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Ünnepeink
Nagy ünnepeink között tartjuk szá -

mon már évszázadok óta a Szent István 
ünnepet. István király (997-1038) az el -
ső nagy mag yar államférfi. Európa e gyet -
len nemzetének sincs olyan ural kodó ja,
aki nagyobb átalakulásokat, válto záso -
kat vitt volna végbe nemzete lelkében,
társadalmi és gazdasági berendez kedé -
sében, mint a magyarok első királya, Ist -
ván. Válságos időkben állt a nemzet é -
lére. Nélküle talán elpusztult volna a ma -
gyar, mint ahogy eltűntek itt, a Du na-
 medencében elődei, a hunok és avarok. 
A nemzet nagy többségének ellenére Ist -
ván az európai művelődés útjára kény -
szerítette a magyart. Ősei hitéhez ra gasz -
kodó, harcias nemzetét beolvasztotta a
keresztény munkáséletet élő népek kö -
zé anélkül, hogy a magyarság faji és ál -
lami függetlenségén csorbát ejtett vol -
na. Intézkedéseit a rákövetkező szá za -
dok igazolták, ezért nagy uralkodó ő
minden idő mértékével mérve.

Fiatalon, talán húszéves korában lé -
pett a trónra. A krónikák szerint ala -
csony termetű volt, de edzett, erőteljes. 
A krónikás papok keresztény erényeit
e melték ki. De István elsősorban ál lam -
férfi volt, középkori nagy államférfi.
Kor látlan hatalmat követelt magának,
de azt nem egyéni érdekeinek előmoz -
dítására használta, hanem az egész nem -
zet javát szolgálta vele. Pontosan meg -
tervezte tennivalóit, s terveit vasa ka rat -
tal hajtotta végre. Szándékát, ha le he -
tett, szépszerével vitte keresztül, de ha
másképp nem ment, kemény kézzel, é -
les karddal törte meg az ellenállást.

- folytatás a 3. oldalon -

Hamupipőke tündérmese a Főtér Fesztiválon
A nagybányai közönségnek már is -

mert nyárádszeredai Bekecs Néptánc -
együttes bemutatja az idei Főtér Fesz -
tiválon (szeptember 16., péntek), Be -
nedek Elek: Hamupipőke című tündér -
meséjét a népzene és néptánc nyelvén.
A táncszínházi előadás mesél a gye re -
keknek és a felnőtteknek egyaránt, a bol -
dogság kereséséről és megta lálásá ról.

Hamupipőke, a gonosz mostoha és

lányai rabságából keresi a kiutat és az
elveszített „éden”-t, a királyfi pedig a
megromlott, pénzközpontú világból akar
menekülni. A türelmes, kitartó keresés
és ellenszegülés a királyi család aka ra -
tának azonban nem könnyű feladat. Kü -
lön-külön indulnak el, majd a végén
összetalálkoznak, és „élnek, míg meg
nem haltak…”

Rendező-koreográfus: Ivácson Lász -
ló. Dramaturg: Fazakas Mihály. Zene:
Fazakas Levente és a Heveder zenekar

A Vida Noémi RMDSz-es alpolgármester kez de -
ményezésére múlt héten egyhangúlag megsza va -
zott háromnyelvű helységnévtábláról szóló ha tá -
rozat alapján elkészült a Nagybánya be- és kive -
zetőútjain elhelyezendő táblák terve. A témáról
bővebben a jövő heti lapszámban olvashatnak.

Egyházmegyei ifjúsági
tábor Szamosardón

Hagyományokhoz híven idén is Szamosardón szer vez -
tük meg Nt. Orbán István lelkipásztor, ifjúsági előadó ve -
zetésével a nagybányai egyházmegye ifjúsági táborát au -
gusztus 8-12. között, több mint 50 résztvevővel.

Idén a tábor témáját C.S.Lewis:
Narnia krónikái című fan tasy so ro -
zat második kötete jelentette. A mű
keresztyén feldolgozása során töb -
bek között a találkozás, áldozat, új
élet, harc, győzelem témákat érin -
tették az előadók: Csiszér István, Ko -
vács Péter, Vékony Roland lelki pász -
torok és Tar Renáta vallástanár.

Nt. Gellén Sándor esperes a Zsid.
13,12-14-et magyarázva már az el -
ső nap megadta a tábor alaphangját, 
figyelmeztetve mindenkit, hogy vár -
hatóan a (folytatás a 2. oldalon)

Petőfi-emlékünnep
Koltó, 2016. szeptember 4.

Koltó község Önkormányzata, valamint a Kol tó-
 Ka ta lin-i Református Egyházközség szeretettel meg -
hívja Önt a 2016. szeptember 4-én, vasárnap sorra
kerülő emlékünnepre.

A rendezvény programja:
10.30 óra: ünnepi isten -

tisztelet a helyi református
temp lom ban. Igét hirdet: Ft.
Kató Béla, az Erdélyi Re for -
mátus Egy ház kerület püs pö ke.
Közreműködik: a koltói refor -
mátus gyülekezet kórusa

12.00 óra: koszorúzási ün -
nepség a kastélykertben. Be -
szédet mond: Balogh Csaba ta -
nár (Nagybánya). Közre mű -
kö dik: Rap pert-Vencz Gábor
színművész (Szatmárnémeti); 
a koltói kamara kórus

15.00 óra: emlékműsor a
szabadtéri színpadon. Kö szön -
tőt mond: Csendes Lajos, Kol -
tó község polgármestere; Te -
leki Lóránt joghallgató, a ,,vad
gróf” ükunokája (Budapest).
Felkért szónokok: dr. Grezsa
István miniszteri biztos (Buda -

pest), Bónis István par lamenti
képviselő (Nagybánya). Fel lép -
nek: Turek Miklós szín mű vész 
(Bu da pest). Részletek a Vers -
színház Petőfi-monodrámájá -
ból; Farkas Rozália és Koltai
László népdal- és nótaé ne ke -
sek (Túr keve); 8kor Színház
mű vészei (Sárospatak); Car -
mina Renas cen tia régizene e -
gyüttes (Nagykároly); Pipa -
csok Néptáncegyüttes ifjú tán -
cosai (Székelykeresztúr); Som -
fa  Néptáncegyüttes (Kol tó).

A szervezők fenntartják a
műsorváltoztatás jogát!

A koltói ünnepségről bő -
vebb információkat jövő heti
lapszámunkban közlünk.

Szeretettel várunk
mindenkit!

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 Tár -
saság és a Barátság Nyug -
díjas Egyesület (De me cser)
szeretettel meghívja Önt és
csa ládját, valamint a Szi -
lágy csehben szü letett, it te -
ni felmenőkkel rendel ke ző,
vagy itt tanuló, de ma már
külföldön é lő nemzet tár sa i -
kat, illetve azokat, akik tá mogatták valamilyen mó -
don a tele pülés múltjának fel tárását és lakóinak szel -
lemi gyarapodását a Szilágy csehi Hazaváró ren dez -
vényre, melyet a XX. Tövisháti Napok keretén be lül
szer ve zünk meg augusztus 20-án és 21-én.

Szeretettel várunk mindenkit!
(A részletes programot

múlt heti lapszámunkban közöltük.)

Két nap erejéig még
ráhangolódhat!
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A hét mottója:
,,A pofon és a simogatás

között egyetlen különbség
van: az első őszintébb.”

 (Demi Kirschner)

Egyházi hírek
* Koltón vasárnap, a délutáni is ten -

tisztelet keretében azok a házaspárok
adnak hálát Istennek, akik 25 évvel ez -
előtt az Ige iránymutatásával indultak
el a közös életúton. Az ünnepi alkalom
16.15 órakor kezdődik. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Ecsedi Árpád

* Vasárnap 12.00 órai kezdettel
uni tárius istentisztelet lesz az evan -
gélikus templomban.

* A Szent István Napok
további programjai:

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 Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközségtől kísértük u tol -
só földi útjára Székely János test vé rün -
ket, aki 67 évesen hunyt el.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
má tus Egyházközség templomában a
keresztség szentségében részesült Da -
vid Andrei, Moldovan Andrei Răzvan
és Hőgye Andrea kisfia, akit Molnár
Zsigmond és Marcu Georgiana tartott
keresztvíz alá. 

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől helyezték örök
nyu galomra Pándi Vilmosné született
Polgári Erzsébet asszonytestvérünket,
akit 96 évesen szólított magához az Úr; 
Almási László testvérünket, akit 86 é -
vesen kísértünk utolsó földi útjára. U -
tolsó földi útjára kísértük Erdei Sándor
testvérünket, aki 71 évesen hunyt el;
Jurje született Túróczi Klára asszony -

testvérünket, akit 73 évesen szólított
magához az Úr és Sebestyén Károly
testvérünket, akit 83 évesen kísértünk
utolsó földi útjára.

Nyugodjanak békében!
* A nagybányai katolikus Szent -

háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Cristea Emilia Emma
asszonytestvérünket, akit 72 évesen szó -
lított magához az Úr; Borz Ioan test -
vérünket, akit 90 évesen kísértünk u -
tolsó földi útjára. Utolsó földi útjára kí -
sértük Demeter Teofil testvérünket, aki
78 évesen hunyt el; Dan született Sal -
ca Rozalia asszonytestvérünket, akit 86
évesen szólított magához az Úr és Me -
zei Imre testvérünket, akit 59 évesen
kísértünk utolsó földi útjára.

Nyugodjanak békében!

Bunda Csilla Annamária

Ifjúsági tábor
A Németh László Elméleti Líceum

Diáktanácsa első alkalommal szervez
ifjúsági tábort augusztus 26-28. között, 
minden nagybányai és környékbeli di -
ákjának. A tábor helyszíne a Firizai víz -
gyűjtő tó, a Romána völgyében lévő
sátorozóhely. Anyagi hozzájárulás: 20
lej, amely magába foglalja az ét ke zé -
seket és a szórakoztatást. A tábor célja
kimozdítani a fiatalokat a természetbe,
miközben építő jellegű előadásokon ve -
hetnek részt. Előadásokat tart Apjok
Norbert és Kovács Richárd.

A 18 ÉVEN ALULI DIÁKOK
SZIGORÚAN CSAK SZÜLŐI BE -
LEEGYEZÉSSEL VEHETNEK
RÉSZT.

Jelentkezni lehet:
Oravecz Csongornál: 0731852190
Halász Cynthiánál: 0741675062

Egyházmegyei ifjúsági tábor
Szamosardón

(folytatás az első oldalról) Krisztussal
együtt való szenvedés, a hitért való ki -
állás vagy az attól való eltántorodás fog -
ja meghatározni az európai keresz tyén -
ség jövőjét. Hitünket mutassuk meg cse -
lekedeteink által, főként az egymás irán -
ti szeretetre fókuszálva, hogy min den ki
láthassa meg a bennünk élő Krisztust.
Ez a gondolat köszönt vissza Nt. Al föl -
di-Lakatos Tibor szolgálatából is, aki a 
két testvér példázata alapján (Mt. 21,
28-32) az Istennek való teljes enge del -
messég szükségességére mutatott rá. Az
esti áhítatok rendjén Gellén Máté és
Tóth Henrietta teológiai hallgatók az Is -
ten előtti megállás, elszámolás tényé vel
szembesítették a táborlakókat, felra gyog -
tatva a kegyelem, és az Istenhez való
odafordulás lehetőségét. Ez az Isten hez
térés azzal jár, hogy megfeszíttetik szá -

momra a világ, s én is a világ számára
(Gal 6,14), ahogy a helyi lelkipásztor,
Nt. Tóbiás Tibor szolgálata során fel hív -
ta rá figyelmünket. Az úrvacsorázással 
egybekötött záróistentiszteleten pedig
Nt. Orbán István lelkipásztor Mal 3,13-
 14.18 alapján azzal bocsátott haza min -
ket, hogy ezután is az igazi értékeket ke -
ressük, térjünk Istenhez és éljünk úgy,
hogy általunk sokan megismerjék az é -
lő Urat. 

Isten áldását tapasztaltuk ezen a hé -
ten, lelkünk felüdült és megpihent az Ige
közelében, de megtanultunk egymásra
is figyelni, örvendezve együtt lenni a
különféle programokon, mint a kéz mű -
ves tevékenységek (pl. fazekasság, ü -
vegfestés, textilfestés Kőszeghy István
fazekasmester és Varga Di ana képző -
művész vezetésével), csapatépítő játé -

kok, vagy kirándulás a zsibói bota ni kus
kertbe. Köszönjük egyházmegyénk fia -
tal zenészeinek, hogy együttlétünket még
örömtelibbé tették azáltal, hogy gon dos -
kodtak a színvonalas, fiatalos, Istent di -
csérő dallamokról.

