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Színház -
műsorváltozás

A Szatmárnémeti Északi Színház Ha -
rag György Társulatának negyedik bér -
letes elő adására 2015. június 26-án,
pénteken, 18 órától kerül sor a Városi
Színházban.

A tervezett „Koldusopera” című e -
lő a dás helyett, a társulat egy vidám gá -
la mű sorral zárja az idei színházi év a dot.

Az ünnepi műsor rendezője Bes se -
nyei István, fellépnek a társulat mű vé -
szei, akik vidám jelenetekkel, ver sek -
kel, duettben és szólóban előadott é nek -
számokkal, tán cok kal szórakoztatják
majd a közönséget.

A nyugdíjas „Nagy csa lád” ANNA-BÁLT
szervez  jú l ius 5-én  (va sár  nap) 

a  SEL MONT ét te rem ben.
Téged is szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet a 0362-  417818- as te le fon szá mon.

Tisztelettel meghívjuk
kedves családjával és barátaival együtt

2015. június 26-án,
pénteken 18.00 órára

a Teleki Mag yar Házba,

Győri Sánta Kinga
kiállításának megnyitójára, és

az azt követő fogadásra.
A kiállítást megnyitja:

Dudás Gyula festőművész.
Közreműködik: Vári Titusz

(zongora) és Vári Irisz (fuvola).

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.

Csoportkép a váraljai római katolikus templom előtt (Szilágyi Éva felvétele)

Immár harmadik alkalommal
osztották ki Szinérváralján a

Sylvester János-díjakat
A Szinér-parti kisvárosban hagyományosnak mondható öku me -

nikus szentmise keretében került sor múlt pénteken az idei, Syl ves -
ter János-díjak átadásával egybekötött tanévzáró ünnepségre, me -
lyen jeles meg hí vottak is részt vettek.

Több éve honos gyakorlat Váralján, 
hogy a tanévnyitó, illetve tanévzáró ün -
nepségeket egyházi keretek között tart -
ják, felváltva a református és a római
katolikus templomokban. Az évbú csúz -
tatóra ezúttal a katolikus templomban
került sor, a három leki vezető, Rácz
Gábriel plébános, illetve Huszár Lász -
ló szinérváraljai és Bogya Árpád apa -
he gyi lelkipásztorok szolgálatával.

Az eseményt megtisztelte jelenlé té -

vel dr. Bónis István parlamenti kép vi -
selő és Vida Noémi területi RMDSz- el -
nök. A helyi Alexiu Berinde Iskola köz -
pontot, melyhez az úgynevezett mag yar
iskola is tartozik, illetve az önkor mány -
zatot Pop Mihai Cosmin igazgató, Ká -
dár Ioana Gabriela és Costantea Dan
Dumitru aligazgatók, valamint Sike Má -
ria Márta RMDSz-elnök, városi ta ná -
csos és Székely Miklós városi tanácsos
képviselték az eseményen. (folyt. a 3. o.)

A Teleki Mag yar Ház
tisztelettel meghívja

Kovács Zita  – Büki Barbara

THORMA JÁNOS
című könyvének és

Büki Barbara – Kovács Zita

BAY-GYŰJTEMÉNY

című albumának a bemutatójára, 2015. július 13-án (hétfőn), 18 órára, a
Teleki Mag yar Házba (Nagybánya, Thököly Imre út 5-7.).

Köszöntőt mond Dávid Lajos igazgató, Teleki Mag yar Ház, Ludescher István
alpolgármester (Nagybánya)

A Thorma János könyv rövidfilm. A Thorma János kötetet bemutatja
Szakál Aurél múzeumigazgató.

A Bay-gyűjtemény al bum rövidfilm. A Bay-gyűjtemény könyvet bemu tat -
ja Kovács Zita művészettörténész.

Beszélgetés az új művészeti könyvekről: dr. Bay Miklós műgyűjtő (Bu da -
pest), Kovács Zita művészettörténész, Türr István Múzeum (Baja), Szakál Aurél
igazgató, Thorma János Múzeum (Kiskunhalas), Thorma Gábor, Thorma-rokon 
és szervező (München).

Szeptember 18-21. között
lesz megtartva a 10. Főtér 

Fesztivál - Nagybányai
Mag yar Napok

Szeretettel meghívunk minden nagy -
bányai és bányavidéki magyart a 10.
Főtér Fesztiválra, a Nagybányai Mag yar
Napokra. Jegyezzük fel ezt a dátumot
naplóinkba, ne tervezzünk más prog ra -
mot, hiszen három napig ismét miénk
lesz a tér! Tanévkezdés utáni hétvégén
gyűljünk ismét össze, ünnepeljünk és 
szó rakozzunk együtt Nagybánya törté -
nelmi központjában, a régi főtéren. Ha -
zavárunk a városból és vidékéről el -
származott testvéreinket, legyen ez a ta -
lálkozás az együttlét kellemes alkalma.

A Főtér Fesztivál egy lehetőség élő
közösségünk színrelépésére - intéz mé -
nyeink, civil (folytatás a 2. oldalon)

Kelemen Hunor
Máramarosszigeten 

Lakossági fórum
közéleti témákról

Lakossági fórumon vesz részt Má -
ramarosszigeten Kelemen Hunor
szövetségi elnök 2015. június 26- án,
pénteken, AZAZ MA 18.00 órától.

Az eseményen, amelyre a Kultúr pa -
lota nagytermében kerül sor, az RMDSz
elnöke közéleti témákról beszélget Bé -
res István Lászlóval, az RMDSz Tör -
ténelmi Máramaros területi szer veze té -
nek elnökével, valamint Magyari Ti va -
darral, az RMDSz oktatásért felelős
ügyvezető alelnökével. 

A szervezők szeretettel várnak min -
den érdeklődőt.
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Koltó-katalini falunap
2015. június 28., vasárnap

A programból:

* Főzőverseny
(jelentkezni lehet a

0726-770100-ás telefonszámon)

* Sportvetélkedők
(kötélhúzás, lábtenisz, foci stb.)

* Kulturális programok
(szavalás, tánc, egyéb)

* Esti buli

Szervező: Koltó Község Önkormányzata

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.

Az alábbiakban közöljük a nagybányai óvodák
és napközik jövő tanévi kínálatát:

A NÉMETH LÁSZLÓ ELMÉLETI LÍCEUM
ÓVODACSOPORTJAI:

(Iratkozás a Németh László titkárságán str. Luminişului 1., tel: 0262 213 586)

Eminescu Napközi, str. Crişan (Mag yar utca) 15., óvónők: Görög Ágnes,
tel.: 0724 865 299, Vincze Melinda, tel.: 0735 500 526

8-as Számú Napközi, str. Horea (Postarét utca), óvónő: Kiss Tóth Melinda,
tel.: 0735 501 201

12-es Számú Óvoda, str. Industriei 1. (Zazarpart, Óváros), óvónő: Ignát
Etelka, tel.: 0742 027 848

Wal dorf napközis csoport, óvónő: Kerekes Gabriella, tel. 0742 146 735

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 napközicsoportokba - 2015-2016

Szeptember 18-21. között lesz megtartva a 10.
Főtér Fesztivál - Nagybányai Mag yar Napok

- folytatás az első oldalról -

szervezeteink, egyházink és isko lá -
ink tevékenységének bemutatására, 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
partnerei: a Teleki Mag yar Ház, a Nagy -
bányai RMDSz és a Németh Lászl ó El -
méleti Líceum.

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 -
inkat.

Pintér Zsolt

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.

Tisztújítás a
Máramarosi EMNT-ben

Június 11-én tisztújítást tartott a Má -
ramaros megyei Erdélyi Mag yar Nem -
zeti Tanács Nagybányán. A gyűlésen
részt vett Borbély Zsolt At tila, az EMNT
országos alelnöke. A megújult tiszt sé -
gek: elnök, Szaniszló József, alelnökök,
Suhart Éva és Hupka Félix. A tiszt újí -
tást követően Borbély Zsolt At tila be mu -
tatta „Az erdélyi mag yar politikai ér -
dekképviselet negyed évszázada” c. mo -
dernkori erdélyi mag yar törté nelem -
könyvét.

Nagybánya, 2015. június 20.

Az EMNT sajtószolgálata
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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!

Miért legyek némethlászlós?
Sikeres volt diákjaink üzenete

leendő diákjainknak (20.)    
Keményfi Tímea volt némethlászlós
levele a leendő némethlászlósoknak:

Kedves Felvételiző Diák!

Te kérdezed: érdemes-e beirat koz -
nod a Németh László Elméleti Líce um -
ba? Én pedig azt kérdezném tőled: mi -
ért ne? Mi veszítenivalód lenne?

Abszolút semmi hátránya nincs an -
nak, ha „németh lacis” vagy, sőt! Ren -
geteg többletet ad, egyebek mellett azt, 
hogy ANYANYELVEDEN tanul hatsz
s olvashatsz jobbnál jobb, érde ke sebb -
nél érdekesebb mag yar könyveket, re -
gényeket, verseket, amikre magadtól va -
lószínűleg nem is találnál rá. Ugyan ak -
kor családias hangulatban töltheted el
azt a 7-8 órát, legjobb barátaiddal és jó -
fej, megértő tanárokkal (akiknek a hi -
ányát, ígérem, évek múlva is fogod é -
rezni!).

2011-ben ballagtam, mára már első -
éves mesteris hallgató vagyok a pszi -
chológia kar tanácsadás szakán Ko lozs -
váron, és közben dolgozom.

Az egyetemen elejétől fogva ro má -
nul tanultam, DE egy percig sem mond -
hatom, hogy hátrányban lettem volna a 
többiekkel szemben. Ugyanúgy dol goz -
tam együtt tanáraimmal és vettek szár -
nyaik alá, ugyanúgy végeztem el extra -
kurrikuláris tevékenységeket, mint más
csoporttársam.

Tapasztalhatod, hogy munkalehető sé -
geid (bár most még ko rainak tarthatod,
de idővel ez is szá mí tani fog) is gyara -
podni fognak, hiszen sokszor komoly 
cégek ma gya rul tudó munkatársakat ke -
resnek.

Ugyanakkor biztatnálak arra, hogy
élj a lehetőséggel, hogy magyarul ta nul -
hatsz, hiszen tudósok is állítják (neu ro -
lógia tananyag!): azáltal, hogy több nyel -
vet ismerünk és beszélünk, agyunk sok -
kal fejlettebbé válik, ami rengeteg e lőnyt 
nyújt majd az élet sok-sok területén és
szakaszán.

Tehát, kérdezem ismét: nulla hát rány
és temérdek előny mellett, miért ne vá -
lasztanád a Németh László Elméleti Lí -
ceumot?

Immár harmadik alkalommal
osztották ki Szinérváralján a

Sylvester János-díjakat
- folytatás az első oldalról -

A tanulók ünnepi műsorral ked ves -
kedtek az egybegyűlteknek, meghí vot -
taknak, szülőknek, nagyszülőknek, ro -
konoknak, ismerősöknek.

Idén négy tanuló részesült Sylvester 
János-díjban és az azzal járó anyagi jut -
tatásban, az iskola egykori diákja, az
időközben saj nos elhunyt Nagy Sándor 
jóvoltából. A díjat - a Sylvester János E -
gyesület és a helyi RMDSz-szervezet ne -
vében - Székely Miklós városi tanácsos
adta át az arra érdemesnek talált diá kok -
nak, akiket név szerint is megemlítek, hi -
szen megérdemlik a nyilvános dicsére -

tet: Czompa Benjámin Szilveszter (V. o.),
Domokos Andrea (VI. o.), Vasvári Ri -
chárd (VII. o.), Czompa Hajnalka (VIII. o.).

Legközelebb szeptemberben kerül sor
hasonló ünnepségre Szinérváralján, ak -
kor viszont az iskolapadokba szólító csen -
gő apropóján. Addig is a jól megér de -
melt és diákszemmel gyorsan tova röp -
penő vakáció pillanatait élvezhetik a gye -
rekek. Remélhetőleg szem előtt tartva
a plébános intelmét: a vakáció nem a
sem mittevésről kell szóljon, hanem az
aktív pihenésről, kikapcsolódásról, a hasz -
nos, testet-lelket megörvendeztető idő -
töltésről.

