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Bagossy Broth ers
Com pany koncert az

idei Főtér Fesztiválon
Péntek este, szeptember 16-án, a
népszerű Bagossy Broth ers Com -

pany lép fel a Főtér Fesztivál
nagyszínpadán

A Bagossy Broth ers Com pany 2013
májusában alakult indie rock, alternatív
rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdé -
lyi mag yar zenekarként, több éve együtt
zenélő zenészek közreműködésével. A ze -
nekar nevét a Bagossy testvérpár - Ba -
gossy Norbert (gitár/ének) és Bagossy Lász -
ló (basszusgitár/vokál) - családneve ih let -
te, hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik,
Bartis Szilárd (dobok), Tatár At tila (gi tá -
rok, vokál) és Kozma Zsombor (hegedű,
harmónika, billentyűk).

Első évükben Erdély számos tele pü -
lésén felléptek, számaikat pedig ját sza -
ni kezdte az erdélyi rádiók mellett szá -
mos határon túli, mag yar területen mű -
ködő, illetve magyarországi rádióadó is.
Mára már Magyarország és Erdély köz -
kedvelt alternatív zenekara lett, a 2015
márciusában megjelent első nagy le me -
zük, az Elviszlek, az első héten a Deezer
romániai és magyarországi toplistá já -
nak élén debütált.

Hungarikum est
Máramarosszigeten
Augusztus 19-én, 19 órától a 

Fla mingo étteremben
A programból: 
- Sebestyén István bukovinai szé -

kely népművész, Népművészet Mes te -
re díjas székely pajzánságokat és e -
gyéb cifra történeteket mesél.

- Borkóstoló. Tokár Zsolt borász fe -
hér, rosé és vörös borokat hoz el az eg ri 
családi pincészetéből.

- Rácz Kristóf XVI. századi végvári
hagyományőrző Egerből korhű vise let ben
tart előadást a bor történetéről E ger ben,
egészen az 1552-es dicső győ zelemig.

Ár: 30 lej/fő. (Az ár a borokat és a
kísérő falatkákat tartalmazza.)

Érdeklődni és helyet foglalni a
0751 138 318-as telefonszámon lehet.

A HUNGARIKUM EST szer ve ző -
je a Hollósy Si mon Művelődési Egy let.

A természet
csodái. 

Ízletes vargánya
(Bo letus edulis), 
tinórugomba,

pitonka..., 
ki hogy ismeri

(Fotó: 
Tamási At tila)

A Szent István Napok 2016 rendezvénysorozat keretében, a
nagy bá nyai RMDSZ szervezésében, a  MÁRAMAROSI

MAG YAR VÁL LAL KOZÓK EGYESÜLETének
fővédnökségével, vala mint a római katolikus

SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében

idén is sor kerül a zenés, hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2016. augusztus 19-én, pénteken

az új főtéri Rivulus étteremben (volt Bukarest Szálloda)

Az idei est műsorából: a Kolozsvári Mag yar Op era művészeinek
zenés, szórakoztató, kabaré-előadása, mag yar cigányzene és minden 
idők legjobb mag yar tánczenéje. Részvételi díj 85 lej/fő (a részvételi
ár többfogásos hungarikum vacsorát és italsort tartalmaz). Érdek lőd -
ni, belépőt foglalni a következő telefonszámon lehet: 0722 818 723.

Belépőt váltani a nagybányai RMDSZ székházban (Felsőbányai u. 1
sz.) lehet, valamint a Vállalkozók Egyesületének irodájában, előzetes 
telefonos egyeztetés alapján (Kishegyi Endre, telefon: 0722 356 724).

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!

Közös dalolás,
tánc és jókedv
Hosszúmezőn

Augusztus 17-én, szerdán
este Hosszúmezőn közösségi

eseményt szerveznek
Mag yar néphagyomány Márama ros -

ban címmel a Búzavirág népdalkör, a
Hosszúmezőért Ifjúsági Szervezet és a
csőszök közös dalolásra, táncra hívja a
Hosszúmezőre látogatókat.

A rendezvényre a hosszúmezői re -
formátus templom kertjében kerül sor
2016. augusztus 17-én, 19 órától.

A vendégek ízelítőt kapnak a helyi
jellegzetes ételkülönlegességekből. A
szervezők mindenkit szeretettel vár nak!

(mmhirlap.ro)

Baia Mare – Nagybánya – Neustadt
Háromnyelvű helységnévtáblákat kaphat a megyeszékhely

A nagybányai Városi Tanács teg nap
tűzte napirendre a városhatároknál fel -
ál lítandó háromnyelvű helység név táb -
lákra vonatkozó határozat-tervezetnek
a megvitatását, illetve megszavazását.
A tervezet szerint a helységnév táb lá kon
románul, magyarul és németül is sze -
repel majd a település neve, vagyis: Ba -
ia Mare, Nagybánya, Neustadt áll e zen -

túl a táblákon, ha a tanács kedvező dön -
tést hoz – tudtuk meg Vida Noémi és Ko -
vács Richárd RMDSz-es taná csosok tól.

A tervezere már rábólintottak a szak -
hatóságok, így csupán a tanácsosok be -
leegyezése szükséges ahhoz, hogy az
Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím
elnyerését is elősegítő gesztus értékű
lépést életbeültessék.

A városigazgatásnak az üggyel kap -
csolatos jelentésében indoklásként e gye -
bek mellett az áll, hogy a város épí té -
szeti, kulturális, képzőművészeti múlt -
ja - melynek megteremtéséhez több nem -
zetiség képviselői is nagyban hozzájá -
rultak - valamint a nagyszámú ide lá to -
gató külföldi turista, a kulturális, gaz -
da sági, idegenforgalmi érdekek, illetve 
a jelentős számú kisebbség jelenléte
teszik szükségessé a város nevének há -
rom nyelven történő kiírását. (tamási)

Meghívó

Szilágycsehi
Hazaváró a XX.

Tövisháti Napokon
Szilágycseh 2016.
augusztus 20-21.

,,A világon mindig az a legszebb,
ahol valamikor otthon voltunk.”

Márai Sándor

A Tövishát Kulturális Társaság és a 
Barátság Nyugdíjas Egyesület (De me -
cser) szeretettel meghívja Önt és csa -
ládját, valamint a Szilágycsehben szü -
letett, itteni felmenőkkel rendelkező,
vagy itt tanuló, de ma már külföldön é -
lő menzettársaikat, illetve azokat, akik
támogatták valamilyen módon a tele -
pülés múltjának feltárását és lakóinak
szellemi gyarapodását a Szilágycsehi
Hazaváró rendezvényre, melyet a XX. 
Tövisháti Napok (folytatás a 2. oldalon)
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Kürtőskalácshoz alkalmazunk
tapasztalt személyeket 1 500 lej

fizetéssel és kezdő munkásokat is.
Érdeklődni a 0722-388 838-as

telefonszámon.

Szilágycsehi Hazaváró a 
XX. Tövisháti Napokon
(folytatás az első oldalról) keretén be -
lül szer ve zünk meg augusztus 20-án és 
21-én.

A rendezvény fő programja az I. és
II. világháborúban elesett szilágycsehi
katonahősök, valamint a barcaföldvári
fogolytáborba elhurcoltak emlékének
szentelt emlékmű avatása a református 
templomkertben.

Az intézmények és szervezetek kép -
viselőit, illetve a családtagokat, akik ko -
szorúzni szeretnének az emlékmű le lep -
lezésénél, kérjük, jelezzék ebbéli szán -
dékukat augusztus 17-ig a 0740846725-
 ös telefonszámon, vagy e-mailben a
tovishat@freemail.hu címen.

Pro gram
Augusztus 20.

10.00 óra: A vendégek és az el szár -
mazottak köszöntése a Művelődési Ház -
ban. Vers et mond János Bernadett -
Radnóti Miklós: Nem tudhatom... Nép -
dalt énekel Nagy Boglárka

10.30 óra: Az elszármazottak rövid 
bemutatkozása (tetszés szerint)

11.30 óra: Hálaadó istentisztelet a
református templomban

12.00 óra: Ünnepi beszédek az em -
lékműnél, az emlékmű leleplezése és
megáldása. Juhász Gyula: A jövő veté -
se című versét elmondja Szekeres Á -
gota. Koszorúzás, Il Silenzio, Himnusz

13.00 óra: Harausz Jenő nagybá -
nyai képzőművész kiállításának meg -
nyi tója a Mag yar Házban.

Augusztus 21.

10.30 óra: Istentisztelet a refor má -
tus templomban. Szentmise a katolikus 
templomban.

16.00 óra: Néptánc gála a sport pá -
lyán. Zenés szórakozás és flekkenezés
a sportpályán.

A programokra a belépés díjtalan, de
adományokat szívesen fogadunk.

Szeretettel várunk minden érdek lő dőt!
Az esemény főtámogatói: Emberi E -

rőforrás Minisztérium, RMDSz, Com -
munitas Alapítvány. További támo ga tók:
Nemzeti Együttműködési Alap, Szilágy
Megyei Kulturális és Képzőművészeti

Köz pont, Szilágycsehi Polgármesteri Hi -
vatal. Az eseményre a Mag yar Kor -
mány, illetve a Miniszterelnökség Nem -
zetpolitikai Államtitkársága és a Beth -
len Gábor Alap támogatásával kerül sor.

Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a nagybányai Városi

Tanács elfogadta azt a
határozatot, amely alapján 

háromnyelvű
helységnévtáblákat

helyeznek a városhatárba.
A tervezetet mind a 21

gyűlésen jelenlévő
tanácsos megszavazta.

Egyházi hírek
A Szent István Napok programja:
Aug. 15., 11.00 óra – zarándoklat

Felsőbányára, búcsús szentmise
Aug. 16., 20.00 óra – Odongtoo

Ber nadette nagybányai orgonaművész 
koncertje

Aug. 17., 20.00 óra – a Prof Caffe
Strings vonósnégyes koncertje

Aug. 18., 17.00 óra – prof. Vánk
Sándor előadása: „Szent Márton Év,
1700 éves Jubileum”

         20.00 óra – Mares Hanna, a
nagybányai Zeneművészeti Líceum di -
ákjának koncertje

Aug. 19., 17.00 óra – prof. Kiss
Kornél előadása: „Az Egyház a ter mé -
szettudomány szolgálatában”

    19.00 óra – Szent István hun -
garikum est – Rivulus étterem

        20.00 óra – Tor pedo koncert
Aug. 20., 19.00 óra – Ünnepi szent -

mise a Szent István Torony kápol ná já ban
     21.00 óra – Schola Rivulina –

Szent István Napi koncert
Aug. 21., 18.00 óra – Rózsafűzér

és Trombita koncert - Szent István
torony

      19.00 óra – ünnepi szabadtéri
bú csús szentmise, főcelebráns: Ft. Ko -
vács Sándor kanonok, kolozsvári fő es -
peres-plébános

* A felsőbányai Nagybol dog asz -
szony római katolikus plébánia temp -
lom régi hagyományokkal rendelkező 
Mária-búcsúmiséjére várnak szeretet -
tel mindenkit hétfőn, augusztus 15-én
11 órai kezdettel.

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel 10 órakor
istentiszteletre vár mindenkit.

* Ugyanitt dr. Macovei Claudia tar -
totta keresztvíz alá dr. Bachner János
és Ramos Cordeira Sara Re gina kis lá -
nyát, aki a keresztségben a Bachner
Heléna-Franciska nevet kapta. 

* A nagybányai Evangélikus-Lu -
theránus Egyházközségtől kísértük u -
tolsó földi útjára Bachner Györgyi test -
vérünket, aki 69 évesen hunyt el. Nyu -
godjon békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor -
má tus Egyházközség templomában
ré szesült a keresztség szentségében Mi -
litaru Dominik, Militaru Raul és Mol -
nár  Tímea kisfia, a kit Petkes Ferenc és
Petkes Réka tartott keresztvíz alá, va la -
mint Rădulescu An na, Rădulescu Ró -
bert és a Szabó Kin ga kislánya, akit
Mu lea Mihai, Mulea Corina és Szabó
Hajnalka tartott ke resztvíz alá. 

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől kísértük u -
tolsó földi útjára  ifj. Csernát Mihály
testvérünket, aki 53 évesen hunyt el.

* Ugyanitt kötött házasságot Deák
Róbert  ifjú, Deák Ferenc  és  Dobai Mar -
git fia és Tóth Ildikó hajadon, Tóth Já -
nos és Kulcsár Magdalena lánya. Ta -
núk voltak: Fülöp Dániel és Fekete I -
mola, Kiss István és Dézsa Ibolya, Er -
dei At tila és Kulcsár Éva, Varga Ol i ver 
és Ferenci Krisztina.

Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parla menti kép vi selő irodáinak mű ködési programja:

Máramarossziget:

- RMDSz- szék ház, minden hó nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

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

Lapzárta

Házi őrizetbe helyezték Nagybánya polgármesterét
A kolozsvári Táblabíróság szerdán házi őrizetre változtatta az előzetes letar -

tóztatásban levő Cătălin Cherecheş elleni intézkedést. A azonnali hatállyal bíró
döntés nyomán a polgármester a késő délutáni órákban már meg is érkezett nagy -
bányai otthonába. A döntés értelmében, Cherecheş nem hagyhatja el a lakását.
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II. Csomaközi Nyári Zenei Tábor,
Szatmárnémetiben

Július 25-e és augusztus 1-je között
került megszervezésre Csomaközön,
Szat már megyében a II. Csomaközi
Nyári Zenei Tábor. Az egyik tanár sza -
vaival élve: „Ez nem egy zenetábor. Ez 
a zenetábor”. Valóban, a környéken nem
rendeznek ehhez foghatót. A tábor jel -
mondata Kodály Zoltán szavait fog lal -
ta magába: „A zene mindenkié”. Itt meg -
valósult az összetartás. A zene össze -
kötött minket, nem a versengésé volt a
főszerep, hanem arról az összhangról és
harmóniáról szólt, ami a zene által jött
köztünk létre. Már nem csupán egy hang -
szeren játszó csapat voltunk, hanem egy
nagy család.

A tábor két részt ölelt magába, e lőbb
a 15-20 évesek, majd a 8-14 évesek tá -
bora zajlott. Dicséretet érdemelnek a ta -
nárok, akik a tábor(ok) ideje alatt ke mény,
kitartó munkával, fogyhatatlan türe lem -
mel, gyümölcsöző sikerrel oktatták a tá -
borozókat. Éspedig: Sipos Tamás - trom -
bita, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ve -
zető trombitása, Kállai Tibor - kürt, a Deb -

receni Kodály Filharmonikusok kürtöse, 
Lieli Adél - szaxofon, a Debreceni Big
Band szaxofonosa, Kurucz Ádám - a Du -
naújvárosi Sándor Frigyes Művészeti Is -
kola és a Wes ley-Da Capo Művészeti Is -
kola gitártanára, valamint az ECHO NALD
zenekar szólógitárosa, Pénzes Balázs - gi -
tár, a Debreceni Zeneművészeti Egyetem
gitár szakos hallgatója, Balázs Bence - gi -
tár, az UCCSE Zenekar gitárosa, Ne mes
Réka (Bu da pest), fuvola, a Budapesti Kroó
György Zeneiskola tanára, Kámi Mónika
(Bécs) furulyaművész, Török Gyurkó Á -
ron zeneszerző, a Kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémia doktorandusz hall -
gatója, aki zeneelméletet oktatott, Szűcs
Dániel, a Budapesti Vass Lajos Ve gyes -
kar vezetője (zeneelméletet és ritmus),
Selmeci Noémi, a Budapesti Molnár An -
tal Zeneiskola tanára (kamarakórus), Tóth
Adrienn (Bu da pest) énekművész, Antós
Dénes (Bu da pest) klarinétművész, s vé -
gül, de nem utolsó sorban Hermann Sza -
bolcs karmester, a zenetábor művészeti ve -
zetője, főszervezője, a Hermann Mu sik

Egyesület vezetője, aki orgonát oktatott.
Nagy szakmai tudással és tapasz ta -

lattal rendelkező tanáraink meg pró bál -
ták átruházni tudásukat, tapasztala tai kat
minden táborozóra.

„Romokban hevert az oktatás a ze -
ne terén. Mindig is meg volt bennem,
az, hogy én egyszer teszek ellene. Kény -
telen voltam valamit lépni.”- nyilat koz -
ta Hermann Szabolcs táborvezető, mi -
kor a tábor megszervezésének ötletéről 

faggattam. Rengeteg élménydús prog -
ramot, tevékenységet hagyhattunk a há -
tunk mögött.

 Kívánok minden táborozó nevében 
erőt, egészséget a tanároknak, s Isten ál -
dása legyen tevékenységükön! Kö szö -
nünk mindent nekik, s jövőre talál ko -
zunk ugyanekkor, ugyanitt! Legyünk je -
len minél többen, s ne feledjük: „A ze -
ne mindenkié”.

Fóris Henrietta

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Kinek van igaza?
No, vajon kinek, kedves olvasóm? Lehet, hogy 

hihetetlenül hangzik a számodra: mindenki nek i -
ga za van.

Már nem emlékszem pontosan, valahol a ne -
ten olvastam azt a cikket, amelyből meg ta nul -
tam egy nagyon fontos gondolatot: a Földön hét -
milliárd igazság van, ahány em ber, annyi  igaz -
ság. Minden embernek igaza van a maga szem -
pontjából. Amit ő gondol és érez, az az ő igaz sá -
ga. S mióta ezt megtanultam, és elfogadtam, na -
gyon megnyugodtam. Tudom, hogy egyetlen em -
bert tudok megváltoztatni, s az az em ber én va -
gyok.

S valóban, tanári munkám tapasztalata is azt bizonyítja, hogy ez igaz. Volt 
éppen elég példa a mi kis iskolánkban is arra, hogy a nevelői kar a szülőkkel
összefogva próbált a jó útra téríteni, viselkedésében, a tanuláshoz való hoz -
záállásában megváltoztatni egy gyereket, iskolánk valamelyik tanulóját. És
nem sikerült.

Ez azt jelentené, hogy passzívan kell szemlélnünk a világot, az embereket?
Korántsem. A nevelésnek, főleg az otthoni, családi nevelésnek meghatározó
szerepe van. S a felnőtteket is lehet befolyásolni. Hogyan? Elsősorban pél da -
mutatással, elismeréssel,biztatással, dicsérettel.

Hogy te nem ezt gondolod, kedves olvasóm? Igazad van, amit te gon dolsz,
az a te igazad.

Farkas Imre

Röviden
* Augusztus 31-ig hosszabbította

meg a Nyilas Misi Tehetségtámogató
E gyesület Kuratóriuma a 2016/2017-
 es támogatási évre szóló ösztöndíj- pá -
lyázatok benyújtási határidejét, amely
a mag yar nyelvű oktatásban részt ve vő,
7-10. osztályos  tanuló, kiemelkedő te -
hetséget mutató és szociálisan hátrá nyos
helyzetű diák szülője/gyámja, mint ma -
gán személy nyújthatja be.

A pályázattal kapcsolatban további
információkat a 10.00-16.00 óra kö zött
hívható 0264-531153-as, 0787-671137-
 es telefonszámokon, vagy a 

nyilas_misi@ya hoo.com
e-mail címen kaphatnak.

* A turizmus fejlesztési lehe tő sé ge -
iről tárgyaltak augusztus 5-én Mára ma -
rosszigeten vállalkozók, civil szerve ze -
tek, bizonyos intézmények, valamint a
városvezetés képviselői. Az esemény
kezdeményezője a Petre Maran által i -
gazgatott Szigeti Turisztikai Infor má ci -
ós Központ, melynek célja nem más, mint
a turisták számának a növelése és a vá -
rosban eltöltött idejük meghosszab bítá sa.

* „A Monte Medio – Felsőbánya ér -
tékei” címszóval szervezték meg idén
a már hagyományossá vált Nemzetközi
Tájképfestő Tábort július 20-30. között 
Felsőbányán. Július 29-én, pénteken ke -
rült sor a táborzáró kiállításra. A Sport -
klub udvarán a tábor 12 képzőművé szé -
nek több mint 30 alkotását csodálhatta
meg a közönség. Az alkotások több sé -
ge a várost, és a környező természetet
ábrázolja.

* Idén immár 15. alkalommal kerül 
megrendezésre Szatmárnémetiben a ma -
gyarság legnagyobb rendezvénye, a Par -
tiumi Mag yar Napok. Az előző évek hez
hasonlóan, a szervezők idén is szín vo -

nalas programokkal és koncertekkel vár -
ják a szatmáriakat és nemcsak. Az au -
gusztus 17-28-a között megrendezésre
kerülő 15. Partiumi Mag yar Napok e -
seményeinek ebben az évben is több
hely szín ad otthont.

* Egyre gyakrabban rongálják meg 
a szigeti református templomot. Lo vász
István, a közösség lelkésze elkese re dé -
sének adott hangot, sőt a legutóbb tör -
tént incidensekkor a rendőrséghez for -

dult. A templom gondnoka, a rendőr -
ség állítását cáfolva kijelentette, hogy
„folyamatosan nem lehet véletlen mű -
ve az, hogy néhány ablakot akár pa lack -
kal, akár kővel csak egyszerűen betörik”.

(A nagybanya.ro. az mmhirlap.ro, az
ehirmondo.ro és a szatmar.ro nyomán)

Jogi fogalomtár (34.)
A köztársasági elnöki tisztség sért -

hetetlensége (románul imunitatea pre -
şedintelui).

Az elsődleges védelem a mandátum 
függetlenségének a bizto sí tásából adó -
dik. Ez azt jelenti, hogy az elnöknek
tilos bármilyen más tisztség betöltése,
legyen az minden más köz ha talmi, po -
litikai, gazdasági vagy tár sa dalmi jel le -
gű. Képzeljük el azt az elnö köt, aki egy 
vállalat igazgatóta nácsá ban tagsággal
rendelkezik. Valószínű, hogy nem len -
ne gond a reklám, vagy az üzlet vi rá goz -
tatása, sőt talán a rábízott man dátum
gyakorlása is háttérbe kerülne, mivel
az igazgatótanácsi szereplés sok kal nye -
reségesebb lenne.

Továbbá az elnök jogilag nem von -
ható felelősségre a mandátuma alatt ki -
nyilvánított véleményeiért, cse lekede -
teiért és kibocsátott rendelkezéseiért,
ha ezek a hatáskörébe tartozó fela da -
tok megvalósítását célozzák meg.

Mint magánszemély, Románia el nö -
ke a mandátum betöltése alatt nem von -
ható büntetőjogi felelősségre csak a man -
dátum lejárta után.  A büntetőjogi fele -
lősségrevonási elévülés intézménye nem
folyik, mivel az elnöki mandátum ide -

ig lenes akadálynak számít a nyomozás 
folytatásához, így ez felfüggesztetik. Pél -
dául, ha az elnököt a mandátum meg -
kezdésének első heteiben fenyegetés
bűncselekményének elkövetésével vá -
dolják, melynek elévülési ideje 3 év, hi -
ába telik el az 5 év, az elévülés nem
fejti ki hatását, sőt csak a mandátum
megszűnése után kezd el folyni, így az
elnök felelhet tetteiért.

Románia közhatósági intézményei
közül kiemelkedik az elnöki hivatal. En -
nek oka, hogy más államszervekkel szem -
ben ezen intézmény működését egy sze -
mély biztosítja: a köztársasági elnök.

Különlegességéből kifolyólag még -
sem tekinthető az alkotmány által meg -
határozott államszervek felett álló en -
titásnak, hanem a köztársasági elnök a 
kormánnyal együtt az alkotmányos rend
részét képező egyik végrehajtó intéz -
mény. A köztársasági elnök hatásköre
szigorúan előírt és korlátozott, amit ma -
ga az alkotmány határoz meg, s ebből
kifolyólag az intézményt érintő jog vi -
ták főleg alkotmányjogi eredetűek.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)
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A múltban is uszítással „dúsította”
az uborkaszezont a román sajtó

Nemzetárulás volt a vád Galacon. Az ok: a
kirakatban levő kalapok pántlikái piros, fehér és

zöld színekben pompáztak.

Az 1930-es években történt Galacon (Galaţi), hogy az egyik híres
divatáruház tulajdonosának gesztusa élénk vitát váltott ki mind a saj -
tóban, mind a város utcáin. „Rendkívül súlyos tettnek” minő sítet ték,
hogy kirakta boltja kirakatába a mag yar nemzeti zászló színeit.

A két világháború
közötti időszakban tabu
volt a mag yar zászló
színeinek használata

és ez feszültséget keltett a galaciak
között. 1937-ben történt, a Duna menti
város Domnească utcáján. Az akkori la -
pok beszámolói szerint augusztus eleje 
semmi különösebbet nem ígért, a Ga -
lac ra rátelepedő rekkenő hőségen kívül.

A Domnească utcai görög templom
előtt fák árnyékában fiákeresek alud -
tak kocsijuk bakján, ügyfélre várva. A
lo vak időnként megriadtak a módos tu -
lajdonosok mellettük elhaladó auto mo -
biljai vagy a Domneascán lévő üzletek -
be és vendéglőkbe árut szállító teher au -
tók zajától.