Köszönjük Nagy Annamária igaz -
ga tónőnek és Vicsai János egyház me -

gyei főgondnoknak, hogy házigaz dák -
ként újra támogattak minket, továbbá
köszönet a nagybányai egy házmegyé -
nek, valamint a Bethlen Gábor Alap ke -
zelő ZRT-nek a tábor anyagi támo ga tá -
sáért! Isten áldása legyen a tábo rozó -
kon, szervezőkön, támogatókon egy a -
ránt! (Tar Renáta)

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodá i nak 

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.

Fóris Henrietta felvétele
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Szót kér az Olvasó:

Poéták válasza -
Kovács Péternek

Megdöbbenéssel vegyes csodáklozással olvas -
tam a Krónika július 29-31. számában megjelent
tudósítást, Kovács Péter Zeteváralján a Miért EU -
- táborában elhangzott beszédéről. Egész pon to -
san, annak az újságíró által Tőkés Lászlóra vo nat -
kozó kiemelt részét.(A politikus többek között azt
fejtegette, az európai parlamenti képviselő ,,nem
tudja elviselni, hogy egykori erdélyi hősből ma -
gyarországi tucatpolitikussá lett..., nem tudja le -
nyelni, hogy míg évekig Tusványoson a va csorá -
nál a főasztalnál ült és a legjobb flekkeneket kap -
ta, most pedig csak egy reggeli lágytojással kell
beérnie.”)

Nem kívánok T. L. prókátora lenni, viszont sze -
retném leszögezni, Erdélyben, a Partiumban, Ma -
gyarországon, sőt Brüsszelben is vannak olya nok,
akik másképp látnak dolgokat, mint ahogy azt va -
lakik láttatni akarják. Arról nem is beszélve, ők is
vannak annyira magyarok, hogy ,,megmondó em -
berek” nélkül is értsék az idők szavát. Politoló gi -
ai elemzésbe sem bocsátkozom, bár egy-két felve -
tést helyére kellene tennie szakirányú vég zett sé -
gű nek. Amit viszont megteszek, néhány vers idé zet -
tel árnyalom K. P. ,,merész” megállapításait.

Kezdem szűkebb pátriám poétájával, Ady End -
rével. A HŐKÖLÉS NÉPE című versében akár a
mai közállapotokra is értelmezhető gondolatot fo -
galmaz meg:

,,Ez a hőkölő harcok népe
 .................................

Betyár urai így nevelték
Nem rúg vissza, csak búsan átkoz
S ki egyszer rugott a magyarba
Szinte kedvet kap a rugáshoz.”

Lásd Brüsszelt, s az itthoni ,,betyárokat”!
  Még szerencse, hogy ugyancsak Ő felmutat

egy másik távlatot is a PERC-EMBERKÉK U -
TÁN című versében:

,,Most perc-emberkék dáridója tart
..............................................

Ez a ricsaj majd dallá simul át,
Addig halottan avagy ébren

Pihenjen a szent láz s az értelem
Míg eltűnnek a mai figurák.”

Sőt Petőfi egészen világosan látja: 

,,Az idő igaz
S eldönti, ami nem az.”  (Voltak fejedelmek)

Nos, ne üljünk tort senki felett! ,,Ne ítéljetek,
hogy ne ítéltessetek”(Máté 7:1) figyelmeztet a
Könyvek Könyve.

Annál inkább is NE, mert Wass Al bert szerint:

 ,,És megméretik majd súlya szerint
külön-külön az embernek fia

És pelyvaként hull szét a semmibe,
kit arra ítél majdan a szita.”(Levél)

Akkor dől el tehát: ki, mikor, hol ült az asz tal -
nál, mit evett, kinek a táljából cseresznyézett? Ad -
dig pedig seperjen ki-ki a maga háza táján!

Varga Károly

Ma gus
Új vendéglátó komplexum nyitotta

meg kapuit a látogatók előtt
Múlt pénteken adták át azt a Nagybányán, a

Szat márnémeti felé vezető 1-es számú országút
mentén elhelyezkedő háromcsillagos szállodát,
amely nem csak rendhagyó és merész építészeti
arculatával, hanem hangulatos belsőépítészeti
megoldásaival is az oda látogató vendégek tel -
jes kikapcsolódását szolgálja.

A létesítmény tulajdonosa, Majoros Csaba el mond -
ta, hogy a komplexum szállodát, éttermet és klubot fog -
lal magába, és ideális menedéke lehet mindazoknak,

akik a város zajától távol vágynak egy kis ki kap cso -
lódásra.

A szállodának 27 szobája, 3 luxuslakosztálya, 8
há zikedvencekkel érkező vendégek számára fenntar -
tott szobája, vala mint egy 100 férőhelyes konfe ren ci a -
terme, illetve egy 60 férőhelyes vendéglátó tere van,
ez utóbbit különféle események kapcsán lehet igény -
be venni. Az étterem 100 személynek biztosít helyet, 
a teraszon pedig 36-an férnek el egyszerre. A cso -
dálatos nyárikert különféle jeles események során
nyújt hat kiváló hátteret a vendégek számára. Úgy szin -
tén a klub is úgy van kialakítva, hogy minden igényt
kielégítsen.

A minőségi, minden igényre odafigyelő kiszol gá -
lást a fiatal, ügyes sze mély zeti gárda szavatolja.

(A jurnalmm.ro nyomán összeállította: Tamási Attila) 

Ünnepeink
- folytatás az első oldalról -

Szüksége volt idegenekre ter vei
megvalósításában. Nem csak (fran -
cia, német, szláv) térítőpapokra, ha -
nem külföldi keresztény lova gok ra
is, akik csak tőle várhattak jutal mat, 
s így feltétlenül mellé álltak a po -
gányság elleni küzdelemben. Ké -
sőbb földművelők, iparosok, ke res -
kedők is jöttek külföldről. A király
szívesen látta, s oltalmába vette ő -
ket. Tudta, hogy tanítói lesznek a
magyarságnak, s előmozdítják az
ország gazdasági felvirágzását.

De az új mag yar életet nem az
idegenekre építette, hanem a meg -
keresztelkedett magyarságra. A
meg térőkre bőven szórta kegyeit,
de a pogányságot sem írtotta tűz -
zel-vas sal. Jól tudta, hogy a po gány 
istenek nem halhatnak meg hir te len
halállal a pogány magyarok szívé -

ben. Aki nem akarta elfogadni az
új vallást, pogány maradhatott, ha
békében élt, és nem akadályozta a
térítés munkáját. Aki viszont meg -
keresztelkedett, annak keresz tény -
nek kellett maradnia.

Ezzel a megértő eljárással érte
el, hogy tulajdonképpen csak egy
nagy pogánylázadás tört ki ellene
Koppány vezérlete mellett a Du -
nán-túlon.

A kereszténység átvételével já -
ró külső veszedelmeket is igazi ál -
lamfői bölcsességgel hárította el a
király. II. Szilveszter pápától (993-
 1003) kapott ugyan koronát, de a
királyi címet s a korlátlan királyi
hatalmat saját erejéből szerezte meg. 
Új rangját nem kérte sem a német,
sem a bizánci császártól, mint az
akkoriban szokás volt, s így nem is
volt hűbérese a két hatalmas csá -
szár egyikének sem.

A keresztény valláshoz belső
meg győződéssel és mély áhítattal
ragaszkodott. Korán hozzáfogott

nagy művéhez, az Egyház meg szer -
vezéséhez. Ezzel egyidejűleg át szer -
vezte az állam rendjét is. Bölcsen
tudta, hogy nem elegendő meg nyer -
ni a nép lelkét az új vallás szá má ra,
hanem földi jólétéről, társadalmi
rendjéről, gazdasági életének fel -
vi rágoztatásáról is gondoskodnia
kell. Külföldi minták után alkotott 
törvényeivel átalakította az egész
igazságszolgáltatást. A honvé de -
lem alapjává a vármegyéket vagy
várispánságokat tette, amelyek ki -
építésén sokat fáradozott. Az or -
szágban lévő óriási gazdátlan föld -
területeket az állami javakhoz csa -
tolta, s a maga nagy birtokaival e -
gyütt vármegyékre osztva, királyi
kezelés alá vette. Az állami javak
jövedelmét az állam szükség le tei -
nek fedezésére fordította. Az or szág
területének kétharmad része a ki -
rály legfőbb igazgatása alatt állt, ál -
landó hadsereget adott, s hatalmát
megdönthetetlenné tette. Olthatat -
lan munkakedv lobogott István ki -
rályban egész életén át. Városokat 
alapított, s azok jóakaratú támo ga -
tásával gyors virágzásnak indul tak.
Gondoskodott szárazföldi és vízi
utakról, a közlekedés bizton ságá -
ról, pénzt veretett és rendezte a vá -
mokat. Oltalmazója és gyámo lí tó -
ja a nemzet minden rétegének. Fon -
tos ügyekben meghallgatta ugyan
a Királyi Tanácsot, de a döntés jo -
gát fenntartotta magának.

Neve és tettei emlékezete él a
magyar nép szívében. Szentté ava -
tása László király (1077-1095) i de -
jében, VII. Gergely pápa jóvá ha -
gyásával történt a székesfehérvári
Bazilikában, augusztus 20-án. Hi -
vatalosan XI. Ince pápa nyilvá ní -
totta szentté. Az István-ünnepkör
ideje változott az idők folyamán, a -
míg 1991-ben hivatalosan is au -
gusz tus 20-a nemzeti ünneppé a -
vat tatott.

István kultusza is változott. A
róla szóló legendáriumok példa kép -
nek állítják az olvasók elé, akit tet -
teinkben követhetünk. Temp lo mok,
szobrok, festmények örökítik meg 
emlékét. Települések nevei, meg -
szám lálhatatlan vezeték- és ke reszt -
név emlékeztet szent királyunkra.
Szent István-napon énekli a hívők
kara: ,,Ah, hol vagy, magyarok tün -
döklő csillaga...”

Vánk Sándor

Szivárvány és hullócsillagok
Ki ne látott volna már szivárványt átívelni az égbolton a szín ská -

la pompás színeiben? Ilyen szép természeti jelenségnek voltam ré sze -
se a múlt napokban, Kolozsvárott. A Ni ag ara-vízesés jutott az e szem -
be, ahol szinte egész nap látni, ha süt a nap. A vízeséseknél gyak rab -
ban fordul elő ez a tünemény, a napsugár alacsony szögből éri a szét -
szóródó vízcseppeket.

A Biblia szerint a szivárvány az Isten és em ber közötti megbé ké -
lést szimbolizálja. Az özönvíz után Noé oltárt épített, és áldozatot mu -
tatott be, Isten kegyelméből egy második esélyt kapott a bűnbe süllyedt
világ. Isten megígérte: soha többé nem pusztítja el a világot özönvíz
által. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz a jele a szövet -
ség nek közöttem és a föld között, melyre majd minden em ber rá cso -
dálkozik és ámulattal szemléli. (Mózes I. könyve, 9)

De vajon kinek jut ma eszébe ez a szövetség és a benne rejlő ta -
nítás?

A Duna TV szerint az augusztus 12-14. közötti éjszakákon hul ló -
csillagok zápora lesz. Hát én is kimentem12-én éjszaka, hogy kém -
leljem az eget, hiszen már rég volt, amikor holdvilágos éjszakákról
és a hullócsillagokról álmodoztam. Hullócsillag-záport nem lát tam,
de egy csillag azért lefutott a semmibe. Több időt kellett volna kint
töltsek, de hiányzott a varázs, a... ugye tudják?...

Sok népi hiedelem kötődik a csillaghulláshoz; kérj valamit ti tok -
ban, és beteljesedik. Egy másik néphiedelem szerint:

„Az égen járó csillagok közt
Minden halandónak van egy,
És midőn csillagfutást látsz,

Tudd, egy halandó élete lobban el.”

(Tompa Mihály)

Lázár A.

Fotó: jurnalmm.ro
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Élőgalamb-lövészet
és akadályúszás

Tíz egykori különleges olimpiai sportág
Az 1896-os első mod ern olimpia óta sok év telt el, megváltozott az

öltözék, a körítés és új sportágak jöttek-mentek. Összeállításunkban a 
tíz legfurcsább vagy legérdekesebb, valaha olimpiai számként  sze -
rep lő sportágat mutatjuk be az élő galamb lövészettől az aka dály ú -
szá son át az egyéni szinkronúszásig.