Tamási At tila

A díjazottak, balról jobbra:  Czompa Hajnalka, Vasvári Ri chárd,
Domokos Andrea, Czompa Benjámin Szilveszter (Fotó: Szilágyi Éva)

FF2015 - Üzlettér, vásártér, főtér – szabadtéri kiállítás
Szabadtéri kiállítást szervez a Főtér Fesztivál 2015. al kal mával a Nagybánya.ro

és a Máramarosi Mag yar Vállalkozók Egyesülete (MAVASz). A kiállítás tárgya a 
múlt század első felében meglévő
főtéri kereskedelmi egységek, bol tok
bemu tatása korabeli fényképek fel -
dol gozása által. Szeretettel foga dunk
régi fény ké peket a főtér épületeiről,
ahol látszanak az ak kori üzletek és
szol gál tató egy sé gek.

Beküldeni lehet saját tu laj donban 
lévő fényképet, szke nel ve vagy inter -
neten talált fel vé teleket emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro.
A beküldők között értékes könyv -

adományokat sorsolunk ki a Főtér
Fesztivál 2015. idején.

Beküldési határidő: 2015. au -
gusztus 21.

Incze Árpád ital- és csemegeboltja
a főtér délkeleti sarkában,
balra a Vár utca torkolata

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.
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Dr. Kosutány István:

Titokzatos erők - csodás
esetek (részletek) II.

De íme, a felhők minden pillanatban csodá la to -
sabban elevenednek meg előttem. Hallom társasá -
gom víg nótázását, arcomat csípi a hűvös esti szél,
fázósan gombolom be kabátomat, de lelkemet le fog -
lalja a csodás égi mozielőadás.

Most gyalogos katonák végtelen sora mutatkozik 
az alkonydó égen! Mennek, mennek, mennek, me ne -
telnek! Már közel vannak! Előttem vonulnak el cso -
portosan az óriás felhőkatonák! Jól látom a fennen
lobogtatott zászlókat, jókedvűeknek vélem őket, de

most huszárok jönnek!... Lóháton, szépen sorjá ban... 
Vágtatnak... roham... rajta!... Előre!... Lelkem duz -
zad a hazafias boldogságtól!... Mag yar vagyok én
is!... Az én testvéreim menek ott előre!

(...)
A nap már teljesen lement, mesziről jövő utolsó

sugarai világítják már csak meg a legmagasabb fel -
hők ezüstös fodrait... egy hideg szélroham és oh jaj!
Az én hős huszáraim megdőlnek... zászlók, kivont
kardok, lovas és ló összeroppannak... egy hideg szél 
kaszája elfekteti őket... Pár pillanat és nem marad
utánuk semmi más, mint egy-két gyászos, fekete,
széles felhőszalag!

(...)
Este van, mire beérkezünk a városba. Az utcák, a 

házak és terek mint egy megbolygatott hangya boly...
Nemzetiszínű szalagos és kokárdás legények és le á -

nyok táncolnak csárdást az utcán, amott a rezes -
ban da fújja a Klapka-idulót, egy más utcában a Rá -
kóczi-induló hangjai hallhatók. Felvirágzott utca -
lám pák, kivilágított muskátlis ablakok. Éljen a ha -
za! Éljen a mag yar! kiáltások...

Mi történt? Mi ez a szinte részeg vígasság, ön fe -
ledt nyüzsgés?

Kihirdették a mozgósítást! Kiütött a háború!
(...)
Oh, én drága felhőhuszáraim! Ti is így ro han ta -

tok bátran, hősiesen a csatába!... És jött egy hideg,
fagyos szél!...

Oh! Jó az Isten! Megsegít majd bennünket! A
jég től elvert vetés helyére jövőre új kalászok nőnek,
s felcsendül majd a boldog aratók ajkán az ima:
Hozsánna, hozsánna!

Közzéteszi: Boczor József

Tanévzáró 2015
Tanulmányi eredmények a

Németh László Elméleti Líceumban
Díjkiosztó ünnepség,

tanulmányi díjak: 

V. osztály – Levendula Flóra osz -
tályfőnök

I. díj: Balázs Udo – 10
II. díj: Korponay Al bert – 9,87
III. díj: Krizsanovszki Viktor – 9,68
Dicséret: Lajos István Dániel – 9,56
VI. osztály – Szkiba Sándor osz tály -

főnök
I. díj: Axinte Pat rick – 9,82
II. díj: Brassai Márk – 9,64
III. díj: Mánc Róbert – 9,61
Dicséret: Somai Henrietta – 9,26
VII. osztály – Bogya Emese osz tály -

főnök
I. díj: Gyarmathy Csaba – 9,78
II. díj: Mezey Kinga – 9,76
III. díj: Balogh Ádám – 9,73
Dicséret: Strengher Erika – 9,71
IX. A-B osztály – Mezey Tímea osz -

tályfőnök
I. díj: Dragomir Norbert – 9,97
II. díj: Bauer Ar thur – 9,91
III. díj: Halász Cynthia – 9,88
Dicséret: Rappos Imola – 9,83
IX. C osztály – Reinbold-Mátyás

Orsolya osztályfőnök
I. díj: Kiss Ing rid, Szász Tí mea- E -

rika – 9,94
II. díj: Szabó Noémi – 9,75
III. díj: Almási Blanka – 9,55
Dicséret: János Rebeka – 9,38
X. A osztály – Madarassy Kinga osz -

tályfőnök
I. díj: Sárga Angéla – 10
II. díj: Komlósi Róbert – 9,73
III. díj: Fóris Andrea – 9,63
Dicséret: Demeter Hanna – 9,34
X. B osztály – Staharoczky Kinga

osztályfőnök
I. díj: Mastan Lorena – 10
II. díj: Koncsárd Tünde – 9,92
III. díj: Tar Karola – 9,86
Dicséret: Tasnádi Kincső – 9,73

X. C osztály – Nagy-Jenei Zoltán
osztályfőnök

I. díj: Lapohos Réka – 9,92
II. díj: Sebők Katalin – 9,86
III. díj: Kirchmájer Ing rid – 9,76
Dicséret: Misner Anita – 9,47
XI. A-B osztály – Zákány Mónika

osztályfőnök
I. díj: Dézsi Imola, Moldován Ba -

lázs, Haidu Annamária – 9,93
II. díj: Koncsárd Alíz – 9,86
III. díj: Móré Gerda Zsejke, Bakk

Eszter – 9,83
Dicséret: Damián Ádám – 9,53
XI. C osztály – Elekes Izabella osz -

tályfőnök
I. díj: Raikó Kinga – 10
II. díj: Koncsárd Balázs – 9,97
III. díj: Fodor Orsolya – 9,83
Dicséret: Demeter Timea – 9,80

Különdíjak átadása:

Bakk Eszternek a Mag yar Inno vá ci -
ós Szövetség versenyén elért dicsé re té -
ért

Balázs Udónak és Korponay Al bert -
nek matematika versenyeken való rész -
vételükért

Mastan Lorenának az angol ver se -
nyeken elért eredményeiért

Balázs Udónak, Korponay Al bert -
nek és Krizsanovszki Viktornak a mag yar
nyelv és irodalom versenyeken elért
eredményeikért

Az iskola néptánccsoportjának (27
diák, I-III.osztály)

A Manócskák csapatnak (Barkóczi
Emőke-Inez, Molnár Tiberiu, Silaghi Syl -
via-Odett, Fülöp Andrea), amely a me -
gyei mesevetélkedőn a legered ménye -
sebb III. osztályos csapat volt

Igazgatói oklevelek: 

Balázs Udónak, Sárga Angélának,
Mastan Lorenának és Raikó Kingának
színjeles bizonyítványáért

Somai Henriettának és Somai Edi ná -

nak a fitnessben elért országos ered mé -
nyéért, Raikó Kingának a kézilab dá ban
elért eredményéért, Boltye Ottónak az
úszásban elért eredményéért

Almási Blankának és Koncsárd Ba -
lázsnak a mag yar nyelv és irodalom or -
szágos versenyen való részvételéért,
Balogh Ádámnak a mag yar nyelv és i -
rodalom versenyeken elért országos e -
redményeiért, nemzetközi szakaszon va -
ló részvételéért

Gyarmathy Csabának és Zákány Ta -
más nak matematika versenyeken elért
országos eredményeiért

Bakk Eszternek matematika és ké -
mia versenyeken elért országos és nem -
zetközi eredményeiért

Benkő Lillának rajzversenyen elért
országos erdményéért

Balázs Udonak mag yar nyelv és i -
ro dalom versenyeken, szavaló verse nye -
ken, illetve matematika versenyeken
elért országos eredményeiért

Korponay Al bertnek mag yar nyelv
és irodalom versenyen való rész vé te -
léért és matematika versenyeken elért
országos eredményeiért

Krizsanovszki Viktornak mag yar nyelv
és irodalom versenyen való részvé te lé -
ért

Lapohos Rékának tehetségéért, kö -
zös ségszervező munkájáért

Kovács Katalinnak, Koncsárd Ba -
lázsnak, Moldován Balázsnak, közös -
ség szervező munkájáért

Halász Cynthyának fizika csapat ver -
senyben elért országos eredményéért,
közösségszervező munkájáért

Sárga Angélának tehetségéért, kö -
zösségszervező munkájáért, fizika ver -
senyen elért országos eredményéért

Komlósi Róbertnek a cartingban és
fizikában elért eredményeiért

Bauer Ar thurnak, Rappos Imolá nak, 
Szilágyi Ádámnak, Pelok Kristófnak fi -
zika csapatversenyben elért országos e -
redményükért

A Kópék csapatnak (Karanci Alexand -
ru Er nest, Milnár Tiberiu, Roth Kata lin,
Somai Edina) az országos öttusa ver se -
nyen való részvételükért

Kaszta Evelynnek az országos Ká -
nyádi szavalóversenyen elért ered mé -
nyéért és Maftei Timeea Victoriának a
Kányádi szavalóversenyen való rész vé -
teléért

A Mókus csapatnak (Lapohos Bog -
lárkának, Lyahovics Krisztinának, Te -
legdi-Buzás Blankának és Paşca An -
namária-Andreeának) az országos Me -
se vetélkedőn való részvételükért

Balla Rolandnak, a Zrínyi Ilona ma -
tematikaversenyen elért eredményéért

Barkóczi Emőke-Ineznek a nemzet -
közi Kis nyelvész versenyen való ered -
ményes részvételéért

Koncsárd Balázsnak, Alföldi-La ka -
tos Tibornak, Tasnádi Kincsőnek, Bak
Péternek, Mastan Lorenának, Moldo -
ván Balázsnak, Mezey Izabellának, Tóth
Petrának, Lyahovics Krisztinának az is -
kola rendezvényein való igényes zenei
közreműködéséért

Balázs Dórának, a diáktanács elnö -
kének és iskolai rendezvényeink kivá -
ló fotósának

Igazgatói köszönőlevél az I. osztály
szülői közösségének az iskola támo -
gatásáért és a kiváló együttműködésért

Schola-Pa ren tis díjak:

Korponay Al bert, Balázs Udo, Ba -
logh Ádám, Raikó Kinga, Kaszta Eve -
lyn, Barkóczi Emőke-Inez, Bakk Eszter

A díjkiosztó ünnepséget támogatta
a Schola-Pa ren tis Egyesület, Olajos Ro -
land és a Cucubau, illetve az Isko lá -
inkért, Gyermekeinkért Egyesület. Kö -
szönjük a támogatást!

