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Hosszúmező is hamarosan
korszerű településsé válik

Megkezdődtek az előkészületek a Hosszúmezői Polgármesteri
Hivatalban az ivóvíz- és csatornarendszer megépítésére.

R. Fekete Lajos Hosszúmező RMDSz-
 es polgármestere már a választások e -
lőtt célul tűzte ki e nagy munkának a
megvalósítását. Most, hogy sikerült a
polgármesteri széket elfoglalnia, csa pa -
tával együtt nekiláttak az előkészületi
munkák lebonyolításhoz. Amennyiben 

a projekt sikeresen zárul, az egykori
ko ronaváros is komoly ivóvíz, illetve
szennyvíz csatornarendszerrel gaz da -
go dik. (folytatás a 3. oldalon)

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 -
gerben, 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.

Meghívó

Orgonakoncert és könyvbemutató
Tisztelettel meghívjuk rendkívüli

kulturális rendezvényünkre, melyen
Felsőbánya különleges értékeiről

szóló kiadványt szeretnénk ismertetni.

Hit ter Ferenc: Monte Medio és
Könnyező aranytelérek című

monográfia köteteit mutatja be. J. S.
Bach műveiből orgonál Alföldi

Lakatos Tibor.
Az eseményre a felsőbányai

református templomban kerül sor
2016. augusztus 5-én,
azaz MA, 18.00 órától.

Az Ön és kedves hozzátartozói
jelenléte megtisztelő számunkra!

A természet csodái. Aranyos rezgőgomba,
nem miskolci kocsonya, netán gumicukor. (Fotó: Tamási At tila)

A Szent István Napok 2016 rendezvénysorozat keretében, 
a nagybányai RMDSZ szervezésében, a  MÁRAMAROSI 

MAG YAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETének
fővédnökségével, valamint 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!

Nehézkes a
közlekedés Szigeten
A Máramaros Megyei Vezetői Jo -

gosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó
Hivatal becslései szerint, Mára maros -
sziget szinte minden háztartásában van 
egy gépjármű. Az adatok szerint vá ro -
sunk hozzávetőlegesen 37 000 lakosa
15 000 háztartásba tömörül, a re giszt -
rált autók száma pedig meghaladja a
12 000-et.

Az említett autószámhoz hoz zá a -
dódnak az átkelőben lévő autók, me -
lyek száma igen magas, főleg most, a
nyári időszakban, a turizmus, illetve a
haza utazó vendégmunkások miatt. A

rengeteg autó , a jelenlegi belvárosi víz -
rendszeri munkálatok, valamint a par -
kolóhelyek alacsony száma együttesen
e red mé nye zi a jelenlegi szörnyű for gal -
mat. (Dimand István - ehirmondo.ro)

Felnőtt önkén te se ket 
toboroz a

Főtér Fesztivál
Idén a szervezők szeretnének egy

felnőttekből álló önkéntes csapatot a la -
kítani, akik a rendezvény előtt és köz -
ben segítenek a Főtér Fesztivál le bo -
nyolításában.

Az önkénteseknek külön-külön meg -
szabott feladatuk lenne, pontos mun ka -
körrel, de ami nem a teljes rendezvény
idejére szólna, tehát be lehet majd kap -
csolódni a programokba is.

Várjuk a lelkes 25-65 év közötti je -
lentkezőket, írjanak e-amil címünkre:

foterfesztival@nagybanya.ro

augusztus 20-ig.
Természetesen számítunk a diákok, 

fiatalok megszokott önkéntes csapa tá -
ra is (ötödikesektől egyetemi hall ga -
tók ig). Jelentkezni lehet a

www.foterfesztival.ro

oldalon, augusztus 31-ig.

Képviselői
fogadóóra Koltón
Dr. Bónis István parlamenti kép -

viselő augusztus 7-én, vasárnap es -
te 6 órától fogadóórát tart Koltón az
RMDSz-székházban.
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Kürtőskalácshoz alkalmazunk
tapasztalt személyeket 1 500 lej

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

telefonszámon.

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

Egyházi hírek
* Vakációs Bibliahetet tartottunk

gyermekeink számára 2016. július 11-
 július 15. között a Misztótfalui Re for -
mátus Egyházközségben. Minden nap -
nak meg volt a kijelölt bibliai története, 
énektanulása és aranymondása, amit min -
dig követett rajzolás, színezés és kü -
lön böző barkácsolás. A jól megér de melt
játék és vetélkedő sem maradhatott el.
Érdeklődve és nagy lelkesedéssel láto -
gatták ezeket az alkalmakat a kisebbek
és nagyobbak egyaránt. 12-17 fiatal lé -
lek naponta hallhatott Isten sze rete té ről, 
és lehetett egy olyan szeretetteljes, ö -
römteli, aktív gyülekezeti légkörben, a -
melynek hangulata elkísérheti és dön -
tően befolyásolhatja későbbi életüket. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
a Communitas Alapítványnak a Vaká -
ciós Bibliahéthez nyújtott anyagi tá mo -
gatásáért.

Orbán István Dániel
* 2016. augusztus 7-én (vasárnap)

a Koltó-Katalini Református Egy ház -
község vendége lesz a Mezőtúri Re for -
mátus Egyházközség küldöttsége. Is -

ten Igéjét hirdeti Nt. Beszterczey And -
rás lelkipásztor, a Nagykunsági Re for -
mátus Egyházmegye esperese.  Az is -
tentiszteletek Katalinban 10 órától és
Koltón 11.15 órától kezdődnek.