Kötélhúzás
A kötélhúzás egy családias han gu -

la tú, főként a nyári vásárokon tartott és 
otthoni szórakozásként végzett sport e -
se ménynek számított szerte az Egye sült
Királyságban. Azonban 20 éven keresz -
tül (1900-1920) olimpiai sportágként is
szerepelt. Eredetileg egy országból csu -
pán egyetlen csapat indulhatott, azon -
ban a házigazda Nagy-Britanniának az
1908-as játékok során engedélyezték,
hogy több csapata is induljon, így tör -
tén hetett meg, hogy ők nyerték meg az
arany-, az ezüst és a bronzérmet is.

Bár szokatlan olimpiai sportágnak
tűnhet, a kötélhúzás már az ókorban is
népszerű volt, s i. e. 500 körül az ókori
olimpiák története során nem egyszer
előfordult. A mod ern olimpiai játékok
során a kötélhúzásnál két nyolc főből
álló csapat állt szemben egymással. A
győzelemhez az egyik csapatnak át kel -
lett húznia a középvonalon a másik ol -
dal ról legalább hat lábat. Ha mindez öt
perc után sem teljesült, a vonalhoz ké -
pest az éppen jobban álló csapatot ki -
áltották ki győztesnek.

Jeu de paume
Az 1908-as londoni játékok idején

„Real Ten nis” néven futó jeu de paume 
szó szerint tenyérjátékot jelent. Csu pán
egyetlen olimpia idején lehetett ebben
a francia eredetű sportágban megküz -
de ni egymással, amit csak két ország vál -
lalt: Nagy-Bri tan nia és az Egyesült Ál -
lamok. A párharcból az utóbbi került ki
győztesen. A jeu de paume a tenisz fe -
dett pályán játszott előfutára volt, talán 
a mai squash-hoz lehetne hasonlítani.
Évszázadokkal ezelőtt még ütő nélkül
játszották, kézzel ütötték vissza a lab -
dát, azonban az 1600-as évek végén
kesz tyűk, majd ütők kerültek a játé ko -
sok ke zébe.

Élőgalamb-lövészet
Ez a sportág csupán egyszer fordult

elő az olimpiák történetében. Az 1900-
 as párizsi játékokon a cél az volt, hogy
lehetőleg minél több madarat lőjön le a 

versenyző. A madarakat a sportág részt -
vevőjével szemben egyesével enged ték
szabadon, és az lett a győztes, akinek a
puskagolyója a legtöbb galambot szed -
te le az égről. A versenyző kiesett, ha két
lehetőséget elszalasztott.

Az olimpia során közel 300 mada -
rat öltek meg, amelyek maradványai a
végére beborították az egész verseny pá -
lyát. A győztesnek 20 ezer frank ütötte
a markát, habár az első négy helyezett
megegyezett, hogy megosztja a nyere -
ményt. Egy belga versenyző, Leon de
Lunden lett a győztes 21 találattal.

Kötélmászás
A kötélmászás már az első, 1896-os 

athéni olimpián debütált, amikor csu -
pán két görög tudott feljutni a kötél te -
tejéig: Nikolaos Andriakopoulos és Tho -
mas Xenakis. A szám általában a gim -
nasztikai versenyek végén kapott he lyet.
A kötélmászást ülő helyzetből kiin dul -
va, csak kéz használatával lehetett telje -
síteni. Athénban a bírók a versenyző
mászási stílusát is pontozták. Az nyert, 
aki a leghamarabb ért fel a 14 méteres
(1896), a XX. századi olimpiákon pe dig
7 méteres kötél tetejére. A verseny szám
az 1896-os, 1904-es, 1906-os, 1924-es
és az 1932-es olimpián szere pelt.

Roque
A roque csupán az 1904-es St. Lou -

is-i olimpián szerepelt a versenyszá mok
sorában, s csak egyetlen ország, az E -
gyesült Államok nevezett rá, így há rom
amerikai állt egymás mellett a dobo -
gón. Az első helyet Charles Jacobus, a
másodikat pedig Smith Streeter szerez -
te meg, a bronzérem Charles Brown nya -
kába került. A játék a krokett egy ame -
rikai változata, igen népszerű volt a XX.
század első felében, az optimista szóla -
mok akkoriban a század játékának ne -
vezték. A versenyszámot kemény ho mo -
kon vagy agyagon játszották, az 1880-
 as években lett divattá a tengerentúlon.

Motorcsónakverseny
A motorcsónakázás szintén csak

egyszer szerepelt az olimpiai játékok

között, az 1900-as versenyeken csak
bemutatták, míg hivatalosan az 1908-
 as londoni játékokon volt jelen. Bár az
egész verseny ideje alatt viharos szél
fújt, a rossz időjárási körülmények el -
le nére is befejezték a futamot.

Három kategóriában nevezhettek az 
országok: az „A” osztályban, ami egy
nyílt futamnak számított, a „B”-ben,
amelyen a két méter hosszúságot el nem
érő hajók és a „C”-ben, amelyen 6,5-8
méteres hajók indulhattak. Francia or -
szág nyerte az „A” kategóriát, a másik
kettőben pedig brit versenyzők dia dal -
maskodtak. A londoni játékok után a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy
döntött, hogy a vízi motoros verseny nem
illik a játékok sorába.

Lovas távolugratás
Ebben a sportágban a cél az volt,

hogy a ló – lovassal a hátán – minél tá -
volabb tudjon ugrani. Az 1900-as játé -
kokon 17 versenyző közül az Ex tra-Dry
nevű lovat megülő, belga színekben
induló Con stant van Langendonck nyer -
te a számot 6 méter 10 centis ugrásával. 
A források szerint a nézők és a ver seny -
bírók nem voltak megelégedve a látot -
takkal és a távolságokkal, továbbá nem 
tartották valami lenyűgöző számnak a
lovas távolugratást, így hamar kivették 
az olimpiai sportágak közül.

Egyéni szinkronúszás
Az első hallásra kissé különös sport -

eseményre összesen három olimpián ke -
rült sor: az 1984-es Los An geles-i, az
1988-as szöuli és az 1992-es barce lo nai
játékokon. Érdekes, hogy mindhárom
versenyen ugyanazon három ország ver -

senyzői álltak a dobogón: Egyesült Ál -
lamok, Kanada, Japán.

Akadályúszás
Ez a szokatlan úszóesemény igen

összetett, azonban rendkívül szóra koz -
ta tó is volt. Az akadályverseny és az ú -
szás kombinációjaként a versenyzők -
nek az úszás mellett egy, a víz felett lé -
vő rúdon kellett átmászniuk, majd né -
hány, egymás mellett ringatózó csó nak 
alatt átúszniuk.

A verseny a Szajnán zajlott, így a
rúd, a csónakok és a minél jobb idő -
ered mény mellett a sportág képvise lő -
inek az áramlatokra is komolyan oda
kellett figyelniük. Az 1900-as párizsi
olimpia volt az egyetlen a világjátékok
sorában, amelyen megrendezték a nem 
mindennapi eseményt, amelyet a gyors -
úszásban is diadalmaskodó, ausztrál szí -
nekben versenyző Fred er ick Lane nyert
meg.

Club swing ing
A sportesemény az olimpiai ritmi -

kus gimnasztika előfutára volt, amely -
ben a versenyzők kötelet, karikát, lab -
dát, szalagot és ütőket is használtak.
Összesen két olimpián lehettek szem -
ta núi a nézők a sportágnak: 1904-ben
és 1932-ben. Mindkét alkalommal az
Egyesült Államok versenyzői vehették 
birtokba a dobogó valamennyi fokát.
A zsonglőrködéssel ellentétben, ennél a
versenyszámnál az eszközök nem hagy -
ják el a sportoló kezét. Az olimpiai
bírók külön pontozták a versenyzők
technikáját és gyakorlatait is.

(mult-kor.hu)

Teleki Mag yar Ház

Idei felújítási terveink
Folytatódik a téglajegyek árusítása

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!
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In memoriam Tapsony Endre (2.)
Élt és tevékenykedett a XX. század első fe lében a Szamos-menti

Sü lelmeden egy refor mátus lelkipásztor, aki ezelőtt fél évszá zad -
dal, pontosabban 1966. augusztus 10-én hunyt el. De ki is volt a
,,szerény munkás” jelzőt viselő Tapsony Endre? 

- folytatás az előző lapszámból -

Színműírással is foglalkozott. Leg -
is mertebb színműve a „Fattyú”, mely a 
„Szélcsend a viharban” című elbe szé -

lése nyomán íródott. A korabeli szín -
házak közül a darabot bemutatták Ko -
lozsváron, Nagyváradon és Szatmáron
is. Írt más színműveket is, így a „Po -
lika”, „Dávid és Góliát”, „Sámson és

Delila”, „Lidércfény”, „Ősi per” cí mű -
e ket. Mikszáth Kálmán után átdolgozta 
- elsőként - a „Beszélő köntös”-t, mely -
nek kéziratát finoman mondva elsa já tí -
tották, s más név alatt rendezték ké sőbb
belőle a legelső színes mag yar filmet,
nagy anyagi és erkölcsi sikert aratva ve -
le.

Színműveit a mag yar főváros szín -
házai sorra utasították el mézes-mázos
bocsánatkérések közepette. (pl. a Nem -
zeti és a Madách színház), de ő nem
keseredett el, nem adta fel, járta a maga 
kis kitaposott útját, tudva azt, hogy szű -
kebb pátriájában, a Szilágyságban, Er -
délyben megbecsülik és olvassák alko -
tásait. Tagja volt a kolozsvári Báró Bánffy
György „Kéknefelejts” Dalirodalmi Tár -
saság vezetőségének az 1930-as évek -
ben. Orgonára zsoltárokat, tangó- és nó -
taszövegeket írt, melyeket dési barátja, 
Béczy Ernő zenésített meg. Nagy Ady-
 pártoló és tisztelő volt, levelezett a köl -
tő feleségével, látogatta az Érmind szen -
ten élő szülőket, s aktív tagja volt a zi -
lahi Ady-ünnepségeknek. Rá való em -
lékezésképpen olvassuk el szeretettel

(a II. oldalon - szerk. megj.) első világ -
há borús visszaemlékezéseinek a „mo -
za ik kockái” közül az egyiket.

Fóris Henrietta, Vicsai György

Péter Károly jegyzete:

Tücsök a szobámban
Egyetlen tücsök tartott ébren egész éjszaka. Egy,

csak egy tücsök volt talpon a vidéken, de az aztán
torka (vagy ina?) szakadtából ciripelt, pont az én
szobámban. A többiek valahol kint, az ablakunk a -
latt nótázgattak, de a termopán és benti társuk meggátolta, hogy valamit is
halljak kórusuk előadásából.

Ilyenkor, félálomban, remek gondolatok járkáltak a fejemben, mind-mind
a kis tücsökkel kapcsolatosan. Az első az volt, hogy rövidesen kibékülünk:
mo noton, unalmas zenéje nem sokára álomba ringat. Hát nem így volt, mert
ha jól odafigyeltem észevettem, hogy színes, változatos, érdekes a kis hegedűs 
zenéje: nem fújja mindig ugyanazt, ahogyan én elképzeltem. A második gon -
dolatom is még a békülékenység jegyében született: „a cigány akkor fütyül,
ha éhes, vagy fázik.” Tudtam, hogy az én fekete képű barátom fázni nem fáz -
hat, így elhatároztam, hogy adok neki valami ennivalót. De mit eszik a tü csök?
Tücsköt, bogarat, vagy válogatós, mint az egyik unokám? Föl kellett keljek (éj -
jel egy óra harminchárom volt), hogy megkérdezzem Google-t. Megkaptam a
választ, de konyhánkban lisztkukacot nem találtam, így hát ismét lefeküdtem.

Hajnali négy óra harmincnégy percig tizenegyszer játszottuk el azt, hogy ő 
akkor zendített rá, amikor én már félálomban voltam. Ekkor született meg a
következő említésre méltó gondolat, hogy ha megfogom, nem teszi zsebre, a -
mit kap. De nem tudtam megfogni.

Megbántam mindent kis tücsök, bocsáss meg amiért (füldugó helyett, pél -
dául) reggelre már csak egy végső megoldás kínálkozott eltávolításodra: a ro -
varirtó spray.