„Nappal, a kánikulában kevesen vol -
tak az utcán. Este a hölgyek, széles ka ri -
májú kalappal vagy anélkül, térdig érő
nyári ruhákban, rövid ujjú ingecs kék -
ben sétáltak a galaci korzón öltönyös,
kalapos vagy nyári egyenruhába öltö -
zött férfiak kíséretében vagy nélkülük.
De feltűntek olyan férfiak is, akik csak
nadrágot és feltűrt ujjú fehér inget vi -
seltek, a gallér egy-két gombját pedig
kigombolták. Néha egy zakó egészí tet -
te ki ezt a viseletet. Egyesek sapkát is
viseltek. Mindenki a lehetőségei és a
társadalmi osztályától függően”, írja le 
Marius Mitrof, a Galac Megyei Mű ve -
lő dési Igazgatóság tanácsosa az akkori
Galac szép hangulatát.

A Domnească utcán, a Regală tér –

melynek közepét a hajdani covurlui-i
várnagy, Costachi Negri, az egyesülés
és Románia modernizálási ideáljait o da -
adóan szolgáló unionista politikus szob -
ra uralta – és a Mihai Eminescu költő
első kültéri szobrának és Mihail Ko găl -
niceanu mellszobrának helyet adó Vá -
rosi Park között egy- vagy kétemeletes
épületek sorakoztak egymás után, szin -
te egymáshoz ragasztva, melyek föld -
szintjén üzletek, emeletén pedig lakó -
szobák vagy irodák voltak. Itt boltok,
vendéglők, könyvesboltok, mozik, ká -
vé házak, szállodák, lakások és irodák
is voltak.

Ebben a térségben, az egyik ilyen
házban, az 5. szám alatt működött a Pa -
ula Lichtemberg tulajdonában lévő „La
Paula” ruházati bolt.

1937. augusztus 4-ének
reggelén az üzlet felkeltette a
helyi hatóságok figyelmét,

melyek „rendkívül súlyos helyze tet”
állapítottak meg, ahogy arról egy kora -
beli újság beszámolt.

„Paula Lichtemberg gyakorlatilag
életet lehelt a pletykások és a bulvárra
éhes galaciak lelkébe. Corneliu Bala -
ban felügyelő a «La Paula» divatá ru ház
kirakatában a mag yar nemzeti zászló
színeit vette észre a kalapok pántlikáin. 
A felügyelő felhívta Paula asszony fi -
gyelmét arra, hogy ezen színek meg je -
lenítése ebben a sorrendben nem meg -
engedett, de a bolt tulajdonosa «meg
sem akarta hallani, továbbra is meg tar -

totta a kirakatban a színeket»”, ma gya -
rázza Marius Mitrof.

A divatáruház tulajdonosa
csökönyösen megtagadta a
mag yar zászló színeinek
eltávolítását,

ami kellemetlen következ mények kel
járt rá nézve, miután Balaban felü gye -
lő bejelentést tett a katonai hatósá gok -
nál. Röviddel később Nuţescu repülő ez -
redes, Bâtcă őrnagy, Lupaşcu ü gyész
és Stănescu hadnagy, valamint Bala -

ban felügyelő megjelentek a Domne -
ască utca 5. szám alatti üzletben és el -
kobozták a kirakatban és az üzletben
található mag yar színeket.

„Az eljárás során jegyzőkönyvet
vettek fel, melyet továbbítottak a helyi
Katonai Törvényszéknek, Paula Lich -
tem berg tulajdonost pedig perbe fog -
ták «nemzetárulás» vádjával.”

Ez az eset heves vitákat váltott ki
Galacon, de a korabeli újságok nem
tisztázták, hogy minden kommentár
pró vagy kontra volt-e, és azt sem, hogy
végül miként zárult a hatósági eljárás.

(Oana Cernat / foter.ro)

Teleki Mag yar Ház

Idei felújítási terveink
Folytatódik a téglajegyek árusítása

Ha egyelőre nem is olyan látvá nyo -
san mint az elmúlt években, de a Te -
le ki-ház felújítása az elmúlt hetek ben-
 hónapokban is folytatódott. A Várvé -
dő-család támogatásával haladunk a
130 éves faragott kapu restaurá lásá -
val, egy ideje már a helyszínen dol goz -
nak Balázsi Lajos és Pusztai Ferenc
restaurátorok. A Maticska-féle kapu
lábazatának letisztításával, a régi, év -
százados festékrétegek eltávolí tásá val
párhuzamosan készülnek a régi-új ka -
putornyok, s előreláthatóan szep tem -
ber folyamán a Bencze Ferenc koltói
műhelyében készült kapuszárnyak is a
helyükre kerülnek. A kovácsolt mun -
kákat Vajda László tiszaeszlári tűz ko -
vács, a Népművészet Mestere vállalta.

Ősztől az udvari homlokzat fel ú -
jítását is folytatjuk, megújul nagy ter -
münk, a folyosó, valamint a na gyob -
bik épület bejárati része, s a Mára ma -
rosi Mag yar Vállalkozók Egyesülete
valamint a Bethlen Gábor Alap tá mo -
gatásával új mosdóhelyiséget alakí -
tunk ki a pincében

KÖSZÖNETET MONDUNK 
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettétek a Teleki Ma -
gyar Ház felújítási munkálatait:

Fodorean Anna, Nagy bánya – 300 
lej (arany), Fo do re an An na, Nagy bá -
nya – 100 lej (e züst), Kása Ottó, Ma -
rosvásárhely – 10 lej (egyszerű / póló

ráadás), Név nélkül, Nagybánya – 100
lej (ezüst), Név nél kül, Nagybánya –
10 lej (egy szerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagy bánya – 50 lej (bronz),
Murvay Lász ló, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Ha upt richt István, Egyesült
Államok – 100 USD (1-1 db. arany és 
ezüst), Vald man István, Nagybánya
– 100 e uró (1- 1 db. arany, ezüst és
bronz), Má jer csik István, Felsőbánya 
– 500 lej (gyé mánt), Sógor András,
Nagy bá nya – 50 lej (bronz), Tim Már -
ta, Nagy bánya – 20 lej (2 db. egy sze -
rű), Fáb ry-Asztalos Tibor és Szilvia,
E gye sült Államok – 100 lej (ezüst),
Ba logh György, Nagy bánya – 100 lej 
(e züst), Véső Ágoston, Kanada – 500 
lej (gyémánt). Név nélkül, Nagy bá nya
– 20 lej (2 db. póló bónusz), Miszti Ma -
tild, Nagy bánya – 300 lej (arany), Sza -
kács János, Ausztria – 100 lej (ezüst).

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. További részletek és infor má -
ciók honla punkon, valamint az intéz -
mény irodá jában és telefonszámain!

A Teleki Mag yar Ház munka tár -
sai és Kuratóriuma nevében köszö net -
tel és tisztelettel: Dávid Lajos

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 ol -

da las kiadványában három jeles bánya vidé -
ki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö -
viden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Te leki család nagybányai kúriájában szol gál -
ja ma a bányavidéki mag yar szórvány kö zös -
sé geket - vagyis a Teleki Házat.

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
 a Teleki  Mag yar Házban.
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Kulturális főváros lehet Nagybánya -
szatmári segítséggel

Radu Bud prefektus és Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács
elnöke augusztus 3-án Máramaros megyében, Nagybányán járt.

A helyi prefektúrán került sor ugyanis annak az
együttműködési szerződésnek az aláírására, mely nek

értelmében Szatmár megye támogatja Nagybánya az -
irányú törekvéseit, hogy 2021-ben Európa Kulturális
Fővárosa legyen. Az eseményen a házigazdák mel -
lett jelen voltak Bihar, Beszterce-Naszód és Szilágy
megyék prefektúráinak és megyei tanácsainak kép vi -
selői is.

A bevezetőben Sebastian Mihai Lupuţ, Mára ma -
ros megye prefektusa összegezte az eddigi lépéseket
a kulturális fővárossá válás felé. Ga briel Zetea, a Má -
ramaros Megyei Tanács elnöke az Észak-Nyugati Ré -
gió képviselőinek jó ideje tartó, gyümölcsöző e gyütt -
működéséről beszélt. Vlad Tausance, a Nagybánya
2021 Alapítvány művészeti igazgatója szerint fontos
lenne az ülésen résztvevő megyék erőforrásainak fel -
térképezése és egy közös népszerűsítési stratégia ki -
dolgozása.

Pataki Csaba és Radu Bud helyben aláírták az e -
gyüttmű ködési szerződést. Cosmin Vlaicu, Szilágy me -
gye titkára, élve a felhatalmazással, szintén szignóz -
ta a szerződést. Beszterce-Naszód és Bihar megyék
képviselői a következő napokban kerítenek sort erre.

(szatmár.ro)

Péter Károly jegyzete:

Butulunk
„Az em ber legveszélyesebb ellensége a tudatlanság.”

(Nógrádi Gergely)

Olvasom, hogy nem a globális felmelegedés, hanem a globális elbutulás je -
lenti a legnagyobb veszélyt az emberiségre nézve. Nem hinném el mindezt, ha
nem tudnám, hogy máris egyre több kormány foglalkozik ennek a jelenségnek
a középtávú hatásával. Nem hinném el, ha a hétköznapi életemben szerzett ta -
pasztalataim nem teljes mértékben igazolnák butulásunk súlyosbodását.

Bocsásson meg nekem a világ, de én eddig úgy hittem, hogy a technológia
fejlődésével az emberek értelmesebbé válnak. Hogy ez nem így van, azt ékesen
bizonyítja az én bárgyúságom előrehaladottságát is; miközben a technológia
egyre fejlődik, az emberek egyre butábbak lesznek. Mert butit a mon i tor? Meg -
lehet. A viktoriánus kor emberei alapvetően értelmesebbek voltak, mint a mai
mod ern nyugati világ lakói. Kimutatták azt is, hogy az elmúlt száz eszten dő -
ben 14,1 ponttal szállt lejjebb az európaiak intelligenciahányadosa.

Butulásunk okairól jobb hallgatni, de maga a hallgatás is veszélyes lehet.
Itt csak három okról szeretnék írni. Az első, hogy a kevésbé tanult nőknek több 
gyereke születik, mint az intelligensebbeknek. A második, hogy a nyugati vi lág -
ban hihetetlen ütemű a fajkeveredés, így a nyugati civilizáció süllyed, vagyis
menthetetlenül el fog süllyedni. A harmadik ok, hogy a mod ern társa dal munk -
ban nem működik a természetes kiválasztódás, az, amelyik Afrikából való ki -
rajzásunk előtt működött.

Szerintem a teljes elbutulás megelőzhető. Az egyetlen kiváltó erő, amely az 
emberi intelligenciát növelné, az az oktatás fejlesztésével lenne elérhető. A ke -
veredés megállítása lenne a másik fontos lépés. A harmadik lehetne vissza té -
résünk a természetes életformához, a természettel egyensúlyban való éléshez,
persze a virtuális világról való lemondás árán.

Barangolás, itthon

,,Szülőföldem szép határa...”
Sok ,,újgazdag” vagyonokat költ arra, hogy világot lásson, köz -

ben nem ismeri saját hazája, szülőföldje szépségeit. A múltban sem 
volt sok pénzünk külföldi kirándulásokra, de kéznél volt az a táj, a -
hol születtünk, nevelkedtünk, éltünk, csak nyitott szemmel kellett jár -
nunk, hogy észrevegyük azt a sok csodálatos helyet, ami körülvesz. 
Erdély mindig híres volt turisztikai különlegességeiről, múltjának
tanúiról, meseszép helyeiről. Nem hiába nevezték ,,Tündér kert”-nek.

Károly herceg, Anglia trónörököse
mindig szívesen látogat déd nagy ma má -
ja szülőföldjére. Igen, ő mag yar nő volt!
Rédey Klaudiának hívták. Mi része va -
gyunk ennek a meseszép vidéknek, ha
nem is közvetlenül. Itt, a Lápos völ gyé -
ben is rengeteg természeti csoda talál -
ható, csak fel kell fedezni azokat. Nem
lehet elég korán kezdeni. Már gyer mek -
korban előbb közelebbi, majd távolab -
bi helyekre kell vinni a csemetéket. Sok
szülőnek nincs erre alkalma, ideje, ezért
fontos, hogy az iskola ezt pótolja. Mi -
nél nagyobbak lesznek a tanulók, an nál
messzebb lehet velük barangolni. Az el -
ső osztályosokkal előbb csak a környé -
ken sétálgattunk (testnevelési órákon),
pionír-tevékenységek keretében. Így is 
sok érdekességet fedeztünk fel. Leg kö -
zelebb a temetőt kerestük fel, ahol sok
elfelejtett sírt, sírkövet vettünk észre. E -
zekkel kapcsolatosan történetek jutot -
tak eszünkbe...

Tovább sétálva, a közelben van egy
nagyobb domb, az ún. Vigyázó. Innen
messze belátható szinte az egész vidék
K-re, D-re, Ny-ra, csak É felé takarja el 
a kilátást egy nagyobb domb, a Zúgó
nevű, sűrű erdővel borítva.

Ez a megfigyelő hely igen alkalmas
volt a környék szemmel tartására. Itt va -
lamikor ún. ,,lármafák” is álltak, ha el -
lenség közeledett, meggyújtották azo kat,
hogy a lakosság időben elmeneküljön.
A tatárbetörések alkalmával bizony sok -
szor igénybe vették.

