segítségét.

Találkozunk szeptember 18-án, ad dig is figyeljék híreinket, fel hívá sa in kat.
Pintér Zsolt

Kölcsey-megem lékezés – 2015.
(folytatás az első oldalról) birodal -

má ban az idilltől a drámaiságig; Po -
mo gáts Béla irodalomtörténész (Bu da -
pest): Kölcsey és a reformor szág gyű lé -
sek; Szili Katalin jogász (Pécs): Köl -
csey, az országgyűlési követ és par la -
menti szónok.

Szünet
Tanácskozásvezető: Duray Miklós

köz író (Pozsony). Előadások: Demeter 
Zsuzsa irodalomtörténész (Kolozsvár): 
Jó rétornak szöveg (is) kell – a Köl -
csey-szövegek olvashatóságáról; Ta kács
Péter történész (Nyíregyháza): Négy
Kölcsey-vers és a Parainesis; Kulin Fe -
renc irodalomtörténész (Bu da pest): Köl -
csey történelmi tudata és történet filo -
zófiája; Kereskényi Sándor irodalom -
történész (Szatmárnémeti): A szerelem
értelmezése Kölcsey Ferenc Celesztina 
című  megemlékezésében.

Ebédszünet
17.00 órakor  (kelet-európai idő sze -

rint!):  A tanácskozás folytatása, Nagy -
károly –  a Károlyi kastély előadó ter -
mében.

A tanácskozás résztvevőit üdvözli:
Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke,
Kovács Jenő, Nagykároly pol gármes te -
re. Tanácskozásvezető: Kulin Ferenc
irodalomtörténész (Bu da pest)

Előadások: Jánosi Zoltán iroda lom -
történész (Nyíregyháza): Négy szócs -
kát üzenek – Kölcsey Ferenc külde té -
se; Ratzky Rita irodalomtörténész (Bu -
dapest): Kölcsey Ferenc retorikája a me -

gyei és országgyűlési beszédeiben; Sza -
bó Zsolt irodalomtörténész (Kolozs vár):
Riportsorozatból regény – Szentimrei
Jenő Ferenc tekintetes úr című re gé -
nyének előzményeiről.

Szünet
Tanácskozásvezető: Németi János

tör ténész (Nagykároly)
Előadások: Szilágyi László pszi cho -

lógus (Nyíregyháza): Kölcsey lelki „po -
étai helyei”; Cs. Varga István iro da -
lomtörténész (Eger): „Nyújts feléje vé -
dő kart…” –  Észrevételek a Hymnus
értelmezéséhez; Duray Miklós közíró
(Pozsony): Kölcsey, a nemzetének el -
kötelezett   szabadelvű mag yar.

2015. augusztus 7., péntek

Sződemeter – a templomkeretben  lé vő
Kölcsey-szobor előtt – 17.00 ó ra kor 26.
Sződemeteri Kölcsey-meg em lé kezés.

A résztvevőket köszönti: Muzsnay
Árpád, az EMKE alelnöke, Pakulár Ist -
ván református lelkész, Gheorghe Ma -
r i an, Sződemeter polgármestere.

A rendezvény fővédnökeinek üdvöz -
lőbeszéde: Adrian Ştef, a  Szatmár Me -
gyei Tanács elnöke, Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön -
kor mányzat Közgyűlésének elnöke.

Felkért ünnepi szónokok: Szent már -
toni János költő, a Mag yar Írószö vet -
ség elnöke, Kulin Ferenc iroda lom tör -
ténész (Bu da pest).

Régiók üdvözlete: Duray Miklós köz -
író (Pozsony), Zubánics László törté -
nész, az Ukrajnai Mag yar Demokrata
Szövetség elnöke (Beregszász).

Kölcsey Ferenc Hymnus című köl -
te ményét elszavalja: Varga Sándor szat -
mári színművész.

Közreműködnek: álmosdi, debre ce -
ni, nagykárolyi, szatmárcsekei és tas -
nádi, szavalók.

Fellép: Nauner Agárdi Éva vezeté -
sével az aranyfokozatú Dancs Lajos
Népdalkör (Mátészalka).

Díszőrséget állnak a szilágy som lyói  
16-os számú Báthory István cserkész -
csapat  tagjai.

A koszorúzást levezeti: Bendel Jó -
zsef  mérnök.

Sződemeter (Săuca) leg könnyeb ben
Tasnádról (Tăşnad) a termálstrand mel -
lőli letérőtől Tasnádszilváson (Silvaş) 
keresztül közelíthető meg.

A 2015-ös Kölcsey-megemlékezés
az Erdélyi Mag yar Közművelődési E -
gyesületnek a Hagyományos Kultúrát
Őrző és  Támogató Szatmár Megyei Köz -
pont programjában szereplő rendez vé nye.

Társszervezők: Szatmárnémeti Köl -
csey Kör, Nagykároly Kulturális, Sport-
és Idegenforgalmi Igazgatósága, Sző -
demeter Református Gyülekezete és Pol -
gármesteri Hivatala, Tasnád RMDSz-
 szer vezete.

A rendezvény támogatója: Szatmár
Megyei Tanács, Communitas Alapít vány,
Szatmár Megyei Múzeum. Nyíregy há -
za Jósa András Múzeuma, Nagykároly
Polgármesteri Hivatala, Mag yar Író szö -
vetség.

A rendezvény fővédnökei: Adrian
Ştef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke,
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szat már- Be -
reg  Megyei Önkormányzat Közgyű lé -
sének elnöke.

Szervezők: Bíró Ilonka, Bendel Jó -

zsef, Bene János, Bogdan Georgescu,
Katona Péter, Megyeri Tamás, Paku -
lár István,  Ruff  Zsófia.

Médiatámogatók: Szatmári Friss Új -
ság, City Rádió, www.szatmar.ro. 

A szervezést irányította  és a műsort 
vezeti: Muzsnay Árpád.

Bővebb tájékoztatás: tel/fax: 40 261 
712808, mobil:  40 77 104 2700, e- mail:
muzsnay@datec.ro.

Közlemény

Mégis elfogadják Magyarországon a
romániai egyetemi bizonylatot

A 2015-ös magyarországi mesteri felvételi sajnos újra problémásnak bi zo -
nyult diákjaink számára: az itteni egyetem által kibocsátott igazolást nem fo -
gadták el mint felsőfokú végzettséget bizonyító okiratot. 

A Kolozsvári Mag yar Diákszövetség (KMDSz) mint a kolozsvári felső fo -
kú oktatási intézmények mag yar diákjainak érdekképviseleti, érdekvédelmi és
kulturális szervezete a tavalyihoz hasonlóan az idei évben is kötelességének
érezte, hogy támogassa és segítse a diákokat abban, hogy részesülhessenek
magyarországi mesterképzésben.

A felvételire készülő diákok érdekében a KMDSz levelet írt Palkovics Lász -
ló felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Gulyás Tiborral, a Hallgatói Ön kor -
mányzatok Országos Konferenciájának elnökével is felvettük a kapcsolatot,
il letve egyeztettünk dr. Soós Annával, a BBTE rektorhelyettesével, aki meg -
kereste a magyarországi Oktatási Hivatalt az ügyben. Szerda reggel kaptunk
visszajelzést, hogy a problémát megoldják, így nem lesznek hátrányos hely -
zetben az Erdélyből érkező tanulni vágyó diákok.

Kiemelten köszönjük Soós Annának és Gulyás Tibornak, hogy gyors köz -
reműködésükkel segítették az ügy pozitív kimenetelét. A továbbiakban lépé -
seket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessük a most kia la -
kult helyzetet, a tehetséggondozói fórumon felvetjük a problémát, re mény -
ked ve abban, hogy mindkét fél számára megfelelő megoldást találunk.

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.
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Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

Betanítunk kürtőskalács
készítésére és árusítására flexibilis 

munkaprogramra hajlandó
személyeket.

Érdeklődni a 0722388838-as
telefonszámon.

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.

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

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

A Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai: 
(iratkozás a Németh László Líceum titkárságán, str. Luminişului 1.)
1. egy óvodacsoport,  str. Industriei 1. , óvónő: Ignát Etelka, tel.: 0742 027 848
2 . egy napközis csoport, str. Crişan 15., óvónők: Vincze Melinda, tel.: 0735

500 526, Görög Ágnes, tel.: 0724 865 299, 
3. Wal dorf napközis csoport, str. Luminişului 1., óvónő: Kerekes Gabriella

0742 146 735
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

napközicsoportokba -
2015-2016

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. Luca ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.

Székely falat
Az elmúlt napokban Székelyföldről származó élel mi -

sze re ket árusító üzlet nyílt a 
Vasile Alecsandri utca 8. szám alatt.

Termékei 100%-ban természetesek, hozzáadott kie gészí -
tő ket és tartósítószereket nem tartalmaznak.

Kaphatóak: füstölt hústermékek (sertés - mangalica is -,
szarvas, vaddisznó és ló)- szalámi, kolbász,

szalonnafélék, virsli és párizsi, valamint sajtféleségek és
ezekre jó Igazi Csíki sör.

Diabetikus, laktózmentes, gluténmentes termékek bő
választékával is várjuk a kedves vásárlókat.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8-18 óra között és
szombaton 8-tól 13 óráig.

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségben kötött házas sá -
got Dasilva Alexandre Em man uel ró -
mai katolikus ifjú és Puskás Búzás Jo -
hanna református hajadon.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában az 
augusztus 16-án, vasárnap 19 órától
sorra kerülő Szent István napi búcsús
szentmisét főtisztelendő Böjte Csaba
atya celebrálja.

Bunda Csilla Annamária

Fizessen elő...
... 2015-ben is a Bá nya vidéki Új

Szóra a pos ta hi va ta lokban, vagy
a postai lap kéz be sí tőknél. 1
hónapra - 6.5 lej + postai já rulék; 3
hó napra - 19.50 lej + postai járulék; 6
hó nap ra - 39 lej + postai járulék.

Az előfizetés továbbra is a leg -
biz tosabb módja an nak, hogy hoz -
zá jus son la punkhoz.
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Háromszáztíz éve született

Buzinkai György
 - Híres nagybányai származású orvos -
Egy ugyanilyen nevű nemesember fia, Buzinkai György a XVIII. század

elején, 1705 körül született Nagybányán. Nagyapja, Buzinkai Mihály, a sá -
ros pataki, majd a gyulafehérvári gimnázium hírneves tanára volt. Az iskoláit
szülővárosában kezdi, majd a marosvásárhelyi református kollégiumban foly -
tatja tanulmányait.