Ez a jegyzet a történetet követő éjszaka íródott, békeidőben. Remekebb is
lehetett volna, de állandóan hiányát éreztem egyfajta zenei aláfestésnek, ami
bizony most elmaradt, talán már örökre…

„Komoly leckét kaptunk
Nagybányától” 

Komoly leckét kaptunk Nagybányától – rea gált
a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Csoma Botond
arra, hogy múlt csütörtökön a nagybányai tanács 
ellenszavazat nélkül, egyöntetű igennel fogadta el
a város három nyelvű (román, mag yar, német)
meg nevezéséről szóló határozatát.

„Nagybánya a határozat elfogadásával zseniális lépést
tett az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím elnyerése fe lé”
– mondta az RMDSZ Kolozs megyei elnöke.

Mint ismert, négy város (Bukarest, Kolozsvár, Temes vár,
Nagybánya) versenyzik jelenleg a cím megszerzéséért, Te -
mesvár után pedig Nagybánya is jelezte, a multikul tura liz -
musnak akkor van értelme, ha azt tartalommal töltik fel. A
kulturális minisztérium szeptemberben dönt arról, hogy me -
lyik város lesz Európa kulturális fővárosa 2021-ben.

A kolozsvári helyi tanács RMDSZ-es tagja elmondta, kö -
vetendő példa lett számunkra az, ahogy Nagybányán zök ke -
nőmentesen, európai módon megoldották a többnyelvűség
kérdését: egyrészt azzal, hogy minden párt felzárkózott az ügy
mellé, kihúzták a nacionalista hangulatkeltés méregfogát,
más részt azzal, hogy az RMDSZ javaslatára a megbízott pol -
gármester nyújtotta be a tervezetet, jelezték, a kisebbségek
kérdése nem lehet politikai csatározás tárgya.

A nagybányai testület 21 igen szavazattal fogadta el  a vá -
ros három nyelvű megnevezésére (Baia Mare - Nagybánya
- Neustadt) vonatkozó határozattervezetet. „Úgy véltük, egy
olyan városnak, amely Európa kulturális fővárosa címre

pá lyázik, kötelessége komolyan venni az itt élő kisebbségek
jogait” – mondta a nagybányai tanács RMDSZ-es tagja,
Kovács Richárd megkeresésünkre.

A határozattervezetet nem az RMDSZ nyújtotta be, ha -
nem a polgármester i teendőkkel megbízott alpolgármester,
Marinel Rob. „Erre azért került sor, hogy jelezzük, ez el ső -
sorban nem egy politikai húzás, hanem fontos lépés a nor -
ma litás fele” – magyarázta a tanácsos.

Csoma Botond, aki gratulált a nagybányai RMDSZ-nek
és a helyi tanácsnak, a Maszolnak elmondta, nagyon reméli, 
hogy még ebben a mandátumban sikerül Kolozsváron is el -
érni a többnyelvű helységnévtáblák kifüggesztését.

Nagybánya lakosságának mindössze 10,3, míg Kolozs -
vár lakosságának a 16 százaléka százaléka vallotta magát
mag yar nemzetiségűnek a 2011-es népszámláláson.

(a maszol.ro nyomán)

2x2=5?
A netet böngészve találunk né hány

huncut levezetést, mely a fennti e red -
ményhez vezet. Aranyosak, meg mo -
solyogtatóak, s első látásra helye sek -
nek tűnnek, ám a részletekben ott a
finom banánhéj, mely elvezet min ket
a kívánt eredményhez. Aki nem ért a 
matekhez és a részletekbe merül, ne -
hezen veszi észre a megtévesztést.

Nincs ez másként a szellemi vi -
lágban sem. A népek sokszor nem
tudják, hogy humántudomány né ven
banánhéjakon taposnak, és igaznak 
tűnő részletekkel vannak elá raszt va,
miközben a mélyebb kérdésekben tá -
jé kozatlanok. Ebből született a fel vi -
lágosodás, a kommunizmus és a ná -
cizmus, de ez alól napjaink bál vány -
rangra emelt liberális demokrá ciá -
ja sem kivétel. Az irányadó gon dol -
kodók ígéretes meséi százmilliókat tet -
tek direkt vagy indirekt módon ál do -
zatokká, elbűvölve őket a magasra
emelt intellektuális felületességgel.

Korunk meséi közt nézelődve,
szem beötlő a sovinizmus, a bal ol da -
li elvtársak szimpatikus agy szüle mé -
nyei, legújabban pedig a Ferenc pá -
pa tevékenységét felületesen érté ke -
lő szekuláris eszmefuttatások. Ami
pedig a klasszikus felfogást illeti,
nagyszerűen fejti azt ki Szókratész:
„amit nem tudok, azt én bizony nem
tudom”.

De jó lenne ezt a kijelentését ki -
tűzni minden bejárat fölé! Sokat se -
gítene az ébredésben. Elő mozdí ta ná
az egészséges gondolkodást, és „u -
bor kákat” generálna a szalo nok ban, 
mert általa a „kellemetlen” elő tér -
be, a „fontos” pedig mérlegre ke rül -
ne. A kijelentés viszont nem „prog -
resszív”, vagyis nem „cool”. Ezért
egyesek az önigazoló magya rázato -
kat, különféle sejtetéseket vagy a re -
lativizmust követik, tudatlan ságuk -
ban – akaratukon kívűl – ismét helyt
adva a szomorú történelemnek.

- Minden relatív.
- Mondd, te ebben abszolút biz -

tos vagy?

Lőrinczi Lóránd



TAPSONY ENDRE:

A kis Borókai
Attól a perctől kezdtem el csodálni,

amikor, mint önkéntes tizedes, először
fogtam vele kezet a budzyni üteg ál lás -
ban s csodálom ma is, ha rágondolok. S 
bizony, sokszor gondolok reá. Mind -
annyiszor, ha nagyon szívenkarmol az
érzékenységekkel nem törődő élet. E -
lém idézem kicsi figuráját, hallgatom
mély bölcsességű, megfontolt monda ta -
it, belenézek egyenes, tiszta szemébe,
megmelegszem a lelke nyugodt mele -
gű tűzhelyénél és megcsendesedem. Pe -
dig milyen szürke, kis senkinek lát szott
az első pillanatra, ahogy ott ténfergett
egykedvűen a lombálcás ágyúk között, 
kopott ruhájában, gyűrött sapkájával, a 
kelleténél vagy négy számmal na gyobb
csizmájában. De amikor kedvesen, köz -
vetlenül szembefordult a bemutat ko zás -
ra, ahogy egy őszinte „szervusz”-szal
felém nyújtotta a kezét, megéreztem,
hogy nem múló hatással lép be az é le -
tembe a kis Borókai János; hogy több
lesz számomra, mint katonapajtás, mint
ideig-óráig való cimbora. Több is lett.
Mindent, amit ez a szó értékként ma gá -
ba ölel: barát. Barát az általam túllép -
delt rangján túl is; akkor is, amikor az ő 
önkéntes tűzmesteri sárga pertlijeire kül -
színes felsőbbséggel ragyogtak le az
én aranycsillagjaim.

Apró emberke volt az én barátom.
Formás kis alak ugyan, de olyan, mint
egy játékkatona. Csakhogy élő. A ko -
rát is nehéz lett volna eltalálni. Tizen -
hatévestől huszonötig minden élet kor -
ba beoszthatta volna az em ber a matri -
kulájának ismerete híján. De tényleg hu -
szonhároméves volt. Az önkéntesi évé -

ben érte a háború, éppen akkor, mikor
három hónap múlva elkövetkező le sze -
relését várta a kitüntetésesre számított
tiszti vizsga után. De bizony a tiszti vizs -
gából semmi sem lett, sem az önkéntes
társai egy futri exámenre kidukált had -
apródi előléptetésből; a kis Borókai Já -
nos mindjárt az első mozgósításkor ki -
repült, mint ágyúvezető tűzmester a harc -
térre, hogy állandósított altiszti rang gal
bandukoljon haza a végén is, megke res -
ni a padját a pesti Egyetem jogi karán.
Csak fél füllel hallotta meg, hogy miért 
éppen ő lett az önkéntes iskola hajó já -
nak kisorsolt-kivetett Jónása s hogy hasz -
talan reménykedik a gallérja a kadéti
aranypántok után a fronton is.

Érthetetlen volt előttem a bántó mel -
lőzés és szívből fájt, hogy mi, nála fi a -
talabb katonák, magunk alatt hagyo gat -
juk a kis Borókait, mind feljebb lép del -
ve a rangok létráján.

Faggattam ezerszer:
- Mi az oka, János?
De mindig kitért a felelet elől.
- Hát, tudod - válaszolt aztán végre

mégis, kis gúnyos mosollyal -, nem a -
karják velem elcsúfítani az osztrák- ma -
gyar ármádia nemeshajtású tisztikarát.

- Eredj, ne bolondozz!
- Így van! - mondta titokzatosan.
- Ne beszélj szamárságokat! Há nyan

vannak és lesznek tisztek, holott nem
nemesek! S kivált most, hogy háború
van. Tartalékosoknál különben is... Hi -
szen én se...

- Tudom - vágott közbe -, mindenki
lehet tiszt, csak az olyan nem, mint én.
Megbocsáthatatlan bűnöm van.

- Az önkéntesi iskolából? - tuda -
koltam rosszat sejtve.

- Nem. Nem loptam el senki pén zét, 
nem csináltam semmi becsület bevá gót.
Régebbről.

- Mondd már! Hát ilyen barát vagy?!
Rámnézett hosszasan. Kémlelte az

arcomat, a szememen át a lelkemet,
hogy vajon mondhatja-e? Azután el -
kezd te, kis sóhajszellővel indítva meg
a vallomás tehervonatát.

- Neked elmondom... De ne hidd,
hogy bánt ez a mellőzés! Egyáltalán nem.
Fütyülök rá, az egészre. Egyet sze ret -
nék csak, hogy épségben kerüljek haza 
innen, „büdös civil”-nek, ahogy ők mond -
ják. Az anyám végett. De magamért is,
hogy „megmutassam nekik”!

- Hát akkor mi a fenének hősködöl
itt? Miért vállalod a vacakabbnál vaca -
kabb helyeket? Emlékszel, a múltkor is
majdnem ottmaradtál a koropieci dom -
bon? S Jagielnicánál sem volt kicsi do -
log, alig bírtál visszalógni a körül ke rí -
tett „felderítőből”.

- Az más! - felelte. - Az becsület dol -
ga. Hidd meg, nem azért a rongyos „kis
ezüstért”, amit adtak. Utálom ezt az
egész esztelen, véres cirkuszt. De nem
akarom ingyen enni azt a rossz me ná -
zsit sem.

- Na, folytasd, nem zavarlak.
- Tudod - folytatta -, mindig azt hit -

tem, hogy az em ber csak a saját bű né -
ért felelős. A katonaság ébresztett rá,
hogy a máséért is...

Itt ismét rám pillantott s röpke pír
futotta el gyermekes arcát, ahogy kiej -
tette a nagy vallomást.

- Az anyja „bűnéért”.
Rámeredtem. Most meg már fehér

lett. A megdöbbent tekintetemtől.
- Így kell, hogy nevezzem: bűn - szólt

halkan. Mert „ők” is így nevezték. Már 
tudom, ez a neve annak a megté ve dés -
nek, vagy szerencsétlenségnek is, mi nek
gyümölcse egy fattyúhajtás élete... Íté -
let ez, a társadalom kegyetlen általá no -
sításának ítélete, amely nem keresi az
okot, nem fogad el mentséget, nem a -

kar irgalmasabb szót találni a tényre, ha -
nem ráhúzza az általánosító kegyetlen
nevet: bűn. Minden következ ményé vel. 
Csak éppen, hogy a metszőkését nem
veszi elő, hogy úgy tegyen a fattyú haj -
tás emberrel is, mint a kertész: lemet -
szeni, összetaposni. De helyette a ke -
gyetlen kegyelem minden megalázását 
végigpassziózza rajta...

- Remélem, hogy engem nem so -
rolsz „azok” közé...

- Tudom - intett le szelíden -, hogy
te nem ítélsz el, nem nézel le. Hiszen a -
zért mondom el neked. De hányat mer -
nél említeni a társaid közül, csak itt is,
akiknek ha elbeszélném... Mit elbe szél -
nem? Hiszen csodálom, hogy te nem tud -
tad még meg. Igaz, mindössze három
napja, hogy bevitték közéjük a priccse -
det. De majd meghallod tőlük is, majd
elkeheli neked a monoklis Herr von Ar -
rogantstein (jó nevet adtam neki, mi?),
csak lássa, hogy sokat komázol velem:
„Kéhlek, szép az a demokhatizmus, de
hogy egy udvahképes tiszt áhandóan egy
ahtiszttel, aki pháne egy bábaasszony
töhvénytelen gyeheke...!”