Ahogy nőttek a tanulók, tovább men -
tünk. Voltunk az ún. Bálinkóban, az ún.
Kiserdőben, ahol kora tavasszal annyi
a hóvirág, kökörcsin, kikerics, tőzike,
péterkulcs, hogy virágszőnyeg takarja
a tisztásokat. Pihenés után falatoztunk,
majd csokrot szedtünk (vigyázva a gyö -
kérzetre, hogy jövőre is virágoz has son).
A sok csokorból jutott a sírokra is, mert
utunk arra vezetett (folytatás a II. oldalon)

In memoriam
Tapsony Endre (1.)

Élt és tevékenykedett a XX. század első fe -
lében a Szamos-menti Sülelmeden egy refor -
mátus lelkipásztor, aki ezelőtt fél évszázaddal, 
pontosabban 1966. augusztus 10-én hunyt el.
De ki is volt a ,,szerény munkás” jelzőt viselő
Tapsony Endre? Ezelőtt 125 évvel, 1891. no -
vember 29-én született Zilahon, református csa -
lád gyermekeként. Önéletírásában megjegyzi,
hogy ,,... korán elkerültem a szülői háztól. É -
desanyám, miután bátyám, Elek után két és fél
esztendőre nekem is életet adott, csakhamar:
öreg plébános nagybácsinknál húzódott meg,
mint elvált asszony, velünk és nagymamával egy
Várad melletti kicsiny faluban. Ott találtuk már
az előttünk hozzá telepedett özvegy test vér nén -
jét anyámnak, a szintén két nálunk idősebb fiá -
val, úgyhogy ekként (folytatás a II. oldalon)

1969. Őszi kiránduláson Magyarlápos környékén.



In memoriam Tapsony Endre (1.)
(folytatás az I. oldalról) velünk együtt
négy nebuló hemzsegett a katolikus pa -
rókián, amíg unokabátyáink gim názi um -
ba nem kerültek...”

Iskoláit a zilahi Wesselényi Kollé gi -
umban végezte, jeles osztályzattal, 1911.
június 29-én. Ugyanez év szeptember
9-én beiratkozik a kolozsvári egye tem -
re (teológiára). Az első világháború ki -
törése után társaival önkéntesként a ga -
líciai harctereken szolgálják a haza ér -
dekeit. Az ott történtekről írásaiban gyak -
ran megemlékezik. Hazatérte után, 1919.
március 8-tól jogtudományi tanul má -
nyokat folytat a budapesti mag yar tudo -

mányegyetemen, amit 1921. február 16-
 án sikeresen el is végzett, három félév
után, tekintettel önkéntesi hadi szol gá -
latára, mialatt hat félévet vesztett. Az
1930-as évek elejétől haláláig a sülel -
medi gyülekezetnél szolgált, ahova a
tasnádszántói református gyüleke zet -
től került. Hatásköréhez tartozott a sza -
moscikói leányegyház is.

,,... nemcsak papja, hanem apja is
Tapsony Endre híveinek, akik a legna -
gyobb tisztelettel és bizalommal visel -
tetnek irányában, és aki őszinte apai sze -
retettel kezeli népének ügyes-bajos dol -
gait. Elévülhetetlen érdeme, hogy Sü lel -
meden iskolát építtetett a mag yar gyer -
mekek számára, miután a régi iskolát be -
zárással fenyegették a hatóságok azzal
az indoklással, hogy az már nem felel
meg a követelményeknek. Áldozatos mun -
kával és leleményességgel dolgozott, ki -
tartóan addig, míg az iskolaépítés cél -
jaira a pénzt eléteremtette. Fára dal mat
nem ismerő tevékenységgel, vallásos és

kultúrestélyeket, színielőadásokat ren -
dezett az egyháza és híveinek kulturális 
fejlesztése érdekében” - írta róla 1934.
március 4-én egyik híve, Láda Zoltán a 
,,Szilágyságban”. Írói munkássága u -
gyanennél a zilahi hetilapnál kezdő dött. 
Itt jelentek meg elbeszélései, novellái,
versei először, majd később állandó mun -

katársa lett a lapnak. De írásait közölte
még az ,,Ellenzék”, a ,,Keleti Újság”,
az ,,Új Kelet”, a ,,Jó Estét”, a ,,Szép ha -
lom”, a Budapesten megjelent ,,Új I -
dők” és az ,,Otthon” stb.

- befejezés a következő lapszámban -

Fóris Henrietta, Vicsai György

Dénes betyár 
Mostis Piroska tanítónőről keveset őrzött

meg Nagybánya történelme. Az való igaz, hogy
1920-tól  1928-ig a Felsőbányai úti 2-es szá mú
iskolában ta nított, amikor a román ha tó sá gok
megszüntették a ma gyar tannyelvű ok tatást. Át -
helyezték a Regátba, a hon nan 1940- ben jött vissza, 
és tanított 1946-ig. Jóma gam már csak a nyug -
díjas tanítónővel ismer ked tem meg, a ki igen mű -
velt volt, sok különc tu laj don ság gal. Az ő ha -
gyatékából néhány kéz zel írt papír került a bir -
tokomba, ezek között találtam Tol vaj Dénes mon -
dáját, melyet „nagy bányai száj hagyományként”
őr zött meg, és a melyet még a dédnagyanyja me -
sélt el, mint egy bús, ta nul ságos történetet. Ti -
pikus be tyár mondáról van szó, melyben a betyár 
a szegény né pét szerető és segítő hős, aki a gaz -
dagokat meg sar col ja. Ezt a megszépített be -
tyár életet ő rizte a nép ha gyomány évszá zado kon
át. Így adom tovább, ahogy írva találtam…

Valahol a Lápos folyó és a nagy folyam szeg le -
tében élt a Dálnoki-Székely nemzedékből ide tele pe -
dett család, melynek egyik gyermeke volt Dénes. Ez
az ifjú dolgos, szófogadó emberként nevel ke dett, de  
a szíve meg az esze még a munkájánál is jobb volt.
Nagyon szerette a szüleit, ugyanakkor szívvel-lélek -
kel tartott a szegény jobbágyokhoz is. Megengedte a 
szegény népnek, hogy a Zazar és a Szamos árte rü le -
tén legeltessenek, fát vihessenek télire az erdőből, és
még az apjától úri pénznek kapott búzát is a nincs -
teleneknek ajándékozta. Ezért az apja szörnyen meg -
haragudott, pipaszárával a Dénes hátára csapott és 
fennhangon kiáltotta:

- Te nem vagy Tholway, hanem te tolvaj lettél!

Dénes még ezen dühös kitörésekre sem változott
meg, de ez vezette őt arra az útra, ami miatt Tolvaj
Dénes lett belőle. 

Mikor a tavaszi nagy áradások elvitték a jobbá -
gyok vályogviskóit, a hajléktalanokat minden mo -
tyó jukkal és barmaikkal együtt bevitte a magtárba,
és az apjától új házak felépítését követelte.

- Eredj, többé ne lássalak! - csattant fel az öreg,
mire Dénes felköltözött a Morgó hegynek a bar lang -
jába.

Itt az erdei járókelők, gomba- és rőzseszedők, meg
a bányászok gyakorta találkoztak a barlang lakó já -
val és csakhamar összebarátkoztak vele. Szerencse
fel! - köszöntötték a bányászok, akik megengedték ne -
ki, hogy a Lú bánya szellőztető nyílásán bebújva az
idő viszontagságai elől elbújhasson. Oly szépen tu -
dott mesélni a régi szép időkről, hogy néha még a vá -
rosiak is ide látogattak, hogy hallgassák elbe szélé -
seit. A hallgatóságban még a Lendvay fiú is meg for -
dult, pedig az színésznek készült. Olykor nagy viga -
dalom keletkezett a hegyoldalon és a sűrű ostor csat -
togtatás és lövések hatására a hegy alatt elhaladó
céhszekeresek ajándékokat küldtek fel, csak hogy bé -
kében elmehessenek.

Dénes nem elégedett meg ennyivel; meghall gat -
ta a panaszosokat, a jobbágyok panaszait, meg a bá -
nyászok sirámait, akiknek fizetéséből levontak a hat -
manok javára. Hajnal előtt leküldte szolgáját a vá -
rosba, hogy megzörgesse a bányatanácsosok abla -
kait, követelve, hogy ne nyúzzák a népet. Máskor rá -
üzent a városi tanácsosokra, hogy ne használják ma -
gáncélra a város lovait, miért vették el egy árva há -
zát. Ezért a tanácsos urak nagyon megharagudtak
Dénesre. Egyik este Omode várúr jött szolgáival a
város felé. A hangosan éneklő bányászok, akik kö -
zött ott volt Tolvaj Dénes is, segélyt kértek tőle a sze -
gények részére. Omode egy gyűrűt adott zálogba,
hogy másnap jöjjenek érte a városházára és ki vált -
hatják azt. Persze a várúr a városházára hajtatott
és kitört:

- Ha azonnal el nem pusztítjátok ezt a Tolvaj Dé -
nest, én titeket pusztítalak el! Ez még a várost is ké -
pes lesz kifosztani. Nem elég, hogy rabol, még a gye -
rekeket is megtanította az én indulómra, és ezzel ko -
torásznak a zsebeimben!

- Holnap reggel nyakát szegjük Tolvaj Dénes nek.
Ez a mi dolgunk - volt a felelet.

Közben megbízták a Dénes apját, hogy levelet
küldjön a fiának.

A következő éj észrevétlenül suhant tova. Az első
rigófüttyre Dénes kitörölte szeméből az álmot s cso -
dálkozva vette legényétől az apja levelét:

- Egy sor házat építettem a jobbágyaidnak. Vár -
lak, apád - ennyi állt a rövid levélben.

Dénes boldogan öltözködött és rohant volna a
borbélyhoz.

- Jó úrfim, ne menj a városba, mert elveszej te nek!
- szólt a szolgája, ám visszautasítás volt erre a válasz.

A borbélyhoz érve, annak szemében meglátta a
hamisságot és így szólt:

- Tudom, hogy fel vagy bérelve, hogy engem meg -
ölj, de te előttem mégy a másvilágra!

A borbély tiltakozott, de egy óvatlan pillanatban
csak elvágta a Dénes nyakát. Erre Dénes a bor bély -
székkel agyoncsapta  őt, majd kibotorkált a piacra s
a Híd utcán a Morgó hegy felé indult. Mire meny -
asszonya megjött, elfolyt a vére. A szép leány sírva
omolt  az élettelen testre és az égre emelve tekintetét  
kiáltotta:

- Legyen áldott a föld, ahol jártál és boldog a
nép, kit szerettél! (Kis Kornél Iván)

,,Szülőföldem szép határa...”
- folytatás az I. oldalról -

haza felé. É des anyáknak is hagyott min -
den gyermek.

Ősszel a Gyümölcsös felé vettük u -
tunk. Az almafákon maradt alma a leg -
édesebb. Ezt megtapasztaltuk, mert szü -
ret után jártunk erre.

A Kiss Peti nagytatája híres vadász
volt, gyakran elkísért. A mellékelt fel -
vételt is ő készítette rólunk. Jól lát sza -
nak a nyársak részére vágott vesszők.
Ő tanított meg tüzet rakni, szalonnát süt -
ni. Elhozta a kisebbik távcsövét, amit
sorban kipróbáltunk. Még medvét is lát -

tak egyesek a távolban, amint egy tön -
kön ül. (A valóságban egy sűrű bokor
volt.) Hej, de finom is a magad sütötte
szalonna, annak zsírja kenyérre csö pög -
tetve. Tavasszal zöldhagymával, retek -
kel. A tarisznyából néha sajt is elő ke -
rült. Megegyezéssel ,,közpréda” lett...

Egy alkalommal húsvét utáni ki rán -
dulásunkkor az egyik fiúcska nem lel -
ke sedett a szalonnasütésért. Kér dez tük:
miért? Azért, mert a nagymamám fi no -
mabbat csomagolt be: töltött bárány sze -
letet! Akkor vedd elő és fogyaszd el.
Kiderült, hogy pihenés közben a han -
gyák megtámadták, ellepték a ,,kós tot”.

Nem baj! Hagyjuk nekik! Jutott sült sza -
lonna a pórultjártnak is. Így minden rend -
be jött. Falatozás után igen ügyeltünk
arra, hogy ne hagyjunk magunk után sze -
metet, s a tüzet oltsuk ki a maradék víz -
zel. Minden kiránduláskor kis üvegben 
vizet is hoztunk. Nem biztos, hogy út -
közben találunk tiszta forrást.

Lak má rozás után kezdődhetett a bú -
jócska-fogócska. Ha kifáradtak, lete le -
pedve gyönyörködhettünk a meseszép
tájban, a környező hegyláncolatot bo -
rí tó erdőkben. Van vidékünkön bőven
tölgyes, bükkös, nyíres, fenyves. Nem
kell az egészséges levegőért, ,,pano rá -
máért” külföldre menni!