Az irodalmi tanulmányok után előbb a hittudomány, majd betegsége mi att
az orvostudomány felé irányul. Gróf Gyulai Ferenc tábornok akkoriban ala -
pí tott Brémában erdélyi diákok ellátására ösztöndíjat. Buzinkait, fiai ne ve lő -
jét, ebben részesítette és ide küldte.

Két év múlva Hollandiába ment át és előbb Franekerben, majd Leydenben 
tanulta az orvostudományokat. Itt kapta meg 1737. február 27-én az orvos tu -
domány doktori koszorúját.

Több mint négy évet or vos ko -
dott Amsterdamban. Innen hívták
haza és így jutott Debrecenbe 1737.
április 8-án, ahol aztán tisztiorvosi 
hivatalt kapott. Debrecen főor vo -
sává neveztetik ki. A város kul túr -
történetében jelentős helyet fog -
lalt.

Házasságra későn szánta ma -
gát: 39 éves korában vette el Deb -
recen sok szoros főbírájának, Ba ra -
nyi Mihálynak legfiatalabb és még
hajadon leányát, Klárát, akitől az -
tán három gyermeke lett.

1765-ben, három évvel halála e -
lőtt féloldali bénulás érte és öreg -
sé gi gyen geségbe esett. Buzinkai
György 1768. március 17-én halt
meg Debrecenben. Temetésén tisz -
telendő Szilágyi Sámuel tiszántúli
szuperáttendens tartott bú csúz tatót.

Dr. Mar ian Fe lix

Homokszemcsék a szemben
1. Egyre nagyobb gondot okoz a

nagy betűs Európai Unió számára az
egyre növekvő bevándorlók száma. Szin -
te sis tereg az agyvizük e témában.

Nem sajnálom szegényeket, hogy i -
lyen problémával találták magukat szem -
ben váratlanul (mondják ők), mint si -
ket Jóska bácsi a bukaresti gyors vo nat -
tal, mert a roma kérdés mióta képezi a

megoldandó problémák tárgyát, de i -
lyen-olyan finanszírozásokon kívül vaj -
mi keveset tettek. Aztán ott van még,
immár huszonöt éve, a Kárpát-me den -
ce Magyarország határain kívül élő ma -
gyarságának a helyzete, valamint a szé -
kely autonómia megoldásra váró hely -
zete. Ha ezekkel az adott ügyekkel nem
foglalkoztak kellőképpen ezidáig, most

legalább a bevándorlók sarokba szo rít -
ják az Unió okoskáit, és jobban oda fi -
gyelnek majd házuk tájára. Remélem.

2. Fogságban nem lehet szaporodni
- tartja egy mondás. Ezt, a korrup ci ó -
val elítélt honfitársaink zokon is ve szik, 
és mindent elkövetnek azért, hogy az
otthoni ágyikó melegében ölelhessék keb -
lükre párjukat. Legtöbbször ezen vá gyuk
teljesül, mert fekete bárányból fehér,
ártatlan báránykává változnak rövid i -
dőn belül, és mehet a hancúr.

3. Az egyik főzőműsorban egy höl -
gyike azt mondta, hogy ő mindent fo -
gyaszt, aminek zöld a színe, de azért a
frissen fejt tejet a paraszttól is szívesen
fogyasztja, sőt a túrót is.

Minderre a pirostarka Bimbó tehén
annyit felelne, hogy múúú.

4. Temetőkben járva, a síroknál ál -
talában nőket látni, férfiakat csak ha -
lot tak napján. Vajon miért? Szerintem
azért, mert a nők nehezebben tudják fe -
ledni elhunyt hozzátartozóikat.

5. Körülbelül hatmillió bicikli tulaj -
donost tart számon a statisztika. Ehhez
adódik még egy felmérés, mely szerint
kevés a bicikliszervíz és a bicikliút.
Nos, ha az utóbbi évtizedek autó pá lya -
építési gyorsaságát nézzük, akkor a két -
kerekűek még jócskán várhatnak. Mert, 
hogy is mondják, a jó munkához idő
kell, a rosszhoz még több, és persze még
több pénz. Mi az utóbbi kategóriát res -
pektáljuk. (Ezt azért írom, mert vannak 
olyan autópályaszakaszaink, melyek már
egy év elteltével kimutatták az el vég -
zett munka minőségét.)

Vicsai György

Emlékfoszlányok a felsőbányai Amicul vendéglőről
A múlt század hatvanas éveinek elején a mai posta hi va -

tallal szemben sok, a Zazar-hídon áthaladó járókelő fő ként
az esti órákban megállt, hogy beszívja a vendéglőből ára -
dó ínycsiklandó ételszagot.

Papp Tibi, az alacsony, őszhajú főnök mindig meg ta lál -
ta a közös hangot vendégeivel, az egyensúlyérzékkel ren -
del kező, a fogyasztóktól megfelelő távolságra álló, mo soly -
gó főpincérrel egy ódon kastély arisztokratái is elége det -
tek lettek volna. Kovács (ragadványneve Szikra Pista) so -
ha nem szolgált fel olyan levest, amelyben légy úszkált.

Csula Veronika ízletes ételei után „mind a hét ujjukat”
megnyalták a vendégek. Az étlapról nem hiányzott a nagy
darab rántotthús szalmakrumplival, a sült és paprikás csir -
ke.

Darnai Árpival, az unokatestvéremmel, a már teme tő -
ben pihenő barátaimmal, Lőrinczy Csaba matemati kata nár -
ral, Kozma Bélával, Brezovszky Ödivel, Bodenlosz Pistá -
val gyakran rágcsáltuk az akkoriban ritkaságnak számító
amerikai mogyorót, és kortyolgattuk a viszonylag olcsó pil -
zeni barna sört.

Gyakran a zenekar mellett ült Brezovszki Ottó, a rend -
kívül intelligens magyartanár és Májdik Jóska, a tehet sé -
ges szavaló.

A zenekar zongoristája 1960. május elsejétől október vé -
géig Pupi Mihali, akit briliáns, káprázatos technikájú já -
tékáért mindig megtapsoltak. A nagybányai jogtanácsos
Mihali mindennap busszal jött fel városunkba, és az utolsó 
éjféli busszal ment haza. Fáradtságát enyhítette, hogy szá -
mára a zenélés energiaforrás volt, és a zenélés öreg ko rá -

ban is élete elválaszthatatlan része.
A zenekar többi tagja, egy harmonikás, egy zon goris ta -

nő, egy trombitás és egy dobos még nagyon sokáig muzsi -
káltak az Amiculban.

Amikor Magdi, a szatmári slágerénekesnő a Volarét (Így
élni oly jó) énekelte, sok férfi úgy érezte, hogy szárnya nőtt,
és a meggypiros ajkú, csillogó, zöld selyemruhás éne kes nő
felé repül.

Főként téli hétvégeken sok felsőbányai család apra ja-
 nagyja már négy óra körül leült az ízlésesen terített asz ta -
lához. Bensőséges, családias hangulatban mulattak, ví gad -
tak. A meghitt hangulatot ritkán zavarta meg egy du haj ko -
dó.

Az alulról színes fényekkel megvilágított táncparketten
egy tűt sem lehetett leejteni.

Századunk első évtizedében városunk egyik neve zetes -
ségét, amelyben a hatvanas évek elején nagybányai ügy -
védek, orvosok, mérnökök és magasrangú hivatalnokok is
szórakoztak, bezárták, és ipari termékeket árusító ke res -
ke déssé alakították át.

A múlt héten örvendezve hallottam, hogy az épületbe
visszatérnek a régi, szép napok.

Az épület új tulajdonosai Breban Ştefania és Ale xand ru.
- Az építési munkálatok már megkezdődtek. Az év vé -

gén vagy a jövő év elején nyitjuk meg a vendéglőt, amely -
ben 250 vendéget szolgálhatunk ki. Időnként zenekar is szó -
rakoztatni fogja őket - tájékoztatott engem Breban Şte fa -
nia.

Boczor József

Helyszín: Hollósy Ház, Máramarossziget,
Lucian Blaga (Felsőkertalja) u. 48. sz.

Kicsik tábora: 2015. augusztus 3-7.

Somogyi, dunántúli táncok, gyermekjátékok, népdaléneklés, népi
kézműveskedés, furulyaoktatás

Nagyok tábora: 2015. augusztus 10-14.

Vajdaszentiványi táncok, furulyaoktatás
A tábor költsége: 70 lej (testvéreknek 120 lej)

A tábor végén táncházat tartunk, ahol a jókedv garantált.

Jelentkezni lehet a 0751-138318-as telefonszámon vagy a SZIGET
Táncegyüttes facebook oldalán.
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45 éve hunyt el „a színek és a máramarosi tájak költője”:

MIKOLA ANDRÁS festőművész
Mikola András, a nagybányai mű -

vésztelep második nemzedékének je les
tájképfestő művésze és mestere Nagy -
peleskén született 1884. március 17- én.

Pályája elején jogot hallgatott Deb -
recenben, de hamarosan kiderült, hogy 
„csak” a rajz és a festés érdekli. Raj zol -
ni, festeni tanult a nagybányai mű vész -
telepen, majd Szablya-Frischauf Fe renc
budapesti magániskolájában, később a
budapesti Képzőművészeti Főiskolán, a -
honnan ösztöndíjjal kijutott Párizsba, a 
Julian Akadémiára és a Delécluse Aka -
démiára. Az 1910-es évek elején ugyan -
csak ösztöndíjjal eljutott Olaszor szág -
ba és Németországba is. Mesterei vol -
tak Ferenczy Károly, Réti István, Paul
Laurens. A külföldi festők közül a leg -
nagyobb hatást Paul Cézanne festé sze -
te gyakorolta rá, de mégsem ez volt a
meghatározó az ő festészetében, ha nem
a nagybányai hagyományok, a plein air, 
a természetszeretet, a tájképfestés.

1908-ben állított ki először Bu da pes -
ten, a Könyves Kálmán Szalonban, majd
1910-ben a Műcsarnokban. Friss táj lá -
tása hamar feltűnt a szakértők és a kö -
zönség szemében. Stílusában a natu ra -
lizmus és az impresszionizmus ötvö ző -
dött, színpöttyökkel, fényfoltokkal érzé -
keltette a nagybányai dombos, fás táj, s 
a föléje boruló kék ég atmoszféráját. Sa -
játos volt finom, majd egyre erő tel je -
sebb koloritja.