- Na, csak próbálja meg!
- Így van... Hiába, a nemes hajtás a

fő, a „von” és a „zu”. A szárazpataki és 
bürökbesenyői. Az mind mellékes, hogy
esetleg az öregedő agancságasbogas ko -
ronájának külszín árnyékában vélet le nül
a komornyik is beleoltogatott a család -
fába. Így van. Nem epéskedésből mon -
dom, de így van. A külszín hártya pa pi -
rosa védi meg a társadalom előtt a ne -
talán bajbakerülő „kutyabőrök” száza -
it... Valahogy azt ne gondold azonban,
hogy bánt ez a nevetséges, kan csal sze -
mű igazság, amit a társadalom oszt, kü -
lönösen pedig az ilyen Arrogant stei nek.
Nem... Volt idő, amikor bántott. Ma már
nem. Tőlem kevélykedhetik, aki akar.
Nem izgat. Sok fájó órába, évbe került, 
igaz, amíg kialakult bennem ez az é -
nemet kiegyensúlyozó filozófia, de már
az enyém, lerombolhatatlanul. Ami a
dolgom itt, csinálom, de azon túl füst
előttem, minden hülye előítélet, lené zés
és szánakozás. A „bábaasszony fattya” 
em ber lesz a maga erejéből, csak tehes -

se le ezt a fényes sarzsit a vitézi medá -
liákkal együtt s „kiengeszteli” a vilá -
got az anyja „bűnéért” és a maga e re -
dendő bűnéért. Ne féltsék.

Úgy néztem rá, mint egy óriásra...
Nőtt, nőtt előttem kis, szikár alakja, a -
hogy felvetette fejét, ahogy felpa rázs lott
szemében az akarat tüze, s felcsapott
hangjában az öntudat és önérzet ke mény -
sége. Nem a halálos sorsába beletö rő -
dő mártír nirvánás vonásai aláza tos kod -
tak az arcán, hanem a hősé, aki testén
túlnőtt, lelke erejének tudatában az É -
let meghódítására indul.

- Az élet nagyobb úr annál - mond -
ta -, semhogy szívességből úgy ala kul -
na, ahogy mi szeretnők. Megtanultam.
De rá kell kényszeríteni.

- S lehet?
- Megpróbálom!
... Amikor csak tehettem, mindig ve -

le voltam. Mit törődtem én azzal, hogy
görbe szemmel nézi valamelyik tiszt -
tár sam, hogy a mellőzött kis Borókai a
legjobb barátom, hogy megosztom ve -
le a porciómat s lépten-nyomon össze -
bújok vele. Fokozzanak le, gondoltam
lázadozva, ha nem tetszik. A közvetlen 
legfőbb úrnak, a kapitánynak, külön ben
sem volt ellene kifogása. S ha megis mét -
lődő eredménytelenséggel is, de min -
dent megtett Borókai tiszti előléptetése 
érdekében. Mert bárhová odaállíthatta, 
bármit rábízhatott, nyugodt lehetett, hogy
a legnagyobb esőben-hóban, he gyen-
 völ gyön, tűzön-vízen végrehajtja a pa -
rancsot, olyat is, amelytől lúdbőrözött
a háta egyes tiszturaknak. Tele is ag gat -
ta kárpótlásul a derék osztrák annyi csin -
gilingivel Borókai Jánost, hogy alig fért
el a szűköcske mellén... A háború vége 
szétdobált bennünket. Ki jobbra ment,
ki balra. Azt hittem, sohasem talál ko -
zom többé a szintén épségben haza ke -
rült kis Borókaival.

Találkoztam. Vagy három év múl tán.
Ott vitatkozott egy feketegálás csoport
közepén a pesti Egyetem aulája előtt.
Aznap avatták Borókai János urat, a
falusi bábaasszony törvénytelen fiát, a
jog- és államtudományok doktorává -
“summa cum laude”.

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

A terroristának is igaza van ?
Legutóbb arról írtam itt, hogy a Földön hét -

milliárd igazság van, ahány em ber, annyi igaz -
ság. Minden embernek igaza van a maga szem -
pontjából. Ez részemről egy ideje rendben is van,  
elfogadtam ezt a gondolatot.

Igen ám, csakhogy ezt a gondolatmenetet
folytatva, ez azt is jelenti, hogy a bűnözőnek, a
gyilkosnak, a terroristának is igaza van?

Igaza vane az őrült pilótának, aki dep resz -
szi ós szerelmi bánatában belevezeti a gépét az
Alpok hegyláncaiba, s ezzel magán kívül megöl
százötven embert?

S igaza vane az öngyilkos merénylőnek, aki
felrobbantva magát egy forgalmas helyen, soksok ártat lan em bert is magá -
val ránt a halálba?

Vagy igaza vane annak a terroristának, aki kamionját belehajtja az ün -
nep lő tömegbe, s ezzel több mint nyolcvan em ber halálát okozza?

S a példák sora szinte naponta bővül.
Ők, az elkövetők, minden bizonnyal úgy érezték, hogy igazuk van, helye -

sen cselekednek, sőt talán hősi cselekedetet hajtanak végre.
De az éremnek most is van egy másik oldala is.
Az öngyilkos merénylő egyrészt bűnöző, másrészt beteg, hiszen egy pszi -

chiáter szakorvostól tanultam, hogy az öngyilkosság a depresszió legsú lyo -
sabb állapota, a legsúlyosabb pszichés betegség.

Továbbá az emberiségnek vannak évszázadok, évezredek során kiala kí tott
kö zös értékei, például a világvallások közös értékei, a demokrácia, a huma niz -
mus, vagy egyszerűen az emberiesség értékei. Ezeket képviselhetjük mi mind -
nyájan mindennapi életünkben az emberellenes gondolatokkal szembe sze gül -
ve, azokat elutasítva.

Farkas Imre

Édes álom
Bizony már megtörtént, hogy nem

akart a szememre jönni. Forogtam
az ágyban. Kerestem a helyem, szá -
moltam, de csak fáradtabb és még
idegesebb lettem. Mint egy mai, mo -
d ern em ber, végül „felmentem a vi -
lághálóra” és ott kerestem választ a 
bajomra. Találtam is. Egy „spiri tu -
ális tanító”, aki magáról azt mond -
ja, ő „józan mag yar paraszt”, a kö -
vetkezőket tanácsolta: lefekvés előtt 
zuhanyozzunk le, ha van rá lehe tő -
ség, ha nem, egy lábmosás is meg -
teszi, csak félig-meddig töröl köz zünk
meg, úgy feküdjünk le. Rögtön arra
gondoljunk, hogy mi szépet adott ne -
künk a mai nap? Ha egyebet nem
találunk, legalább arra gondoljuk,
hogy szép kék volt az ég, vagy friss ü -
lést, életet adott az eső..., majd néz -
zük végig megbántott-e minket va la -
ki? Ha igen, bocsássunk meg neki,
és kimondhatjuk hangosan is, hogy
szeretlek. Ha mi bántottunk meg va -
lakit, bocsássuk meg magunknak, és 
kimondhatjuk megint hangosan: sze -
retem magam. Nem kell kacagni, ha 
magunkat nem szeretjük, a te rem -
tőn ket bántjuk meg.

Vizem és szép gondolatom van 
bőven, gondoltam, ki is pró bá lom,
hogyan működik a dolog.

Működött. Persze nehéz volt ki -
mondani azt a szót: „megbocsátok,
szeretlek”, még ha gondolatban is,
egy olyan embernek, aki kárt oko zott
nekem, de megérte. Jól aludtam, szé -
pet álmodtam, kipihentem magam.
Érdemes kipróbálni, ingyen van.

Zinner Oláh Ágnes.



 Fény derült a rejtélyre:
 kivégezték Wallenberget

(MTI) A mag yar zsidók tízezreinek életét megmentő svéd
diplo matát, Raoul Wallenberget Ivan Szerov volt KGB-főnök fris -
sen napvilágra került emlékiratai szerint a Szovjetunióban annak
idején felsőbb utasításra kivégezték – közölte a Háárec című iz -
raeli újság honlapja vasárnap, hozzátéve: ezzel magas rangú volt
szovjet illetékes első alkalommal ismerte be a diplomata meg -
ölését.

A második világháború vége óta
rejtély, hogy mi lett a sorsa az 1912-
 ben született svéd üzletembernek,
Raoul Wallenbergnek, akit 1944 nya -
rán a svéd külügyminisztérium Buda -
pestre küldött, hogy segítsen a mag yar
zsidóknak.

Az akkor harmincnégy éves svéd
embermentő diplomáciai védettséget
ígérő menleveleket osztogatott, ún. „vé -
dett” házakat hozott létre Budapesten,
amelyek lakóinak svéd állampolgár sá -
got és a háború utánra névlegesen be -
fo gadást ígértek Svédországba. Wal -
len berg a zsidó gyerekek ezreit is ott -
honokban védte, sőt olykor szemé lye -
sen – többször élete kockáztatásával –
mentett ki embereket Auschwitzba in -
duló transzportokból vagy halálme ne -
tekből.

Eltűnése óta foglalkoztatja a világot 
a rejtély, hogy vajon hová tűnt el, mi -
után 1945 január tizenharmadikán Pes -
ten egy orosz őrnagy elvitte magával.
Ettől kezdve sorsáról mindeddig csak
találgatások voltak.

Választ ad 
  a rejtélyre

A Háárec szerint a „Feljegyzések
egy bőröndből: a KGB első főnökének
– halála után 25 évvel megtalált – tit -
kos naplója” című, júniusban meg je -
lent új orosz könyv megoldást kínál
Raoul Wallenberg eltűnésének rejté -
lyére.

A KGB szovjet titkosszolgálat 1954
és 1958 közötti főnökének, Ivan Sze -
rovnak kéziratban lévő emlékiratai év -
tizedekig egykori nyaralójának, dácsá -
já nak egy titkos falában rejtőztek,

ahonnan négy évvel ezelőtt kerültek
elő egy átépítés során.

Ivan Szerov naplójában azt állítja,
hogy a svéd diplomatát felső parancsra 
kivégezték.

Ivan Szerov könyvében ezt írja:
„semmi kétségem, hogy Wallenberget
1947-ben kivégezték”. Emellett azt is
megjegyzi: Viktor Abakumov, a szov -
jet titkosrendőrség egykori főnöke azt
állította, hogy egyenesen Sztálinnak,
valamint Molotovnak, a második vi lág -
háború idején regnáló szovjet kül ügy -
miniszternek a parancsára végez tek ve -
le. Szerov szerint ezt állította ki hall ga tá -
sán az 1954-ben kivégzett Aba kumov.

Holttestét elhamvasztották
Szerov frissen nyilvánosságra ke -

rült naplójában azt is rögzítette, hogy
betekinthetett Wallenberg személyes
dossziéjába – melynek létezését a
szov jet hatóságok évtizedekig tagad -
ták – és abban egy olyan iratot látott
két hivatalnok kézjegyével ellátva,
amely szerint Wallenberg holttestét el -
hamvasztották.

Emlékirataiban mindössze hat ol -
dalt szentelt a Wallenberg-ügynek, mi -
után Sztálin utódja, Nyikita Hruscsov
megkérte, hogy vizsgálja ki az elrabolt
svéd diplomatával történteket. Szerov
azt is megírta, hogy nem sikerült rész -
leteket megtudnia Wallenberg halálá -
nak körülményeiről, és nem talált bi -
zo nyítékot arra, hogy kém lett volna.

Korábban a szovjet hatóságok azt
állították, hogy Wallenberg 1947-ben
a börtönben meghalt, de ezúttal egy
egykori illetékes egyértelműen azt ál -
lít ja, hogy nem természetes halállal
halt meg, hanem megölték, noha a ki -
végzéséről határozó parancs egykori
okát továbbra sem jelöli meg.

Nem derült fény 
  halálának körül ményeire

1957-ben a Szovjetunió akkori fele -
lősei azt állították, hogy Wallenberg
szívrohamban életét vesztette, majd
1991-ben, a Szovjetunió összeomlása
után egy svéd–orosz vizsgálóbizott sá -
got alakítottak halála körülményeinek
feltárására.