Jókedvünkben dalra fakadtunk, ami 
így hangzott, hogy:

Zeng, zúg erdő, mező
Zeng, zúg erdő, mező,

gyertek, gyerekek, siessetek-siessetek!
Vár a zöldellő rét, üljünk ünnepet,

siessetek, ne késlekedjetek!
Zengjünk, szól a szó,
Így vidáman élni jó.

Nem fogy ki az ajkunkról
a víg nótaszó!

Ami igen fontos! Senki sem lett be -
teg. Jelszó: Mértékletesség! Minden ben!
Otthon pedig senki sem panaszkodott ét -
vágytalanságra!

Jólesett átélnem emlékeim egy részét:

özv. Csornainé Breuer Erzsébet

nyugalmazott tanítónő
Magyarláposról

Valahol Galíciában

Tolvaj Dénes barlangja (Fotó:
www.TurismMaramures.ro)



Pápai üdvözlet
Ferenc pápa mindenkit zavarba hoz

mostanában, híveit és ellenfeleit egy -
aránt. Amit mond, azt a legtöbben se
kiköpni, se lenyelni nem tudják. Igaz, 
a mostanában nem egészen pontos, hi -
szen ezt csinálja hivatalba lépése óta.
Nem ismer tabut, olyan ügyekben nyil -
vánít gyakran szokatlan és meglepő,
de mindenkor markáns és érthető vé -
leményt, amelyekben elődei és az egy -
ház további jelesei lehetőség szerint
óvakodtak megnyilvánulni. Ferenc pá -
pa mintha nem félne semmitől. A ka -
tolikusok számára legérzékenyebb té -
máktól sem, amilyen az egyházon be -
lüli korrupció, a pedofília, a meleg jo -
gok, a migráció, az iszlamizmus. Ami -
kor mindezek szóba kerülnek, nem -
hogy nem hárít, inkább önkritikus és
előremutató álláspontot hangoztat.

Kétoldalú következményei vannak
ennek. Egyfelől a sündisznóállásba
belekényelmesedett hívek – akik nem 
csupán az ellenük irányuló tényleges
támadásokat vélték mindig brutális ag -
ressziónak, hanem a szimpla ciniz -
must és az erőtlen-érdektelen kritikát
is – értetlenkednek és berzenkednek,
miközben a nyitottabbak felsza ba dul -
tan örvendeznek. Másfelől a világ leg -
nagyobb – noha a nyugatos Euró pá -
ban egyre kisebb hatású és befolyású
– egyházában mind a mai napig kí mé -
letlen inkvizítort, illetve a felvilá go -
so dás és a progresszió megrögzött el -
lenségét látni-láttatni iparkodó liberá -
lisok, szocialisták, ateisták és más ha -
sonló szerzetek sem értik, miként kel -
lene reagálniuk. A dialektikus mate ri -
alizmus és a szarkasztikus gúny eled -
dig jól bevált fegyvere Ferenc pápá val
szemben nem alkalmazható. Marad a
csend és a kivárás. Időnként némi el -
ismerés, dicsérgetés.

Az iszlamizmus előretörésével, a
terrorizmus napi programmá válásá -
val együtt kezelt migránskérdés az
összes többi e vonalon felvethető té -
ma közül is kiemelkedik. Azok után
főként, hogy két fiatal muszlim gaz -
em ber a múlt héten egy francia orszá -
gi kisváros templomában mise közben
meggyilkolta Jacques Hamelt, a nyolc -
vanas évei közepén járó katolikus pa -
pot. Aljas cselekedetükre a Vatikán
közleményben reagált, azzal, hogy a
pápát megrázta az eset, osztozik az
érintettek fájdalmában, amelyet a döb -
benetes erőszak okozott, mélysége sen
elítéli a gyűlölet minden formáját, és
imádkozik az áldozatokért.

Ezután Auschwitzba utazott Fe renc,
majd a hétvégét Lengyelországban töl -
tötte, ahol pontosan olyanokat mon -
dott, amilyeneket szokott. Miszerint:
„az egyháznak nyitottan és gyen géd -
séggel kell segítenie a legelesetteb be -

ket”. Valamint: „a híveknek és a lel -
kipásztoroknak az a hivatásuk, hogy
az evangéliumot, az örömhírt tovább -
ír ják, azonos stílusban, az irgalmas ság
cselekedeteit teljesítve”. Továbbá: „az
iszlámot nem lehet az erőszakkal azo -
no sítani. Ez nem helyes és nem igaz.
Nem minden muszlim erőszakos.”

A migránssimogató pápával szem -
beni jobbos bírálatok még óvatosak
Magyarországon, de egyre észreve -
he tőbbek. Egyelőre a közösségi médiá -
ban és más felületeken fellelhető kom -
mentekben figyelhető meg az ellen -
ér zések vadabb fajtája, az elemzők és 
publicisták óvatosabbak, vissza fogot -
tabbak. Nem véletlenül: a helyzet több
szempontból különleges. Vitatha tat lan,
hogy a történelmi egyházak zöme ha -
zánkban – bevallottan vagy sem – a
rendszerváltás óta a mindenkori jobb -
oldal szövetségese volt, és elsődleges 
szerepet ezen a téren a legnépesebb
csoportként a katolikusok játszottak.
Mást ne mondjunk: egy mester sége -
sen életben tartott kispárt most is ott
van a parlamentben.

Innentől nem nehéz felvázolni a
paradoxon finomságait. Az egyik ol -
dalon az egész Európai Unióban Or -
bán Viktor képviseli a leghatáro zot -
tabb antimigrációs politikát. A másik
oldalon a katolikus egyház feje irgal -
masságot, befogadást, a migránsok se -
gítését kéri. Álláspontok távolabb nem
is lehetnének egymástól. Semmilyen
értelemben. Nem csoda, hogy a ma -
gyar országi katolikusoknak testületi -
leg nincs érdemi és kristálytisztán
hang súlyozható üzenetük. Bármit mon -
danának, szembe kellene menniük va -
lakivel – akivel szembemenni totális
képtelenség.

Pedig a di lemma feloldása nem is
lenne irtóztatóan bonyolult. A lényeg 
annyi, hogy jó esetben – egészséges
kultúrákban – a politika és a vallás
nem ugyanazon a pályán játszik. Az
e gyiknek a társadalommal, a hata lom -
mal, a véres valósággal van dolga. A
másiknak a lelkekkel. Leegyszerűsít -
ve: az egyiknek a háborúval, a má sik -
nak a békével. Azt, hogy Ferenc pápa 
tudja, sőt gyakorolni és tanítani is ké -
pes ezt, jó hír. Egyfajta örömhír. In -
nen nézvést annyi kellene még, hogy
hívei – a magas beosztásúakat ugyan -
úgy ideértve, mint a széles néptö me -
geket – értsék, mit miért mond, és tud -
janak tanulni tőle.

A piszkos munkát úgyis elvégzi a
politika. Nincs, ami megállítaná. A pá -
pai nyitottság és gyengédség feladata
vele szemben az, hogy mérsékelje a
károkat, és gyógyítsa a sebeket. S ha
mindenki teszi a dolgát, később el le -
het gondolkodni a szövetségek újrakö -
tésén is. Már ha olyan szövetségekre
egyáltalán szükség van, amilyenek itt 
eddig köttettek. (Gazda Al bert / M.N.)

Jövőre a külhoni mag yar családi
gazdálkodókat segítenék

Folytatódik a nemzetpolitikai célok elérését segítő tematikus évek
meghirdetése, a 2017-es a tervek szerint a külhoni mag yar családi
gazdálkodók megerősítéséhez járul majd hozzá, jelentette be Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes állam -
titkára Gödöllőn, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egye -
tem megnyitóján – számol be a kronika.ro.

Mint felidézte: míg a nemzet poli ti -
ka céljait szolgáló, 2010-ben megkez -
dődött programok célja a külhoni  ma -
gyar közösségek megerősítése volt, a
2014- ben indultaké a szülőföldön ma -
ra dás segítése gazdaságpolitikai esz kö -
zökkel. Utalt arra, hogy 2012 óta tema -
tikus évek járulnak hozzá a nemzetpo -
litikai célok eléréséhez, a kizárólag ok -
tatásfejlesztésről szóló évek után tavaly
a külhoni mag yar szakképzés éve kö -
vetkezett, az idei év pedig a külhoni ma -
g yar fiatal vállalkozók éve.

Ez utóbbival kapcsolatban közölte:
750 millió fo rint állt rendelkezésére az
államtitkárságnak, 525 millió forintot
tudnak fordítani vissza nem térítendő
támogatásra. „A pályázati szakasz most

zárult, ezren pályáztak, és mintegy 100-
 120-an nyerhetnek el támogatást 3 és 6
millió fo rint között” – mondta. Szilá gyi 
Péter az államtitkárság két legsikere -
sebb programjaként említette a Kőrösi
Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-pro -
gra mot, amelyek keretében ösztöndíja -
sokat küldenek ki külhoni mag yar szer -
vezetekhez. Beszélt a Kárpát-meden -
cei testvértelepülési programról is, a -
mely 2016-ban 150 millió forintból va -
ló sul meg, valamint az ifjúsági közös -
ségek támogatásáról, amelynek teljes
keretösszege 50 millió fo rint. A beér -
ke zett mintegy 300 pályázatból csak nem
90-et tudnak támogatni – írja a kroni -
ka.ro.

(erdely.ma)

Hamarosan egyszerűsödik
az örökbefogadás

Egyszerűsíti az örökbefogadási eljárást, és állami támogatás ré vén
ösztönzi az elhagyott gyerekek adoptálását az a törvénymódosítás,
amely augusztus 12-én lép érvénybe. 

Az örökbefogadást a 2004-ben elfo -
gadott, 273-as számú törvény szabá -
lyoz za, amelyet az elmúlt évek során
több alkalommal módosítottak. A leg -
frissebb módosítások révén jelentősen
lerövidülnek az ügyintézési határidők
annak érdekében, hogy ne kelljen éve -
kig várni arra, hogy egy elhagyott gyer -
mek nevelőszülőkhöz kerüljön.

Egy évről fél évre rövidítették le azt 
az időt, mialatt az igazgatóság szakem -
berei kötelesek felkutatni az árvaház ban
élő gyermekek szüleit, vérrokonait. Ko -

rábban megtörtént már, hogy több hó -
nap is eltelt, amíg a bíróság napirendre
tűzte a tárgyalást, most az iratok be nyúj -
tásától számítva 15 napja van rá. Az új
jogszabály kimondja, hogy amennyi -
ben a bíróságra beidézett szülők nem
jelennek meg az első két tárgyaláson, a 
bíró kimondhatja, hogy nem érdek lőd -
nek gyermekük iránt, s elveszítik joga -
ikat.

Miután a bíróság jogerősen ki mond -
ja, hogy egy kiskorú örökbe fogadható, 
a döntés mindaddig érvényes, míg a
gyerek betölti a 14. életévét, így nem
kell két év után újrakezdeni az irat cso -
mó összeállítását, mint korábban. A csa -
ládnak több szűrőn és felkészítőn kell
részt vennie, amíg megkapja a bizony -
latot, hogy örökbe fogadhat, ennek ér -
vényességét egy évről kettőre növel ték.
Ez követően még mindig van egy 90
napos próbaidő, amikor szakemberek
ellenőrzik, hogy a felek hogyan alkal -
mazkodnak az új helyzethez. Az új ö -
rökbefogadási törvény azt is kimondja, 
hogy azok a személyek vagy párok, a -
kik szeretnék kiváltani az örökbefo ga -
dási engedélyt, ötnapos szabadságra jo -
gosultak, hogy ezt megtehessék. Ugyan -
akkor, amennyiben kétévesnél nagyobb
gyermeket fogadnak örökbe, három hó -
napos fizetett szabadságra jogosultak.

A családok rendszerint 3 évesnél ki -
sebb gyereket szeretnének, aki testileg
és szellemileg egészséges, és nem ro ma
nemzetiségű, miközben az adoptálható 
gyerekek több mint fele roma nem ze -
tiségű, legtöbben pedig az 5. életévü ket
is betöltötték. Tavaly 562 gyereket fo -
gadtak örökbe román állampolgárok,
11-et külföldiek. Az országban évek
óta 60 ezer körül mozog az állami gon -
dozásban lévő gyerekek száma. Évente 
átlagban ezer újszülöttet már a kórház -
ban elhagynak szüleik. Az árvák közül
tavaly szeptemberig 3800-at nyilvá ní -
tottak örökbe adhatónak.

(a Krónika nyomán)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.