„Mégsem - öntörvényeinek szigorú
betartása ellenére sem - önmagáért va -
ló művészet ez. Példája a teremtő mun -
ka, a lankadatlan teremtő akarat ön ma -
gát fogyasztó léte értelmének, annak,
hogy az em ber által birtokbavehető lét-
 lehetőségek közül a művész számára a
fönnmaradás és a fönnmaradtatás re -
ménye csak akkor adatik meg, ha tö ret -
len kitartással, elhivatottságába vetett
hitével törekszik arra, hogy a világban
semmi szépség ne hamvadjon el úgy,
mint a légtéren átvillanó, pusztulásra
ítélt társtalan égitestek.

Mikola András művészetének bir tok -
bavevéséhez, önma gunkba-ol vasztá sá -
hoz ebből kell kiindulni. Benne a tel jes -
ség van, tehát maga a természet. Ké pe -
i nek részletei, szerkezete és csodái ön -
magukban vannak. Ezeknek nincsenek
mintái, ezek hasonlíthatatlanok, azaz
csak önmagukhoz hasonlíthatók. Még -
sem jelentenek ismétlődést, mint ahogy 
a természet sem ismétli önmagát. Raj -
tuk csak a részeknek van megnevezhető 
alakja, az egésznek nincs, mint ahogy a 
természetnek sincs. Ez a piktúra teljes
önmagában.” - írja a festőművészről
1969-ben Gyöngyösi Gábor.

Nagybányán megtelepedve kezdet -
ben a „neósok” mozgalmába kapcso ló -
dott be. Ko rai figurális művei azonban
folytatás nélkül maradtak. Tájkép fes té -
szetében egyéni stílust alakított ki. Nagy -
bánya dombos, fás vidékének napsü té -
ses zöld szimfóniáját és fölé boruló

kékes ég bolt atmoszféráját apró szín -
pöttyök, fol tocskák mozgásával érzé kel -
tette. Ez zel a mozgalmassággal és szí -
neinek tö ret len, üde skálájával finom
festői ha tásokat ért el. Utolsó kor sza ká -
nak fest ményei színesebbek, de alkotói
szín vo nalukban erőtlenebbé váltak, ami -
hez hozzájárult az is, hogy korai élénk
kül földi kapcsolatai megszakadtak.

Az 1920-as évek elején a Szinyei
Merse Pál Társaság tagjai közé vá lasz -
totta Mikolát, majd 1927-ben egyhan -
gúlag a Nagybányai Festők Társasága
(NFT) elnökévé választották. Krizsán Já -
nossal, Börtsök Samuval, Ziffer Sán dor -
ral korrigálta a nagybányai képző mű -
vész növendékek munkáit 1944-ig. Szá -
mos kiváló tanítványuk volt, köztük
Agricola Lídia.

A II. világháború után visszavo nul -
tan élt, majd az 1960-as években kap -
csolódott be ismét a művészeti életbe.

Alkotói periódusának fénykora az
1910-es évekre esett.

Képeit őrzi a Mag yar Nemzeti Ga -
léria Budapesten és a Rippl-Rónai Mú -
zeum Kaposvárott, számos köz- és ma -
gángyűjtemény Romániában.

Em lék irataiban (Színek és fények, Ko -
lozs vár, 1972) pályájáról és kortár sai -
ról raj zolt élethű képet. Élete során több
mint 60 kiállításon mutatta be közel
félezer festményét.

Mikola András Nagybányán hunyt
el 1970. július 4-én. Sírja a virághegyi
református-lutheránus temetőben ta lál -
ható.

Összeállította: Tamási At tila

Mikola András: Tanulmány

Péter Károly jegyzete:

Méltóságok és méltóságosok
Milyen egyszerű volt valamikor a megszólítás: kedves elvtársak, elvtárs -

nők! Ha mindenkit csak urazni kéne, akkor ma is egyszerű lenne, de furcsa
mó don ismét vannak excellenciások, kegyelmesek, méltóságosok, tekin tete -
sek, nagyságosok, holott alkotmányunk ezekről még csak említést sem tesz.

Nem háborítana fel a dolog, ha ez nem kerülne pénzbe, méghozzá a mi
pénzünkbe. Felháborít a dolog annak ellenére is, hogy méltóságos elnök u -
runk kijelentette: a méltóságoknak kijár a fizetésemelés!

De haza jött az első miniszter, és azt mondta: a fizetésemelés mindenkinek
kijár, de ne kezdjük éppen a méltóságokkal. Majd egy egységes törvény meg -
oldja mindnyájunk megálmodott óhaját.

Ha akartuk, ha nem, ismét sikerült teret adnunk a politikában használatos
elvnek: oszd meg és uralkodj!

Nem félek bevallani: én most Ponta oldalán állok, de bármikor átállhatok
Johannis oldalára, ha érveivel és tetteivel meggyőz, ami nem lesz könnyű,
mert – feleségem szerint – nehézfejű vagyok, székely mivoltom ellenére, vagy
éppen azért…

Mikola András: Nagybányai vásár (1912)

Mikola András: Hideg téli délután
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HU MOR-ZSÁK

- Mi a közös a fényképezőgépben és az óv szer -
ben?

- Mind a kettő a pillanatot kapja el!

***
Alkal massági vizsgára küldik a rendőrt.
Amikor délután hazaér, kérdezi tőle a felesége:
- Na, hogy sikerült a vizsga?
- Közepesre... Matematikából, nyelvtanból és köz -

lekedéstanból ugyan megbuktam, de a széklet- és
vizeletvizsgálatom, valamint a vérképem eredménye 
jó lett.

***
- Képzeld, van két ikerlányom!
- Ez nagyszerű! Hogyan különbözteted meg őket?
- Az anyajegyük alapján. A barnának a jobb ke -

zén, a szőkének a bal kezén van az anyajegy.

***
Egy idős úr bemegy az optikushoz. Azt mondja a

szakember:
- Jó napot! Magának 5 dioptriával erősebb szem ü -

veg kell!
- Ez igen! Ránézésre ilyen pontosan látja?
- Nem, viszont a kirakaton keresztül tetszett be -

jönni.
***

A rendőr megállít egy szabálytalankodó női ve ze -
tőt. A nő kinyújtja a táskáját az ablakon:

- Biztos úr, kérem, keresse meg a jogo sítvá nyo -
mat, mert szemüveg nélkül nem látok semmit.

***
Jézus ül az apostolai körében. Előhúz egy ke nye -

ret, megtöri:
- Ez az én testem...
Elővesz egy üveg bort, kibontja:
- Ez az én vérem...
Elővesz egy majonézt. Júdás felpattan és rákiált:
- Ezt most hagyd abba, kérlek!

***
- Miért nem lehet a tengervizet palackozni?
- Mert dagálykor kilöki a dugót.

***
A luxushajó kapitánya bejelenti az utasoknak: 
- Hölgyeim és uraim, van egy rossz és egy jó hí -

rem. A jó az, hogy 11 Os car-díjat nyerünk...

***
A zeneiskola igazgatója így szól a növen dé kek -

hez:
- Gyerekek, ma ünnepeljük Mo zart szüle tés nap -

ját. Kegyeletből a mai napon nem játsszuk el egyet -
len darabját sem.

***
- Nos, m ilyen gondolatokat ébresztett önben a mű -

vem? - kérdezi a zeneszerző a kri tikustól.
- Állandóan az idős Bee tho ven jutott az eszem be.
- Ó, ez igazán hízelgő! És miért?
- Szerettem volna olyan süket lenni, mint ő!

***

A kezdő színésznő első fellépése után faggatja a
fiúját:

- Na, milyen volt a szerepmondásom.
- Nem tudom, mert amikor a szövegedet mond -

tad, épp tüsszentett a szomszédom.

***
A házaspár színházba készül. Indulás előtt az

asszony alaposan szemügyre veszi a férjét, majd rá -
förmed:

- Azért igazán megborotválkozhattál volna!
- Én? Hiszen amikor elkezdtél készülődni, akkor

borotválkoztam…
***

A háziasszony zongorajátékkel szórakoztatja ven -
dégeit.

- Szereti ön a szép zenét? - kérdezi az egyiktől.
- Igen, asszonyom, de azért folytassa nyugodtan.

***
A háziasszony azt mondja az estélyre meghívott

énekesnek:
- Mondja, művész úr, most mindjárt elkezd éne -

kelni, vagy előbb hagyjuk szórakozni a vendégeket?

***
- Mit tud egy űrlény, amit egy em ber nem?
- ???
- 25-ig számolni az ujjain.

***

Az őrmester így szól az újo ncokhoz:
- Uraim, van egy rossz és egy jó hírem! Először a 

jó hír: a ma reggeli futáskor Kovács közlegény fogja
a tempót diktálni!

A szakasz rendkívül megörül ennek, mivel Ko -
vács közlegény kövér és eszméletlenül lassú. Azon -
ban az őrmester folytatja:

- És most a rossz hír: Kovács közlegény, szálljon
be a teherautóba, és indítson!

A 2093-as történelem
érettségi tételei:

1. Fekete Pákó betelepülése, majd kiűzetése Ma -
gyarországról.

2. Győzike vagyonosodása és az etnobiznisz 
összefüggései.

3. Fejtse ki részletesen, hogyan „kúrta” el Ma -
gyarország sorsát Gyurcsány Ferenc minisz ter el nök!

4. Ismertesse részletesen az ezredforduló mé -
diájának egyetemes kultúrtörténeti alkotásait (Big
Brother, Való Világ, Fókusz, Aktív, Dáridó, Fásy
Mulató), és azok pozitív hatásait a kor társa dal -
mának szellemiségére, intelligenciaszintjére.

5. Anettka és a kozmosz közti viszony a XXI.
században.

6. Döntse el, melyik évben volt nő, és melyik
évben volt férfi Terri Black!

7. Balázs vs. Mónika show. Melyiknek volt na -
gyobb nézettsége és közerkölcsformáló hatása?

8. A Barátok közt szappanopera 102542. ré -
szének részletes bemutatása a XXI-ik század vé -
gén! Ismertesse bizonyos szereplők sorozatbéli é -
letrajzát. Mint pl. a Tilda-karakter evolúciója.

9. Ki volt Kiszel Donatella édesapja? Válassza 
ki, és húzza alá a megfelelő személy nevét: a) Mr.
Sylvester Stallone, b) Kondor Csaba Úrhölgy, c)
Az ismeretlen katona (akcióban eltűnt), d) Az i ga -
zi Fantomas

10. Kelemen Anna metamorfózisának ismer -
tetése, munkásságának kultúrtörténeti elemzése.

Illustrációk: Régi korok reklámja
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Középkori
templomok újultak meg
a Kárpát-medencében

A középkori templomok felújítási programjának harmadik üte mé ben
18 templom műemléki helyreállítása fejeződött be Szabolcs-
 Szatmár-Bereg megyében és a Partiumban - közölték a projekt zá ró
konferencián a debreceni Református Nagytemplomban.