A hét mottója:
,,Az a szép a tanulásban, hogy senki
sem veheti el tőled.” (B. B. King)
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Szinérváralja egykori
ékköve: a Bay-ház (2.)*

- folytatás az előző lapszámból -

„A vívók apostola”
és a Mag yar

Köztársaság első
miniszterelnökének a

felesége
Dr. Bay Béla tehát 1907. február 8-

 án született Szinérváralján. Sport pá lya -
futását a Szatmári Sport Egyesületnél 
kezdte 1924-ben. 1927-ben a Buda pes -
ti Egyetemi Atlétikai Clubhoz (BEAC) ke -
rül, 1948-ban pedig a Budapesti Hala -
dás vívója lesz. 1933 és 1948 között
mindhárom fegyvernemben (tőrvívás, 
kardvívás, párbajtőrvívás) szerepel az
or szágos versenyeken, illetve képviseli 
Magyarországot a nemzetközi megmé -
ret tetéseken. A válogatott tagjaként részt
vesz az 1936-ban és az 1948-ban meg -
tartott nyári olimpiai játékokon. Ez u -
tóbbi esztendőben nem csak sportoló -
ként, hanem a mag yar válogatott ve ze -
tőjeként is jelen van.

Tőrvívásban csapatával 1933-ban fő -
is kolai világbajnoki 2. helyezést, 1935-
 ben Európa-bajnoki 3. helyezést, 1936-
 ban és 1947-ben pedig egyéni bajnoki
helyezést ért el. Kardvívásban 1933- ban
főiskolai világbajnoki 2. helyezést ért
el csapatával. Párbajtőrvívásban 1933-
 ban főiskolai világbajnoki 2. helyezést
ért el csapatával, és négyszer volt ma -
gyar bajnok (1935-ben és 1937-ben e gyé -
ni bajnokként, 1941-ben és 1944- ben
pedig csapatát erősítve).

1951-ben nevezik ki a mag yar válo -
gatott edzőjévé és szövetségi kapitá nyá -
vá (1961-ig, illetve 1968-tól 1976-ig töl -
ti be ezt a tisztséget), egy évre rá pedig
felhagy aktív sportolói pályafutásával,

és idejét, energiáját a fiatal sportolók
felkészítésének szenteli. Bay Bélának nem
kis szerepe volt abban, hogy a második 
világégést követően a mag yar vívó sport
a világ élvonalába került. Az ő veze té -
sével a mag yar vívók 8 olimpián 18 a -
rany-, 11 ezüst- és 12 bronzérmet, a vi -
lágbajnokságokon pedig 34 arany-, 41
ezüst- és 33 bronzérmet szereztek.

Vívómesteri oklevelet a SPOTI-ban,
azaz a Sporttanárképző Intézetben, jo -
gi doktori oklevelet pedig a „Pázmány
Péter” Tudományegyetemen szerzett,
1937-ben. 1938-tól tanácstagja, majd ké -
sőbb alelnöke lett a Mag yar Vívó Szö -
vetségnek. A Testnevelési Főiskola cím -
zetes docenseként, majd címzetes főis -
kolai tanáraként kidolgozta a mag yar pár -
bajtőrstílust, 1961-ben pedig bein dí tot -
ta a főiskolán a vívómesterképzést, mint 
önálló szakágat.

Dr. Bay Béla vezető edzője volt a Bu -
dapesti Lokomotív, a Budapesti Törek -
vés, illetve a BVSC vívószakosz tályá -
nak is.

Mindemellett Bay szenvedélyes va -
dász is volt. Két évig, 1947-től 1949-ig 
a Mag yar Vadászok Szövetségének al -
elnöki tisztét töltötte be.

Munkásságát 1992-ben Mag yar O -
lim piai Érdemrenddel, 1997-ben a NOB
Olimpiai Érdemrend ezüst foko zatá val, 
1999-ben pedig Mag yar Örökség Díj -
jal jutalmazták. Budapesten, 1999. jú -
lius 26-án bekövetkezett halála után a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszté ri -
um Bay Béla-díjat alapított „azon ed zők -
nek, sportszakembereknek, akik jelen -
tős nevelő-oktató tevékenységükkel, s
egész életművükkel a mag yar sportot,
a mag yar sportolókat az egész világon
elismert eredményeikhez segítették”.

Engedjék meg, hogy egy személyes 
adalékkal is szolgáljak: megadatott ne -
kem, hogy ismerjem az utolsó szinér -
váraljai Papolczyt, aki mindig egy orosz
gyártmányú fekete kerékpárral köz le ke -
dett a településen. Olyan egyenes tar -
tással ülte meg a nagy becsben tartott
és mindig tökéletesen tiszta, hosszú é -
vek múltán is újnak tűnő drótszamarat,
hogy a szemlélő szemében a bicikli szin -
te tüzes paripává, ő pedig délceg hu -
szárrá változott. Dr. Bay Bélát sajnos
csak fényképekről ismer(t)em, de azok -
ról egy, a megtévesztésig Papolczyra
hasonlító alak néz farkasszemet velem. 
Mintha csak az utolsó Papolczyt lát -
nám...  S még egy adalék: a korábban a
www.corbiialbi.ro román nyelvű hon -
lapon közzétett Bay-cikkel kapcso lat ban

az egyik csomaközi (Ciumeşti) véle mény -
nyilvánító, név szerint Margit-Tamás
Tibor azt írta, hogy személyesen is ta -
lálkozott dr. Bay Bélával, amikor egy -
szer a vívó meglátogatta apját szülő -
falujában. Így tudtam meg, hogy a ví -
vóapostol fia, Bay Tibor a Mag yar Te -
levízió rendezőjeként vált híressé, ami -
re a Szatmár megyei település lakói na -
gyon büszkék.

Bay-ház a jelenben
A jobb időket is megélt  Bay-ház je -

lenleg romos állapotban várja, hogy az
utókor kezdjen vele valamit. S bizony,
nem könnyű rendeltetést találni az ön -
kormányzati tulajdonban levő mű em -
léképületnek, de még nehezebb pénzt
szerezni a felújítására. A rendeltetést il -
letően még 2012-ben megegyezésre ju -
tottak a városi tanács tagjai. Úgy dön -
töttek, idősgondozóvá alakítják az épü -
letet, hiszen a településen ezen a téren
tapasztalható hiányosság. Így tehát, a
korábbi liberális polgármester, Ado rea -
nu Kraiger Zamfir mandátuma idején,
2012. augusztus 3-án megszületett a vá -
rosi tanács 41-es számú, három cik kelyt
tartalmazó határozata az idősotthon lé -
tesítéséről, melyben elfogadták az álta -
lános műszaki, gazdasági és költ ség ve -
tési mutatókat, és rendelkeztek a hatá -
ro zat megyevezetés, illetve illetékes ha -
tó ságok felé történő közléséről is. No -
vemberben ismét napirendre került a ház
ügye, kiírták a közbeszerzési pályá za -
tot a felújítási terv elkészítésére. A nagy -
bányai Popco Kft. nyerte meg a pá lyá -
zatot, a terv elkészítésével pedig Dan
Kisilevici építészt és Cristina Vărzaru
építőmérnököt bízták meg, Emil Pop
mérnök irányítása mellett.

A decemberi helyhatósági választá -
sokat követően az új polgármester, Gab -

riela Tulbure ismét a városi tanács elé
vitte a Bay-ház ügyét. Egészen ponto -
san az történt, hogy a 2012-ben meg -
hozott tanácsi határozatot 2014. decem -
ber 18-án aktualizálták. Gyakorlatilag 
a 93/2014-es határozattal kibővítették
a korábbi határozatot. Ily módon két új
cikkely beiktatásával, illetve az egyik 
cikkely kibővítésével a tanács elfo gad -
ta, hogy a felújítást követő legke ve sebb
10 évig nem változtatható meg az épü -
let rendeltetése (vagyis az idős gondo -
zóként fog működni), addig biztosítani 
kell a fenntartáshoz szükséges anyagi
hátteret, a finanszírozás 90%-át köz -
pon ti, a fennmaradó részt pedig önkor -
mányzati pénzekből fedezik.

Közben az MM-II-m-A-04646-os
kóddal illetett műemléképület állapota
tovább romlott. A szakhatóság A, vagy -
is fokozottan veszélyeztetett műem lék -
épület kategóriába sorolta az ingatlant,
ami azt jelenti, hogy sürgős munká la -
tokat igényel. Az önkormányzat úgy dön -
tött, még idén elkezdi a felújítási mun -
ká latokat, egyrészt azért, hogy az épü -
letet megmentse a teljes pusztulástól,
másrészt pedig azért, mert az idős gon -
dozóra is egyre égetőbb szükség van.
Egyelőre már az is jelentős előre lé pés -
nek számítana, ha az állagmegőrző mun -
kálatokat elvégeznék.

Bízzunk mégis abban, hogy sikerül
a felújításhoz szükséges pénzt előte rem -
teni, és a munkálatokat akadály men te -
sen lebonyolítani, hogy a Bay-ház is mét
városkánk egyik ékkövévé váljék. Ha
megújul a kúria, talán emléktábla is
kerül a falára, hogy hirdesse: az utókor
nem feledi a nagy elődöket.

Tamási At tila

* A cikk a Retro-sport című egyetemi
lap számára készült.Péter Károly jegyzete:

Urakról, úrhölgyekről
Mióta emlékszem, nálunk a faluban – valamikor – csak két úr lakott: a pap

és a jegyző. Idővel csak egy maradt – a tiszteletes úr –, a jegyzőből tit kár elv -
társ lett. De ezen ne csodálkozzunk: a vége felé már mindenki elvtárs volt, még
Jédi, a cigányprímás is.

 Az idők azonban idővel, ha megfordítva is, de vissza-vissza térnek, úgy -
annyira, hogy ma az egész faluban csak egy elvtárs van, a bolond Jóska, a töb -
biek mind-mind úrhölgyek és urak lettek.

Az elvtársakról most nem beszélek; engem a mai urak és úrhölgyek „ér de -
kelnek”. És mit látok? Azt látom, hogy többségük neveletlen, csúnyán beszél,
dicsekszik, rosszul öltözködik, pénzéhes, furfangos, hatástalan, nem szeret dol -
gozni (neki csak munkahely kell) stb. Nagyon fel tudnak háborítani azzal, hogy
ők nyugatellenesek, hogy szuperistenesek, de inkább az ortodoxiában, mint Is -
tenben hisznek, hogy nyakig lubickolnak a politika szennyvizében, de a po li ti -
kához nem értenek.

Már ne haragudjatok, de én csak embereket látok magam körül, uraknak
és úrhölgyeknek nyoma sincs!

Interjú a Mag yar Televízió
M1-es csatornáján az

időskorú dr. Bay Bélával

A Bay-ház napjainkban

1992 - A Mag yar O lim piai Érdemrend átadása: (balról) dr. Sír József,
Kárpáti Károly, Novák Ilona, dr. Bay Béla, Papp László

Fotó: mob.hu
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 Két gazdasági bevándorló be -
megy az egyik határmenti ma -
gyar kocsmába. Az egyik meg -
szólal:

- Kérni gyorsan két pá lin -
ka!

A kocsmáros megkérdezi:
- Na, és melyik pálinkából

kérnek?
Mire a másik rávágja:
- Hát a kerítésszag gató ból...

***
Szülői értekezleten így szól 

a tanár Móricka apukájához:
- Kedves uram, Móricka kész

csodagyerek!
- Igen? - kérdezi az apuka

meglepve. -  Tényleg?
- Igen. Kész csoda lenne,

ha bármit is megtanulna.

***
Az öregedő feleség sírva lép

el a tükör elől.
- Mi a baj? - kérdezi a fér je.
- Nézegettem magam a tü -

körben, és bizony egyre mé -
lyebbek a ráncaim, egyre ron -
dább vagyok…

- Na, ne bőgj már! - vi gasz -
talja a férje. - Hiszen te csak
akkor látod magad, ha néha be -
lenézel a tükörbe, de én egész
nap látlak, és mégsem sírok…

***
Nagy Feró beszáll a liftbe.
- Első emelet? - kérdezi a

liftkezelő.
- Nem, Beatrice!