Begyűjtenék
az űrszemetet

Brit kutatók a világűrben keringő
szemét összeszedésére alkalmas mű -
holdat fejlesztettek ki a közelmúltban.
Vélhetően 2017-től tesztelik a mű -
szert. Becslések szerint a Föld körül
manapság nagyjából 7 ezer tonna hul -
ladék kering; műholdak, rakéták, űr ál -
lomások levált darabjai, űrséták, sze re -
lések során elhagyott eszközök, me -
lyek a ’60-as évek óta gyűltek össze.
Szakemberek egy többfunkciós esz -
közt fejlesztettek ki, amely miután pá -
lyára állt, először egy kocka alakú űr -
szemét-imitációt bocsát ki magából,
majd egy kilőtt hálóval megpróbálja
befogni azt. Az elfogott tárgyat ezután
már könnyen légkörben elégő pályára
lehet állítani. A műhold útja végén fé -
kezőernyőt, bocsát ki, ami a magasban
ritkásan keringő részecskék ütközé sé -
vel lelassítja, és a légkörbe süllyeszti a
gépet, ami így elég a légkörben. „A jö -
vő műholdjait már úgy tervezik, hogy
pályafutásuk végén megsemmisül je -
nek, így ne gyarapítsák az űrszemetet”
– mondta el a RemoveDEBRIS projekt 
menedzsere, Ja son Forshaw. 

Nem a mod ern társa -
dalom betegsége a rák
A rák legrégebbi, 1,7 millió éves nyo -

maira bukkantak egy ősemberi csont -
kövületen Dél-Afrika egy barlangjá -
ban - számolt be róla a BBC News. Az
agresszív daganat nyomát egy 1,7 mil -
lió éves korai emberelőd lábujj csont já -
nak maradványán fedezték fel. A kö -
vü let a Homo ergaster vagy a Pa ranth -
ro pus robustus nevű homininhez tar -
tozhatott. A kutatók szerint a lelet vilá -

gosan mutatja, hogy a rák nem a mo -
dern társadalom betegsége, amint egye -
sek állítják. Korábban is találtak
csontkövületeket, amelyek az ősi em -
berek rákos daganatait bizonyították,
az egyik legrégibb, mintegy 120 ezer
éves, egy Horvátország területén élt
neandervölgyitől származik. A most
fel tárt leletet a Jo han nes burg melletti
világörökségi helyszín, az Emberiség
bölcsője nevű ásatási hely Swartk rans- 
barlangjában fedezték fel. A South Af -
ri can Jour nal of Sci ence című szak lap -
ban közzétett adatok szerint a lábkö -
zép csonton oszteoszarkóma, a csont -
rák ritka és rendkívül agresszív for má -
ja alakult ki. Annak ellenére, hogy a
rák különböző formáit számos ősi em -
berelődnél megtalálták, sokan vélik
úgy, hogy a rosszindulatú daganat ki -

zárólag a mod ern társadalom problé -
mája. A Witwatersrandi Egyetem ku -
ta tója, Ed ward Odes elmondta a BBC- 
nek, hogy a mod ern orvostudomány
képviselői között vannak, akik szerint
a rákot a mod ern életmód és környezet
okozza. “Tanulmányunk kimutatta, hogy
a rákos daganatok eredete a mai ipari
társadalomnál évmilliókkal régebbi
ko rokra nyúlik vissza” - fogalmazott
Odes. Pat rick Randolph-Quinney, a
Cen tral Lancashire-i Egyetem munka -
társa szerint a rák modernségének né -
zete onnan származik, hogy az egyip -
tomi múmiák röntgenezésekor nem ta -
láltak daganatra utaló jeleket. A mo-
 dern életmód és a környezetszennye -
zés azonban tényleg növeli a rákos da -
ganatok egyes fajtáinak veszélyét. “Az 
alkoholfogyasztás a májrák, a dohány -
zás a tüdőrák kockázatát fokozza, ezek
valóban a mod ern kor betegségei” -
ma gyarázta Randolph-Quinney. (mti)

A nyolcadik évaddal
véget ér a Trónok harca

Az HBO közölte, hogy legnézet -
tebb televíziós sorozata, a Trónok har -
ca a nyolcadik évaddal befejeződik.
Idén mutatták be a sorozat hatodik év -
adát, amelynek minden epizódját átlag
25,1 millió em ber nézte földi sugár zás -
ban és digitálisan. A sorozat készítői
jelenleg a hetedik évadon dolgoznak,
amely a korábbiaktól eltérően csupán
hét részből áll majd. A George R. R.
Mar tin regényeiből készült középkori
fantáziaeposz 2011-ben debütált. Az
HBO illetékesei korábban arról beszél -
tek, hogy tárgyalásokat folytatnak a
pro ducerekkel arról, milyen hosszúra
nyújthatják a sorozatot. A nyolcadik
sorozat epizódjainak számáról még
nem döntöttek - közölte Casey Bloys,
az HBO programigazgatója szombaton 
az amerikai televíziós kritikusok szö -
vetségének nyári konferenciáján. “Any -
nyit fogunk bemutatni, amennyit a pro -
ducerek eljuttatnak nekünk” - han goz -
tatta. Arról beszélt, a pakliban benne
van az is, hogy a nyolcadik után egy
mellékszálon folytatják a történetet.
“Mi erre nyitottak vagyunk, és a pro -
du cerek sem ellenzik, de még nin cse -
nek konkrét tervek” - tette hozzá. El -
mondta, a hetedik évad csak a jövő
nyáron kerül a képernyőkre, amivel le -
maradnak majd a 2017-es Emmy-dí -
jak ról. Az amerikai televíziós akadé -
mia díjaira idén is a Trónok harca kap -
ta a legtöbb, 23 jelölést. (mti)

Fejteni kezdte a kereszt -
rejtvényt ábrázoló

műalkotást egy néni
Eljárás indult egy 91 esztendős né -

met nő el len, aki nekilátott megfejteni
egy nürnbergi múzeumban kiállított,
keresztrejtvényt ábrázoló avantgárd
mű alkotást. A Read ing-work-piece cí -
mű, 1965-ben készült képet az avant -
gárd művész, Ar thur Köpcke készí tet -
te. A keresztrejtvényt ábrázoló alkotá -
son az “In sert Words” felirat szólít fel
a hiányzó kockák kitöltésére. A nürn -
bergi Neues Múzeum szóvivője el -

mondta, hogy az idős hölgy, aki egy
nyugdíjas csoporttal látogatott el a ki -
állításra, golyóstollal töltötte ki az üres
kockákat. A múzeum szakértői szerint
a műalkotás szerencsére restaurálható.
Az ügyet azért jelentették, mivel a ma -
gángyűjteményből kölcsönzött képet
80 ezer euróra biztosították. A szóvivő
hozzátette, hogy a nő el len rongálás
miatt indult vizsgálat, de nem felté tele -
zik, hogy direkt akarta tönkretenni a
ké pet. A nyugdíjas hölgy a rendőr ség -
nek elmondta: szó szerint értelmezte a
kép angol nyelvű szövegét, ezért állt
neki megfejteni a keresztrejtvényt.
Mint hozzátette, szerinte a múzeum -
nak fel kellett volna hívnia a látogatók
figyelmét arra, hogy ne írjanak bele a
képbe. A nyugdíjas csoportot vezető
Gerlinde Knopp a BBC News szerint
elmondta, hogy a kiállításon sok inter -
aktív művészeti alkotás szerepelt,
emiatt könnyű volt összetéveszteni egy 
olyan munkát, ami szintén azok közé
volt sorolható. (mti)

Francia szemmel
VÍZSZINTES: 1. Róma mod ern

negyede. 4. Laroux gondolatának el -
ső része. 14. Sűrűn előforduló. 15. Jö -
vedelem, bér. 16. Japán motorkerék pár-
 márka. 17. Bolgár pénz. 18. Áraszt. 19. 
Vőlegény párja. 20. Páros vese! 21.
Trnovói focicsapat. 23. Vendéglői lap.
25. Lopakodás. 28. Köl tői sóhaj. 29. A
pakliban vannak! 30. Kenyeret vág.
32. Dugonics András regénye. 34. Ke -
nőanyag. 36. Díszes. 38. Olasz, svéd és 
luxemburgi gkj. 39. Hull a könnye. 41.
Jód és neon vj. 42. Veterán angol lab -
darúgó (Gary). 44. Ismeretek gyűjtése. 
46. Gyeplő (táj.). 47. Kínai hossz mér -
ték. 48. A New York-i operaház nép -
szerű neve. 49. ... Holgersson; Selma
La gerlöf hőse. 50. Veteményes. 52.
Hol land úszónő volt. 55. Mely sze -
mély tulajdona? 56. Határrag. 57.
Bom baszilánk! 59. ... és emberek;
John Steinbeck regénye. 61. Sereg -
szár nyak! 62. A magasba lendít. 64.
Arany (fr.). 65. ... It Be (Bea tles). 67.

Fül (ang.). 69. Regehős (Vilmos). 71.
Észak-olasz város. 74. Ballade pour ...; 
Rich ard Clayderman zeneműve. 76. A
kabát bélésanyaga.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Uruguayi, jemeni és
osztrák gkj. 3. Margarinmárka. 4.
Szán dékozó. 5. Semmikor sem. 6.
Zambiai és argentin gkj. 7. Tojás
(ném.). 8. Szántóeszköz. 9. A hegy ...;
bor. 10. A szerelmi költészet múzsája.
11. Menetelni kezd! 12. Rajta ...; ő
következik. 13. Ipari növény. 17. Nem
működik tovább. 20. Helység Győr
közelében. 22. Finn író, költő (Juhani). 
24. Csavarog. 26. Női név. 27. Kelés!
29. Vízelvezető csatorna. 31. Lázadást
elfojt. 33. Latin költő. 35. A vadli bá -
hoz hasonló vándormadár. 37. Téli
sport. 40. Izomszalag. 43. Elek! 44.
Csavar, de nem sróf! 45. Terhére van.
48. Bifláz. 51. ... Cruise; filmszínész.
53. Ellenben. 54. Filmrendező (Már -
ton). 58. ...-alkohol; metanol. 60. Rá -
ma. 62. Márványmintával lát el. 63.
Alul. 66. Nyugat-szamoai pénz. 68.
Becézett Adorján. 70. A kályha része.
71. Német szorzóképző. 72. Szerb vá -
ros. 73. Chilei költő (Pedro de). 75.
Lángra lobban! 76. Vakarni kezd!
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Grün a moziban meglepetten veszi észre, hogy az
előtte levő sorban Kohnné ül Weisszel összebújva.
Másnap találkozik Kohnnal, és tapintatosan figyel -
mez teti:

- Tegnap láttam a feleségedet a moziban.
- Tévedtél! - mondja Kohn. - Az én feleségem

soha sem jár egyedül moziba!
Mire Grün:
- Hát mondtam én, hogy egyedül volt?

***
Kohn így szól a barátjához: 
- Te Grün, hagyod, hogy Weisz mindenféle ha -

zugságot híreszteljen rólad?
- Bánom is én - feleli Grün -, csak az igazat ne

mondja!

***
A székely és a fia elmennek az állatvásárra bikát

venni. A fiú látja, hogy az apja a bikák herezecskóját
fogdossa. Megkérdezi:

- Mit csinál, édesapám?
- Tudod, fiam, akkor jó a bika, ha spannolnak a

tojásai, ha feszes a zacskója!
Másnap az apa kint dolgozik a szántón. Egyszer

csak a fiú lélekszakadva rohan feléje, és már messzi -
ről kiabálja:

- Édesapám, jöjjön gyorsan! Anyám meg akarja
venni a postást!

***
- Nagyi, kevernél nekem egy pudingot?
- Persze, kisunokám: pdiung.

***
A férj mondja a feleségének:
- Képzeld, azt olvastam egy tudományos olda lon,

hogy tudósok szerint a fű és a többi növény is érez
fájdalmat!

Mire a feleség:
- Gyenge próbálkozás, kotródj füvet nyírni!

***

Két férfi beszélget a nőkről, az egyik panaszko dik:
- Én olyan csúnya vagyok, hogy a nők rám sem

néznek.
Ebben a pillanatban elmegy előttük egy szőke bom -

bázó, csábítóan ránéz, majd hívón int neki. A férfi
fellelkesül, ott hagyja a haverját és elindul a nő után.
Bemennek egy lakásba, kinyílik a szobaajtó, bent há -
rom kisgyerek elkezd sikongatni. A nő mondja ne kik:

- Látjátok, megmondtam, ha rosszak lesztek, el -
visz a csúnya bácsi!

***
- Milyen a Facebook-os disznóvágás?
- ???
- Bejelölöd a disznót, a disznó visszajelöl. Beje -

lölöd a böllért, a böllér visszajelöl. A böllér megböki
a disznót.

***
- Apa, te tudsz főzni?
- Persze, fiam. Ott van az asztalon.
- De ott csak egy üveg pálinka van!
- Miért, azt sütik, hülyegyerek!?

***
- Régóta ismeri a pszichiáter urat?
- Igen.
- Maga is mániákus depresszióval jár hozzá?
- Nem, én villamossal.

***
Bíró a vádlottnak:
- Vádlott! Magát azzal vádolják, hogy kidobta az 

anyósát a tizedik emeleti lakásuk ablakából. Mit tud
felhozni a mentségére?