A csaknem 1,5 millió eurós (több
mint 450 millió forintos) fejlesztés az
Európai Unió 90 százalékos támoga tá -
sával valósult meg a Magyarország- -
Ro mánia Határon Átnyúló Együttmű -
ködési Pro gram keretében. Fekete Ká -
roly, a Tiszántúli Református Egyház -
ke rület püspöke emlékezetett arra: a kö -
zépkori templomok útja mint temati -
kus útvonal 2009-ben indult el azzal a
céllal, hogy a Kárpát-medencében e gye -
dülálló vallási és kulturális örökséggel
ismertesse meg az érdeklődőket.

A teljes programban szereplő 65 temp -
lom és a közülük nem régen megújult
18 templom olyan összképet alkot a
református örökségről és a térségek tör -
ténetéről, amely igazi kincs - tette hoz -
zá. A püspök szerint az az örökség, a me -
lyet ezek a templomok őriznek, a kül föl -
dieket is vonzza. Azt szeretnék, hogy a
templom-utat járva az érdeklődők jár -
ják végig a reformáció útját, felfedezve 
azt, hogy Európa határán milyen kin -
csek vannak.

Minderre ráirányíthatja a figyelmet

két jelentős évforduló 2017-ben, ami kor
a reformáció 500. évfordulója mellett a 
Tiszántúli Református Egyházkerület
létrejöttének 450. évfordulóját is ün ne -
peljük - hangoztatta Fekete Károly. A
kon ferencián elmondták: a Ma gyar or -
szág-Románia Határon Átnyúló Együtt -
működési Pro gram 2007-2013 támoga -
tásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me -
gyei Önkormányzat és a Szatmár Me -
gyei Tanács partnerségében indult el a
Középkori templomok útja pro gram. A 
fejlesztés célja az volt, hogy a kie mel -
kedő örökségturisztikai és művé szet tör -
téneti értéket jelentő középkori temp lo -
mokat összekötve egy közös tematikus 
úttá fejlesztve jöjjön létre egy közös
turisztikai útvonal a mag yar-román ha -
tártérségben.

A több év alatt felépített prog ram -
ban művészettörténeti kutatómunka is
zajlott: neves szakemberek tárták fel a
Felső-Tisza-vidék építészeti, kulturális 

és vallási örökségét. A kutatások ered -
ményét összefoglaló három kötet most
megjelent utolsó részét, a Művészet és
vallás a Felső-Tisza-vidéken című mun -
kát kedden mutatták be a pro gram ed -
digi eredményeiről és a várható foly ta -
tásról rendezett konferencián.

Deák At tila, a Szabolcs-Szat már- Be -
reg Megyei Területfejlesztési és Kör -
nyezetgazdálkodási Ügynökség Non -
pro fit Kft. vezető menedzsere a prog -
ramban elért eredmények mellett el -
mondta azt is, hogy a jövőben a tör té -
nelmi Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, a Felvidék, Kalotaszeg, a Me -
ző ség és a Szilágyság területére is sze -
ret nék kiterjeszteni a templom-út prog -
ramot. A debreceni Református Nagy -
templomban megnyitották a Kö zépkori 
templomok útja című időszaki kiállí -
tást is, amelyet három hétig te kint het -
nek meg az érdeklődők.

(mult-kor)

Erdőt vett az Ikea
Meg nem erősített hírek szerint a Har vard Egyetem által á ruba

bocsá tott erdőket vásárolta meg Romániában az Ikea cso port. A
svéd bútorgyártó és -kereskedő cégcsoport a napokban jelentette
be, hogy 33 600 hektár erdőt vásárolt az országban.

A Mediafax hírügynökség az Ikea
közleményére hivatkozva közölte, a
társaság Botoşani, Vrancea, Buzău, Pra -
hova és Bihar megyében vásárolt er -
dős területeket. Az eladókról és a vé -
telárról üzleti titokra hivatkozva nem
közölt adatokat. Frederik de Jong, az
Ikea Románia elnöke elmondta, az er -
dővásárlás hozzásegíti a cégcso por tot
a fenntartható módon megtermelt fa
nyersanyaghoz. A befektetést arra is
alkalmasnak tartotta, hogy a cég di ver -
zifikálja eszközeit. „Románia lesz az
első ország, ahol az Ikea csoport saját 
erdővel gazdálkodik, és azt tűztük ki
célul, hogy példát mutassunk az erdő -
gazdálkodás fenntarthatóságára” – i -
dézte a Mediafax Frederik de Jongot.

Az elnök hozzátette, Románia lesz
az első olyan ország, ahol az IKEA
nyersanyaggal is rendelkezik, bútor -
gyártókkal is együttműködik, és ke res -
kedik is a termékeivel. Az országban
több mint húsz beszállítója van az I -
kea csoportnak. Termékeit egy 2007-
 ben nyitott bukaresti áruházban lehet
megvásárolni. A bútorgyártó június ban
jelentette be, hogy a második ro má ni -
ai üzletét is a fővárosban nyitja meg.

A román állam után a második
legnagyobb hazai erdőtulajdonos ként
jegyzett Har vard Egyetem nemrég
korrupciós botrány miatt volt kény te -
len áruba bocsátani romániai erdő bir -

tokait. Egy román házaspár súlyos a -
nyagi és erkölcsi károkat okozott a vi -
lág legtekintélyesebb és leggaz da gabb
felsőoktatási intézményének azáltal,
hogy az amerikai egyetem érde kelt sé -
gébe tartozó hazai magáncég képvi -
se lőiként 32 ezer hektár erdőt vásá rol -
tak fel túlméretezett áron az ország -
ban, az eladóktól pedig tetemes csú szó -
pénzt kaptak. A Har vard a tulajdo ná -
ban lévő Phemus Cor po ra tion befek -
te tési alapon keresztül, a Bukarest ben
bejegyzett Scolopax Kft. révén bo nyo -
lította le a tranzakciókat. A társaság
ügyvezetőjét, Dragoş Lipan Secut és
feleségét tavaly januárban Nagyvá ra -
don pénzmosás és csúszópénz elfo -
gadásának gyanúja miatt letartóztatta 
a korrupcióellenes ügyészség.

(kronika)

Hivatalosan is az egyik
legjobb mag yar termék

az Igazi Csíki Sör
A nyár eleji magyarországi fesztiválokon szerzett díjak után ú jabb

fontos elismerést kapott az Igazi Csíki Sör. A Mag yar Termék
Nagydíj pályázat Régiók Díját idén a terméket gyártó Csíki Sör
Manufaktúrának ítélte oda a pályázatot kiíró tanács – tudtuk meg
pénteken a csíkszentsimoni cég sajtóirodájától.

A Régiók Díja különdíjat 2013-ban
alapították külhoni szervezetek, cégek
számára. Ezzel olyan tevékenységeket
ismernek el, amelyek a kiíró tanács sze -
rint „elkötelezettek a folyamatosan ma -
gas minőségi színvonal mellett a ha -
gyo mányok tisztelete, a környezet vé -
del me, a magyarság-tudat eszméje és
az ott élők boldogulása iránt”.

Az elismerést a szeptember 3-i par -
lamenti díjátadó ünnepségen vehetik át 
a székelyföldi cég képviselői. A díja zott
vállalkozásokat köszönti Semjén Zsolt
miniszterelnök is. Tavaly hatvanhat ma -
g yar termék és szolgáltatás kapta meg a 
Mag yar Termék Nagydíjat, a pályáza -
tot kiírók tanácsa nyolc nívódíjat ítélt
oda, és tíz szervezet adományozott kü -
löndíjat.

A pályázat honlapja szerint idén 18. 
alkalommal írták ki Magyarország „leg -
tekintélyesebb önkéntes tanúsítási rend -
szerének”, a magas színvonalú termé -
ke ket minősítő Mag yar Termék Nagy -
díj pályázatát. Az első meghirdetés, te -
hát 1998 óta 486 nagydíjat ítélt meg a
kiírók tanácsa azoknak a nemzetközi
színvonalú áruknak és szolgálta tások -
nak, amelyek az átlagosnál jóval kiemel -
kedőbb minőséget és termékbiz ton sá -
got képviselnek. (maszol.ro)



Összefüggés lehet a szem
színe és az alkoholizmus -

ra való hajlam között
A kék szeműek nagyobb eséllyel

lesz nek alkoholisták - derítette ki egy
új kutatás. Emellett a világos szeműek
- zöld, szürke vagy világosbarna - álta -
lában erősebb hajlamot mutatnak az al -
koholizmusra, mint a sötétbarna sze -
műek. A kutatást 1263 európai és ame -
rikai személyen végezték. Az össze füg -
gés abban állhat, hogy a szem szí nért és 
az alkoholista hajlamokért felelős gén -
készletek hasonlóak - írták következte -
tésükben a kutatók. (spring.co.uk)

Mostantól sült szalonna
ízű moszatot is ehetünk
Amerikai kutatóknak sikerült olyan

módon nemesíteni a vörös pálmamo -
sza tot, hogy az rendkívül gyorsan nő,
gazdag fehérjékben, ráadásul az íze a
sült szalonnáéra emlékeztet. A moszat
amúgy a csendes-óceáni és az atlanti-
 óceáni partok mentén honos, és beta -
karítás után megszárítják, majd főzési
hozzávalóként, táplálékkiegészítőként
értékesítik. Chris Langdon és csapata,
az Oregoni Állami Egyetem (OSU)
Hat fieldi Tengeri Kutatóközpontjában
fejlesztették tovább a közönséges al -
gát, és eredeti céljuk az volt, hogy szu -
pertáplálékot hozzanak létre az Ázsiá -
ban igen megbecsült ennivalónak szá -
mító fülcsigák számára. A kutatólabort 
felkereste Chuck Toombs, az OSU
egyik gazdasági szakembere, aki arra
ösz tönözte a szakembereket, hogy a
pál mamoszat emberi felhasználásra
va ló nemesítési projekten kezdjenek el 
dolgozni, hisz a moszat kétszer akkora

tápértékkel bír, mint a kelkáposzta. Az
új moszattörzs Európában is nagy nép -
szerűségnek örvendhet, ahol régóta
hasz nálják élelmiszerként – állítják a
kutatók, hisz kisütve olyan íze van,
mint a sült szalonnának. A moszatter -
mesztés egyébként egyszerűen meg -
oldható, hisz elegendő hozzá egy víz -
visszaforgató rendszer, kevés tenger -
víz és némi napfény. (origo)

Tengeri szemétből készít
sportcipőt az Adidas

A sportruhagyártó az óceánban
sod ródó szeméthegyeket hasznosítja
újra mint sportcipő-alapanyagot. A
pro totípust más plasztik-termékek is
követik hamarosan. 2011-ben nagy
meg rökönyödést keltettek azok a kép -
sorok, melyeket Oprah Winfrey mu -
tatott be beszélgetős tévéshowjában.