Mindenkit szeretettel várunk!
Ecsedi Árpád

* 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 nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközség  vasárnap reg -
gel 10 órakor tart úrvacsoraosztással
egy bekötött istentiszteletet.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Babócsi született Strim -
bely Julianna asszonytestvérünket, a -
kit 78 évesen szólított magához az Úr; 
Kiss született Béres Mária asszony test -
vérünket, akit 72 évesen szólított ma -
gá hoz az Úr és Badar  született Repka
Mária testvérünket, akit 78 évesen kí -
sértünk utolsó földi útjá ra.

Nyugodjanak békében!
* A felsőbányai római katolikus

Nagyboldogasszony plébániatemp -
lom tól kísértük utolsó földi útjára Ja -
vorek Iuliu testvérünket, aki 59 évesen 
hunyt el.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségtől kísértü k u -
tol só földi útjára Pap Károly testvé rün -
ket, aki 85 évesen hunyt el.

* Ugyanitt Kulcsár József és De mi -
an Erika tartotta keresztvíz alá Demian 
Zoltán és Szilágyi Ágnes kisfiát, aki a
keresztségben a Zalán nevet kapta; Bar -
kóczi Rudolf, Fila Andrea és Fazakas
Noémi tartották keresztvíz alá Bar kó -
czi Eduárd Lóránd és Barkóczi Enikő
kisfiát, aki a keresztségben az Előd At -
tila nevet kapta.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségtől kísértük utolsó
földi útjára Szabó Bálint testvérünket,
aki 71 évesen hunyt el; Gál Miklós test -
vérünket, akit 59 évesen szólított ma -
gához az Úr és Mike Béláné született
Balázs Ilona asszonytestvérünket, akit  
83 évesen szólított magához az Úr.

Nyugodjanak békében!
* A keresztség szentségében része -

sült Mureşan Coza Beatrice-Di ana, Mu -
reşan Andrei és Coza Genoveva kis lá -
nya, valamint Cizmaru Erik Mátyás, Ciz -
maru Ovidiu és a Vári Ildikó kisfia.

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 t i  képvi -
selő te le fon szá ma:
0726200756.

A hét mottója:
,,Meghalni könnyű. Az élet az, ami nehéz.”

 (Amy Harmon)
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Színe és fonákja:

Székelyföldi ,,autonómia”
a számok tükrében

Egy nemrég közzétett statisztikai felmérés alapján (amit nem angol ku ta -
tók végeztek, ahogy általában a fáma szól), Romániában a székelyföldi so -
főrök a legfegyelmezettebbek.

Nem szeretek népcsoportokra vagy régiókra lebontható általános kö vet -
keztetéseket levonni, ebben az esetben azonban szinte magától adódik a ver -
dikt: a magyarlakta térségekben élők fegyelmezettebbek, törvénytisztelőbbek, 
azt is megkockáztatom, hogy civilizáltabbak, mint mondjuk a fővárosiak vagy 
a konstancaiak, legalábbis a közlekedési szabályok betartását illetően, és ter -
mészetesen szigorúan a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság statisztikai kimu ta tá -
sának tükrében. S ha ugyancsak szigorúan a számokra hagyatkozunk, azt is
el mondhatjuk, hogy például egy bukaresti sofőr legalább kétszer fegyel me zet -
lenebb, mint egy Hargita megyei. Az első 6,78 százalékos eséllyel követ el
legalább egy koccanásos balesetet, míg az utóbbinál ez az arány mindössze
2,84 százalék. Ugyanakkor, míg Kovászna megyében tavaly 14-en vesztették
életüket a közutakon, addig a csúcstartó Suceava megyében 89-en.

Hogy ez a rangsorolás jellemző-e, kivetíthető-e az élet más területeire is,
nem tudom, ezért feltételezéseket, statisztikai alapokat nélkülöző követ kez te -
té seket sem vonok le. Inkább a kedves Olvasók fantáziájára bízom.

Tamási At tila 

E kkor startolnak a
kifizetések

Augusztus 19-én kezdődik a 2015/
2016-os évi Szülőföldön magyarul prog -
ram támogatásainak folyósítása - tájé koz -
tat Kovács-Ferenczi Noémi program ko -
ordinátor.

Az előző évekhez hasonlóan ABC
sorrendben történik a kifizetés, és ki -
lenc héten át tart.

Először azok számára történik az u -
ta lás, akik már rendelkeznek OTP fo -
lyó számlával. Akik még nem ren del -
keznek vele, azoknak a bank számlát nyit,
és kártyát állít ki. A programiroda érte -
síti az igénylőket a kártyák átvételének 
helyéről és idejéről. Az új kártyások
október második felében számíthatnak
a támogatásra.

Idén a nevelési, oktatási támogatás
összege 237 lej, a hallgatói 40 lej. Ha -
marosan kiküldik az értesítő leveleket
az érintetteknek.

,,Ugyancsak értesítést küldünk azon 
igénylőknek, akiknek van ugyan szám -
laszámuk, de nem aktív, vagy egyéb o -

kok miatt nem használható. Ez esetben
személyesen, a legközelebbi OTP ki ren -
deltségnél szükséges a felmerült prob -
lémákat elintézni, ellenkező esetben a
támogatás nem utalható” - olvasható a 
közleményben. (maszol.ro)

Anatómia, latin állatnevek és sportolók– ezek voltak a II. kvíz esten 
A nagybányai RMDSZ, a kampányban szervezett sikeres kvíz-est mintájára,

mag yar kocsmakvíz-estet szervezett július 29-én, pénteken 20 órától a Cinque -
cento Pizzázóban (volt Dominó).

A vetélkedőn hat csapat mérte össze
a tudását különböző témakörökben. A já -
tékvezető, Pap Zsolt István ismertette a
játék menetét és szabályzatát.