Ennek a bizottságnak a 2000-ben
nyilvánosságra hozott jelentése azon -
ban végül nem derített fényt a tör tén -
tekre, viszont azt állította, hogy a rej -
téllyel kapcsolatos korabeli iratokat
meghamisították vagy megsemmi sítet -
ték.

A vészkorszakban végrehajtott hős -
tetteiért 1966-ban a jeruzsálemi Jad
Va sem Holokauszt Emlékintézet a Vi -
lág Igaza kitüntetést adományozta Wal -
lenbergnek, akinek hollétéről akkori -
ban semmit sem lehetett tudni.

Véletlenül bukkantak 
  a naplóra

A napló napvilágra kerülése is re -
génybe illő: Vera Szerova, Ivan Sze -
rov egyetlen unokája megörökölte
nagy apja dácsáját, és négy évvel ez -
előtt elkezdte felújítani az épület ga rá -
zsát. A kőművesek egy fal lebontá sa -
kor bukkantak a kéziratra, néhány el -
rejtett, papírokkal teli bőröndre.

Egy orosz könyvkiadó hatszázhar -
minckét oldalas könyvben jelentette
meg a volt KGB-főnök emlékiratait, és 
egy kis hadtörténeti múzeumban ki ál -
lítás is nyílt az anyagból.

Szerov később a KGB éléről a kato -
nai hírszerzés vezetéséhez került, majd 
karrierje megtört, amikor egyik be osz -
tottjáról kiderült, hogy nyugati kém
volt. 1990-ben, nyolcvannégy évesen
hunyt el szívinfarktusban.

Hetvenegy éve dobtak atombombát
Hirosimára

(MTI) Egyperces néma csenddel emlékeztek meg Hirosimában helyi idő
szerint szombaton reggel 8 óra 15 perckor arról a pillanatról, amikor az Enola
Gay nevű amerikai B–29-es bombázó fedélzetéről 1945. augusztus 6-án
atom bombát dobtak a japán városra.

A megemlékezés alkalmából mintegy 50 ezer em ber gyűlt össze a hiro si -
mai Béke Emlékparkban, nem messze a robbanás epicentrumától. Macui Ka -
zumi, Hirosima polgármestere a rendezvényen azt mondta, a világ vezetői -
nek követniük kellene Barack Obama amerikai elnök példáját, és első kézből
kellene megismerniük a nukleáris fegyverek okozta pusztulást.

Obama hivatalban lévő amerikai elnökként elsőként látogatott el május
27-én a japán városba, hogy lerója tiszteletét az atomtámadás 140 ezer áldo -
za ta előtt. Közülük több ezren a bombatámadás pillanatában vesztették életü -
ket, és nagyon sokan haltak meg évekkel később a sugárzás miatt.

Három nappal a hirosimai atomcsapást követően egy másik japán várost,
Nagaszakit ért hasonló támadás, ez utóbbi helyen a robbanás 74 ezer em ber
halálát okozta.

A szörnyű pusztítás nyomán Japán feladta a harcot: 1945. augusztus 15-én 
Hirohito császár bejelentette a szigetország kapitulációját. A történészek
mind a mai napig vitáznak arról, hogy szükség volt-e a két támadásra. Az
egyik oldal szerint igen, hiszen így sikerült megmenteni rengeteg amerikai
katona életét, akik elestek volna, ha szárazföldi támadást kell indítani Japán
el len. Mások viszont azt állítják, hogy a szigetország már mindenképp közel
állt a kapitulációhoz, s ez az atomtámadás nélkül is bekövetkezett volna.

Galambok repülnek a Hirosima elleni amerikai atomtámadás 71. évforduló já -
nak alkalmából tartott megemlékezésen a hirosimai Atombomba-kupola előtti
Béke Emlékparkban 2016. augusztus 6-án.     Fotó: Ota Kijosi / MTI / EPA

 Ismét Szatmár
 megyében
 a legalacsonyabb
 a születéskor
 várható 
 élettartam

Az Országos Statisztikai Intézet 2015-ös adatai szerint is Szatmár, Călăraşi,
Giurgiu és Tulcea megyében a legalacsonyabb a születéskor várható élettartam
Romániában. Szatmár megye évek óta a sereghajtók között van, az itt lakók átla -
gosan 73 évig élnek, ami 4 évvel marad el a bukaresti és Vâlcea megyei leg -
magasabb élettartam mögött. 

Magasabb, 76 év a várható élettartam Kolozs, Brassó és Szeben megyében is. 
Azokban a megyékben, ahol több a falu, alacsonyabb a várható élettartam,

mondta a Ziarul Financiarnak Mar ian Preda, a Bukaresti Egyetem szociológusa.
Szatmár megyében alig volt változás 1990 óta, amikor utolsó előtti helyen voltak 
67 évvel. Az átlagéletkor világszerte nőtt az elmúlt 20 évben. (transindex) 



Google Sheep View:
megunták várni a

Google-autót, birkákra
szereltek kamerát a
Feröer-szigeteken

Nem vártak tovább a Google-ra a
Feröer-szigetek lakói, hogy a Street
View szolgáltatáshoz feltérképezze az
atlanti-óceáni szigetcsoportot, birkák
segítségével - Sheep View 360 néven -
saját maguk készítenek helyi “utca ké -

pe ket”. Egy helyi birkapásztor és a tu -
risztikai hivatal egyik munkatársa, Du -
ri ta Dahl Andreassen alkotta speciális
hám segítségével egy kicsiny vállal ko -
zó csoport 360 fokos kamerákkal sze -
relt fel öt birkát, hogy elvégezzék a
láb munkát a helyi utcaképek megal ko -
tásához. Miközben a birkák a szigeten
vándorolnak és legelnek, folyama to -
san küldik a felvételeket a GPS-koor -
dinátákkal Andreassennek, amelyeket
ő feltölt a Google Street View-ra. “Itt a
Feröer-szigeteken saját módsze reink -
kel dolgozunk. Tudván, hogy kicsik
va gyunk, a Google pedig egy válla lat -
óriás, úgy éreztük, hogy ezt az utat kell
járnunk” - idézte Andreassent a The
Guard ian. Eddig a Sheep View-cso -
port nak az egyik sziget öt településéről 
sikerült panorámaképeket készítenie,

sőt még 360 fokos videót is forgattak.
A Feröer-szigeteken 49 188 em ber él
és 80 ezer birka legel. A Sheep View-
 csoport nemcsak a szigeteket akarja
reklámozni ily módon a látogatóknak,
hanem rá akarja bírna a Google-t arra,
keressék fel hazájukat és fejezzék be a
feltérképezést. (mti)

Lakható volt a Vénusz
A Vénusz környezetére ma már vé -

letlenül sem illik az emberbarát jelző:
szinte egy csepp víz sincs a bolygó fel -
színén, ellenben a légkör többsége
szén dioxidból áll, és az átlaghőmér -
sék let 460 fok környékén mozog. Egy -
kor viszont akár emberek is élhettek
volna a bolygón a NASA tudósai sze -
rint. A kutatók klímamodellek segítsé -
gével számolták ki, hogy a Vénuszon
egykor volt egy sekély óceán, valamint 
az emberi életre alkalmas hőmérséklet
– közel kétmilliárd éven keresztül. A
légkör kilencvenszer vastagabb, mint a 
Földön. A kutatók szerint ez a két boly -
gó különböző forgási sebessége miatt
alakulhatott ki így. Ennek köszön he -
tően egy nap a Vénuszon 117 földi
nap pal egyenlő, mivel a Vénusz jóval
lassabban forog a tengelye körül. Egy -
kor azonban a bolygó légköre a mai
Földére hasonlított - írja az Indepen-
 dent. A NASA már az 1980-as évek -
ben bizonyítékokat talált arra, hogy a
Vénuszon valaha volt óceán. A bolygó
közelebb van a Naphoz, mint a Föld,
ennél fogva pedig jóval több napsütés
is éri. Ennek hatására az óceán vize
elpárolgott, a vízmolekulák hidrogénre 
és oxigénre bomlottak az ultraviola
sugárzás hatására, a hidrogén pedig az

űrbe szökött. Miután nem maradt víz a
felszínen, a széndioxid beépült a lég -
körbe, beindult az üvegházhatású gá -
zok termelése – és így született meg a
mai, elviselhetetlenül perzselő hőség a
Vénuszon. (faktor)

Jöhet az önmagát
gyógyító ruha

Elszakadt a nadrág, felfeslett a ha -
risnya, foszlik a pulóver? Csak bele -
tesszük a csodazselébe, és meggyó -
gyul. Amikor valamilyen sérülést szen -
ved a ruházatunk, jó esetben megja vít -
juk mi magunk (ha értünk hozzá),
meg javíttatjuk mással (ha van rá pén -
zünk) vagy veszünk újat (ha van még
több pénzünk). Rosszabb esetben kidob -
juk és bosszankodunk. Szerencsére
nem csak nekünk vannak ilyen problé -
máink, hanem tudósoknak is, akik már
dolgoznak a megoldáson. A PennState
Uni ver sity kutatói egy olyan “csoda -
zse lé” előállításával kísérleteznek,
amely összeforrasztja a ruhák alap -
anyagait. A baktériumokat és élesztőt
tartalmazó folyadék laboratóriumi kö -
rülmények között működőképesnek
tűnik. Melik C. Demirel kutatómérnök
szerint a hagyományos textil alapú
szö veteket képes jó hatásfokkal “ösz -
sze ragasztani” az anyag, bár igazából a 
dolognak nincs sok köze a szoros ér te -
lemben vett ragasztáshoz, inkább egy -
fajta öngyógyító folyamatként írható
le. Ahogy látható, a folyamat nem is túl 
bonyolult: tegyük egymásra és szorít -
suk össze a szétszakadt anyag széleit,
majd pár csepp a varázslöttyből, meleg 
víz, néhány perc, és kész. Ugyan a vég -
eredmény még kissé “sorjás”, tehát
nem varratmentesen gyógyul meg a sé -
rülés, de a befoltozott szövet erős ma -
rad és hajlékonyságát sem veszíti el.
Az eljárás lényege, hogy a speciális
anyag a szétszakadt szálak között
pozitív és negatív töltésű polielektrolit
bevonatot képez, amely segíti a szálak
összefonódását és öngyógyulását. A
ku tatók egyes tintahalakban találtak
hasonló anyagot, amely az állatok tes -
tének öngyógyításáért felel, innen jött
az ötlet. Az viszont még a jövő zenéje,
mikor lesz a csodalötty a boltok pol -

cain a mosószer és az öblítő mellett, a
kutatóknak most az anyag labora tó riu -
mi előállítását kell megoldaniuk, vala -
mint annak pontosítását, hogy milyen
szövetekhez milyen pontosan össze ál -
lítású zselét érdemes használni.

Egy a kétmillióból:
világító kék színű rákot

fogtak
Izgalmas meglepetésben volt része

egy massachusettsi halásznak, aki egy
két kilós, jól megtermett zafírkék színű 

rákot talált hálójában. A férfi már 35
éve halászik, ez a második különleges
fogása. A különleges kék színű rák na -
gyon ritka, kétmillió példányból csak
egyetlen ilyen színű fordul elő. Miután 
kifogták, gondosan beletették egy hű -
vös tartályba, nehogy baja essen. A
rákok közül a sötétebb, barnás-zöldes
színű példányok az elterjedtebbek, így
szinte világít közöttük a különleges
pél dány zafírkék színe. Wayne Nicker -
son, a szerencsés halász hétfőn fogott
zsákmánya már a férfi második kék
rákja. Valójában nem lehet tudni, mek -
kora az esélye az ilyen különleges rá -
kok kihalászásának. Eddig az “egy a
kétmillióból” teória terjedt el, de ezt
ko rántsem lehet tudományos elmélet -
nek hívni – mondta a Maine Egyetem
Rákkutató Intézetének ügyvezető igaz -
gatója még májusban, mikor két kék
példányt is kifogtak. A különleges rá -
kok kék színét egy genetikai rendelle -
nesség okozza, amely arra ösztönzi az
állatok szervezetét, hogy egy bizonyos
fehérjéből többet termeljen, mint a
többiből. (hirado)

Balzac tollából
VÍZSZINTES: 1. A gondolat első

része. 13. Az Olt latin neve. 14. Almát
szárít. 15. Ománi és szaúd-arábiai gkj.
16. Beékel! 17. Folyékony közegű,
kolloid diszperz rendszer. 19. Szoba -
ku tya. 20. Római számok; összesen:
11. 22. Némán elér! 23. Talmi. 24. Az
érem előlapja. 25. Kétségtelen (biz.).
27. Im port olaj! 29. ... az éjjel (Kosz to -
lányi). 30. ... mark; védjegy. 32. Fagy -
laltot evő. 34. ... Paulo; brazil nagyvá -
ros. 36. Tanács (ném.). 37. Házikó. 39.
Szegecs. 41. Elek! 42. Sertésszállás.
44. Hegyi kecske. 45. Patak lesz belő -
le. 47. A menet része! 49. A civilizáció
bölcsője. 51. Ittrium és nátrium vj. 53.
Kaluga folyója. 55. Egykor vár volt.
57. Japán város. 59. A kocka része. 62.
Rajta ...; ő következik. 64. Épület -
szárny. 66. Jelentéktelen, kisszerű. 67.
A malária ellenszere. 69. Némán síró!
70. Beárad! 72. Sugaras égitest! 73.