Arról számolt be, hogy óriási szemét -
hegy lebeg a Csendes-óceánon, mely -
nek mérete megegyezik Texas állam ki -
terjedésével (ami közel 700 000 km2).
A “Great Gar bage Patch” létét már
1988-ban megjósolták az amerikai
Oceanológiai és Időjárási Ügynökség
(NOAA) kutatói. De csak Winfrey
révén került be a köztudatba annak té -
nye, mekkora mennyiségű szemét ke -
rül az óceánba. És nem kamionokkal
öntik a tengerbe a szemetet. Az utcán
eldobott hulladék bekerül a járdaszéli
lefolyóba, így a közműhálózatba, on -
nan folyókba, majd végül a hatalmas
óceánba. Az Adidas pedig meglátta a
lehetőséget a szemétben. Egy olyan ci -
pőt terveztek, amelyben az óceán mé -
lyén használt eresztőhálókat és a fel -
szí nen lebegő műanyag-szemetet hasz -
nosítják újra – jelentette a Huffington
Post és a The Mir ror. Az alkotók nem
árulták el, hogy milyen százalékban ta -

lálható a lábbeliben óceánhulladék. A
szemetet a The Sea Shep herd Con ser -
va tion So ci ety szerezte be a tengerről
egy 110 napos expedíció során. A sze -
me tet a tenger mélyéről szedték, a há -
lókat pedig egy illegális halászhajóról
kobozták el Nyugat-Afrikában! A mély -
tengeri eresztőhálók használata ugyan -
is számos országban törvényileg tiltott. 
A műanyagot elsősorban a cipő felső
részében alkalmazták, a zöldes hálót
pe dig a külsejében szőtték bele, amely
így jellegzetes mintázatot alkot. Elkép -
zelhető, hogy a jövőben majd úgy te -
kin tenek vissza erre a cipőre, mint iko -
nikus dizájn-innovációra: így válik egy
tiltott eszköz (a háló) divatelemmé (stí -
lusos mintázattá). Talán hasonló transz -
formációknak is lehetünk majd tanúi a
ruházatokban a divatbemu tató kon. Az
Adidas egyelőre csak meg mu tatta a ci -
pőt, mely egy átfogóbb mű anyag- ala -
pú termékskála része lesz. A kollekciót 
2015 második felében ter ve zik bemu -
tatni. Ennek időpontja és a forgalomba
kerülés dátuma sem is me retes.

Rehabilitálhatják
a Plútót

Az űrszondán hét tudományos mű -
szer folyamatosan gyűjtötte az ada to -
kat a törpebolygóról, az információk
szerda hajnalban érkeznek meg az irá -
nyítócsapathoz. A látogatás azért je -
lent áttörést, mert rehabilitálhatja a
Plú tó nevét; a kilencedik bolygót
ugyan is 2006-ban visszaminősítették
törpebolygóvá. Most bebizonyo sod hat,
hogy az égitest mégiscsak kiemelkedik 
a Neptunuszon túli jeges Kuiper- ég öv -
ben keringő többi nagyobb égitest kö -
zül, és visszakaphatja a bolygó címet.

A jura időszakban volt a
leggyorsabb az emlősök

evolúciója
A mezozoikum középső periódu sá -

ban, a jura időszakban volt a leggyor -
sabb az emlősök evolúciója, amelynek
során az alkalmazkodási módszerek
széles spektrumát fejlesztették ki - erre
a következtetésre jutottak brit és auszt -
rál kutatók. Az Oxfordi Egyetem és a

Macquarie Egyetem tudósai eredmé -
nyeiket a Cur rent Bi ol ogy legújabb szá -
mában ismertették. A korai emlősök a
di noszauruszok mellett éltek a mezo -
zoi kumban, a 252 millió-66 millió év -
vel ezelőtti időszakban. Korábban azt
feltételezték, hogy kistestű, éjszakai
életmódot folytató, rovarevő lényekről 
van szó. Az elmúlt évtizedek során elő -
került leletek, különösen a Kínában és
Dél-Amerikában feltárt fosszíliák azon -
ban arról tanúskodnak, hogy az em lő -
sök igen sokrétű táplálékszerzési stra -
tégiákat fejlesztettek ki, s változatos
köz lekedési módokat alakítottak ki -
ol vasható a PhysOrg hírportálon. A
kutatócsoport a vizsgálat keretében
elemezte, hogy egymillió évenként mi -
lyen átalakuláson ment át az emlősök
csontváza és fogazata a mezozoikum -
ban. Számításaik szerint a jura idő szak -
ban leszármazási vonalanként átlago -
san 8 változás jut egymillió évre, vagy -
is a törzsfejlődés tízszer gyorsabban
ha ladt, mint a periódus végén, a kréta
időszakban. “A jura időszak a radikális 
változások kora volt, a főbb >stílus je -
gyek< még több tízmillió éven át is fel -
ismerhetők voltak” - fogalmazott Ro -
ger Close, az Oxfordi Egyetem földtu -
dományi intézetének a kutatója, a ta -
nul mány első szerzője. A “legaktívab -
baknak” az elevenszülő emlősök (The -
ria), a méhlepényesek (Eutheria), vala -
mint az erszényesek (Marsupialia) bi -
zonyultak, amelyek törzsfejlődése az
átlaghoz képest 13-szor gyorsabban
ha ladt a jura időszak közepén. A pe rió -
dus végére viszont az átlaghoz képest
lényegesen lelassultak, törzsfejlődési
szempontból sokkal kevésbé bizonyul -
tak “találékonynak”, mint az emlősök
más alosztályai. “Nem tudjuk, hogy mi 
váltotta ki az evolúciós robbanást.
Okozhatták környezeti változások, de
nem kizárt, hogy az emlősök elérték a
kritikus tömeget az olyan kulcsfon tos -
ságú evolúciós >innovációkhoz<, mint 
az élve születés, a melegvérűség vagy
a szőrzet. Mindez lehetővé tette szá -
muk ra, hogy a legkülönbözőbb élőhe -
lyeken boldoguljanak, majd midőn ki -
alakult a nagyfokú biológiai változa -
tos ság, az evolúciós folyamat lelas -
sult” - magyarázta Roger Close. (MTI)

Francia hasonlat
VÍZSZINTES: 1. “Az első szere -

lem egy jégből megmintázott szo -
bor hoz hasonlít: egy langyos fuval -
lat is elolvasztja, ...” (La Fontaine).
13. Vértanú. 14. Nemi jelleg. 15. Ku -
bai festő (Wilfredo). 16. Előtag: azo -
nos-, egyenlő-. 17. Hajtány. 19. Teke -
figura. 20. Kolumbusz egyik hajója.
22. Frankie ... to Hol ly wood; amerikai
együttes. 23. Sűrű, kusza növényzet.
24. Temespartok! 25. Testrészek! 27.
Néma vita! 28. Kettőt leejt! 29. Jos -
kar-...; Mariföld fővárosa. 30. Ennél
lennebb. 32. Forma. 34. Attól kezdve!
35. József At tila verse. 37. Verbum já -
ruléka. 39. Karol. 40. Zokogás. 42. Ka -
tar fővárosa. 44. Raktározó. 46. ... iva -
déka; André Schwarz-Bart regénye.
49. Párban köti! 51. ... mora; haladék
nélkül. 52. Szándékozó. 53. Maláj
föld szoros. 55. Dacból kettő! 56. Stan -
num. 57. Páros szak! 58. Papírra vet.
59. Műszálféleség. 61. Cseh festő (Mi -
kolás). 63. A mag yar kártya egyik lap -
ja. 65. Versenyszakasz. 66. Játékpénz.
68. Osztrák és tunéziai gkj. 69. Fluor,

oxigén és jód vj. 70. Véna jelzője lehet.
71. Elővesz a kosárból.

FÜGGŐLEGES: 2. Zöld folt a si -
vatagban. 3. A Garam szlovák neve. 4.
Autonóm Terület (röv.). 5. ... mail; lé -
gipostával. 6. Béka (ang.). 7. Divatos
mellény (fr.). 8. ... Montand; francia
színész. 9. A légnyomás egyik mérték -
egysége. 10. Haragban vannak! 11.
Megszégyenítő. 12. A lószerszám ré -
sze. 13. A gondolat befejező része.
18. ... tesz; becsap, átver. 19. Törött
bot! 21. Gyümölcsszárítás. 23. Medve
(ang.). 26. A hajó hátsó része. 28. Orra
bukik. 30. Nem hagy éhezni. 31. Szlo -
vákiai kisváros. 32. Három agár! 33.
Vörös borszőlőfajta. 36. Elek! 37.
Toll forgató. 38. Málta egyik szigete.
41. Sziget (fr.). 43. Kipling híres verse.
45. Reped a tó jege. 47. Gyom. 48.
Erdélyi fazekasközpont lakója. 50.
An gol hadvezér volt (Henry). 52.
Sváj ci író (Claude). 54. ... Delon; fran -
cia filmszínész. 56. Nyers olajsav. 58.
Egy az ...; Jókai Mór regénye. 60.
Opus (röv.). 61. Rajta ...; ő következik.
62. Későre. 64. Könnyed. 66. Zambiai
és argentin gkj. 67. A Nílus német
neve. 70. Igevégződés. 72. Két darab
virsli!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Európa önvédelme
Néha nem árt szétnézni kicsit az archívumokban: február kö ze -

pén a világsajtóban arról írtak, hogy az Iszlám Állam azt tervezi,
Líbiából menekülteknek álcázott harcosokat küld a Földközi- ten -
ge ren ke resztül Dél-Európába, hogy ámokfutást rendezzenek a
váro sokban. 

A francia Le Figaro február tizen ki -
lencedikén a következő címmel hozott
le terjedelmes írást e témában: Az Isz -
lám Állam azzal fenyeget, hogy fél mil -
lió bevándorlóval árasztja el Európát.
Akkor még túlzásnak tűnt, ami ma va -
lóság – egyre nő az emberáradat.

A dzsihadisták támogatóinak leve le -
zéséből – amelyet egy brit terroris ta el -
lenes csoport fülelt le – kiderült, hogy
a rettegett szervezet Szíriából és Irak -
ból toborzott fegyveresekkel akarja elá -
rasztani a Kadhafi megbuktatása után
káoszba fulladt Líbiát, és onnan indí ta -
na háborút egész Európa el len. Az észak-
 afrikai ország ugyanis alig ötszáz ki lo -
méterre van a kontinensünktől, és ez a
táv akár még kezdetleges csónakokkal
is megtehető.