Első helyen a Dózsa Gyurika csapat
végzett, akik egy üveg bort kaptak juta -
lomként, az Újratervezés csapata máso -
dikként egy pizzát kapott, a har madik -
ként végzett Kubiék pedig egy bagettel
lettek gazdagabbak. A Rotundának, a Fo -
cistáknak és az Apperollnak is járt bő ven
gratuláció. (A nagybánya.ro nyomán)

Hosszúmező is hamarosan
korszerű településsé válik

- folytatás az első oldalról -

A projekt megvalósításához szükséges, hozzávető lege -
sen 2 200 000 EURO-ra becsült összeget Európai Uniós for -
rásokból fogják lehívni. Ebben segít majd Hosszúmező Pol -
gármesteri Hivatalának egy, az uniós források lehívásában
szakosodott cég is, melynek feladata lesz a pályázathoz szük -
séges dokumentáció összeállítása, a pályázat benyújtása az
illetékes hatóságokhoz, majd a munkálatok követése.

A dokumentáció egyik legfontosabb része a két rendszer 
terve, amit már egy nagybányai cég el is készített.

A tanácskozáson összegyűlt szakmai csoport megálla pí -
totta, hogy a terveken hozott kisebb módosítások után, akár
már idén is leadhatják a pályázatot az Európai Unióhoz, ami 
azt jelenti, hogy jövőre akár már a kivitelezési munkálatok
is elkezdődnek. A tervek elkészítésekor mindenképp szá mí -
tásba vették azt, hogy Hosszúmező egy része árvíznek kitett 
terület, a Tiszához való közeli fekvése miatt, ami kissé meg -
ne hezítette a tervezők dolgát, hisz árterületre nem lehet a
rendszerhez tartozó részeket építeni. Ezen kívül szükséges
néhány próbafuratot is elvégezni Hosszúmező területén, a -
minek elvégzése után meg lehet állapítani, hogy a község
mely területén található bőséges és minőségi ivóvíz.

R. Fekete Lajos polgármester, valamint Lemák Mihály
Rudolf alpolgármester bízik abban, hogy elképzelésük ki vi -
telezésében maximális segítséget kapnak majd az egész kö -
zösségtől. Tudniillik a pályázati dokumentáció egyik részét
képezi a lakosok által aláírt lista is, mellyel a közösség be -
leegyezését adja a projekt megvalósításához.

A polgármester elmondása szerint ez az első olyan nagy
feladat, amit mindenképp véghez szeretne vinni, de számos
más tervei is vannak, amiket hamarosan majd ismertetni is
fog a közösség összes tagjával. (ehirmondo.ro)

Jogi fogalomtár (33.)
A nyomozás lefolyása (románul

desfăşurarea urmăririi penale). A -
mint az értesítés megfelel a törvényes
előírásoknak, a nyomozóhatóság elin -
dítja az eljárást a cselekedetre vo nat -
ko zóan (in rem). Mindez a rendeletnek
nevezett sajátos nyomozati okmány ál -
tal történik. Amennyiben a nyomo zó ha -
tóság rendelkezésére bocsájtott elfo gad -
ható adatok alapján megállapítható, hogy
ki gyanúsítható a tett elkövetésével, a
nyomozást ezen személy el len is elin -
dítják (in personam), aki ettől kezdve
gyanúsítottként szerepel ebben az eljá -
rásban. Ezt a tényt a gyanúsított tudtára 
kell hozni, amely alkalommal a ki hall -
gatása előtt közölni kell vele jogait, az
elkövetett tettet, amiért gyanúsítják és
ennek büntetőjogi besorolását a tör vény -
ben. Mindezt a nyomozóhatóság köte -
les jegyzőkönyvbe venni.

A nyomozati szakasz alatt a nyo mo -
zóhatóságok kötelezettsége, hogy a ter -
helt személy el len és javára olyan ada -
tokat és információkat gyűjtsön és ke -
ressen, amelyek a bűncselekmény léte -
zését és az ezt elkövető személy azo nos -
ságát támasztják alá.

Abban az esetben, ha a bizonyítási
eszközök rávilágítanak arra, hogy a kez -
detleges jogi besorolás helytelen, le he -
tőség van ennek megváltoztatására vagy

kiterjesztésére.
A nyomozati szakasz egyik fontos

mozzanata a vád alá helyezés. Ez azt
jelenti, hogy a kezdeti bizonytalan hely -
zet a bűncselekmény elkövetésével kap -
csolatban egyre inkább megszilárdul, s 
kézzelfogható bizonyítási eszközök áll -
nak a nyomozóhatóság rendelkezésére
a tettel és az elkövetővel kapcso lato san.
Ettől kezdve a terhelt gyanúsítottból vád -
lott válik. A vád alá helyezés az ügyész 
rendelete alapján történik, amely ok -
mányt a nyomozóhatóság köteles el jut -
tatni a vádlotthoz, ugyanakkor ezen sze -
mélyt kihallgatásra hívni.

A nyomozást nem lassíthatja, ha a vád -
lott nem jelenik meg, elmenekül az el já -
rás elől, vagy eltűntnek van nyil vá nítva.

Abban az esetben, ha a nyomozóha -
tóság a bizonyítási eszközöket elég sé -
gesnek találja, ezeket az ügyész elé ter -
jeszti, aki a nyomozás eredményéről ha -
tároz, elutasító vagy elfogadó meg ol dást
hozván ezzel kapcsolatban.

Elfogadó megoldásnak számít a vád -
irat kibocsátása, amely azon okmány,
amely által a bíróság elé terjeszthető a
feltételezett bűncselekmény, és ennek
a vádlott általi elkövetése.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)
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Kultúrák, melyeket nem lehet
együttélésre kényszeríteni

Ez az, amit a liberális relativizmusnak el
kellene fogadnia. Ha jót akar magának.