***
A pesti János bácsi leutazik 

Szegedre. A vasútállomáson
nagy köd fogadja. Mondja is
rögtön, csak úgy saját ma gá nak, 
de azért hallhatóan:

- De nagy fene köd van!
Erre a közelben álló ifjú

hölgy sértődötten megkérdezi:
- Neköm, bátyám?

***

A városi tanítóbácsi helyet -
tesít a falusi suliban. Első dol -
ga, hogy figyelmeztesse az í ze -
sen beszélő srácokat a helyes
kiejtésre:

- Gyerekek, figyeljetek: nem
vella, hanem villa, nem tenta,
hanem tinta és nem pen na, ha -
nem… izé… toll!

***
A vicces kedvű tanárom fe -

leltette földrajzórán a legr osz -
szabb tanulót. Szinte semmit
sem tudott, úgyhogy a tanár u -
tolsó kérdése egy kicsit köny -
nyebb volt:

- Hány lakosa van Kíná nak?
- Hm… hát… úgy… izé…
A srác felfelé nézve szinte

mintha számolt volna, épp hogy
csak a kezét nem használta, már
ezen is röhögött mindenki, de
a tanár még fokozta:

- Minél tovább vársz, fiam,
annál többen lesznek.

***
Két barát elhatározza, hogy 

kipróbálnak valamilyen ext rém
sportot.

- Mit szólnál a bungee jum -
pinghoz? - kérdezi az egyik.

- Az szóba se jöhet! - feleli 
a másik. - Azért születtem meg, 
mert elszakadt a gumi, nem a -
karok ugyanezen okból meg -
halni!

***
Óriási buli a vállalatnál. A

főnök meglepetten kérdezi:
- Maguk meg mit ünnepel -

nek?
Mire az egyik rávágja:
- Hiba történt a bérszám -

fejtésben. A fizetés helyett, a
levonást fizették ki.

***
- Mit eszik a jósnő regge li -

re?
- Babonapelyhet!

***

Egy fiatalasszony elmegy az
orvoshoz, mert alhasi fáj dal mai
vannak:

- Doktor úr, ugye ezek a fáj -
dalmak a vesétől származnak?

- Igen - feleli az orvos -,
vagy a HIT-vesétől, vagy a
KED- vesétől.

***
Két gyerek látja a fiatal há -

zaspárt, amint éppen jön ki a
templomból.

Megszólal az egyik:
- Rájuk ijesszek?
- Inkább majd én.
Odafut a vőlegényhez, és így

szól hozzá:
- Gratulálok, papa, jól vá -

lasztottál…
***

Gyorshajtót állít meg a rend -
őr, előveszi a jegyzetfüzetét:

- Neve?
- Mostobhatou Diszroulov 

Karafintokulosz.
- No - így a rendőr, mi köz -

ben elteszi a füzetet -, aztán
nehogy még egyszer gyorshaj -
táson kapjam.

***
- Doktor úr, azt hiszem, új

szemüvegre lenne szükségem!
- Az biztos, mert ez egy

hen tesüzlet!
***

- Sz omszéd, kérni szeret -
nék valamit. Kölcsönadná a
hifi-tornyát néhány napra?

- Szívesen. Csak nem parti 
lesz?

- Nem. Szeretnék végre egy
nyugodt vasárnapot!

***

Egy kis falusi templomban
az utóbbi időben nagyon ke -
vés adomány gyűlt össze. A pap
gondolkodott, mit lehetne ten -
ni és a mise után így szólt a
gyülekezethez:

- Mielőtt körbeadnánk a tá -
nyért, kérem, hogy aki csirkét
lopott Rozgonyiék farmjá ról,
ne tegyen pénzt a tányérba, mert
az Úr nem örvend a tolvajok
adományának.

A tányért körbeadták, és so -
ha még ilyen szívesen nem a -
dakoztak a hívek!

***

Az üzletember megkérdezi
a kol légáj ától:

- Hozott eredményt a fela -
dott újsághirdetés?

- De még mennyire! - vá -
laszol a kolléga. - Amint meg -
hir dettünk az éjjeliőri állást, éj -
sza ka ki is rabolták a céget.

***

- Ne légy olyan könnyel mű,
ne igyál annyit! Vidd a pénzed 
inkább a bankba!

- Ne viccelj már! Tizenöt
százalékért, amikor a rum negy -
ven százalékos!

***
Az átkosban:
- Sanyi bácsi, ne is tagadja, 

hogy maga vallásos! Észre vet -
tem, hogy minden reggel ke -
resztet vet!

- Nem jól láttad, fiam! Én
minden reggel csak azt el len őr -
zöm, hogy kalap, slicc, pénz -
tárca, pártkönyv rendben van-e!

***
Egy 16 éves fiú bemegy a

kocsmába, és így szól:
- Kérek egy korsó sört!
A pincérnő - látva a fiú ko -

rát - megkérdezi:
- Bajba akarsz keverni?
- Talán később, előbb egy

sört kérek!
***

- Ez a főtér. Itt látható a pol -
gármesteri hivatal, ott a temp -
lom és amott a szakszervezeti
székház. Azaz: itt megy a me -
se, ott a mise és amott meg sem -
mise.

***
- Mikor szomjas vagyok -

mondja a paraszt -, sört iszok,
mikor szomorú vagyok, bort, és
mikor fáj a gyomrom, pálin kát.

- Jó, de mikor iszol vizet?
- Mikor nincs pénzem!

***
- Nem értem, hogy vehet -

tél ilyen drága étkészletet a fe -
leségednek!

- Drága volt, de megérte.
A feleségem azóta a mosogató
közelébe se enged.

Állatarcú politika (1.)

Állatarcú politika (2.)

Egy orvos össze gyűj -
töt te a legérde ke -
sebb szöve ge ket,

ami ket prosz ta ta vizs -
gálat közben mond -

tak a páciensek:

1. Óvatosan, doki, már
ott jár, ahol eddig még em -
ber nem járt!

2. Tudja, Arkansasban
már törvényes házasok len -
nénk.

3. Talált taposóaknát,
főnök?

4. Doktor úr, szóljon, ha
találkozik az önbecsü lé sem -
mel!

5. Nem volt adóel lenőr
korábban?

6. Írna egy igazolást a
feleségemnek, hogy nem ott
hordom az agyam?

Állatarcú politika (3.)

Állatarcú politika (4.)

Állatarcú politika (5.)
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Európa tehetetlen a
menekültáradattal szemben
Európa-szerte egyre nagyobb feszültséget okoznak az illegális

bevándorlók, akiknek többsége lélekvesztőkön jut el Észak- Afri ká ból
Európa déli partjaira, elsősorban Olaszországba és Görög or szágba. 
A II. világháború óta nem alakult ki a jelenlegivel ösz szemérhető
súlyosságú menekültválság – áll az Am nesty In ter na tional hétfőn
Londonban ismertetett jelentésében.

A II. világháború óta most először
haladta meg az 50 milliót a lakó he lyük -
ről világszerte elűzöttek száma. Szíria
lakosságának több mint a fele jutott er -
re a sorsra, és közülük mintegy négy -
mil lióan menekültek külföldre. Ha tal -
mas többségük csak a Szíriával szom -
szé dos országokig tudott eljutni; Liba -
nonban a szíriai menekültek teszik ki a
lakosság 20 százalékát. A huma nitá ri -
us szervezet szerint a befogadó orszá gok
ugyanakkor szinte semmiféle érdemi
külföldi segítséget nem kapnak. A szí -
ri ai menekültek megsegítésére indított
ENSZ-pro gram költségeinek mind ösz -
sze a 23 százalékára van eddig fedezet, 
és a szíriai menekültek áttelepítését szor -
galmazó ENSZ-felhívás süket fülekre
lelt a nemzetközi közösség ré széről.

A szíriai menekültválság – bár jelen -
leg a világ legnagyobb ilyen jellegű krí -
zishelyzete – korántsem az egyetlen. A 
Szaharától délre fekvő afrikai térség -

ben is több mint 3 millió a menekültek
száma, és közülük nem egészen 15 ez -
ret sikerült más fogadó országokba át -
te lepíteni. Az Am nesty In ter na tional
szerint létfontosságú a fellépés azon
embercsempész bűnszervezetek el len,
amelyek ezreket küldenek halálba, ám
e fellépés sem menti fel a kormányokat 
azon kötelesség alól, hogy a me ne kül -
teknek menedéket kell adni. Nem lehet 
megengedni, hogy a globális mene -
kült válságot ember csempész- prob lé ma -
ként állítsák be olyan kormányok, a me -
lyek kétségbeesetten igyekeznek elte rel -
ni a figyelmet saját kudarcaikról – fo -
galmaz a jelentés. Az Am nesty In ter -
na tional adatai szerint Nagy-Bri tan nia, 
Franciaország, Olaszország, Spanyol or -
szág és Lengyelország – amelyekben
összesen 275 millióan élnek – két ezer -
nél alig több szíriai menekült befoga -
dá sára voltak hajlandóak; ez összla kos -
ságuk 0,001 százaléka.

Amikor kenguruk ütötték
ki a bokszolókat

Bokszkesztyűben ugrándozó, em be -
rek el len harcoló kenguruk. Volt idő -
szak, amikor az ilyesfajta jelenetek meg -
szokottnak számítottak az ausztrál és
az amerikai fesztiválokon és cirku szok -
ban. Több ezren vettek jegyet, hogy
megcsodálják a kenguruk egyedi, és
az emberek között vívott mérkő zé se -
ken szabálytalannak számító taktiká -
ját, ahogy mellső lábaikkal megra gad -
ják ellenfeleiket, majd hátsó lába ik -
kal hatalmasat rúgnak beléjük. 

Az első, kenguru és em ber között
zajló ökölvívó-mérkőzéseket szinte egy
időben, 1891-ben játszották le Auszt rá -
liában és Amerikában. Március 20-án 
az új-dél-walesi Bar rier Miner, ápri -
lis 2-án pedig egy amerikai kisváros
lapja, a Phillipsburg Her ald is be szá -
molt a helyi  kenguruharcról. 

A furcsa viadalok főként Auszt rá -
li ában és az Egyesült Államokban hó -

dítottak. Főként a cirkuszokban, szín -
há zakban és karneválokon örvendtek 
hatalmas népszerűségnek. 1933-ban
még a nehézsúlyú ökölvívóbajnok, Pri -
mo Carnera is játszott egy boksz -
meccset egy Jo-Jo nevű  kenguruval
At lan tic Cityben, több ezer néző e lőtt. 
Közben a bokszkesztyűben feszítő
ken guruk Ausztrália szimbólumai let -
tek, és még a második világháborús
a usztrál hadihajókon és harci repü lő -
kön is feltűntek. 

A hagyományt még egy 2010-es
amerikai fesztiválon is felélesztették,
ahol egy kenguru egy bohócnak öl tö -
zött emberrel harcolt, de hasonló ese -
ményekre került sor a sanghaji ún. ál -
latolimpiákon is. Az állatvédő szer ve -
zetek elítélték a viadalokat, és a ken -
gurubokszmeccsek bojkottjára szólí -
tottak fel.