A terveket az Iszlám Állam egyik pro -
pagandistája dolgozta ki – a Líbiába át -
dobott terroristák mintegy gyakorlat ként
kivégeztek huszonegy kopt keresztény 
túszt. A gyilkosságról közzétett videón 
egy fegyveres megmutatja véres kezét, 
és azt kiáltja: „Al lah segítségével meg -
hódítjuk Rómát!"

Arról még nem születtek cikkek, hogy
mi van akkor, ha a terrorszervezet stra -
tégiát váltott, és a szárazföldi útvonalat 
preferálja: Szíriából Törökországon át
indítja el az embereit, akik aztán a szerb-
 mag yar határon tervezik az Unióba va -
ló belépést. Biztonsági szakértők tel je -
sen életszerű stratégiának tartják azt, hogy
a terrorszervezet fegyveresei mene kül -
teknek adják ki magukat, és így pró -
bál nak bejutni a gyűlölt kontinensre.

A dolog roppant egyszerű: nem hoz -
nak magukkal iratokat, és a mag yar –
vagy bármelyik országbeli – ható ság -
nak olyan nevet és élettörténetet mon -
danak, amilyet akarnak. Sőt akár azt is
megtehetik, hogy éppen az általuk el -
ül dözötteknek álcázzák magukat – egé -
szen életszerűen tudnak arról mesélni,
hogy milyen borzalmak történtek akkor,
amikor rátörtek a védtelen civilekre. Az
Unióban fegyvert és robbanószert sze -
rezni nem reménytelen vállalkozás, csak
pénz vagy kapcsolatok kérdése, és már -
is sok ezer főnyi magányos, mindenre
elszánt terrorista várja az utasítást.

Bármilyen sokszor hangzik el, hogy 
nem zárkózhatunk el a menekültek be -
fogadása elől, az tagadhatatlan, hogy
nincs hiteles információnk arról, ki a
valódi menekült, és ki az, aki esetleg go -
nosz szándékkal érkezik a kontinensre. 
Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Lí -
biá ból adatot szerezni valakiről gya kor -
latilag lehetetlen, ennek következtében 
nem lehet ellenőrizni az érkezők sze -
mély azonosságát és az előadott tör té -
netük valódiságát sem. Ráadásul ha mis
iratokkal is érkezhetnek – mi van ak -
kor, ha az Iszlám Állam épp a legyil -
kolt keresztények nevét-papírjait adja
katonáinak, úgy küldve őket „mene -
kült ként” Európába? Még nők és gye -
rekek is állhatnak a szolgálatukban – i -
dejönnek, megkapják a menedékjogot, 
és pár év múlva robbanószerrel a tes tü -
kön jelennek meg egy zsúfolt metró -
megállóban valamelyik nyu gat-eu ró pai
nagyvárosban.

Nem állítom, hogy mindenki, aki me -
nedéket kér, potenciális terrorista. De

ha létezik jogos önvédelem, akkor nem 
szabad elkerülnünk a választ ezekre a
kérdésekre. A baj akár generációkkal
később is jelentkezhet: másod- és har -
madgenerációs bevándorlók is könnyen
radikalizálódhatnak, gondoljunk csak
a Char lie Hebdo elleni merényletre. A
képzetlen, nyelvet nem beszélő mene -
kül tek nem akarnak integrálódni, fruszt -
rációik következtében gyűlöletük csak
nő az őket befogadó világ iránt, és ha ők
nem is, gyerekeik fegyvert ragad hat nak
az el len a társadalom el len, amely az ő
szemléletük szerint erkölcstelen és meg -
érett a pusztulásra.

Jaszin Salhi például, aki a múlt pén -
teken lefejezte a főnökét, majd meg pró -
bált felrobbantani egy Lyon környéki,
amerikai tulajdonban lévő üzemet, al -
gériai apától és marokkói anyától szü -
letett. A börtönben lett radikális, és har -
mincöt esztendősen, három gyerek apja -
ként jutott el oda, hogy lefejezzen egy
embert. Egy iszlamista zászlóval takar -
ta le a holttestet, a fejet pedig kitűzte a
vegyi üzem kerítésére, amelyre arab
szavakat írt.

És ha már a hétvége terror cse lek -
ményeinél tartunk: egyelőre még csak
egy tunéziai strandon vadászott nyara -
ló európaikra egy mosolyogva gyil ko -
ló egyetemista (eddig harmincnyolc ál -
dozata van a sokkoló akciónak), de mi
a garancia, hogy ugyanez hamarosan
nem ismétlődik meg olasz, spanyol, fran -
cia üdülőhelyeken? Radikalizálható moz -
lim fiatal Európában is akad szép szám -
mal, és a menekültekként érkező gyil -
ko lógépeknek sem lehetetlen feladat be -
szerezni egy Kalas nyikovot.

Ha Európának még van egészséges
immunrendszere – és merem remélni,
hogy van –, akkor elgondolkodik eze -
ken a kérdéseken. Magam jó néhány é -
ve dolgozom önkéntesként egy segély -
szervezetnél, és mi azt valljuk: az áldo -
zatokon ott kell segíteni, ahol a baj tör -
tént, vagy ha ez nem lehetséges, akkor
a szülőhelyükhöz legközelebb eső biz -
tonságos helyen. Megértem azt, hogy
Szíria vagy Irak egyes részeiről most el 
kell menekülni, de a humánum nem fel -
tétlenül azt jelenti, hogy egy másik kon -
tinensen fogadjuk be a szenvedőket.

Különösen akkor, ha súlyos nemzet -
biztonsági kockázatot jelentenek, és ar -
ról sem megfeledkezve, hogy a gyöke -
re sen eltérő kultúrájú bevándorlók in -
tegrációja egyetlen nyugat-európai or -
szágban sem sikerült megnyugtatóan.
Ha segíteni akarunk, költsünk jelentős
összegeket arra, hogy a saját föld ré -
szükön, saját kultúrájukban találjanak
biztonságos életet maguknak. Az „ide -
gen szép”, és a „virágozzon minden vi -
rág” hamis ideológiája megbukott – Eu -
rópa nem képes integrálni és paci fi kál -
ni azokat, akik erre egy csepp haj lan dó -
ságot sem mutatnak.

Néhány éve még politikai inkor rekt -
ség volt erről beszélni, de a tabu sí tás nak
meg is lett a következménye: Malmö
egyes külvárosaiban zsidókat vernek
muzulmán fiatalok, Párizsnak vannak
olyan, bevándorlók lakta kerületei, ahol
embereket nyílt utcán kirabolnak, Lon -
don bizonyos részein pedig muzulmán
erkölcsrendészet vegzálja a szerintük

erkölcstelenül öltöző lányokat. Ma már
arról kell beszélni, hogyan védekez zünk
azok el len, akik életcélnak érzik a zsi -
dó-keresztény kultúrán alapuló nyu ga -
ti társadalmak elleni harcot – miköz ben
kihasználják ennek a társadalomnak a
jóléti vívmányait.

Miközben mi a melegek házas sá gá -
ról vitázunk – akiket egyébként besti á -
lis módon végeznek ki az Iszlám Állam -
ban –, addig a bevándorlók lakta kerü le -
tekben semmibe veszik a nők és gye re -
kek jogait, de erről nem illik beszélni. Az
Egyesült Királyságban egyébként ez mil -
liókat érint – az öt év alatti gyerekek im -
már tíz százaléka muzulmán, vagyis be -
vándorlócsaládba született.

Végül egy sokkoló adat: a magyar or -
szági bevándorlási és állampolgársági
hivatal Észak-alföldi regionális igazga -

tósága az idén érkezett 31 327 illegális
határátlépő közül mindössze húsz em -
ber esetében állapította meg, hogy meg -
illeti őket a menekültstátus. Egyébként 
június második felében már megha lad -
ta a hatvanezret a menekültstátusért fo -
lyamodók száma, és döntő többségük a 
szerb határszakaszon érkezett az or szág -
ba. A táborok nem zártak – aki akar, az
könnyen kijön, és nagyon rövid időn
belül felszívódik a határ nélküli Eu ró -
pai Unióban. Róluk semmit nem fo gunk
tudni addig, amíg valamiért nem ke rül -
nek újra a hatóságok látókörébe.

Senki nem tudja megmondani, kö zü -
lük hányat fogunk tömeggyilkos terro -
ris taként viszontlátni az újságok cím lap -
jain.

(Lukács Csaba, 2015. júl. 4. – A szer ző 
újságíró, a Mag yar Nem zet mun katársa)

Folyamatban a nagyobbik
utcai homlokzat felújítása!

Újabb adományok a nagybányai
Teleki-kúria felújításának javára! 

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt napokban is
TÉGLAJEGY vásárlásával járultak hozzá
a történelmi műemléképület és Bányavidék szórványközpontja
megújulásához, megszépüléséhez!

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 euró/gyé -
mánt) címletekben lehet vásárolni. Támogatóink nevét feltüntetjük inter ne -
tes oldalainkon, az idei munkálatok lezárását követően pedig újabb 5 nagy -
sze rű festményt sorsolunk ki erre a célra felajánlott csodálatos műal ko tá -
sokból, Kása Dávid, Bitay Zoltán, Kovács Bertalan, Szántó Andreász,
Győri Sánta Kinga, Kondrák Matyikó Margit, Vassy Erzsébet, Boar Szil -
via, Murádin Lovász Noémi, Láng Eszter, Potyók Tamás, Barkóczy Ve ro -
nika, Gonda Zoltán és Edmund (Varga Ödön Tibor) munkáiból.

Téglajegyet-vásároltak: Fülöp G. László és Sylvester Ágnes (Egyesült Ál -
lamok) – 50 lej (bronz), Fülöp G. Lász ló és Sylvester Ágnes (Egyesült Ál -
lamok) – 20 lej (2 db egyszerű), Fülöp G. László és Sylvester Ágnes (Egyesült
Államok) – 210 lej és 20 eFt (gyémánt), Földessy Zsigmond és Földessyné Nagy
Márta (Bu da pest) – 20 eFt (arany), P.T., Nagybánya – 50 lej (bronz), Moldován 
Györgyi, Nagy bá nya – 50 lej (bronz), Moldován Györgyi, Nagybánya – 100 lej 
(ezüst), Sze beni Lajos, Nagyvárad – 10 lej (egyszerű), Dr. Valdman István,
Nagy bánya – 500 lej (gyémánt),  Fábry-Asztalos Tibor Egye sült Államok - 20
lej (2 db. egyszerű - póló-bónusz), Faragó Vilmos, Nagy bá nya – 150 lej (1 db.
bronz, 1 db. ezüst), Ciucu Sára, Nagybánya – 100 lej (ezüst).