Szerves gyök. 74. Bánatos, levert. 77.
Villaágak! 78. Régi súlymérték. 79.
Szakember (arg.). 80. Építész (Ignác).

FÜGGŐLEGES: 2. Kőzetekben
kőolaj és földgáz felhalmozódására al -
kalmas réteghajlat. 3. Kettő eléugrik!
4. Német tévécsatorna. 5. Börtön
(ang.). 6. Budai hegy. 7. Szárazság. 8.
Beszél. 9. Só (lat.). 10. Zloty (röv.). 11. 
...-volens; kénytelen-kelletlen. 12. Az
Északi-tengerbe ömlő, belga folyó. 13. 
A gondolat befejező része. 18. Arany
(sp.). 19. A fővonal része! 21. Vályú.
24. A nitrogén régi neve. 26. Kissé hi -
deg! 28. Finnugor népcsoport. 29. Ide -
gen (ang.). 31. Innen máshova. 33.
Szeráf. 35. Rangjelző szó. 38. Gogol
elbeszélése. 40. Vonalzóféle. 43. Pari -
pa. 46. Francia szobrász (Auguste). 48. 
... ipso; eleve. 50. K-mezon. 52. Ka -
kaószemek! 54. Bar ce lona lakója. 56.
Indián szellem. 58. Négyszemélyes
kártyajáték. 60. Long play (röv.). 61.
Szigetcsoport a Tirrén-tengerben. 63.
Svéd és izraeli gkj. 65. Terepjáró már -
ka. 68. Állatot ellát. 69. Úr meg szó -
lítása Japánban. 71. Tarol. 74. Fában
perceg! 75. A gumiülés része! 76. Uru -
guayi, luxemburgi és spanyol gkj. 79.
Színszélek! 81. Pont a szélein!
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A bíróságon a bíró:
- Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos

ki akarja lökni az anyósát az ablakon?
Vádlott:
- Mert láttam, hogy egyedül is boldogul vele!

***
Három professzor megbeszéli, hogy kipróbálnak

egy nudista strandot. Vígan napozgatnak, újságot ol -
vasnak, mikor ijedten felkiált az egyik:

- Ajaj! Itt jön Molnárné a fizika tanszékről!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyékuk elé te -

szik az újságot, a harmadik professzor viszont a fe jé -
re. Üdvözlik Molnárnét, majd miután távozott, meg -
kérdezik a harmadiktól:

- Te, hogyhogy a fejedre tetted az újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem ál -

talában az arcomról ismernek meg!

***
A zsúfolt villamoson egy idős hölgy megböki a

kalauz oldalát, és megkérdezi:
- Bocsánat, ez a Vígszínház?
- Nem, asszonyom, ez a bordám.

***
- Ott jön a világ leggyorsabb embere!
- Hol?
- Ott megy.

***
Kovácséknél hármas ikrek születtek. Amikor az

ötéves Évike meglátta a kistestvéreit, így szólt:
- Apu, mind itt marad, vagy csak kiválasztásra

küldték őket?
***

Kovács boldogan meséli ismerősének:
- Képzeld, a feleségemnek tízévi házasságunk u -

tán fia született.
- Gratulálok! - feleli Szabó. - És ki a fiú apja?
Kovács méregbe gurul, és pulykavörösen ordítja:
- Micsoda szemtelenség. Hogy kérdezhetsz ilyet?
- Nem értem, miért vagy olyan dühös? - igyek -

szik Szabó lecsillapítani. - Azt hittem, tudod.

***
Csörög otthon a telefon, a feleség rohan, de a férje 

gyorsabb nála. Felkapja a kagylót, majd mérgesen
lecsapja.

- Ki volt az? - kérdezi tőle a feleség.
- Valami környezetvédő lehetett, mert azt kér dez -

te, tiszta-e a levegő?

***

Először utazik a székely bácsi a repülővel. Kér de -
zi a stewardestől:

- Mondja, kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő
mindenkinek?

- Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így
mi nem tartunk ejtőernyőt!

- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott
mégis mindig van mentőcsónak..., pedig, gondolom,
úszni többen tudnak, mint repülni!

***
Egy férfi odamegy a boltban egy fiatal, csinos nő -

höz:
- Bocsánat, hölgyem. A feleségem itt van valahol 

az áruházban, de sehol sem találom. Beszélgetne ve -
lem pár percet?

- Miért?
- Mert ahányszor elkezdek társalogni egy fiatal nő -

vel, a feleségem pár percen belül mindig megjelenik.

***
- Uram, önt feltétlenül meg kell műteni.
- Azt már nem, doktor úr! Inkább meghalok!
- Nézze, az egyik nem zárja ki a másikat.

***
A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja,

hogy Miska bácsi, mint mindig, most is tök részeg.
-  Miska bácsi, mikor szokik végre le az alko hol -

ról?
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késő.
- Akkor még ráérek...

***
A tanár így szól az osztályhoz:
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kár -

tyáznának, mint akik a középső padokban alszanak,
akkor az első padokban ülők tudnának figyelni!

***
Vízirendőröknél sorozás van, néhány újonc eljut

a gyakorlati feladatokig. A főtörzs oda állítja az első
jelöltet az úszómedence széléhez, és utasítja:

- Na, Kovács jelölt! Most azonnal ússzon le két -
száz métert!

Mire az:
- Na de főtörzs! Ez a medence nincs is olyan mély!

***

Az egyik színtársulat művésznője gyermekkori él -
ményeiről tart elő adást:

- Már ötéves kislány koromban is szerettem lo -
va golni. Folyton a kis pónilovamon nyargalásztam.

- Figyeld - súgja oda ellenlábasa szomszédjának -,
már megint fiatalítja magát.

- Miért?
- Pónilovat mondott mammut helyett.

***
Az autószerelőnek panaszkodik a tulajdonos:
- Ha kanyarodom, mindenféle furcsa koppanás

hallatszik a kocsi hátuljából.
A szerelő megy egy próbakört, és tényleg hallja a

furcsa hangot. Ha balra kanyarodik, akkor jobb ol -
dalról, ha jobbra kanyarodik, bal oldalról. Felnyitja a 
csomagtartót, majd visszaviszi az autót a tulajnak:

- Szerintem meg fog szűnni a kopogás, ha ki ve -
szi a csomagtartóból a tekegolyót.

***
Pistike koncert előtt szépen előveszi a hege dű to -

kot, majd kinyitja, de látja, hogy egy fegyver van
benne.

Felkiált:
- Na, el tudom képzelni apámat a bank előtt a he -

gedűvel...
***

A szobapincér a reggeli maradékát pakolja össze
a szobában.

- Hozhatok még valamit, uram? - kérdezi a ven -
dégtől.

- Nem, köszönöm! - feleli a férfi.
A szobapincér ekkor észreveszi, hogy az ágyban

fekszik egy nő is.
- És valamit a feleségének? - kérdezi.
- Hmmm, nem rossz ötlet - mondja a vendég. -

Legyen szíves, hozzon egy képeslapot.

***
- Pincér! Egy légy úszkál a levesemben!
- Na ne csinálja már, uram! A legyek nem is tud -

nak úszni!
***

A kiskatona kimenőt kér az őrmestertől:
- Ha kitalálod, melyik szemem van üvegből, kapsz

kimenőt.
- A jobb! - mondja a katona.
- Honnan tudod?
- Abban csillog némi értelem...

***
- Uram, fordítva tartja az újságot - figyelmezteti

az egyik utas a villamoson a másikat.
- Tudom, de csak így láthatom a kedvenc foci -

csa patomat az első helyen.

***
A villanyszerelő bemegy az intenzív osztályra és

felkiált:
- Nagy levegőt! Biztosíték csere!

***
Barátnők egymás között: 
- Imádom a természetet! 
- Azok után, amit művelt veled?

Útmenti árusok

Megkülönböztető jelzést használó gépjár mű

- A mi autónkban itt van az anyósülés. ha
velünk akar jönni nyaralni, akkor beleül.
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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 Erdé lyi
Kárpát-Egyesület kiadványa, a
2017-es falinaptár. Em ber a termé -
szetben – ez volt a téma, és a fényképezés ked ve lői számos fotográfiával mu -
tatják be, milyen mesevilágban is él az erdélyi em ber. Beszélnek a képek nagy
gazdagságról, melyek mind-mind az embernek lettek teremtve, hogy gyö nyör -
ködjön 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 rögzí tet -
ték, hogy a lélek befogadhassa. Ez tükrö ző -
dik vissza a képek címválasztásában is, így
járhatunk a felhők fölött, láthatunk ab la kot
a sziklában, tapasztalhatjuk meg a ré gi idők 
békességét. És aki itt jár, így él, an nak édes
lesz minden teher. Gyere, súgjak valamit! – 
szól az egyik cím, és súgjuk mi is a kiadó
nevében: ha igazi értékre vágysz, ha minő -
ségi ajándékkal akarod meglepni szeret tei -
det, e falinaptár a legjobb választásod.

Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

Megjelent az
Erdélyi Gyopár idei
negyedik lapszáma

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.

A világ legegészségesebb ételei
Azzal már régóta tisztában vagyunk, hogy a zöldségek és gyü -

mölcsök alapvető fontosságúak az egészséges étkezés szempont -
jából. De vajon melyek azok, amelyeket bátran nevezhetünk a
legegészségesebbnek?

Jennifer Di Noia, a Wil liam
Pat er son Uni ver sity kutatója lis -
tá ba szedte a zöldségeket és gyü -
mölcsöket, mégpedig abból a
szem pontból, melyikük tartal maz -
za a legtöbb tápanyagot.

Egészen pontosan 17 táp -
anyag alapján választotta ki a
leg jobbakat, ezek: kálium, rost,
fehérje, kalcium, vas, tiamin, ri -
bo fla vin, ni a cin, folsav, cink, va -

la mint az A, B6, B12, C, D, E és K-vitaminok. Az általa összegyűjtött zöldségek
és gyümölcsök legalább 10 százalékban (esetenként akár 100 százalékban is)
tartalmazzák valamely tápanyagból az em ber napi szükségletét.

Magasabb értéket kaptak azok az élelmiszerek, amelyek bár kevesebb ka ló -
riát tartalmaznak, de abból a szervezet többet tud felhasználni, ami sokkal haté -
konyabb az egészség szempontjából.

Noha minden embernek más az étrendi igénye, a listán szereplő élelmiszerek
azonban szinte mindenkinek megfelelő tápanyagot jelentenek, ezért tökéletesen
beilleszthetőek a mindennapi étkezésekbe. Lássuk tehát a listát tápanyag szem -
pontból növekvő sorrendben: 41. Grape fruit (fehér); 40. Édes burgonya; 39.
Póréhagyma; 38. Földi szeder; 37. Répa; 36. Svéd karórépa; 35. Grape fruit (ró -
zsaszín); 34. Lime; 33. Narancs; 32. Sütőtök; 31. Retek; 30. Eper; 29. Jégsaláta;
28. Citrom; 27. Paradicsom; 26. Sárgarépa; 25. Káposzta; 24. Karfiol; 23. Kara -
lábé; 22. Újhagyma; 21. Kelbimbó; 20. Tök; 19. Brokkoli; 18. Borsmustár; 17.
Kaliforniai pa prika; 16. Pitypang zöldje; 15. Kelkáposzta; 14. Metélőhagyma;
13. Endívia; 12. Mustár zöldje; 11. Fehérrépa zöldje; 10. Takarmánykáposzta; 9. 
Római saláta; 8. Petrezselyem; 7. Fejes saláta; 6. Cikória; 5. Spenót; 4. Répa
zöld je; 3. Répa; 2. Kínai kel; 1. Vízitorma. (hazipatika.com)
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APRÓHIRDETÉSEK

• 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.