(mult-kor.hu)

Polgárháborús helyzet

Európa nincs felkészülve a me ne kül -
tek befogadására, ennek hiányában a he -
lyi lakosság és a menekültek között egy -
re gyakrabban alakulnak ki feszült sé -
gek. Legutóbb például Milano külvá ro -
sában egy helyi érdekeltségű vonaton
jegy nélkül utazó illegális bevándorló a
jegyellenőrrel vitába keveredve levág -
ta annak kezét. A Dél-Olaszországot
északkal összekötő autópálya mentén
menekültek ezreit látni, akik attól sem
riadnak vissza, hogy parkolókban vá ra -
kozó élelmiszerszállító kamionokat ki -
fosszanak. Mind Olaszország, mind Gö -
rögország magatehetetlen a partjainál
kimenekített több tízezer afrikaival, a -
kiknek hosszabb távon sem szállást, sem
ellátást nem tud biztosítani. Közben a
francia hatóságok csendőrök és rend ő -
rök ezreit mozgósították, hogy az amúgy
ellenőrzés nélkül átjárható olasz–fran -
cia határszakaszon megállítsák az or -
szágba beáramló menekültáradatot. Ró -
ma több külvárosában mára háborús hely -
zet alakult ki a menekült központokban 
élők és a helyi lakosság között

Bevezetnék a
schengeni ellenőrzést

Az illegális bevándorlás miatt át kell
gondolni a schengeni rendszert, és Né -

metországnak meg kell fontolnia, hogy 
felfüggeszti tagságát a belső határel -
len őrzés nélküli uniós övezetben – véli 
a bajor tartományi kormány pénzügy -
mi nisztere, Marcus Söder. Vélemé nyé -
vel nincs egyedül, miután egy hét alatt
a német hatóságok országszerte 3517
bűnelkövető illegális menekültet vet tek
őrizetbe, érvényt szereztek 135 koráb -
bi letartóztatási parancsnak és elindítot -
tak 10555 eljárást a beutazásról és tar -
tózkodásról szóló törvény elleni vétség 
miatt. Söder szerint az egyes EU- tag -
államok nem teljesítik kielégítően a
schengeni övezet külső határainak vé -
delmére vonatkozó kötelességeiket. Ez 
abban is megmutatkozik, hogy tízez ré -
vel jöhetnek Németországba menedék -
kérők, „holott egy másik EU-tag or -
szágban már biztonságban voltak”, de
az érintett államok hatóságai hagyták,
hogy távozzanak Németország felé.
„Mindez nem maradhat következ mé -
nyek nélkül: a schengeni rendszer egé -
szét felül kell vizsgálni” – fogalmazott
a német kormánypárti politikus.

Németországban a menedékjogi ké -
relmek száma tavaly 60 százalékkal e -
melkedett, a 2013-ban regisztrált 127
ezerről 203 ezerre. Ennél többen csak a 
kilencvenes évek elején, a balkáni há -
borúk idején kértek menedékjogot Né -
metországban.

(Erdélyi Napló összeállítás)

Szír menekültek várnak ételosztásra Damaszkuszban

A kihalás új szakaszába lépett a Föld
Három amerikai egyetem kutatása szerint bolygónk a kihalás egy

új időszakába lépett, melynek első áldozatai között az emberek is ott
lehetnek. A Stan ford, a Prince ton és a Berke ley által vezetett jelentés
szerint a gerincesek a normálisnál 114-szer gyorsabb ütemben
tűnnek el, ami egybecseng a Duke Egyetem már tavaly közzétett
tanul má nyá val. „A hatodik nagy tömeges kipusztulás kezdetén
járunk” – nyi lat ko zott az új tanulmány egyik szerzője.

A Prince ton, a Berke ley és a Stan -
ford egyetem kutatói a földi fajok ki ha -
lásának sebességét próbálták össze gez -
ni, és arra a megállapításra jutottak, hogy
a fajok kihalásának most mérhető gyor -
sasága a dinoszauroszok 66 millió év -
vel ezelőtti eltűnésének a sebessé gé vel
egyezik meg, ha maradnak a jelen le gi
tendenciák.

„Ha ez így folytatódik, az életnek is -
mét több millió évre lesz szüksége ah -
hoz, hogy visszatérjen a normális ke rék -
vá gás ba, és könnyedén lehet, hogy az
em ber is elég korán eltűnik” – jelen tet -
te ki Ge rar do Ceballos, a kutatás egyik 
vezetője, a me xikói Universidad Auto -
no ma kutatója. Számításaik szerint há -
rom emberöltő le for gása alatt hatalmas 

veszteségeket szen ved a biodiverzitás,
és ennek sú lyos hatása lesz az embe ri -
ség életére, az élel mi szer ter melésre.

A kutatók szerint egyértelműen az
em beri tevékenység – a levegő szeny -
nyezés, az erdőirtások, az invazív fa jok
szét szó ró dása, a földművelés, a vegy sze -
rek hasz ná lata, a globális felmelegedés 
stb. – az o kozói a fajok kihalásának. A
kétéltűek 41%-a, az emlősök 26%-a
hal hat ki ha ma rosan, hacsak nem tesz
az emberiség komoly erőfeszítéseket a
megmen tésük re. A mostani kihalási ese -
mény több, mint tízezer éve tart – mi ó -
ta az emberi ci vi li zá ció kialault –, de
csak az utóbbi év ti ze dek ben gyorsult fel
nagyon, napjainkban már évente 140
ezer faj pusztul ki. (sg.hu)



Hatalmas dinópark nyílt
Brassó megyében

Délkelet-Európa egyik legnagyobb
őslényparkja nyitotta meg kapuit a
Brassó megyei Barcarozsnyón (Râş nov). 
A szórakoztató központ 1,4 hektáron
terül el és 45 életnagyságú dinoszau -
ruszt sorakoztat fel. A parkban faágak
közé épített házikók, mozi és számos
meglepetés várja az érdeklődőket, akik 
a dinoszauruszok fejlődését végig kö -
ve tő látványos úton haladnak végig. A
parkot ötmillió eurós beruházással lé te -

sítették, a pénz 70 százaléka uniós for -
rásból származik, 30 százaléka pedig
önrész. Az életnagyságú, üvegszálból
készített őslények némelyikének a
hosszúsága a 24 métert, magassága a
20 métert is eléri. A dinókat Romá niá -
ban készítették, olyan szakemberek tech -
nikai és tudományos hozzájárulásával,
akik hasonló jellegű parkot működ tet -
nek Németországban. A létesítmény ter -
vezőit a Ste ven Spielberg 1993-as
film je, a Ju ras sic Park ihlette. A mú -
zeumként is működő dinópark a hét
minden napján látogatható, a belépti
díj felnőtteknek 28, gyerekeknek 22
lej be kerül. A befektetők több mint száz -
ezer látogatóra számítanak az első év -
ben. A dinópark alig pár kilométerre
fek szik az egyik leglátogatottabb ro -
má niai műemléktől, a - tévesen Draku -

lához kötött - törcsvári kastélytól. A
környékre utazók ugyanakkor a barca -
rozsnyói várat is meglátogathatják,
mely a legépebben megőrzött erdélyi
szász parasztvár. (mti)

Az Antarktisz rajzolhatja 
át a világ térképét

A klíma kutatók évek óta figyel mez -
tetnek a globális felmelegedés követ -
kez ményeire. Most egy újabb terület,
az Antarktisz-félsziget került veszély -
be. A félszigeten magasodó hegyek
gleccserei rekord tempóban olva doz -
nak. Ez a vidék az Antarktisz legna -
gyobb félszigete, amely északnyu ga -
ton nyúlik ki az Atlanti-óceán és Dél-
 Amerika irányába, magas hegyek ural -
ják. A félsziget nyolcvan százalékán az 
andokbelivel azonos, a kréta-har mad -
kor korszakok határán képződött anya -
gokból áll, a hegyek valójában a dél-
 amerikai Andok folytatásai. Eddig úgy 
tűnt, hogy a globális felmelegedés ha -
tásai elkerülik ezt a területet. A brit
Bris tol Egyetem kutatói azonban más -
ként vélekednek. Azt tapasztalták ugyan -
is, hogy a hegyekben a gleccserek
2009 óta mintegy hétszázötven kilo -
mé teres szakaszon rekordtempóban ol -
vadoznak. Felfedezésükről a Sci ence
magazinban is beszámoltak, s arra fi -
gyelmeztetnek, hogy a régió a gleccse -
rek olvadása miatt ötvenötmilliárd li ter 
vizet veszít el évente. Emiatt az An -
tark tisznál tapasztalt tengerszint emel -
kedés második fő okozójaként lépett
elő a félsziget. A tudósok a tanul má -
nyukban azt állítják, hogy 2009 óta há -
romszáz köbkilométernyi jég olvad el,
csordogált a tengerbe. A jelenséget a
világűrből is megfigyelték. Az európai
- a Földet kutató - műhold Cryo-Sat-2
2010 óta méri radarhullámok segítsé -
gé vel a jégpáncélt. Az elmúlt öt esz ten -
dő mérései szerint a félsziget legtöbb
gleccsere évente négy métert veszít a
vastagságából. Jelenleg úgy tűnik, hogy
az olvadást a tengervíz okozza, amely
a klímaváltozás következtében meleg -
szik. A fő gond az, hogy az olvadó
gleccserek következtében a tengervíz
behatol a félsziget völgyeibe, s ott
újabb jeges területek olvadását idézi
elő. A tanulmány csupán egy az An -
tark tisz-szal kapcsolatos rossz hírek kö -
zül. Korábban Pas a dena-ban a NASA

Jet Pro pul sion Lab o ra tory nevű in téze -
tének kutatói jelentették be, hogy az
úgynevezett Larsen-B jégpolc gyorsan 
gyengül, és valószínűleg az évtized vé -
gére eltűnik. A jégpolcok egy fajta ka -
puőrként szolgálnak, nélkülük a glecs -
cserjég azonnal az óceánba folyna, és
gyorsan elolvadna. A jégpolcok nélkül 
a globális tengerszint-emelkedés tem -
pó ja bizonyosan megnő. A helyzet
nem csupán a félsziget szempontjából

jelent számottevő fenyegetést. Kihat -
hat a világtengerekre globálisan is. A
Tasmán Egyetem kutatói szerint a leg -
nagyobb gond az, hogyan folytatódik
az olvadási folyamat például az An -
tarktisz nyugati felében. Mi történik,
ha a tenger egyre mélyebbre hatol az öb -
lökbe, a völgyekbe. A klímakutatók je -
lenleg úgy vélekednek 2100-ig a világ -
tengerek szintje maximálisan egy mé -
terrel emelkedik. Ez hozzájárulhat ah -
hoz, hogy az Antarktisz instabillá vá -
lik, tovább olvad a rajta lévő jég, s ez a
folyamat a világtengerek további há -
rom, négy méteres növekedéséhez ve -
zet hez az elkövetkező évszázadokban.
Ennek a következményei pedig tra gi -
kus következménnyel járhatnak a világ 
lakossága szempontjából is. A tenger -
parti városok közül számosat elöntene
a tengervíz. Az idei esztendő végén
rendezik meg Párizsban a nemzetközi
klímakonferenciát. A világ országai új
megállapodást akarnak kötni arról, ho -
gyan csökkenthetnék a káros gázok ki -
bocsátását, amellyel megfékezhetnék a 
Föld felmelegedését. Talán még az
An tarktisz kérdése is szóba kerülhet a
tanácskozáson. (TF-információ)

Ami gondot okoz
VÍZSZINTES: 1. Musset gondo -

la tának első része. 13. Szíriai város.
14. Vízió. 15. Farmermárka. 16. Zam -
biai, olasz és thaiföldi gkj. 17. Belga
focicsapat. 19. ... herceg; Saint-Exu pé -
ry regénye. 20. Sémi nép. 22. Elemi
pa rány. 23. Német magazin. 24. Nu -
me ro (röv.). 25. Berakó! 27. Na tal ha -
tárai! 28. Az itteni. 29. Norvég, osztrák 
és spanyol gkj. 30. Elek ...; vívónő. 32.
Ókori balkáni nép. 34. Törött patkó!
35. Főműsor a tévében, rádióban. 37.
Geminál. 39. Úgy szép, ha zajlik. 40.
Alávaló. 42. Amerikai cigarettamárka.
44. Csüngető. 46. Hiteles mérték. 48.
Pi hetollak! 50. Szegecs. 51. Zenemű -
vet megváltoztató. 52. Tüzet szüntet.
54. Páros roló! 55. Néma síp! 56. Be -
árad! 57. Szigetköz! 58. Francia író
(Ju lien). 60. Erő rejlik benne. 62. Er -
délyi festő (Géza). 65. Angol grófság.