KÖSZÖNJÜK a nagybányai és Nagybánya-környéki mag yar közösség, 
kö zel és távol élő barátaink eddigi és ezutáni segítségét!

A Teleki Mag yar Ház kiadványai! 

l Tatárok, betyárok, bányarémek (bányászmondák, legendák)
l Schönherr breviárium (Schönherr Gyula írásaiból)
l Nagybánya 1848-49-ben (szerk. Balogh Béla)
Keresse az intézmény irodájában!
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 Mitől lesz a sörhas?
 A hasi elhízás veszélyesebb, mint a túlsúly

A közhiedelemmel ellentétben a hasi hízásban nem a sörivás
ját szik elsődleges szerepet, és bár a férfiakra jellemzőbb, nem csak 
őket érinti. Mi okozza, miért érdemes mielőbb megszabadulni
tőle?

Egészségünk megóvása 
érdekében a has körül le ra -
kódott felesleges zsírré teg -
től érdemes mihamarabb
megszabadulni: egyes ku -
ta tások szerint ez a fajta el -
hízás veszélyesebb, mint
ön magában a túlsúly. Rá -
adásul egyre több bizo nyí -
ték szól amellett, hogy a
ha si zsírlerakódás, amit a
köznyelvben sörhasnak ne -
ve zünk, különösen veszé -
lyes a szívbetegségek, az
agyvérzés és egyéb korai
halálokok kialakulás szem -
pontjából.

A túlsúly nagyon komoly egészségügyi kockázatokat jelent: a krónikus be -
tegségek megelőzésének egyik leghatásosabb módja az optimális testtömeg
fenn tartása. Ráadásul egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a hasi zsír lera -
kódás, amit a köznyelvben sörhasnak nevezünk, különösen veszélyes a szívbe -
tegségek, az agyvérzés és egyéb korai halálokok kialakulás szempontjából.

Az egyesült államokbeli Mayo Klinika nagyszabású, csaknem 13 ezer 18 év
feletti felnőttel folytatott vizsgálatsorozat nyomán arra jutottak, hogy már a vi -
szonylag csekély mértékű, de aránytalan hasi elhízás veszélyesebb lehet, mint a
testen egyenletesen eloszló túlsúly - legutóbb tavaly ősszel publikálták a ko ráb -
biakat megerősítő, erre vonatkozó eredményeiket.

Az elhízás esetében alapvetően kétféle típusról beszélünk: lehet jellemzően
csípőtáji vagy hasi - ez utóbbi férfiaknál 90, nőknél 80 centiméter feletti has kör -
fogatot jelent. Bár a has körül lerakódott felesleges zsírréteget a magyaron kívül
számos egyéb nyelv - így például az angol és a német is - a sör számlájára írja,
ezúttal nem teljesen pontos a népi bölcsesség. Noha nagy mennyiségben fo -
gyaszt va minden szeszes ital hizlal, az alkoholnak ráadásul étvágygerjesztő
hatása is van, a mértékletes sörfogyasztás és a hasi elhízás között nem mutatható
ki ok-okozati összefüggés. 

Svéd és német kutatók 2009-ben összevetették húszezer felnőtt testalkatát
(sú lyát, derék- és csípőbőségét) és alkoholfogyasztási szokásait. A Eu ro pean
Jour nal of Clin i cal Nu tri tion című folyóiratban közölt vizsgálatuk során meg -
állapították, hogy akik sok sört isznak, azok átlagban valóban nagyobb súly -
felesleget cipelnek, ellenben has- és csípőkörfogatuk aránya nem tér el az átla -
gostól, azaz nincs jellemzőbben sörhasuk, mint azoknak akik nem vagy nem sört 
isznak. 

Logikusan következik mindebből, hogy az arra hajlamos embereknél a hasi
elhízásért az energiában gazdag táplálkozás felel, ebbe viszont a sörrel bevitt ka -
lóriamennyiség ugyanúgy bele tartozik, mint bármi más. 1 dl sör, típustól füg -
gően, 45-60 kcal-t szolgáltat (egy korsó vagy üveg tehát nagyjából 250-et). Azaz 
nem többet, mint ugyanennyi üdítőital, és kevesebbet, mint például hasonló
mennyiségű bor.

Magyarán a sörhas részben alkat, részben fogyasztási szokások kérdése: aki
nagy lendülettel dönti magába a söröket, annak számolnia kell azzal, hogy hízni
fog tőle; alkattól függően akár hasra. A sör ráadásul az elfogyasztást követően
még 1-2 órán keresztül a gyomorban marad, így a gyors egymásutánban le gu -
rított néhány korsó jelentősen kitágítja a gyomrot. Az pedig, ha a szokásos fi -
nom, de egészségtelen sörkorcsolyákkal tetézzük az élményt, nyilvánvalóan to -
vábbfokozza a kockázatot.

                       (hazipatika.com)

5 hiba, amiért
nem fogysz,

hiába diétázol
Az egyetlen rosszabb do -

log annál, ha nem fogysz, ha
tökéletesen csinálod a diétát,
mindent betartasz, és még mindig nem fogysz. Miért? Nos, a vá -
lasz mindenkinél eltérő lehet, de lehet, hogy a lenti 5 leggyakoribb
ok miatt nem sikerül a fogyás.

1. Túl sok a bevitt kalória
Sajnos előfordulhat, hogy többet eszel, mint kellene. Vezess egy étkezési

naplót, és mindig írj fel mindent: minden egyes bevitt ételt, italt! Ez hamar fel
fogja nyitni a szemed, hogy hol van a hiba. Így kiderülhet, hogy az adagok jóval
több kalóriát tartalmaznak, mint gondoltad, és kiderülnek az olyan turpisságok
is, mint az alkohol és az egészségtelen nasik. Ha a telefonod van mindig kéznél,
tölts le egy étkezési napló alkalmazást!

2. Izmot veszítesz
A fogyás során természetes, ha az izomból is veszít a szervezet. Az izmok

hét szer annyi energiát használnak fel, mint a zsír, így az izomvesztés a fo gyó -
kúra során veszélyes, mert a kevesebb izommal az addig bevitt kalória már sok
lesz. Harcolj azzal, hogy a kalóriát tovább csökkented (ha több izmot szeretnél
égetni), vagy kezdj sportolni, hogy visszanyerd az izmokat!

3. A diétád túl sok korlátot szab
Az extrém diéták segítenek fogyni, de nem hosszú távon. Amikor gyorsan

pró bálsz fogyni egy extrém diétával, a szervezeted egy idő után megpróbál
tartalékolni, és zsír formájában raktározza el az energiát. Hosszú távon az ilyen
diéták miatt emésztési zavarok alakulnak ki és csökkent energiaszint. A legtöbb
nőnek minimális szinten szüksége van 1200 kalóriára egy nap. Ha ez alá mész,
az veszélyes!

4. Nem alszol eleget
A hormonháztartásod, így az éhségért felelő hormon szintjét is befolyá sol -

hatja az, ha nem alszol eleget. A rendszeres éjszakázós programok jelentősen
csökkentik az energiaszintet, mely befolyásolja fogyási terveidet is.

5. Valami mögöttes egészségügyi panaszod van
Ez a legszerencsétlenebb oka annak, hogy nem sikerül fogynod. Sajnos elő -

fordul, hogy van valami rejtett egészségügyi probléma vagy betegség a hát tér -
ben. Ez lehet például pajzsmirigy alulműködés, ami miatt lassul az anyagcsere, a
fogyás pedig elmarad. Ilyen vagy ehhez hasonló hormonális probléma egyik jele 
lehet az, hogy nem sikerül fogynod, bármilyen keményen is próbálkozol.

                          (wellnesscafe.hu)

 Torockó és
 környéke régi
 képeslapokon

Orbán Balázs szerint, aki járt már
To rockón, s “ki a természet nagy -
sze rű ségében élvet talál, kire az esz -
ményileg szépnek hatása van”, az

nem tudja fe led ni e vidé ket, és bi zonnyal vissza fog ide vágyni. - olvassuk
Balázs D. At tila legújabb köny vének előszavában. A Szép Mag yar Könyv
2012 versenyében döntős Erdély Anno 1895–1944 című al bum szerzője
ezúttal Torockót és környékét járja be a régi képeslapok segítségével.
Időutazás Erdély e csodálatos részében, mely nem hiányozhat a termé szet -
sze retők köny vespolcáról.

A könyv besze rez hető a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, a nagy -
bá nyai Demokrá cia Köz pontban, valamint a régi főtéri antikváriumban.
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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.

• Pécsre keresünk agyvérzéses idős 
nőhöz gondozónőt, lehetőleg mi ni má -
lis egészségügyi felkészültséggel. Te -
le fon 0771336015.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetett mondok, mindazok -
nak, akik utolsó útjára elkísérték

SUMAN JÓZSEF-ISTVÁN-t
(Sumit)

s sírjára koszorút, virágot
helyez tek. Lánya Judit.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk, egy éve
annak a szomorú napnak, amikor a
drá ga férj, édesapa, após, nagyapa

id. BÖLÖNYI ZOLTÁN
örökre itthagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi a

bánatos család.

„Nem múlnak el ők, kik szí vünk -
ben élnek, / Hiába múlnak el az
évek …”

Július 24-én immár 10 éve,
amikor a drága édesanya, a koltói

CSENDES IMRÉNÉ,
szül. Sebők Erzsébet (Bözsi)

jóságos szíve megszűnt dobogni.
„Nem az a bánat, ami fáj, /

Hanem amit hordozunk. / Szótlanul
egy életen át! / Mindig közel vagy,
mégis oly tá vol. / Én tudom egyedül, 
hogy mennyi re hiányzol.”

Bánatos leánya Erzsike, veje At tila

Július 26-án 10 éve, amikor a
drága apósom, a nagybányai

SÁNDOR JÓZSEF
jóságos szíve megszűnt dobogni.

Emlékét kegyelettel őrzi menye
Er zsike és At tila

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

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30

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 vagy 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.

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST mindössze 25 lejért!
Megvásárolható
a Teleki Mag yar Házban!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

* GYÓGY TOR NA – KÉT HÉ -
TIG SZÜNETEL! Legközelebb au -
gusztus 4-én, kedden, a szokott idő -
pontokban!

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

NYÍRBÁTOR
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb július 29-én.
0747017580 (Csoma Bea)

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított
és bőví tett ki a dás

A TELEKI  MA GYAR
HÁZBAN!

Legyen a TELEKI
KLUB tagja

Támogassa rendszeresen
a Teleki Mag yar Házat !