Ahogy az Franciaországban nagyon is jól látszik, a multikulturális 
társadalom hívei nem képesek visszaszorítani az iszlám terrorizmust,
egyszerűen azért, mert kénytelenek lennének lemondani az egyik
alaptézisükről.

A nyugat-európai muzulmán népes -
ségeket nem lehet kollektív módon fe -
lelőssé tenni a terrorista tettekért. En -
nek ellenére egyértelmű, hogy a ter ro -
risták köztük nőttek fel, hozzájuk tar -
toz nak és osztják előfeltevéseiket. Ez
nehéz kérdés a biztonsági szolgálatok
számára, melyek a jelenlegi politikai
körülmények között nem sérthetik meg 
az ártatlanság vélelmét és nem élhet nek
a kollektív gyanúsítással. Márpedig je -
lenleg ezen a téren zajlik a politikai
harc Franciaországban és nemcsak ott.
A jobboldal a játékszabályok megvál -
toz tatását szorgalmazza, ami közös sé -
gi gyanakvások elfogadását jelentené,
a baloldal pedig úgy tesz, mintha nem
hallaná. Hollande elnök a Saint- Eti en -
ne-du-Rouvray-i gyilkosság után azt
mondta: „Minden eszközzel, de a jog tisz -
teletben tartásával kell megvívnunk ezt 
a háborút.” Ami annyit jelent, hogy
sem min sem szándékozik változtatni.
Eddig is felhasználtak minden eszközt, 
kevésbé azokat, melyek lehetővé tették 
volna a gyanúsítás kiterjesztését sze mé -
lyek egész kategóriáira.

De ebből egy kiterjedtebb hatású
gond következik. Eltérni a jelenlegi jo -
gi eljárásoktól és megengedni a muzul -
mán közösség kiterjesztett megfigye lé -
sét többet jelent, mint a polgárok sza -
badságainak korlátozását. Olyasmit, a -
mit – úgy tűnik – a mai nyugati világ
semmiképpen sem akar elfogadni. És
nemcsak a bal-baloldal (a marxisták),
hanem talán főként a liberális baloldal
sem, mely

az általa hirdetett politikai
rendet arra alapozza, hogy
minden hit egyenlő,

minden vallás egyenértékű és hogy
mindaz, ami az em ber szubjek tivitá sá -
val kapcsolatos, egyformán hamis vagy
igaz attól függően, mennyi érzelmet fek -
tetünk bele. A mod ern világ amputálta
a vallásokat, kizárólag a magánéletet te -
rületére engedi be őket és relatív igaz -
sá got tulajdonít nekik, együttélésre kény -
szerítve őket.

Íme, ez a fő oka annak, hogy egy o -
lyan politikus, mint Hollande csökö nyö -
sen korlátozza a muzulmán közössé -
gek elleni rendőri akciókat, ugyan akkor
bátorítja az irányukba tett jóindulatú
nyilatkozatokat. Néhány nappal a niz -
zai merénylet után a régió prefektusa,
Michel Delpuech beszédet mondott a
nizzai nagymecsetben a nagy számban
összegyűlt hívők előtt. Mániákusan is -

mételgette a „testvériség” és az „egyet -
értés” szavakat, mint ahogy a ható sá gok
ígéretét is, hogy bármilyen lehetséges
agressziótól megvédik a muzulmán kö -
zösségeket. Ezen kívül a prefektus o -
lyan hasonlatot alkalmazott, amin már
nem is csodálkozunk, hiszen már klisé
lett: „A nizzai merénylet után aljas fel -
iratokat láttam a muzulmánok el len:
Kifelé, vagy halál, ez állt a broni me cset
falán. Most újra, a lehető legha táro zot -
tabban elítélem ezeket az aljas tetteket, 
melyek az önök közösségét jelölték meg
a bosszú tárgyaként, és nem mást jut -
tatnak eszünkbe, mint a nácik által a
Kristályéjszakán alkalmazott módsze -
reket. Szégyen illeti e gyalázkodások
szerzőit. Szégyen illeti azokat, akik os -
to baságból vagy szolgálatkészségből
legitimálják a dolgok összekeverését és 
a legrosszabb gyanúsítgatásokat.”

Ebben a fáradhatatlanul fenntartott 
politikai légkörben lehetetlen haté ko -
nyabb megelőzési lépéseket tenni.

Egy másik liberális mentális
gát az, hogy az emberek
egyszerűen egyének,

teljesen autonómok és nem szűkít -
he tők le azokra a közösségekre, me -
lyekből származnak. Következés kép pen,
ha minden vallás egyforma, és ha az e -
gyének semmivel sem tartoznak a kö -
zös ségeiknek, akkor az iszlám felekeze -
tűekkel szembeni gyanakvás észbontó
dolog, sőt, megengedhetetlen diszkrimi -
náció lenne.

Valójában a számunkra elérhető tel -
jes történelmi tapasztalat azt mutatja,
hogy az embernek van egy jelentős kö -
zösségi (kollektív) dimenziója és hogy
lényeges kérdésekben a vallások kü lön -
böznek egymástól. Az iszlám például
nem fogadja el, hogy megfosszák ab -
szolút igazságától és teljes erejével el -
lenáll a mod ern világ relativizmu sá nak.
Míg a zsidók és a keresztények bele tö -
rődtek a nekik biztosított helybe, még a 
mai liberalizmust is sikeresen integrál -
va a doktrínájukba, a muzulmánoknak
továbbra is az a benyomásuk, hogy ép -
pen a hithez fűződő joguktól fosztják
meg őket. A keresztény egy másod fo -
kú relativizmussal dolgozik, abban az
értelemben, hogy maga a történelem is
relatív, egyszerű díszlet a megváltás fe -
lé vezető úton, de úgy tűnik, a muzul -
mán minden egyes történés abszolút
valóságában hisz.