- Bíró úr! Az anyósom nagyon gonosz asszony
volt, aznap is úgy felbosszantott, hogy hirtelen el fo -
gott az indulat, megragadtam, és hát bizony, ki dob -
tam az ablakon!

- Vádlott! Erre nincs mentség! Gondolnia kellett
volna arra, hogy ha kidobja az anyósát az ablakon,
akár egy ártatlan embert is agyonüthet az utcán!

***

Két anyós beszélget:
- Úristen! Mi történt a szemeddel?
- Megsértette a kötőtű.
- Kötés közben?
- Nem, a kulcslyukon keresztül!

***
- Akarja, hogy kirendeljünk önnek egy védő ügy -

védet? - kérdi az ügyész a vádlottól.
- Köszönöm, inkább egy jó tanút szeretnék.

***
- Sajnos jelenleg éppen nincsen muskátlink - mond -

ja a virágárus a vevőnek. - Nem lesz jó helyette af -
rikai vi ola? Az is nagyon szép.

- Nem, nekem csak a muskátli jó. A feleségem két
hete elutazott, és megbízott azzal, hogy rendszeresen 
öntözzem a muskátlit. Ön szerint hogy magyaráz zam
meg neki, hogy két hét alatt violává változott?

***
- Apjuk, mi az, hogy leánykereskedő? - kérdezi

Kissné újságolvasás közben a férjétől.
- Olyan em ber, aki nőket ad el szerelmi célokra.
- Például engem is eladna, ha a markába kerül nék?
- Szívem, ne keverd össze a régiségkereskedő vel!

***
Két rendőr tandemezik felfelé az emelkedőn. A -

hogy felérnek a csúcsra, az elől ülő meg szólal:
- Hű, de nehéz volt tekerni, hogy ide felérjünk.
Erre a másik:
- Hát még nekem milyen nehéz volt végig fé kez -

ni, hogy vissza ne guruljunk!
***

Egy pesti turista elő ször járt Székelyföldön. A
Hargitán kirándulva találkozott egy öreg székellyel.
Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai
meséltek, s amit egyszer meg is kóstolt. Mivel em be -
rünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és
agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem
finoman rákérdezett az öregre:

- Adj Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juh tú -
rót tudnék venni?

Az öreg rásandított:
- Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont júhtúró

pont com.
***

Molnárék külföldre indulnak nyaralni. Már éppen 
a repülőtéren, a jegyellenőrzéshez közelednek, ami -
kor Molnárné felsóhajt:

- Bárcsak itt lenne velünk a zongoránk is!
- Asszony, neked elment az eszed?! - kérdezi ször -

nyülködve a férje. - Minek kellene nekünk ide most a 
zongora?

Erre a feleség:
- Mert rajta maradt a repülőjegyünk...

Csak pénz
Alvajáró, buzgó bomba,

Kit, mit ölsz és döntsz ma romba?
Olvass Koránt és Bibliát,

Lásd nagy próféták névsorát,
És rájösz, hogy Al lah: Éli!

Álarcban is biztat élni,
De te mennybe akarsz menni,

Oda tömeget terelni.
Rádbeszélték, hogy a mennyben,

A legfelső emeleten
Így lesz neked örök helyed.

Ideje már kételkedned!
Jól átvertek, komám, téged,
Haszonlesők nevetgélnek,
Halálodból pénzt remélnek

Keresni.

Popovic Gergely

Statisztika
A nős férfiak 25%-a mond búcsút a fele sé gé -

nek, mikor reggel elmegy a házából.
Viszont ugyanezen férfiak 90%-a mond búcsút

a házának..., amikor elmegy a feleségétől...

- Elegem van belőled! Elköltözöm! Eddig a nagy -
mellű szomszédasszony nevét hajtogattad ál mod -

ban, most pedig valami ÜBER nevű fickóét!

Féltékeny taxis feleség
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EKE-bakancs
A kiadványsorozat első három ré sze 

(Ba rangolások a Remetei- szikla -
szo ros és a Be dellő kör nyé kén / Ba -
rangolások Bras só kör nyé kén / Ba -
rango lá sok a Köz pon ti- és Észak-
 Har gitán)  látott nap vilá got az EKE
125. szü le tés nap jára, illetve az egye -
sület XXV. Vándortáborára. A kö te -
tek üze nete egyértelmű: kel jünk útra! 
Nézzünk szét Er dély ben, ve gyük
szám ba értékeinket, és mu tas suk meg 
ezeket má sok nak is! Legyünk büsz -
kék ja vaink ra!

Hátizsákos útitárs. Egy-egy vi -
dék ről egy-egy spirálozott kis fü ze -
tecske, ben ne néhány túrale írással,
történelmi ismer tetővel kalauz gya -
nánt ki sebb-  nagyobb társaságoknak.
Ez az Erdélyi Kár pát-Egyesület aján -
déka, és számos hasonlót is ter vez
megjelentetni a turistaság, honis me -
ret és környezet véde lem fontosságát
hirdető szer ve zet. Ára 12 lej.

EKE-memória -
kártyák

El tudja képzelni, hogy gye reke
nem csak a szá mí tógép előtt ül, ha -
nem a kö zös játék, a természet és a
hasznos tudás felé ka csint gat? Van rá 
mód, hoz zá pe dig eszközt kínál az 
Erdé lyi Kárpát-Egyesület. Az
EKE-memóriakártya en nek a kul -
csa, mellyel játsz va is mer he tik
meg ki csik és na gyok Er dély
szép sé geit, ter mészeti tá jait, ne ve -
zetes épít mé nyeit, az állat- és nö -
vényvilág színe-  ja vát. És a kár tyá -
zás csak a kez det, melynek foly -
tatása a vágy: élőben is megis mer -
ni az er dé lyi cso dákat. És ezzel
minden szülő egyet érthet, hisz
alap vető köte lességünk érté keink
átadá sa gyerekeink nek. Ára 7 lej.

 Megjelent az  
  Erdélyi
 Kárpát-
 Egyesület
 2017-es
 falinaptára

Természetmese
az embernek

„Alattad a föld, fölötted az
ég, benned a létra” – erre em -
lékeztet Weöres Sándorral együtt
az Erdélyi Kárpát-Egyesület
kiadványa, a 2017-es falinaptár. 
Em ber a természetben – ez volt
a téma, és a fényképezés ked ve -
lői számos fotográfiával mutatják be, milyen mesevilágban is él az erdélyi em -
ber. Beszélnek a képek nagy gazdagságról, melyek mind-mind az embernek
lettek teremtve, hogy gyönyörködjön bennük. És a teremtett lény a szépségen túl 
megragadja az üzenetet is, mely nem papírra van leírva, nem is kőbe lett vésve,
hanem más írószerrel rögzítették, hogy a lélek befogadhassa. Ez tükröződik
vissza a képek címválasztásában is, így járhatunk a felhők fölött, láthatunk abla -
kot a sziklában, tapasztalhatjuk meg a régi idők békességét. És aki itt jár, így él,
annak édes lesz minden teher. Gyere, súgjak valamit! – szól az egyik cím, és
súgjuk mi is a kiadó nevében: ha igazi értékre vágysz, ha minőségi ajándékkal
akarod meglepni szeretteidet, e falinaptár a legjobb választásod.

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

Erdélyi
Gyopár-ajánló

Aki részt vett az Erdélyi Kárpát-
Egyesület huszonötödik Vándortá bo -
rá ban, már ott, Borszéken kezébe ve -
het te az Erdélyi Gyopár legfrissebb,
idei negyedik lapszámát. A szerkesz -
tők csupán néhány csemegét sorolnak
fel itt a kéthavonta megjelenő, ter mé -
szetjárást, honismeretet és környezet -
vé delmet felpártoló folyóirat tartalmá -
ból. 

Így tudomást szerezhetnek arról,
hogy az EKE-bakancs sorozata újabb
kiadvánnyal bővült, immár a Har gi ta-
hegységbe kívánkozóknak is van úti -
társuk. Olyan zsebkönyv, amely nem
engedi eltévedni a turistát, ugyan ak -
kor tudást ad barangolásához, törté -

nel mi és földrajzi ismeretekkel gazdagítja. 
Az EKE-osztályok hírei is bőségesen helyet kapnak a Gyopárban, hogy

bárki láthassa, merre jártak, mit csináltak az egy családhoz tartozó ekések.
Ezek közül kiemeljük A lovas doktor nyomában című írást, amely egy na -
gyobbacska létszámú, száztagú gyergyói csapat egy napját írja le. Ők mentek
végig azon az útvonalon, melyen Csomafalvára járt gyógyszerért a néhai
varsági orvos. Hol gyalog, hol sílécen vagy éppen lóháton. Életmódjával ki -
érdemelte az emlékplakettet és a kérdésfelvetést is: vajon, itt kezdődik a hi -
vatás? 

A kicsiknek kedveskedik az Erdélyi Gyopár, amikor közli az EKE-napi
pályázat nyerteseinek névsorát, illetve idéz több fogalmazásból is. A leg job -
bak a jutalom mellett teljes terjedelmében láthatják viszont írásukat. 

A belföldi túrák sorában a szerkesztők a Szent Anna-tó és a Mohos-tő zeg -
láp világába csábítják az olvasót, ugyanakkor bemutatásra kerül egy régi-új
turistaút, a Mén-Marót út is. Visszanézés a múltba – erre mindig szentel he -
lyet a kiadó, így ezúttal is van historikum, visszaemlékezés neves emberekre,
búcsú túratársainktól, sőt, ezúttal egy nem túl régi eseménybe is bepillantást
enged az, aki a főszereplőkkel annak egy részét végigélhette. A cikk címe:
Mályi József Kárpát-koszorúja. 

Krizbán folytatódik a honismereti sorozat, a rejtett kincsek keresésére pe -
dig a Moroianu Tudományos Rezervátumba indulhatunk ezúttal, ha pedig
szomjunkat oltanánk, a bodoki forrásokat érdemes felkeresni történelmük
ismeretében. Ezúttal sem hiányzik a légtüneménytan, a bőséges gomba -
kínálat, a közkedvelt csillagászat és a nyereményt ígérő rejtvény. Érdemes
tehát az EKE-kiadványt keresni a Vándortáborban, a szervezet osztályainál,
vagy előfizetni rá akár egy egész esztendőre.

Az Erdélyi Kár pát- Egyesület legújabb ki ad vá nyait (Erdélyi Gyopár, EKE-füzetek, falinaptár, illetve EKE- me móriakártyák) ke resse az EKE Gu tin
Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tősé gében, valamint a nagy bá nyai De mokrácia Központ ban, illetve megren del hetők az eke@eke.ma címen.
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APRÓHIRDETÉSEK

• KERESEM azt a kedves, meg -
bíz ha tó és gyermekszerető nagybányai 
fiatal lányt, vagy asszonyt (egész 45
éves kor ig), aki szívesen vigyázna a
két kisunokámra. Pro gram: 10 órától
17 óráig. Fizetés: megegyezés alapján.
Telefon: 0744-615 546

• Kétéves gyermek mellé magyarul 
beszélő hölgyet keresünk. Érdeklődni
a 0751-131 329-es telefonszámon.

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

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

• A szinérváraljai Elméleti Lí -
ceum 1966-ban végzett mag yar ta -
gozatos vén diákjai folyó év augusz -
tus 19-én, pén teken 12 órai kezdettel 
megtartják 50 é ves érettségi találko -
zójukat Nagybá nyán, a Diáktá bo rok 
protokoll-ter mé ben, amelyre min den
egyes diáktár sun kat és tanárainkat
szeretettel várunk. Visszajelzés és rész -
letek augusztus 10- ig a következő te -
lefonszámon: 0761- 046 228 (Simori).

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel, ám 
Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, testvér,
gyer mek

POZÁN TIBOR MIKLÓS
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma legyen csendes, em -

léke áldott.
Köszönetet mondunk mindazok -

nak, akik utolsó útjára elkisérték,
vagy gondolatban együttérzésükkel 
gyászunkban támogattak, fájdal munk -
ban osztoztak.

A gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
datjuk, hogy a szeretett férj, édes -
apa, após, nagytata és dédnagytata

ALMÁSI LÁSZLÓ
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése augusztus 11-én volt a 

református temetőben.
Köszönetet mondunk mindazok -

nak, akik utolsó útjára elkísérték,
vagy gondolatban együttérzésükkel 
gyászunkban támogattak, fájdal -
munk ban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Istenem, csakhogy már nem
szen ved!

2016. augusztus 2-án
GÖRÖG ANDRÁST

magához szólította az Úr.
Mindenkinek köszönjük, akik

utol só földi útjára kísérhették.
A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Erdei At tila kollégánknak édesapja,
el hunyta miatt. Emléke legyen ál -
dott, nyugalma csendes!

Az In ter na tional Feva Kft. mun -
kaközössége.