• Keresem azt a kedves, megbíz ha tó
és gyermekszerető nagybányai fiatal
lányt, vagy asszonyt (egész 45 éves kor ig), 
aki szívesen vigyázna a két kis u no -
kámra. Pro gram: 10 órától 17 óráig. Fi -
zetés: megegyezés alapján. Telefonszám:
0744-615 546

• Két éves gyermek mellé magya rul
beszélő hölgyet keresünk. Érdek lőd ni a
0751-131 329-es telefonszámon.

JÓKÍVÁNSÁG

FÓRIS HENRIETTÁNAK, az én
kis „sasfiókámnak” születésnapja al -
kalmából nagyon sok boldogságot és
főleg sikereket kívánok a jövőbeni é -
letében. Hajrá, Heni!

Sok szeretettel és tisztelettel Vi csai
György, „az öreg sas”.

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel, ám
Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa és déd -
nagyapa
SEBESTYÉN KÁROLY LÁSZLÓ

84 évesen hosszas szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk temetése 2016 au -
gusztus 17-én volt.

Mindenkinek köszönjük, aki u tol só
földi útjára elkísérte, sírjára ko szo rút
és virágot hozott és bána tunk ban osz -
tozott. Szomorú az út, mely sí rod hoz
ve zet, hol megpihent a te jóságos szí -
ved. A fájdalomtól megtört szívű bá -
natos család.

Szomorú szívvel tudatjuk mind a -
zokkal, akik szerették és ismerték, hogy
szerettünk

IRING PÁL
Életének 69. évében örökre itt ha -

gyott minket. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megtört szívvel búcsúzunk osz tály-
és iskolatársunktól

IRING PÁLTÓL
A nagybányai 1. sz. Líce um 1964-

 ben végzett XI. E, F, G osztályok volt
mag yar tagozatos diákjai.

Nyugalma legyen csendes!

MEGEMLÉKEZÉS

A szinérváraljai Elméleti Líceum
1966-ban végzett Mag yar tagozatos
véndiákjai az 50 éves érettségi talál -
kozójuk alkalmával kegyelettel adóz -
nak elhunyt egykori tanáraik (Mik lós -
sy Pál, Páska László, Polgári Klára,
Thurmann Jenő), valamint osztály tár -
saik (Balogh Zsuzsanna, Báthory An -
na, Mezei Tibor, Smotzer László) em -
lékének. 

Az örök világosság fényeskedjék
nekik! Nyugodjanak békességben!

Szomorú szívvel, de Isten aka ratá -
ban megnyugodva emlékezünk arra az
1 évvel ezelőtti napra, amikor a sze re -
tett férj, apa, após, nagyapa, a szinér -
váraljai születésű

CZOMPA MIKLÓS
örökre eltávozott az élők sorából.

Emlékét őrzi felesége Margit, fia Szil -
veszter, lánya Tímea és család jaik.

NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

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

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé -
günk részei. Értékes információ -
kat kapha tunk az adott kor fotog rá -
fiai látás módjáról, építészetéről. Ne 
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szel -
lemi kin cseket. Őrizzük meg gyűjte -
mé 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.

Nyírbátor
2016. augusztus 24.

Vásárosnamény
2016. szeptember 1.

Nyíregyháza /
állatkert

2016. szeptember 21.

0747017580
CSOMA BEA

GYÓGY TOR NA – A vasárnap kez -
dődő néptánctábor miatt a jővő ked den
ELMARAD!

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

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!

Tersánszky Könyvtár

a Teleki Mag yar Házban

Augusztusban ZÁRVA!

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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Megvan az első román
arany a riói olimpián 

Románia is feliratkozott az aranyérmes országok listájára a Rio de 
Janeiró-i olimpián: a női párbajtőrcsapat 44-38-ra győzte le Kínát
péntekre virradóra. A román küldöttség a férfi teniszpáros telje sít -
ményének is örülhetett, hiszen Horia Tecău és Florin Mergea dön -
tőbe jutott (és szerzett ezüstérmet).

Hat napot kellett várni az első ro má -
niai éremre a riói ötkarikás játékokon,
ám az mindjárt a legfényesebb lett:
az Ana-Maria Popescu (Brânză), Si mo -
na Gherman, Simona Pop és Loredana 
Dinu alkotta női párbajtőrcsapat nem
talált legyőzőre az ötkarikás játé ko -
kon. A negyeddöntőben aranytussal ver -
ték 24-23-ra az Egyesült Államok vá -
lo gatottját, a négy között pedig az o -
roszokat múlták felül 45-31-re.

A kínaiak elleni döntőben három

asszó után 9-6-ra vezetett Románia, ám
hiába zárkóztak fel az ázsiaiak (10-9),
Popescu, majd Gherman alaposan meg -
növelte az előnyt (21-14), de a tartalék
Dinu is „hozzátett” (24-16). Ezután hi -
ába kerültek közelebb a kínai párbaj tő -
rözők, Ana-Maria Popescu, a 2008-as
olimpia ezüstérmese parádés vívással be -
fejezte az összecsapást (44-38).

Románia negyedik elsőségét sze rez -
te meg vívásban az olimpiák törté ne té -
ben, és először diadalmaskodott csapat -
ban. „Ez a siker azoké, akik segítettek
nekünk: szám szerint 10-en. Azok a kol -
légák, akik, ha rossz akarnék lenni, azt
mondanám, hogy »üres hassal« van nak
itt. Ezek a gyerekek azért kísértek el
minket, mert nem engedhettük meg ma -
gunknak, hogy más csapattal edzzünk.
Ez a siker nekik is kösszönhető, na gyon
szeretném, ha a juniorokon is segítene
valaki” – fogalmazott keserédes öröm -
mel Ana-Maria Popescu a Román O -
lim piai és Sportbizottság honlapja sze -
rint, hozzátéve, minden álmuk telje sült,
amiért oly sokat dolgoztak.

Úszásban a marosvásárhelyi Tran -
da fir Norbert 50 gyorson 14-ikként
zárt. (Krónika)

Hatalmas hajrá után
olimpiai bajnok Szabó

Gabriella és Kozák Danuta
A hétfői előfutamból egyenesen a döntőbe jutott a Szabó Gab ri el -

la, Kozák Danuta páros női K-2 500 méteren. Méghozzá úgy, hogy
Ko zák egy bélfertőzést kapott, így finoman szólva sem volt tökéletes
állapotban.

A fináléban remekül kapta el a raj -
tot a magyar duó, a németek mögött a
második helyen haladt, sőt féltávnál már
a mieink voltak elől.

A táv második felénél nagyon na -
gyon együtt haladt a két hajó, végül a
mieink értek elsőként a célba. A We -
ber, Dietze páros végül 51 századdal le -
maradva lett második.

„Két napja arról beszélünk, hogy az 
utolsó 20 méteren fog eldőlni minden,
így felkészültünk rá. Feltámadtak a haj -
rára a német lányok, de sikerült az u -
tolsó métereken visszavernünk. Ren ge -
teg erőt adott, hogy Danutával ültünk
egy hajóban, nem lehet elképzelni, hogy
milyen bizalom van közöttünk. Tény -
leg szorosnak tűnt, én láttam, hogy nyer -
tünk, de volt már olyan, hogy a verseny 

után megváltoztatták az eredményt. Még
mindig felfoghatatlan – mondta Szabó
Gabriella az M4 Sportnak.

Kozák Danuta a napokban gyomor -
fertőzéssel küzdött, emiatt nem érezte
magát százszázalékosnak.

„Kemény volt a tegnapelőtt éjsza -
ka, most ki tudtam magam aludni, de ez
még mindig nem a 100 százalékos Da -
nuta. Megérte ennyit edzeni az évben,
hogy még így is tudtam menni és Gabit 
tolni, az ő lelke, az ő csapása vitt be min -
ket. Tényleg nem hittem el, annyira jöt -
tek a németek, azt hittem, hogy veszí -
tettünk. Gabi kiáltott egyet, azt hittem
azért, mert másodikak vagyunk. Hátul -
ról nem láttam semmit.

Ez volt a hatodik magyar arany !
(24.hu)

Rio 2016: elbukta az idegek
harcát, érem nélkül marad a magyar

férfi polóválogatott
A magyar férfi vízilabda-válogatott büntetők után kikapott Mon te -

negrótól a negyeddöntőben, így érem nélkül marad.

A mag yar válogatott 9-9-es döntet -
lent követően ötméteresekkel 13-11-re
kikapott a montenegrói csapattól a riói
olimpia férfi vízilabdatornájának ked -
di negyeddöntőjében, így csütörtöktől
az 5-8. helyért küzdhet tovább. Bene -
dek Tibor együttese a második negyed -
ben már háromgólos hátrányban volt,
de Varga Dénes révén bő egy perccel a 

vége előtt egyenlített. Az ötméteres- pár -
bajban végül Vámos Márton és Hos -
nyánszky Norbert is hibázott, így a mon -
tenegróiak ünnepelhettek. A magyarok 
csütörtökön a címvédő horvát és a há -
zigazda brazil csapat összecsapásának
vesztesével találkoznak. Monteneg ró- -
Magyarország 13-11 (2-1 3-2, 3-3, 1- 3,
4-2) - ötméteresekkel. (MTI)

Gálázott a City Bukarestben
A Manchester City ötgólos előnyt szerzett a Steaua  vendégeként a lab -

darúgó Bajnokok Ligája-selejtező 4. fordulójának első mérkő zésén.

Sergio Agüero két tizenegyest is ki -
hagyott az első húsz percben, a 41. perc -
ben aztán Raheem Sterling átadása u -
tán megszerezte csapata második gól -
ját, az elsőt David Silva szerezte a 13.
percben.

A második félidőben a nyáron iga -
zolt Nolito is beköszönt, majd Agüero
lőtt még két gólt, így alakult ki az 5-0-s 

végeredmény.

Bajnokok Ligája, selejtező:
Ajax Amsterdam (holland) – FK

Rosztov (orosz) 1-1 (1-1)
Dinamo Zagreb (horvát) – Red Bull 

Salzburg (osztrák) 1-1 (0-0)
FC Köbenhavn (dán) – APOEL

(ciprusi) 1-0 (1-0)
Steaua Bucuresti (román) –

Manchester City (angol) 0-5 (0-2)
Young Boys (svájci) – Borussia

Mönchengladbach (német) 1-3 (0-1)
(24.hu)

Rio 2016: csomagolhat a
román kézilabda-válogatott 
Az angolai együttes nem tette meg

azt a szívességet, hogy legyőzze Spa -
nyolország csapatát, így a román ké -
zilabda-válogatott számára befeje ző -
dött a riói olimpia. Cristina Neaguék a
csoportkör utolsó fordulójában egy
gól lal kaptak ki a továbbjutást már ko -
rábban kiharcoló norvégoktól.

Az A-csoportban a Geiger Melindát
és Szűcs Gabriellát soraiban tudó csa -
pat három vereség és két győzelem mel -

lett az ötödik helyen végzett. Angola
szintén négy pontot gyűjtött, de mivel
az afrikaiak az egymás elleni meccsen
győzni tudtak, ők játszhatnak a ne gyed -
döntőben a másik hatosban eddig hi -
bát lanul menetelő oroszokkal.

Riói olimpia, női kézilabdatorna, a
nyolc között: Brazília-Hollandia, Spa -
nyolország-Franciaország, Norvé gia- 
Svéd ország, Oroszország-Angola.

(Maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Rio 2016: hazaküldték a cselgáncsozót,
aki nem volt hajlandó kezet fogni

Hazaküldték a riói olimpiáról Iszlam el-Sehabi egyiptomi csel -
gáncsozót, aki nem volt hajlandó kezet fogni izraeli ellenfelével.

A dzsúdós a +100 kilogrammos
kategória első fordulójában ipponnal
kikapott pénteken az izraeli Or Sas -
sontól, majd nem fogadta el le győ ző je 
kézfogását, hanem fejét rázva el for -
dult tőle. A 2-es Karióka Aréna kö -
zönsége füttykoncerttel fejezte ki nem -
tetszését az esetet követően.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
hétfőn döntött úgy, hogy el-Sehabi nem
maradhat a faluban. A 32 éves e gyip -
tomi később úgy nyilatkozott, hogy
csak a meghajlás kötelező a mérkő zé -
sek után, a kézfogás nem. „Ez ba rá tok 
között fordul elő, de ő nem a ba rátom”
- tette hozzá. (Maszol)