Ebből nem következik mechani ku san
az erőszak, de egy radikalizálódásra va -
ló hajlam igen. Az az érzésünk, hogy
nem annyira az iszlám szenvedné meg, 
ha a biztonsági szolgálatok nagyobb
komolysággal vennék figyelembe eze -
ket a hajlamokat, hanem a liberális (mul -
tikulturalista) relativizmus, melynek fel
kellene adnia a sokszínűség és kultu rá -
lis keveredés dogmáját és el kellene
fogadnia, hogy vannak kibékíthetetlen
kultúrák, melyeket nem lehet együtt é -
lésre kényszeríteni. 

(Szerző: Horaţiu Pepine / 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), Név nélkül, Nagybánya – 20
lej (2 db. póló bónusz), Miszti Ma -
tild, Nagy bánya – 300 lej (arany).

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

Meghalt Anna királyné
Románia címzetes királynéja,

I. Mihály király felesége kilenc -
venharmadik életévében hunyt el.

Anna Bour bon – pármai hercegnő,
házassága révén formálisan Anna ro -
mán királyné, 1923. szeptember 18-án
született Párizsban. Szülei: René Bour -
bon – pármai herceg és Margit dán ki -
rá lyi hercegnő.

1943-ban önkéntesként belépett a
francia hadseregbe. Követte ezredét Al -
gériába, Marokkóba, Olaszországba,
Luxemburgba és Németországba. Meg -
kapta a „Háború Keresztje” francia ki -
tüntetést.

1947-ben ismerte meg későbbi fér -
jét, I. Mihály román királyt Lon don ban,
mégpedig II. Erzsébet brit királynő
menyegzője alkalmával. A pár 1948.
június 10-én házasodott össze. A há -
zas ságból öt gyermek született, mind -
egyik lány, címük szerint román ki rá -
lyi hercegnők.

Anna királyné egy svájci kórházban 
hunyt el a hétfői nap folyamán. Az el -
hunytat a Curtea de Argeş-i katedrá lis -
ban, a román királyok és királynék nyug -
helyén helyezik örök nyugalomra.

(foter.ro)
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Péter Károly jegyzete:

Egy belső hang
A művészetekhez, különösen a

képzőművészethez való vonzó dá -
som régi keletű. Gyer mek ko rom -
ban szerettem rajzolgatni, fes te get -
ni. Ezelőtt két évvel ismét hal lot -
tam egy belső hangot, ami azt súg -
ta, hogy nem tudok festeni. Vin cent
Van Gogh-ra hallgatva ez azt je -
lentette, hogy okvetlenül álljak ne -
ki festeni. Azonnal hozzá is fog -
tam, és képzeljék el, az a belső
hang azóta elnémult.

Akvarelleket festek. Szeretem ahogy a festék, a víz és a papír egymásra hat
és együttesen alakítja a formát. Szeretem ilyen módon megmutatni, kifejezni,
amit megélek. A festészet kitűnő stresszoldó tevékenység. Amatőr műkedvelő
vagyok, de úgy látom, hogy ennek ellenére otthonom falai büszkén tárják a
be lépők szemei elé saját alkotásaimat.

A festészethez nem kell nagy kézügyesség, csak icipici bátorság, sok-sok
álom. „A festőnek egyszerű a dolga. Azt a képet kell megfestenie, amit majd
látni fognak” (Paul Valery)

Képeim nagy kritikusai a gyermekek. Többet adok tudatlan unokáim ő -
szinte, egyenes és igaz szavaira, mint a legtudósabb festőművész vagy fi lo zó -
fus szavakba foglalt reflexióira. Megtörtént, hogy unokám vadrécét látott a
fenti képen, ott ahová én fagyökeret akartam festeni. És neki volt igaza: ott ú -
szik a réce a vízben, bele-belegabalyodva a kacskaringós ágakba, gyö ke rek -
be. Ott úszik, mert a gyerek azt látja, amit én megfestettem!

Mivel költészet és festészet között kapcsolat van (az első beszélő festészet,
míg a második néma költészet), engem pedik mindkettő vonz, befejezésül áll -
jon itt M.Á. Festő című versének négy sora:

„De még több szint viszek fel,
Zöldet, amitől nyugodt leszel,

Pirosat, szerelmet, lüktető vért,
Kéket, a boldog életért.”

„Máshol nem tudtam elképzelni az
életem, csak Nagybányán”

Életmű kiállítást szervezett a nagybányai 
önkormányzat, a nagybányai RMDSZ, va -
lamint a Nagybányai Képzőművészeti és Kul -
turális Egyesület Véső Ágoston Mun ká csy-
 díjas képzőművész tiszteletére, aki a na pok -
ban töltötte be 85. életévét.

A kiállítás megnyitója július 26-án, dél u -
tán 6 órakor kezdődött az UAP (Román Kép -
zőművészeti Egyesület) Bukarest sugárút 6. 
szám alatti Galeriájában.

A terem teljesen megtelt a 6 órai kezdéshez, de ez
senkit se akadályozott meg abban, hogy köszöntse is -
merőseit és barátiasan elcsevegjen velük. Leginkább 
az idős korosztály volt jelen a megnyitón, viszont a -
kadtak fiatalabb művészetkedvelők is.