66. Athéni törvényhozó volt. 68. Nor -
vég, osztrák és zambiai gkj. 69. Perui
folyó. 70. Kenyeret vág. 71. Bűnhődő.

FÜGGŐLEGES: 2. Tévesen jegy -
ző. 3. Előtag: módosulás-. 4. Nemzeti
Park (röv.). 5. A máj váladéka. 6. Ló -
szín. 7. Hatóságilag lefoglal. 8. Bridzs -
játszma (ang.). 9. Zambiai, ománi és
nor vég gkj. 10. A teremben vannak!
11. Szétmázol. 12. Hivatalos értesítés.
13. A gondolat befejező része. 18.
Szi cíliai vulkán. 19. Beható! 21. “A
ma g yar tenger.” 23. Növény része. 26.
A rejtjel kulcsa. 28. Származás. 30.
Láncfonalat erősít. 31. Ösztökélő, un -
szo ló. 32. Három patkány! 33. Nem
ke rül be a kezdőcsapatba. 36. Iljusin
gépe. 37. Az ENSZ munkaügyi szerve.
38. Taszító. 41. Osztrák, Trin i dad és
To bagó-i gkj. 43. Kettő beront! 45.
Vaj dasági író (Nándor). 47. Nemzet -
kö zi kamionjelzés. 49. Tönkretesz. 51.
Gyógykezel. 53. Árbockosár. 55. Ma -
gánszám. 57. Elsötétítő berendezés.
59. Telekrész! 60. Lekvárral beken.
61. A ruhák “ellensége”. 63. Őszi eső
jelzője lehet. 64. ... az álmok; Ga lam -
bos Lajos regénye. 66. Pipázik (nép.).
67. Nátrium és jód vj. 70. Sebszélek!
72. Káté!

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megjelent az 
Erdélyi Gyopár idei
harmadik lapszáma

Tartalmából:
– Új elnöke van az Erdélyi Kárpát- Egye -

sületnek
– EKE-nap a Várban: országzászló az

aján dék
– Kirándulás Böjte Csaba gyermekeivel – 

felnőtt korra is megmarad az élmény
– Készülődés a Vándortáborra: hasznos

tanácsok, vonzó programok
– A Pietrele Doamnei-Rarău Természet -

vé delmi Terület bemutatása
– Kirándulás a Rozsályra 135 évvel ezelőtt
– Barangolás nyár eleji gombáink világában

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!

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ -  AZ  ÖN  LAPJA!
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Újabb adományok a nagybányai
Teleki-kúria felújításának javára!

Hamarosan a nagyobbik utcai

homlokzattal folytatódnak a munkálatok

VARGA ÖDÖN TIBOR (Edmund) neves szentendrei festőművész két 
alkotásával gyarapodott képzőművészeti gyűjteményünk, amelynek darab -
ja it azok között fogjuk kisorsolni, akik téglajegyek vásárlásával támogatják
a Teleki-kúria felújítási munkálatait! Az adományozó ugyanakkor felaján lást
tett Kárpáti triptichon c. monumentális (700x180 cm) alkotásának áta dá sá ra
is. Amennyiben sikerül árverésen értékesítenünk a kb. 5 ezer euróra becsült műal -
kotást, a bevétel u gyan csak a Ház felújítását segítheti.

Köszönjük az adományt! 

EZÚTON IS TÁJÉKOZTATNI SZERETNÉNK a munkálatokat a -
do mányai val segítő mag yar közösséget, hogy a Te le ki-ház nagyobbik utcai
homlok za tának felújítása – bár ígéretünk volt rá, hogy május vé gén el kezd -
hetjük a munkát – az építkezési engedélyeztetési eljárás elhú zó dása miatt
egyelőre kés ni kényszerül. Reméljük, hogy nem lesz hosszas a várakozási 
idő, s mi hamarabb valóban hozzáfoghatunk a terv bevettek meg va lósítá sá hoz.
Mi min denesetre azon leszünk, hogy ez így legyen, s bízunk benne hogy
azok is mindent megtesznek ennek ér dekében, akik az elmúlt évben is na gyon
sokat segítettek a felújítási tervek el készítésében, az enge dé lyezte té si doku -
mentáció összeállításában. 

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: Dom bi Er zsébet és István, Nagybánya – 100 lej
(e züst), Név nélkül, Nagy bánya – 50 lej (bronz), Csongovai Illés, Kap nik bánya
– 100 lej (ezüst), Ju ra sics Klá ra, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Hadadi A dal bert,
Nagy bánya – 100 lej (e züst), Név nélkül – 10 lej (pó ló- bó nusz), Szilágyi E ni kő, 
Nagy bánya – 40 lej (4 db. póló-bó nusz), Ár vai And rás, Győrújbarát – 40 lej (4
db. póló-bónusz), Haszeg Zoltán, Bu da pest – 2500 fo rint és 15 lej (bronz),
Nagy Árpád, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Dinu Gab riella, Nagybánya – 100 lej 
(e züst), Gyarmathy Gábor és családja, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Tim
Már ta, Nagybánya – 50 lej (bronz), Konrádi Sándor, Várkudu – 10 lej (pó ló- bó -
nusz), Tallódi Magdolna, Nagy bá nya – 100 lej (ezüst), Szmutku Zol tán, Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 400 lej (1 arany és 1 ezüst),
Lipcsey Magda, Nagybánya – 15 lej (egyszerű), Móré Ambrus és Éva, Nagy -
bá nya – 100 lej (ezüst), Berindán Emese, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Kulik
Mária Angela, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Ze leznik Erika, Nagybánya – 30
lej (3 db. egyszerű), Chira Éva, Nagybánya – 300 lej (arany), Név nélkül,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), Bordás Lajos, Nagy bánya – 100 lej (ezüst), Bor -
dás Erna, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Had nagy- család, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Barcza-Likker Alíz, Bu da pest – 60 lej (1 db. bronz, 1 db. egyszerű),
Antal Sándor, Nagybánya – 40 lej (4 db. egyszerű), Fux János, Nagybánya – 10
lej (egyszerű), Szücs Áron, Nagyvárad – 100 lej (ezüst), Balogh Gyöngyi,
Nagybánya – 100lej (ezüst), Hadadi Al bert, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Steiner Imre, Nagybánya – 50 lej (bronz).

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

Jókai mellett a leg ol va sottabb mag yar író

Vuk és Erdély
Fekete István író 1970. június 23-án, vagyis 45 éve hunyt el, de

születésének is jubileumi évét ünnepeljük, mivel 1900. január 25- én
látta meg a napvilágot. Az ifjúsági regények, állattörténetek í ró ja
egyúttal költő is volt, sőt, Erdély szerelmese is.

Fekete István nevét hallva leg töb -
bünk nek a Vuk, a Tüskevár és A kop -
pá nyi aga testamentuma jut eszünkbe,
holott a 115 éve született írónak 168 ver -
sét is számon tartják, de írt forga tó -
köny veket, színdarabokat, és mező gaz -
dasági, halászati és vadászati szak í ró -
ként is ismert. Jókai mellett a leg ol va -
sottabb mag yar író, 2013-ban adták el
a tízmilliomodik Fekete István-kötetet, 
tíz nyelven, 12 országban jelentek meg 
könyvei.

Szülőfaluja, a Somogy megyei Göl -
le meghatározó élményeket aján dé ko -
zott a fiatal Fekete Istvánnak, aki va ló -
ban ismert egy Matula bácsit. A gyer -
mek Fekete Puska András uradalmi
csősztől sokat tanult a természetről és
az időjóslásról. Tanult szülőfalujában,
Kaposváron, tizennyolc évesen már szol -
gált az első világháborúban, majd Deb -
recenben és Magyaróváron folytatta fel -
sőfokú tanulmányait. 1926-ban mező -
gazdászként végzett. A Baranya me gyei
Bakócán lett segédtiszt, ahol megis -
mer te és nőül vette Piller Editet. A fia tal
házasok Ajkára költöztek, ahol a férj ve -
zető gazdatisztként kapott állást, két gyer -
mekük ebben az időszakban szü letett.

A Fekete család 1942-ben Bu da pest -
re költözött, ahol a családapa a Föld -
mű velési Minisztériumban helyezk e -
dett el. 1948-ban viszont eltávolították
és a későbbiekben alkalmi munkákból és
katolikus lapokban megjelent írásaiból 
juthatott csak pénzhez. Elsősorban a
proletárdiktatúráról és a bolsevizmus -
ról írott művei, másodsorban mély val -
lásossága miatt osztályidegennek szá -
mí tott. 1953-ban kapott újra állandó
munkát, ekkortól Kunszentmártonban ta -

nított egy halászmester képző isko lá ban.
1960-ban nyugdíjba vonult.

Az állatokat szerette, de a va dá sza tot
sem vetette meg. Évente kétszer- há rom -
szor baráti társaságával eljárt Er dély be,
a Börzsönybe, a Bükkbe vagy egyéb
vadregényes helyekre vadászni. Va dász -
társai között volt például gróf Széche -
nyi Zsigmond, világhírű Afrika-va dász,
író és Wass Al bert is. Írói pálya fu tá sá -
nak első nagy horderejű momentuma A
koppányi aga testamentumához kö tő -
dik: ezzel az Országos Gárdonyi Géza
Irodalmi Társaság történelmi regény -
pályázatát nyerte meg 1936-ban. 1940-
 ben beválasztották a Kisfaludy Tár sa ság -
ba. Íróként már 1946-ban indexre ke rült,
az ÁVO is bántalmazta. Életében alig
kaphatott díjakat. Nagyon erős dohá -
nyos volt, vélhetőleg emiatt kaphatott
1968-ban szívinfarktust. 1970-ben újabb
infarktus következtében halt meg. Sír -
ja szülőfalujában van. Napjainkban több
tucat magyarországi iskola, vadász tár -
saság és óvoda viseli nevét, de emlék -
he lyek, szobrok, táblák és több múze -
um is megemlékezik róla.

Erdély címmel kispróza-gyűjte mény
is napvilágot látott Fekete tollából. Az
írót a vadászszenvedélyen túl családi
szálak kötötték Erdélyhez: édesapja e -
gyik testvére Zsibón lett patikus. Fe ke -
te István 1925 és 1944 között több mint 
tíz alkalommal utazott Erdélybe, és a táj
rajongójává vált. Az írót nem hagyták
hidegen a politikai változások sem, É -
szak-Erdély visszacsatolásakor remé nye -
inek beteljesedésében bizakodott. Va -
dászat, természet, emberek és közélet ke -
verednek erdélyi írásaiban.

(Erdélyi Napló)

Kossuth Kiadó,

Mag yar Nemzeti Galéria:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

MOST mindössze
25 lejért!

Megvásárolható
a Teleki Mag yar Házban!

Jelenet a Tüskevár c. filmből
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 A gyötrő féltékenység
A legelemibb, és legáltalánosabb emberi érzések egyike. Min -

den ki ismerheti saját tapasztalatból, felé irányuló érzésekből, kör -
nyezetéből. Művészeti és irodalmi alkotások jól ismert témája.

A féltékenység jelentősen eltérhet azonban mértékében, jellegében, a mö göt -
tes gondolatokban, és abban is, milyen viselkedést hív elő. Változhat az évek so -
rán egy adott kapcsolatban, de kapcsolatonként jelentősen eltérhet. Lehet egy át -
futó érzés, de lehet a mindennapokat tönkre tevő, megbénító, legyőzhetetlen in -
dulat. Tudjuk a médiából, hogy a brutális támadásoknak, gyilkosságoknak a mo -
tivációja gyakran a féltékeny em ber legyőzhetetlen szerelem féltése.  Háttere pe -
dig a kapcsolati függőség, melyben a féltékeny fél nagyfokú kiszolgál tatottsá -
got, eszköztelenséget él meg.