A Teleki Klub rendszeres tá -
mogatóink klubja, A támogatási
összeg függvényében zöld, fehér, 
piros és arany klubkártyákat a ján l -
junk, amelyeket általában félé ven -
te, az esedékes támogatási összeg
befizetésekor szoktuk ismételten
ér vényesíteni. A kártya kiállítá sá -
val és a tá mo gatási lehetőségekkel 
kapcso lato san forduljon bizalom -
mal a Tele ki Mag yar Ház mun ka -
társaihoz. KÖSZÖNJÜK!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
JÚLIUSBAN ZÁRVA!

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

LUBICKOLJUNK
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Búcsú a mag yar sporttól
a televízióban? 

A Médiaszolgálatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)
megkezdte a tárgyalásokat a nagy országos és kisebb romániai
kábeltévé-szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a mag yar köz szol -
gálati televízió szombaton elindult új sportcsatornája a ha táron
túliak számára is elérhetővé váljon – tájékoztatta a Krónikát az
MTVA sajtóosztálya. 

Az M4 Sportra tervezik ugyanis az
összes sporttartalmat, így az eddig a
DunaTV által közvetített Forma–1, va -
la mint a labdarúgó-Bajnokok Ligája és 
az Európa Liga is átkerül a leg nép sze -
rűbb mag yar sportkommentátorok lei -
ga zolásával megalapozott új csator ná -
ra. Érdeklődésünkre a sajtóosztály hoz -
zátette, hogy a párhuzamos események 
során mindig egyedileg döntenek majd 
arról, hogy ha szükséges, a portfolión
belül hol helyezzék el a tartalmakat, de
rámutattak arra is, hogy a határon túli
nézők hozzávetőlegesen a műsoridő
felét-kétharmadát tudják majd követni, 
hiszen a szerzői jogi korlátozások mi -
att a nemzetközi események – úgy, mint
a Forma–1 vagy a Bajnokok Ligája –
például nem kerülhetnek közvetítésre.

A geokódolás, mint ismert, már ko -

rábban is problémát okozott az erdélyi
nézőknek. amikor nem láthatták mag yar
kommentárral a téli olimpia, vagy a lab -
darúgó-világbajnokság eseményeit, de 
például az RDS&RCS előfizetői eddig
szabadon nézhették a Romániában a
Forma- 1- et a DunaTV-n.

„Az MTVA számára természetesen 
fontos, hogy a határon túl is elérhetőek
legyenek csatornáink. A szolgáltatók sa -
ját döntése ugyanakkor, hogy végül mely
csatornákat veszik fel a kínálatukba” –
olvasható a szerkesztőségünkhöz elju -
ta tott válaszban. Szerettük volna meg -
tudni a hazai szolgáltatók hozzáállását
is, ám elektronikus úton elküldött le ve -
lünkre eddig nem kaptunk választ – így 
egyelőre még nem tudni, hogy terve zik- e 
az M4 beiktatását a program kínála tuk -
ba. (A Krónika nyomán)

A Hertha nem adja tovább 
kölcsön Dárdai Pált!

Az MLSZ elnöksége a hétvégén rendkívüli ülést
tartott, Bernd Storck veszi át a válogatottat. 
Az MLSZ elnöksége a múlt hétvégén rendkívüli ülést tartott. A

megbeszélésre azért volt szükség, mert a Hertha BSC vezetősége ar ról
tájékoztatta a szövetséget, hogy a klubcsapat sikeres sze rep lé se
érdekében nem járul hozzá ahhoz, hogy Dárdai Pál a német klub
mellett a jövőben mag yar szövetségi kapitányként is dolgozzon.

Emlékezetes, hogy 2014 szeptem be -
rében a Mag yar Labdarúgó Szövetség
kérésére a Hertha az akkor még után -
pótlásedző Dárdait előbb két hónapra,
majd 2014 decemberében a selejtező
sorozat egészére elengedte, azzal a ki -
kötéssel, hogy ha az edző feladatköre
megváltozik, akkor kezdeményezheti
az elengedés visszavonását.  

– Az MLSZ tudomásul veszi és tisz -
teletben tartja a Hertha döntését, ame -
lyet azonban a két fél által korábban
aláírt szerződés alapján jogilag, és az el -
múlt nyolc hónap tapasztalatai alapján
szakmailag is nehezen indokolhatónak
tart – mondta el dr. Csányi Sándor, a
szö vetség elnöke az mlsz.hu-nak.

– Pár héttel a mag yar férfi vá lo ga -
tott számára sorsdöntő Európa-bajnoki 
selejtező mérkőzések előtt ugyanakkor 
– a Herthával történt hosszas egyez te -
tések után – most nincs értelme a jo -
gászkodásnak, egy hónapokkal később 
véget érő esetleges per visszamenőleg
nem oldaná meg az őszi kapitány kér -
dést. Az MLSZ elnöksége megköszöni 
a német klubnak, hogy egy számunkra
nehéz időszakban hozzájárult Dárdai
Pál magyarországi szerepvállalásához. 
Úgy tűnik, most ők szorulnak a mi
sport szerű hozzáállásunkra, ami az el -
múlt szűk egy év eseményei alapján kö -
telességünk. Külön köszönet illeti a fia -
tal kapitányt, aki dupla terhelés mellett
is versenyben tartotta a mag yar válo ga -

tottat, és reményt adott a mag yar szur -
kolóknak – hangsúlyozta Csányi Sándor.

Az MLSZ elnöksége ebben a hely -
zet ben úgy határozott, hogy a hát ralé -
vő négy selejtező mérkőzésen Bernd
Storck irányítja a válogatottat. Storck
munkáját a Dárdai Pál által korábban
összeállított szakmai stáb segíti, és a né -
met szakember számíthat a korábbi ka -
pitány szakmai támogatására is. 

– Az MLSZ eredeti szándéka ter mé -
szetesen az volt, hogy Dárdai Pál ve -
ze tésével fejezze be a selejtezőket a vá -
logatott – mondta el Csányi Sándor.

– Ugyanakkor de cem ber óta ké szül -
nünk kellett arra is, hogy esetleg a né -
met klub, amelynél Dárdai Pál idő köz -
ben vezetőedzői megbízatást kapott, fel -
mondja a korábbi megállapodást. Erre
a helyzetre is készülve március óta a
mag yar labdarúgás szolgálatában dol go -
zik Bernd Storck, akit Dárdai Pál a ján -
lása alapján nevezett ki az MLSZ sport -
igazgatónak. A német szakember az
U20-as világbajnokságon – ahogy Dár -
dai Pál a felnőtt válogatottnál – bizo -
nyította, hogy a német futballkultúra és 
szakmai hozzáértés komoly segítséget
jelenthet a mag yar labdarúgásnak. Ab -
ban bízunk, hogy Storck irányításával
ősszel valóra válhat a Dárdai-csapat
által visszahozott remény: a mag yar vá -
logatott harminc év után ismét kijuthat
egy világeseményre.

(Sport365)

Elhunyt az F1-reménység
Jules Bianchi

Elhunyt a francia For mula-1-es pilóta Jules Bianchi, akit hosz szú
hónapok óta kómában ápoltak egy nizzai kórházban - közölte a
borzasztó hírt családja szombat hajnalban. 

A Marussia tehetséges versenyzője
a tavaly októberi Japán Nagydíjon üt -
kö zött egy mentést végző munka gép -
pel, miután kicsúszott. Súlyos fejsérü -
lést szenvedett, s bár életmentő műtétje 
sikeres volt, nem nyerte vissza az esz -
méletét.

Bianchi 2011-ben a Ferrari teszt pi -
ló tája volt, egy évvel később második
helyen zárta a szezont az F1 előszo bá -
já nak számító For mula Renault szé riá -
jában. A 2013-as és a 2014-es F1- i dény -
ben összesen 34 Grand Prix-n vett részt.
Tavaly pontszerző volt Monacóban.

„Jules most is a végsőkig küzdött,
mint mindig, de harcának ezennel vé ge.
Mérhetetlen, és leírhatatlan a fájdalom, 
amelyet érzünk magunkban” – áll csa -

ládja közleményében. Jules Bianchi 25 
éves volt. (Sport365)

Liga 1: élre állt az ASA, a
CFR is jól startolt el

Bár nagyon megfogyatkozott az er -
délyi csapatok száma a labdarúgó Liga
1. tizennégy fős mezőnyében, az ott je -
len levők jól startoltak a 2015- 16-os i -
dényben. 

A tavalyi ezüstérmes Marosvá sár he -
lyi ASA vasárnap este meggyőző já ték -
kal verte meg idegenben az Astrát és két
forduló után 4 ponttal a tabella élére
állt. 

Ugyancsak egy döntetlent és egy győ -
zelmet tudhat maga mögött a Kolozs -
vári CFR is, amely 6 pontos levonással 
indult az idei szezonban, amiből ed dig így 
4-et le is dolgozott.

Liga 1., a 2. forduló eredményei:
Con cordia-CSMS Iaşi 0-1, Dina mo-
 CS U Craiova 1-0, Petrolul-FC Volun -
tari 1-1, Pandurii-Steaua 0-3, Kolozs -
vári CFR- Temesvári ACS Poli 1-0,
Astra-Marosvásárhelyi ASA 1-5, FC
Botoşani-Viitorul 2 – 2. (maszol)

Továbbra is a Real
Ma drid a legértékesebb
sportegyesület

Sorozatban harmadik éve a Real
Ma drid a világ legértékesebb sport e -
gye sülete: a spanyol futballklub a For -

bes magazin összeállítása szerint 3,26
milliárd dollárt ér.

Az egyesület 2014-ben, Bajnokok
Ligája-győztesként 746 millió dolláros 
forgalmat bonyolított, és 171 milliós pro -
fitot termelt.

A Real Ma drid mögött a Dal las Cow -
boys amerikaifutball- és a New York
Yan kees base ball-csapata áll holtver -
senyben, egyaránt 3,2 milliárd dolláros 
értékkel.

A madridiak ősi riválisa, az FC Bar -
ce lona ezúttal a negyedik – tavaly má -
sodik volt – 3,16 milliárddal, míg az ö -
tödik ugyancsak egy futballklub, a Man -
ches ter United 3,1 milliárd dolláros ér -
tékkel.

A Forbes azt is közzétette, hogy
melyik egyesület hány követővel ren -
del kezik a közösségi oldalakon, a Face -
bookon és a Twitteren. Itt az FC Bar ce -
lona vezet 100,9 millió rajongóval, a Re -
al a második (99,8 millió), a Man ches -
ter United (70,9) pedig a harmadik.

(maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