Hat óra után nem sokkal Pintér Zsolt, a kiállítás
egyik főszervezője köszöntötte az egybegyűlteket.
Ez után Ludescher István volt alpolgármesternek ad -

ta át a szót, aki barátiasan köszöntötte a művész urat.
Beszédében kiemelte, hogy Véső Ágoston alkotásait
mindig is kedvelték a nagybányaiak, hiszen ő az, aki
továbbvitte az évtizedek alatt a plein air festészet tra -
dícióját, ugyanakkor azt az apró információt is el -
mondta, hogy már 21. éve rendezi meg a művészeti
al kotótábort, ami híres a művészkörökben. A kiál lí -
tás anyaga csekély részét képezi azoknak az alko tá -
soknak, amit a művész élete során készített, de min -
den időszakból látható volt egy-egy festmény.

Feledy Balázs budapesti művészettörténész a ki -
állításmegnyító meghívottjaként hangsúlyozta: Véső 
Ágoston nem egy egyszerű képzőművész, hanem egy
intézmény, amelyben egyesül a művész, az alkotó, a
minőség, a kutatói munkásság, a fotográfus, a tanár
és a művészet menedzselője is. Emellett egy olyan

nemzetek, festők közötti „híd”, ami egyesíti a mag yar
és a román művészetet. Ezután néhány szóban me -
sélt pár kiállított festményről.

Vida Noémi alpolgármesterasszony is köszön töt te
a művész urat a nagybányai RMDSZ és a pol gár mes -
teri hivatal részéről, két külön díszoklevéllel. Nem csak
Véső Ágostont köszöntötte, hanem feleségét is egy
csokor virággal, mivel „egy erős férfi mögött, egy e -
rős asszony áll”. (folytatás a II. oldalon)

 Oravecz Csongor fotói

Négy napos lesz a Főtér
Fesztivál 2016!

Szeretettel meghívunk minden
nagy bányai és bányavidéki ma gyart
a Főtér Fesztivál 2016-ra, a Nagy -
bányai Mag yar Napokra. Jegyez zük
fel a rendezvény időpontját (szep -
tem ber 15-18.) nap ló inkba, ne ter -
vezzünk más programot, hiszen i -
déntől már négy napig ismét mi énk 
lesz a tér!

Első alkalommal nulladik napot
szer vezünk, amelyen kiállítás megnyi -
tók lesz nek, fogadás és más meg le -
petésekkel várunk minden fesz ti vá -

lozót, ezáltal a Főtér Fesztivál is, a
nagybányai ma g yar ság is hozzá já -
rul a Nagybánya - Kul tu rális Fő -
város 2021 cím elnyeréséhez.

Az idei Főtér Fesztivál további 
új donságokat, új jellegű prog ra mo -
kat vo nultat fel a már megszokott,
köz ked velt programpontokon kí vül.
Pénteken este háromdimenziós lát -
ványvetítés lesz a hajdani Fekete
Sas fogadó hom lok za tá ra a Nagy -
bányai Művésztelep meg a lapí tá sá -
nak 120. évfordulója tiszte le té re.

Táncszínházi előadás, színház, bu -
borékfesztivál, középkori tábor, ó -
riás játszótér, jazz előadás és sok
más lát vá nyos, szórakoztató kö zös -
ségi prog ram pont várható. Fröccs -
kert fog működni a fesztivál egész
ideje alatt, lesz jazz  e lőadás, va la -
mint idén (folytatás a II. oldalon)

Egy híd története
A híd mindig nagyon fontos volt az

em ber életében. Két partot össze kap -
csoló építmény. A közlekedésben nél -
külözhetetlen. Ezt már a rómaiak is fel -
ismerték, s a meghódított területeken e -
lőször utakat, hídakat építettek. Olyan
alapos munkát végeztek, hogy azok ki -
bírták az évszázadok, sőt ezredek meg -
terhelését. Ma is sok helyen még hasz -
nálható állapotban vannak, például „a
só útja”  (tudniillik a só már akkor mo -
nopólium volt) stb.

Vidékünknek, városunknak is fon -
tos része volt a Lápos folyó fölötti híd.
Vigyáztak is rá erősen. Már abban az
időben erős, kihegyezett gerendákból

úgynevezett „jégtörőt” ácsoltak, hogy
kora tavasszal a jégzajlás ne tegyen kárt
a „lábakban”, a pillérekben.

Igaz, csak fából, ge ren dákból volt
é pítve, de a célt becsületesen szolgálta. 
Összekapcsolta a jobb és bal partot, így
az akkori forgalomnak helyt állt. Bát -
ran, biztonságosan szolgált embernek,
állatnak, járműnek, azaz szekérnek. 50-
 60 m hosszú volt. A karbantartással nem
volt soha baj. De jött a háború..., mint
mindent, megrongálta, elpusztította. Pe -
dig éppen épülőben volt a régi fahíd
mellett az új vasbeton „testvére”.

1944-et írtunk. A Mag yar Állam is
fontosnak tartotta (folytatás a II. oldalon)

Magyarlápos, 1938. A mi régi, kedves, 
szerény fahídunkon az öcsémmel.



Grosschmid Béni (2.)
- folytatás az előző lapszámból -

Az utókor szerint is kiemelkedő
Grosschmid jogászi életműve. Vékás La -
jos, a Mag yar Tudományos Akadémia
alelnöke több munkájában hívta fel a jo -
gászok fiatal nemzedékének figyel mét
arra a hatalmas szellemi kin cses bányá -
ra, amelyet Grosschmid tudomá nyos ha -
gyatéka kínál. Az írások vele jé nek meg -
közelítése nem mindig könnyű; a meg -
fogalmazás helyenkénti nehéz kes sége
már a kortársaknak is gondot o ko zott.
Grosschmid maga írja az 1879- ben kö -
tet be foglalt öröklési jogi tanul má nya i hoz
írt előszavában: „…jóakaró helyek ről is
értettem olyas nyilatkozatokat, a me lyek
az előadásom módjának nem i gen szól -
tak előnyére. Mégis: megéri az erő fe szí -
tés, amellyel a gyakran nem könnyű
szövegen áthatolva elérhetők a csak fi -
nomra csiszolt gyémánthoz ha son lítha -
tó gondolatok.” 