A féltékenység a mindennapokban 
A féltékenység örvénnyé válhat. Egy idő után már nem létezik más, mint a

part ner gesztusainak fürkészése, mondatainak értelmezése, arról való fantáziá -
lás, hogy mi történhet, mikor távol van. Megbénítja a mindennapokat, a munkát,
a figyelmet, a nappalokat és az éjszakákat. Mintha minden egy szűk alagútban
játszódna, melyből nincs kitekintés a külvilágra. Előbb, vagy utóbb kezdetét ve -
szi a nyomozás. A telefon, a közösségi oldalak információi, a közös ismerő sök -
től való tudakolózás, a személyes tárgyak, elváltozások a bőrön, hajszálak stb.  A 
nyomozóirodák megbízói között is nagy arányban jelennek meg a féltékeny
partnerek.

A féltékenység felőrli a kapcsolatot. Állandó hullámvasút jellemzi a minden -
napokat. Gyanúsítgatás, bizonyítékok tálalása, szemrehányás, dühkitörés. A
part ner védekezése, a vádak visszautasítása átmeneti megnyugvást, megbékélést 
hozhat. Egy idő után pedig minden kezdődik előröl, sokszor már nagyobb hő fo -
kon, elkeseredettebben. Fokozódó indulat, kirobbanó fizikai erőszak, szakítá -
sok, majd ismételt kibékülések. Egyre inkább beszűkülő élettér jellemezheti a
pár életét. A féltékeny fél igyekszik korlátozni párja önálló mozgásterét. Együtt
is egyre kevésbé keresnek társaságot, házon kívüli elfoglaltságot. 

A féltékenység egyre inkább aláaknázza az önbizalmat. A visszatérő gon do -
lat, hogy gyengébbnek bizonyulhat, alul maradhat az összehasonlításban, egyre
fokozódó szorongást, bizalmatlanságot generál. Ugyanakkor a féltékeny em ber
szégyelli érzéseit, gondolatait. Amíg tudja, igyekszik eltitkolni párja elől. Ami -
kor pedig átszakad a gát, váratlanul nagy erővel törhet felszínre az addig elfojtott 
érzés, fantázia, gondolat. 

Sok tehát a hasonlóság a féltékeny emberek viselkedésében, mégis jelentős
különbségek is tapasztalhatók. 

Hogyan élik meg a féltékenységet a férfiak és a nők?
A férfiak esetében a félelem tárgya a szexuális megcsalás. Számukra ez jelen -

ti a legnagyobb fenyegetést. Ők erre a lehetőségre heves indulattal reagálnak.
Igyekeznek párjukat magukhoz láncolni, korlátozzák őt a szabad mozgásában.
Gyakran látni, hogy a féltékeny férfi partnere nem vállalhat munkát, nem hagy -
hatja el a lakást egyedül. A férfiak partnerüket megalázzák, sértik, leértékelik,
így igyekezve távol tartani maguktól a megalázottság, kudarc érzését. 

Ezzel szemben a nők elsősorban az érzelmi eltávolodástól félnek. Fantá ziá juk -
ban partnerük máshoz bizalmas, mással érzi jól magát. Ők általában a szexuá lis
hűtlenséget kevésbé élik meg drámai módon. A férfiaktól eltérően nem az indu -
la toké a fő szerep. A nők inkább magukba fordulnak, depresszívvé válnak. Pár -
jukat inkább eltaszítják maguktól, - akár a kapcsolat megszüntetését is kierősza -
kolva. Magukat őrölik, és akár bele is betegszenek a bánatba. Kevésbé a másikat
vádolják, sokkal erősebben élik meg a saját kudarcukat, alkalmatlanságukat. 

Az irigység és a féltékenység közötti különbség
Az irigység egy másik emberre irányul. Annak képességeire, tulajdonságára,

eredetére, szépségére, sikereire, szerencséjére, stb. Irigyelhetjük vagyonát, autó -
ját, ruháját… Végtelen lehet a sor. Az irigység kiválthat dühöt, hathat bénítóan,
de lehet inspiráló erejű is. 

A féltékenységhez mindig kell egy harmadik em ber. Lehet a közvetlen baráti
körből, munkahelyről, de lehet egy magazin címszereplője is, vagy a metró lép -
csőn szembe jövő „harmadik”. A féltékenység lényege az attól való félelem,
hogy alul maradok egy küzdelemben, egy másik jobbnak bizonyul nálam, és
elveszthetem, ami az enyém. 

Milyen eseményekhez köthető a féltékenység fellépése?
Mértéke egy adott kapcsolaton belül is jelentős változásokat mutathat. 
A várandósság időszaka a nőket elbizonytalaníthatja, testük, lelkük változása

kétségeket támaszthat bennük, felerősítheti a féltékenység érzését. A gyerekkel

otthon töltött időszak szintén hathat kedvezőtlenül a nők önértékelésére. Be zár -
va, korlátozva érezhetik magukat, miközben párjuk szabadon mozoghat, tovább
folytatja mindennapos tevékenységét. 

Ez az időszak a férfiak számára is lehet megterhelő. A párjuk figyelme a kis -
gyerek felé fordul, kevesebb törődést, szeretetet kaphatnak, a szexuális kapcso -
lat ban is változás állhat be. Emiatt mellőzöttnek érezhetik magukat, utat engedve 
ezzel a féltékenység érzésének. 

Ha jelentős változások állnak be az egyik fél szakmai karrierjében, új kö zeg -
be kerül, más visszajelzéseket, több elismerést kap a külvilágtól, ez partnerét el -
bizonytalaníthatja. 

A munkahely elvesztése, tartós munkanélküliség súlyosan megterheli az ön -
bizalmat, önértékelést. Az átélt kudarc, fölöslegesség érzése kedvez a félté keny -
ség fellépésének. 

A szexuális aktivitásnak az évek során megjelenő változása, csökkenése szin -
tén generálhat félelmeket, kétségeket. A - női és a férfi - változó kor szintén lehet 
a bizalmatlanság fellángolásának időszaka. 

A másodlagosan megnyilvánuló lelki jelenségek, - depresszió, alkoholizmus, 
önértékelési zavarok, - tovább ronthatják a helyzetet. (folytatjuk)

            Dr. Pálvölgyi Rita, pszichiáter, pszichoterapeuta
                      (www.harmoniamuhely.hu)

 Recept

Májjal töltött
csirkecomb

Hétvégi ebédnek kiváló
vá lasztás lehet ez az ízletes,
májjal töltött csirkecomb.

Hozzávalók:
• 15 dkg csirkemáj
• 4 nagyobb csirkecomb
• 2 zsemle
• 1 tojás
• 1 vöröshagyma
• 3 ek olaj
• majoránna, petrezselyem
• só, bors
Elkészítés:
Tisztítsuk meg a májat és kockázzuk fel. A hagymát hámozzuk meg, aprítsuk

fel és forró olajon pirítsuk üvegesre. Erre tegyük rá a májat és pároljuk fehére dé -
sig. A töltelékhez egy zsemlét áztassunk vízben, majd nyomkodjuk ki, és kever -
jük össze egy teáskanálnyi szárított majoránnával, sóval, borssal, a tojással, az
evőkanál vágott petrezselyemmel és a pirított májjal. A csirkecombokat tisztít -
suk meg, óvatosan lazítsuk fel a bőrét és alá tegyük a tölteléket. A húst még ízlés
szerint sózhatjuk, borsozhatjuk, majd tegyük egy tepsibe. Öntsünk alá egy kis vi -
zet, a tetejét pedig olajjal locsoljuk meg. 180 fokon süssük addig, amíg megpu -
hul a hús. Közben gyakran locsolgassuk, hogy ne repedjen ki a bőre. Zöldséges
rizzsel, rizibizivel tálaljuk. (femcafe)
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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.

• Katalinban eladó közművesített,
építkezésre alkalmas telek, 33 ár. 

Telefonszám: 0729500350.
• VITA BENE kft – Munka he lye -

ket ajánlunk hölgyeknek otthoni be teg -
ápolás munkakörben Ausztriába. Fel ké -
szítő tanfolyamokat is ajánlunk. Tel.:
0740 077 491.

• Régi, Singer típusú varrógépek el -
adók. Telefonszám 0362-803523, vagy:
0771-738541.

• 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.

• Eladó 3 szobás ház a Plugarilor
ut cán, központi fűtéssel és garázzsal.
I rány ár 57 000 Euró. Tel. 0735501529

• A virághegyi sírkertben egy, vagy
két rendezett használatlan hely átadó
(eladó). Telefon: 0744 198 099, 17-19
óra  között.

MEGEMLÉKEZÉS

17 éve, hogy a szeretett anya, a -
nyós, nagymama

PRÓGLI ILONA
örökre eltávozott közülünk. Emlé két

kegyelettel őrízzük Lányai, vejei, unokái.

„Nem vársz már minket ragyogó
sze mekkel, / Nem örülsz már nekünk
sze rető szíveddel, / De a könnycsepp
a sze münkben még érted él, / Egy
gyer tya az asztalon érted ég, / S
bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, / Amit tő lünk soha senki el
nem vehet. / S tel het nek hónapok,
múlhatnak évek, / Szív ből szeretünk,
s nem feledünk Téged!”

Mély fájdalommal emlékezünk
ar ra a június 26-ra, amikor a szeretett
fe le ség, anya, anyós, nagymama

FÁCZKI (szül. Venter)
MÁRIA

18 éve örökre itt hagyott ben nün -
ket. A gyászoló szerettei.

Fájó szívvel emlékezünk május
12- re, ezelőtt 6 héttel, amikor a drága
fele ség, gyermek, testvér, sógornő,
nagy né ni, keresztmama, a szeretett,
örökké se gítségre kész

TIM FERENCNÉ

szül. ZELENCZ JULIANNA

jóságos szíve örökké megszűnt do -
bogni. Drága emléke szíveinkben ö -
rök ké élni fog. Csendes nyugodalmat,
drá ga Jucika! A gyászoló család.

„Téged látlak egy felkelő napban,
A Te hangod hallom egy csodás ma -
dárdalban, Téged látlak egy távoli
hegy ben, Egy fényes napsugárban, egy 
hű vős esőcseppben. Téged látlak ami -
kor felnyílik a szemem, S ha álomba
me rü lök, újra Te vagy velem. Mindig
közel vagy, mégis oly távol, Én tudom
egye dül, mennyire hiányzol.”

Fájó szívvel emlékezem felesé gem
SZOPKÓ  EMILIA 

halálának 1. évfordulójára.
Emléked legyen áldott,

nyugalmad csendes. Gyászoló férje

Fájó szívvel emlékezünk arra a 1
év vel ezelőtti szomorú napra, június
26- ra, amikor a szeretett édesanya,
anyós, nagymama és dédmama

JENEI ELVIRA

szíve megszűnt dobogni.
„Nem az a bánat, ami fáj és a -

mely től könnyes lesz a szem / Hanem
az, a mit hordozunk szótlanul / egy
életen át, némán, csendesen / Az idő
múlhat, szállnak az évek / Míg élünk,
örökké ve lünk lesz emléked.”

Emlékét kegye let tel őrzi fia Le -
ven te és menye Margit.

„...ahonnan senki soha nem küld
je let, nem tér vissza / Hiába várom /
Tu dom, örök a hosszú álom.”

Szomorú szívvel emlékezünk arra
az 1 évvel ezelőtti napra, június 26-ra, 
a mikor a szeretett nagymama, déd -
ma ma

JENEI ELVIRA

örökre eltávozott szerettei köréből.
Emlékét szívünkben kegyelettel

és szeretettel őrizzük. Dédunokája
Detre, unokája Erika és Zoltán.

* GYÓGY TOR NA – minden
ked den 16.30 és 17.45 órá tól!

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

NYÍRBÁTOR
GYÓGY FÜRDŐ

legközelebb július 2-án.
0747017580 (Csoma Bea)

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –
Koporsók, szállítás

és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

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

FELVÉTELE:
NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

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.

Tersánszky
Könyvtár

JÚLIUSBAN ZÁRVA!

Tel: 0362-401260

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

NAGYBÁNYA
ÉS KÖRNYÉKE

Harmadik javított és bővített ki -
a dás! Érdeklődni lehet a Teleki Ma -
g yar Házban, vagy a +40262212668, 
+40744919166 tele fonszá mo kon.