Szomorú szívvel, de Isten aka ra -
tában megnyugodva búcsúzunk drá -
ga sógorunktól, nagybátyánktól,

ERDEI SÁNDORTÓL
A jó Isten adjon neki örök nyu -

go dal mat! Áldott emléke szívünk -
ben örök ké élni fog. 

Filcz Eduárd és családja, Filcz
Ró bert és családja, Filcz Szabolcs
és családja

Isten akaratát elfogadva, őszinte
részvétünkert fejezzük ki a
gyászoló családnak

TURÓCZI JURJE KLÁRA
elvesztése miatti fájdalmában.
Simonca Daniela és Júlia

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ar -
ra a 12 évvel ezelőtti napra, amikor
a szeretett férj, apa, nagyapa

STAUDER MÁTYÁS
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét őrzi neje Gizella, fia

Günter, lánya Helga és családjaik

Kegyelettel emlékeztünk au gusz -
tus 11-én arra a szomorú napra,
ami kor 6 évvel ezelőtt a szeretett

SZŐKE BERTA
jóságos szíve megszünt dobog -

ni.
Emlékét szívében őrzi lánya és

családja.

Augusztus 13-án lesz 22 éve an -
nak a szomorú napnak, amikor a
szeretett férj, apa, nagyapa

STRIMB JÁNOS
eltávozott az élők sorából.
Emlékét örökké megőrzi felesé -

ge Rózsika és a család

GYÓGY TOR NA – min den ked den
16.30 és 17.45 órá tól a Teleki Házban!

Kossuth Kiadó:

A Mag yar Festészet
Mesterei

c. sorozat újabb albuma vásárol ha -
tó meg a Teleki Mag yar Házban!

HOLLÓSY SI MON

80 oldalon,
színes illusztrációkkal

Mindössze 30 lejért!

Keresse a
Teleki Mag yar Házban!

Nyíregyháza
Állatkert

2016. augusztus 17.

Vásárosnamény
2016. augusztus 18.

Nyírbátor
2016. augusztus 24.

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; 0753-464805

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

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

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

Tersánszky Könyvtár

a Teleki Mag yar Házban

Júliusban és augusztusban

ZÁRVA!

APRÓHIRDETÉSEK:

NAPONTA 9-15 óráig,

CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig!

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
datjuk, hogy a drága feleség, édes -
anya, nagymama

JURJE TURÓCZI KLÁRA
képzőművész

örökre eltávozott közülünk.
Temetése augusztus 13-án, 13

órakor lesz a virághegyi kápolnától.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes.
A gyászoló család
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Szász Emese megszerezte
az első mag yar aranyat

Rióban!
A párbajtőröző Szász Emese aranyérmet nyert a riói

olimpia első, szombati versenynapján, miután a döntőben
15-13-ra legyőzte

a világbajnok olasz Rossella Fiamin gót.
A szám egyetlen mag yar indulója a

legjobb 32 között kapcsolódott be a
küzdelmekbe, és az észt Julija Belja je -
va, valamint a dél-koreai Kang Joung
Mi egyformán 15-11-es, továbbá a ja -
pán Szato Nozomi fölényes, 15-4-es le -
győzésével jutott el az elődöntőig, ahol
a francia Lauren Rembit 10-6-ra verte.

Az aranyéremért a tavaly és tavaly -
előtt is világbajnok olasz Rossella Fia -
mingóval vívott, aki sokáig vezetett, de
végül 15-13-as nagyszerű mag yar dia -
dal született. A Vasas 33 éves, egyéni -
ben vb-második és -harmadik, Eb-bronz -
érmes vívója  2008-ban, Pekingben 12., 
négy éve, Londonban pedig 25. volt.
Rióban ő szerezte a mag yar küldöttség
első érmét.

            (MTI)

Olimpiai csúccsal triplázott
Hosszú Katinka

Harmadik aranyérmét nyer -
te Hosszú Katinka 200 méter ve -
gyesen a riói olimpia úszóver se -
nyeinek keddi napján. A szám
vi lágbajnoki címvédője és világ -
csúcstartója 2:06.58 perces olim -
pia rekorddal diadalmaskodott,
ezzel ő az első, aki a brazíliai
metropoliszban triplázott.

Az ötszörös világbajnok 27
éves versenyző korábban 400 mé -
ter vegyesen óriási világ csúcs -
csal, 100 méter háton pedig min -
den idők második leggyorsabb
úszásával győzött.

A bajai úszó ugyan csak a
má sodik legjobb idővel várhatta

a finálét, de ez annak volt betudható, hogy egy nappal korábban a 100 méter
háton aratott győzelmét követően kellett helyt állnia az elődöntőben. Annak
érdekében, hogy pihent legyen, kedden visszalépett a 200 méter pillangótól.

A rajt után pillangón kicsivel, de vezetett, majd a várakozásoknak megfe le -
lően háton ellépett, mellre közel egy testhosszal - öt századdal világcsúcs rész -
időn belül - fordult, gyorson pedig már nem lehetett megelőzni.

Hosszú ezzel beállította Egerszegi Krisztina mag yar rekordját az egy olim -
pián szerzett úszó aranyérmek tekintetében: a legendás Egér 1992-ben Barce lo -
nában 100 és 200 méter háton, valamint 400 méter vegyesen nem talált legyő ző -
re. A sportágtól független mag yar csúcs Keleti Ágnes nevéhez fűződik, a fan -
tasztikus tornász 1956-ban Mel bourne-ben négy aranyat nyert. Hosszú akár ezt
is beállíthatja, hiszen Rióban még egy egyéni számban, 200 méter háton ugrik
vízbe - szintén éremesélyesként.

Hosszú Katinka aranyérmével Magyarország 4-re növelte aranyérmei számát 
és ismét dobogós a nemzetek virtuális éremtáblázatán, az Egyesült Államok és
Kína mögött. (MTI)

Kenderesi bronzérmes, Cseh hetedik 200
méter pillangón

Kenderesi Tamás bronzérmet 
nyert, Cseh László pedig világ -
bajnoki címvédőként hetedik lett 
200 méter pillangón a riói olim -
pia úszóversenyeinek keddi nap -
ján. A számot Mi chael Phelps
nyerte meg, aki ezzel begyűjtötte 
20. olimpiai aranyát. Később a
4x200 méteres váltóval meglett a 
21. is. A legjobb idővel Ken de -
resi Tamás készülhetett a finá lé -
ra: a 19 éves mag yar versenyző először az előfutamban, majd az elődöntőben is
egyéni csúcsot úszott, emellett mindkét alkalommal legyőzte példaképét, a
19-sze res olimpiai bajnok amerikai Mi chael Phelpset. Minden idők legered mé -
nye sebb olimpikonja a második, míg az idei eredmények alapján ranglistavezető 
Cseh a harmadik idővel jutott döntőbe. Az elképesztően erős mezőnyben ott volt

még a szám címvédője, a dél-afrikai Chad Le Clos, valamint 400 méter vegyesen 
már bronzérmes japán Szeto Daija.

Az Olimpiai Uszoda jelentős része Phelpsnek szurkolt, óriási ovációval fo -
gadták a szupersztárt.

A rajt előtt hatalmas hangzavar volt, a nézőket figyelmeztetni kellett. A start
után Cseh nagy lendülettel kezdett először mégis Phelps érintette a falat. Fél táv -
nál az amerikai mögött Cseh és Kenderesi volt a sorrend, a szám 30 éves világ -
bajnoka azonban fokozatosan lassulni kezdett és már ekkor látni lehetett, hogy
nem tud beleszólni az érmes csatába. Kenderesi ezzel szemben nagy hajrába
kezdett, az utolsó métereken még az ezüstre is volt esélye, végül 1:53.62 perces
egyéni csúccsal harmadik lett. Cseh ideje 1:56.24 perc volt, ami – sajnos -, csak a 
hetedik helyhez volt elég. (MTI)

A hosszabbításban a Real Ma drid nyerte
az Európai Szuperkupát

Real Ma drid-Sevilla 3-2 (1-1, 2-2, 2-2) – hosszabbítás után
Trondheim, Lerkendal Stadion, 21 000 néző, v.: Milorad Mazic (szerb)
Gólszerzők: Asensio (21.), Sergio Ramos (90+3.), Carvajal (119.), illetve

F. Vázquez (41.), Konopljanka (72., 11-esből)
Piros lap: Kolodziejczak (94.)
Sárga lap: Carvajal (84.), Asensio (86.), James Rodríguez (93.), illetve

Vitolo (39.), Kolodziejczak (90.)
A Bajnokok Ligája-győztes Real Ma drid nyerte a labdarúgó Európai Szu -

perkupát, ugyanis kedden hosszabbítás után 3-2-re legyőzte az Európa Ligá -
ban címvédő Sevillát. A Real így 2002 és 2014 után harmadszor hódította el a 
trófeát: előbbi al ka lommal a Feyenoordot, utóbbin éppen a Sevillát győzte le.

A trófea 1973 óta íródó történetében negyedszer fordult elő, hogy két
spanyol csapat találkozott egymással, a Sevilla mind a négyszer érintett volt.

Noha ezúttal nem játszottak, de a háromszoros aranylabdás Ronaldo és
hon fitársa, Pepe lettek az első játékosok, akik a BL és az Eb mellett az Euró -
pai Szuperkupát is megnyerték ugyanabban az évben. A Sevilla sorozatban
harmadszor bukta el az Európai Szuperkupát. (Maszol)

 “Ezt a háborúért kaptátok” - 
 mutatta a legyőzött orosznak

Egy pillanatra beszüremkedett a nagypolitika az olimpia cselgáncs verse nyé -
be. Egy grúz versenyző a győzelme után országa zászlaját mutogatta a legyőzött
orosz ellenfélnek. Épp a grúz–orosz háború évfordulóján. 

Pikáns jelenettel zárult a férfi cselgáncsozók 73 kilogrammos kategóriájának
bronzmérkőzése még hétfőn. Már az összecsapás előtt sejteni lehetett, hogy
paprikás lesz a hangulat, miután egy orosz és egy grúz versenyző csapott össze,
ráadásul pont az orosz-grúz ötnapos háború kezdetének nyolcadik évfordulóján.

Végül a 2012-ben 66 kg-ban olimpiai aranyérmes grúz dzsúdós, Lasha Shav -
datuashvili győzött egy ipponnal, az orosz Gyenyisz Jarcev így lecsúszott a
bronz éremről.

A grúz cselgáncsozó a győzelmet jelentő akció után jelezte, nem feledkezett
meg arról, hogy nyolc éve Oroszország megtámadta a hazáját: miután földre
vitte ellenfelét, felállt és a grúz zászlót mutogatta neki a judogiján.

A Georgiatoday.ge angol nyelvű grúz portál szerint Shavdatuashvili Gori
városából származik, melyet a háború alatt különösen hevesen bombáztak az
oroszok. (Origo)

„Ennél mélyebbre már nem
süllyedhetünk”

Áll a bál a román olimpiai küldöttségnél. Az eddigi eredménytelen sze -
replés okozta elkeseredettséget a kézilabdás lányok csak fokozták, miután
kikaptak Brazíliától 26-13-ra.

Az ifjúsági és sportminiszter legszívesebben hazamenne, az olimpiai bi -
zottság főtitkára elszámoltatná a sportolókat, az elnök pedig nem akar tovább
hallgatni, és egy rendkívüli sajtótájékoztató összehívását tervezi.

„Úgy érzem, hogy holnap hazamegyek. Amikor versenyző voltam, készí -
tettünk egy listát az érmeseinkről az olimpiai faluban. A harmadik napon már
tele volt a papír” – mondta Elisabeta Lipa miniszterasszony, akit nem mel -
lesleg a 20. század legjobb evezősének is megválasztottak.

„Mindenkinek el kell számolnia ezzel a szerepléssel. És ebben a sportolók
is benne vannak, mert megkaptak mindent, amire szükségük volt a felké szü -
léshez. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket a ké -
réseket is. Az a legnagyobb baj, hogy a versenyzőinknél az alázat és a ki -
egyensúlyozottság helyét átvette a gőg” – háborgott a hamarosan lemondó
fő titkár, Ioan Dobrescu.

„A kiemelt sportolóink közül alig akadt eddig négy, aki méltó módon
versenyzett. Elértük a nullát, ennél mélyebbre már nem süllyedhetünk.
Olyan, mintha körülöttünk mindenki repülőn ülne, mi meg közben leestünk a
fáról. Már nem hallgatok tovább, mert nem szeretem, ha hülyére vesznek,
ráadásul az otthoniaknak is ideje lenne elmagyarázni ezt a helyzetet” – kemé -
nyí tett be az olimpiai bizottság elnöke, Alin Petrache.

A várhatóan nagy vihart kavaró sajtótájékoztatóra augusztus 12-én kerül
sor a riói Román Házban. (Forrás: gsp.ro)

Összeállította: SIMORI SÁNDOR