A kiemelkedő mag yar jogászok kö -
zött számon tartott Beck Salamon e gye -
temi tanár is mesterként tisztelte Grossch -
mid Bénit: „Grosschmid olvasása köz -
ben azt hisszük, értelmünk felhág a nagy
magasságokba, holott valójában csak
egy nagy elme fénye jutott el hozzánk.”
Egyik másik tanítványa, Nagy Lajos pe -
dig oktatói tevékenységéről írt így: „úgy
érzi az em ber, mintha a mély, fekete sö -
tétségben, egy mesteri kéz látszólag rend -
szertelenül színfoltokat dobálna szer te -
szét, azután mintha egyszerre felbuk kan -
na a nap, melynek sugarai egy gyö nyö rű
festmény alakjait világítják meg előttünk.”

Grosschmid az ügyvédi hivatás jog -
fejlesztő szerepéről elismerően nyi lat -

kozott: „Az ügyvéd fedezi fel volta kép -
pen a helyet, ahol az új intézmény szá -
mára a jeget meg kell törni. A csákányt 
is mintegy ő adja a bíró kezébe. És bi -
zonyára azoknak a jogi állás pon tok nak
és a tárgyilagos jogunk világát oly nagy
mértékben emelő és díszítő érve lések -
nek, amelyekkel döntvényeink indok lá -
sában találkozunk, igen jelentékeny ré -
sze voltaképpen a perbeli ügyvédek al -
legátáiból származik. S ennyiben vol -
ta képpen azok szellemi terméke. Az i -
lyen perbeszédekben van tulaj donkép -
pen letéve a jogélet termőtalajának a
leggazdagabb kincsesháza.”

A jogérzetről pedig szemléletesen ír -
ta Grosschmid Béni: „az, hogy az e gyik
em ber a másiknak, akit tán fizikai erő -
vel le tudna gyűrni, az ujjáról a gyűrűt
le nem veszi, bárminő kedve volna reá,
mert tudja, hogy az a másé és nem az
övé, – e korlát tudata ma sem egyéb, mint
a jogérzet, tudniillik tiszteletben tar tá -
sa egy bizonyos korlátnak, eszmei pa -
rancsnak, amit jognak nevezünk.”

1898-ban Grosschmid címeit így rög -
zítették egy egyetemi kiadványban: „az
összes jogi tudományok doktora, hites köz-
és váltóügyvéd, a Budapesti Mag yar Kir.
Tud.-Egyetemen a mag yar magánjog
nyilvános rendes tanára és a mag yar
bá nyajog előadó tanára, a Jogtudo má -
nyi Államvizsgálati Bizottság beltagja, 
ugyanezen bizottságnak volt másod el -
nöke és elnöke, a Bírói Gyakorlati Vizs -
gáló-Bizottságnak, az Igazságügyi M.
Kir. Minisztérium kebelében a Mag yar 
Általános Magánjogi Törvénykönyv elő -
készítése céljából, legfelsőbb helyen jó -
váhagyott szervezettel létesített Ta nács -

kozmánynak szerkesztő beltagja, a Ma -
gyar Jogászegylet Igazgatóválaszt má -
nyának tagja, a Nagyváradi Kir. Jog a -
kadémián a Polgári törvénykezés, vál -
tó- és kereskedelmi jog volt. nyilv. ren -
des, a Kolozsvári Mag yar Kr. Fe rencz-
 József Tud.-Egyetemen az ausztriai pol -
gári magánjog volt ny. rendes tanára,
a Budapesti M. Kir. Tud.-Egyetemen a
Jog- és Államtudományi Karának ezi -
dei dékánja és tantestületi elnöke.” Ez
az em ber ugyanakkor szerény volt, nem
tanult meg nagyképű lenni. Miniszteri
kinevezést azzal utasított vissza, hogy

a miniszter az szolga, az egyetemi tanár
viszont szabadon gondolkodhat.

Grosschmid sportolt, hosszú távú ú -
szó volt. Nyolcvanéves korában is ú -
szott a Dunában. 87 évesen hunyt el Vi -
segrádon, Budapesten helyezték végső 
nyugalomra. Halála óta folyamatosan,
ahogy ő írta, „zajong a jogélet”, vi szont
Grosschmid művei aktuálisak és szá -
mos mod ern jogi problémára még min -
dig érvényes megoldásokat kínálnak.

Dr. Veress Emőd jogász, egyetemi
tanár, nemzetközi választottbíró

(ehirmondo.ro)

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Legjobb üzlet a
becsület?

Volt tanítványaim közül néhányan talán em -
lékeznek még arra, hogy puskázásgyanús ese -
tekben vagy tetten érés esetén milyen gyakran
citáltam a Jókaitól származó szállóigét: „Leg -
jobb üzlet a becsület”.

Te, kedves olvasóm, egyetértesze Jókai gon dolatával? Vagy inkább úgy
gondolod, hogy azok érvényesülnek az életben, akik lopnak, csalnak, sik kasz -
tanak, csúszópénzt adnak, csúszópénzt fogadnak el?