TMH-TÁBOROK
Néptánc tábor

– július 20-26. között

Bábos tábor
– augusztus 31 - szeptember 6. 
Részletek a jövő heti lap szám -

ban, valamint a 0740-751490 tele -
fon számon, vagy  a Teleki Házban.

JÁTSZÓHÁZ legfeljebb a hom -
lokzatfelújítás után lesz.
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KÉZILABDA – Európai kézilabda

Nem BL-főtáblás
a Győri ETO KC!

A Veszprém és a Szeged férfi, valamint az FTC női csapata a lanyi
jogon főtáblás a kézilabda Bajnokok Ligájában, u gyan ak kor a
2013-ban és 2014-ben győztes Győr női együttese selejtezőre kény szerül 
a 2015/16-os kiírásban.

Az európai szövetség szombaton tet -
te közzé, hogy a női BL-ben a mag yar
bajnok Ferencváros tagja a 16-os fő táb -
lának, míg a Győr - mivel elveszítette az
NB I döntőjét a fővárosiakkal szemben 
- a fennmaradó két hely egyikére pá lyá -
zik. A két kvalifikációs tornát szep tem -
ber 12-én és 13-án rendezik, a két győz -
tes jut a 16 közé.

A férfiaknál az előző idényben fi na -
lis ta veszprémiek, valamint a negyed dön -
tős szegediek is az úgynevezett erő sebb
ágra kerültek, így ők az A, illetve B cso -
portban szerepelnek majd, ahol nyolc-
 nyolc gárda játszik körmérkőzéses rend -
szerben. Az első helyezett rögtön a ne -
gyeddöntőbe jut, a 2-6. helyezettek nyol -
caddöntőben folytatják, a 7-8. helyen zá -
ró csapatok kiesnek.

A férfiaknál és a nőknél is pénteken
18.30-tól, Bécsben tartják a BL selej te -
ző inek, valamint főtáblájának sorso lá sát.

Női BL, a sorsolásra váró
csapatok:

Főtábla:
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA, 

Buducsnoszt Podgorica (monteneg rói),
Larvik (norvég), FC Midtjylland (dán),
Vardar Szkopje (macedón), Krim Ljub -
ljana (szlovén), CSM Bucuresti (ro mán),
Thüringer HC (német), Rosztov Don
(orosz), IK Sävehof (svéd), Hypo Ni e -
der österreich (osztrák), Podravka Kop -

rivnica (horvát), Fleu ry Loiret (fran cia),
Lublin (lengyel) selejtező:

GYŐRI AUDI ETO KC, Esbjerg
(dán), BNTU Minszk (fehérorosz), Ser -
codak Dalfsen (hol land), Radnicki Kra -
gujevac (szerb), An kara Yenimahalle (tö -
rök), Glassverket (norvég), Nagybá nyai
HCM (román)

Férfi BL, a sorsolásra váró
csapatok:

Erősebbik ág (A és B csoport):
MKB-MVM VESZPRÉM, MOL-

 PICK SZEGED, THW Kiel (német),
KIF Kolding (dán), Vardar Szkopje (ma -
cedón), Kielce (lengyel), HC Zagreb
(hor vát), Bar ce lona (spanyol), PSG (fran -
cia), Rhein-Neckar Löwen (német), IFK
Kristianstad (svéd), Celje (szlovén), Be -
siktas (török), Montpellier (francia), Wis -
la Plock (lengyel), Flensburg- Han de -
witt (német)

Gyengébbik ág (C és D csoport):
Schaffhausen (svájci), Tatran Pre sov

(szlovák), Meskov Breszt (fehér orosz),
Csehovszkije Medvegyi (orosz), La Ri -
oja (spanyol), Vojvodina Novi Sad (szerb),
Mo tor Zaporizzsja (ukrán), Porto (por -
tugál), Nagybányai Minaur (román),
Metalurg Szkopje (macedón), Skjern (dán)

Selejtező:
HC Hard (osztrák), RK Borac (bos nyák),
Lim burg Lions (hol land), Elverum (nor -
vég) (Sport365)

Csatárt igazolt
Madridból a
Juventus

Olasz lapértesülések szerint a Ju ven -
tus 18 millió euróért leigazolta Mario
Mandzukicot az Atletico Madridból. 

A La Stampa és a La Gazzetta dello
Sport is beszámolt róla, hogy a két klub
megegyezett a horvát labdarúgó áti ga -
zo lásáról, miután Beppe Marrotta elu ta -
zott Madridba. A torinóiak igazgatója
mindenben megegyezett az Atleticó val,
Mandzukic 18 millió euróért cserébe vált
klubot. A hírek szerint a 29 éves játé -
kos már alá is írta szerződését, amely
négy évre szól, szezononként pedig 3,5 
millió eurót biztosít fizetésként a játé -
kosnak. (maszol)

Ismét edzőt vált
Simona Halep

A Roland Garroson és a bir ming ha -
mi tornán elszenvedett kudarca után is -
mét edzőt vált Simona Halep – tudta
meg a DigiSport. Eszerint a román te ni -
szező szerződést bontott eddigi tréne -
rével, Vic tor Ionitával. A wimbledoni
tornára már Dan iel Dobre kíséri el spor -
tolót. Egyébként már a Kristina Mlade -
novic elleni birminghami mérkőzésen
is feltűnt, hogy ellenfelétől eltérően Ha -
lep egyszer sem konzultált az edző jé vel.
A 32 éves Vic tor Ionită tavaly no vem -

bertől foglalkozott a konstancai teni sze -
ző felkészítésével. Halep akkor vált meg
addigi edzőjétől, Wim Fissette-től, aki -
vel együtt 2014 számtalan remek ered -
ményt értek el.

Dan iel Dobre hét évet dolgozott egy
németországi teniszakadémián. Tagja
volt Simona Halep stábjának a tavalyi
szingapúri világbajnokságon, amely nek
döntőjében a román lány alulmaradt Se -
rene Williamszel szemben. (maszol)

U20-as vb: Szerbia
a világbajnok

Szerbia nyerte meg az Új-Zélandon
rendezett U20-as labda rúgó-világbaj -
nok ságot, miután a döntőben hosszab -
bí tás után 2–1-re legyőzte Brazíliát. A
bronzéremért vívott találkozón Mali 3-
 1-re megverte Szenegált. 

Fájó szívvel nézhettük az aucklandi 
finálét, hiszen Brazília (a csoport kör -
ben) és Szerbia (a nyolcaddöntőben) is
csak nagy nehézségek árán tudta le győz -
ni a mag yar válogatottat. 

Az önálló Szerbia először lett U20-
 as világbajnok, 1987-ben a Rob ert Jar -
ni, Zvonimir Boban, Rob ert Prosi nec ki, 
Predrag Mijatovics és Davor Suker fém -
jelezte (az említett húzóneveket tekint -
ve zömmel horvátokból álló) társaság
még Jugoszláviának szerzett aranyér met.
Az ötszörös győztes brazilok negyed -
szer végeztek másodikként, vagyis nem
sikerült befogniuk a ranglistát hat első -
séggel vezető Argentínát. (maszol)

Megkérdőjelez -
hetetlen a 2018-as
orosz foci-vb

Vlagyimir Putyin orosz elnök sze -
rint megkérdőjelezhetetlen a FIFA dön -
tése arról, hogy a 2018-as foci-vb ren de -
zési jogát Oroszországnak ítélték oda.

„Tisztességes módon harcoltunk (a
rendezés jogáért) és győztünk. Nem hisz -
szük, hogy ezt a döntést meg lehet kér dő -
jelezni” - mondta az orosz elnök egy
szentpétervári gazdasági konferencia
keretében, újságíróknak nyilatkozva.

A Nemzetközi Labdarúgó Szö vetség,
a FIFA - amely súlyos korrupciós vá -
dakkal küzd - nemrégiben figyel mez -

tetett: Oroszországtól és a 2022-es vb-t 
megszerző Katartól elvehetik a rende -
zés jogát, ha bebizonyosodik, hogy pusz -
tán a korrupciónak köszönhetően sze -
rezték meg a világbajnokságokat.

A FIFA korrupciós botrányáról szól -
va Putyin közölte: „támogatjuk a kor -
rup ció elleni küzdelmet, de azt, hogy
valaki korrupt, bíróságnak kell ki mon -
da nia.” Egyben hozzátette: Orosz ország -
ban vizsgálatot indítottak azokról a vá -
dakról, hogy korrupció révén sikerült
megszerezni a vb-t, de erre vonat ko zó an 
nem találtak semmilyen bizonyítékot.

(In dex)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

F1: Rosberg nyerte
az Osztrák Nagydíjat

Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma-1-es
Osztrák Nagydíjat vasárnap, ezzel 10 pontra csökkentette a hát rá -
nyát az összetettben az élen álló és most második csapattársával, a
címvédő Lewis Hamiltonnal szemben.

A 29 éves Rosbergnek ez volt pálya -
futása 11., idei harmadik futam győ zel -
me, s sorozatban másodszor nyert A -
usztriában.

A pole pozícióból induló Ham il ton
gyakorlatilag a rajtnál elveszítette az
első helyet, s nem is tudta vissza sze rez -
ni a vezetést. A harmadik helyen Feli -
pe Massa, a Wil liams brazil pilótája ért 
célba.

Rosberg nagyszerűen rajtolt el a má -
sodik kockából, s az első két ka nyar ban
maga mögé kényszerítette Hamiltont.
Vettel megtartotta a harmadik helyet az 
indulásnál, közben Kimi Räikkönen (Fer -
rari) és Fernando Alonso (Mc Laren) lát -
ványos balesete miatt - a törött autók
mentésének idejére - a versenybíróság
a pályára küldte a biztonsági autót. A
Safety Car a hatodik körben engedte út -
jára a mezőnyt, ekkor Rosberg, Ham il -
ton, Vettel volt a dobogós helyeken ha -
ladók sorrendje.

Rosberg a 34. körben a boxba haj tott
kerékcserére, egy körrel később  Ha m -
il ton is ugyanígy tett. Vettel a 36. kör
végén állt ki új abroncsokért, de a jobb
hátsó kerékkel a szerelők sokat pe pe csel -
tek, a friss abroncsot nehezen tudták rög -
zíteni, így Vettel negyedikként tért visz -
sza a pályára, a dobogós helyet átvette
tőle Massa.

Rosberg végig magabiztosan uralta
a futamot, Hamiltonnak nem volt esé -

lye utolérni őt, míg Massa és Vettel a
leintésig csatázott a harmadik helyért,
amelyet a brazil pilótának sikerült meg -
őriznie.

A világbajnoki idény július első hét -
végéjén, Nagy-Britanniában foly tató dik.

1. Nico Rosberg / német / Mer ce -
des / 1:30:16.930

2. Lewis Ham il ton / brit / Merce -
des / 13.8 mp h.*

3. Felipe Massa / brazil / Wil li ams-
 Mercedes / 17.5 mp h.

4. Sebastian Vettel / német / Fer -
rari / 18.1 mp h.

5. Valtteri Bottas / finn / Wil li ams
- Mercedes / 53.6 mp h.

6. Nico Hülkenberg / német / For -
ce In dia-Mercedes / 1:04.0 p h.

7. Pas tor Maldonado / venezuelai
/ Lo tus-Mercedes / 1 kör h.

8. Max Verstappen / hol land / To -
ro Rosso-Renault / 1 kör h.

9. Sergio Pérez / mexikói / Force
In dia-Mercedes / 1 kör h.

10. Dan iel Ricciardo / ausztrál / Red
Bull-Renault / 1 kör h.

11. Felipe Nasr / brazil / Sau ber-
Ferrari / 1 kör h.

12. Danyiil Kvjat / orosz / Red Bull 
- Renault / 1 kör h.

13. Marcus Ericsson / svéd / Sa u -
ber-Ferrari / 2 kör h.

14. Roberto Merhi / spanyol /
Marussia-Ferrari / 3 kör h. (MTI)