Igaz ugyan, hogy pénz forgatja ezt a földet, és a pénz hatalom, meg győ ző -
désem mégis, hogy hosszú távon gondolkodva, érdemes becsületesnek lenni.
Egyrészt azért, mert a becstelen tettekre előbbutóbb fény derül, s az addig si -
keresnek tűnő politikus, üzletember, orvos, tanár, köztisztviselő (s a sor tet szés
szerint folytatható) egyszercsak a börtönben találja magát, s lehet ugyan, hogy
a törvénytelenül szerzett pénzből a későbbi évekre is marad, a becsület, a sza -
vahihetőség odaveszett. Másrészt számtalan eset s a magam tapasztalata is azt
igazolja, hogy a becsületet könnyű elveszíteni, de iszonyatosan nehéz vissza -
szerezni.

Tehát, kedves olvasóm, te melyik utat választod?

Farkas Imre

Egy híd története
(folytatás az I. oldalról) a hídak sze re -
pét a forgalomban, ezért fogott neki ná -
lunk is egy mod ern összekötő ka pocs -
nak. Ezen a hídon vezetett át a Nagy -
bánya és Dés közötti út, az Ilosvai- hegy -
láncolat hollómezei hágóján. Akkor a
Galgó felé vezető út igen primitív ál la -
potban volt, kevésbé használható lé vén. 
Ma már az a jobban karbantartott be ton -
alkotmány vette át a helyét. A me ne kü -
lő lakosság is az előbbi kanyargós úton 
jött és haladt át hídunkon, városunkon.

Sosem felejtem el azt az augusztusi
vasárnap délt. Éppen templomból jöt -
tünk a testvéremmel. A sok menekülő
ember szekérsorának utolsó járműve ha -
ladt át városunk főterén, amikor két gép -
fegyveres SS-katona nagy kiabálva min -
denkit házak mögé zavart. Futottunk mi
is egy erős fal tövébe, amikor több ó ri -
ási robbanás zaja rázta meg a levegőt.

Egy darabig vártunk, aztán előme rész -
ked tünk a többi emberrel. A katonák nem
voltak sehol, lassan hazafelé indul tunk.
Mi szerencsére az innenső oldalon lak -
tunk, de sokan a túlparton. Ekkor nagy
jajgatás kezdődött. A drága szép régi fa -
hídunk, de még az épülő is ro mok ban he -
vert a Lápos folyó vizében. Az em be rek 
elkeseredetten keresték az át meneti le -
hetőséget. Végül deszkákat kerítet tek s
a beton maradványokra rakva pallót hoz -
tak létre. Billegve, nehezen, egyen ként 
próbáltak haza-, átjutni. Ez a hely zet hó -
napokig tartott. Nagyon nehéz i dőszak
volt. Végül kényszermegol dás hoz fo lya -
modtak a gyalogosak számára. Hosszú
idő telt el, amíg úgy, ahogy új hídunk lett...

Mikor haza értünk, újabb kel le met -
len meglepetés ért. Mivel közel lak tunk
a hídhoz, valamennyi ablakunk betört!
Szerencsére, mint mindig, akkor nyá ron
is zsalukra cseréltük a külső ablakokat. 
Ez porrá ment, de a pincében épen ma -
radt a zsalukat helyettesítő üvegablak.

Azon a télen sokat fáztunk, mert csak
egy sor ablak védett a hidegtől. Öreg -
szülém azzal vígasztalt: gondoljunk a
sok katonára, menekültre, akiknek még
annyi helyük sincs, ahol a fejüket le -
hajtsák. Csak háború ne legyen soha!!!

Ma már városunknak két szép új vas -
beton hídja van. Az egyik a régi he lyén, 
a másik néhány száz méterrel lejjebb,
főleg a nehéz járművek részére, hogy ne
legyen ez túlterhelve. Büszke is váro -
sunk, hogy mi sem maradtunk le - túl -
ságosan - a fejlődésről.

Jól esik tudni, hogy szerény írásom -
mal megemlékezhettem a mi egyszerű, 
de tartós, hűséges fahídunkról.

Végül egy nóta is eszembe jutott,
ami ezzel kapcsolatos. Íme:

„A láposi híd alatt, kisangyalom
Lányok sütik a halat, kisangyalom,

Fehér tányérba rakják,
A legénynek úgy adják, kisangyalom.”

Sajnos napjainkban nemigen van mit 

sütni, mert a halat kiírtotta a folyóba
engedett pirit.

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

„Máshol nem tudtam elképzelni az életem, csak Nagybányán”
- folytatás az I. oldalról -

Legvégül maga az ünnepelt mondott beszédet. Meg kö -
szönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek a meg nyi tó ra, majd 

egy poént is becsempészett beszédébe: ha a kiállítást hir -
dető plakáton lévő személy (Véső Ágos ton egyik önarc ké -
pe van rajta) 15 éve díszpolgára Nagybányának, akkor i -
lyen öreg lehet a többi dísz polgár is? Természetesen min -
denkinek mosolyt csalt az arcára ez a vicc, és hangos taps
is fogadta. El mondta, hogy életét a kezdetektől fogva csak -
is Nagy bányán tudta elképzelni, máshol nem, így itt ma -
radt és itt folytatta tanári és művészi pályáját. Beszélt ar -
ról, hogy a való világból, a szenvedéseiből, a lát vány ból, a
tapasztalatokból, az örömből inspirálódott, s ezeket a dol -
gokat használta fel művei elkészítéséhez. Megköszönte a
szervezőknek, hogy megvaló sul ha tott ez a kiállítás a szü -
lővárosában és nem más híres városban, mint például Bu -
da pest vagy Bukarest.

A kiállítás augusztus 9-ig tekinthető meg.

Mihály Kriszta (Nagybánya.ro)

Négy napos lesz a
Főtér Fesztivál 2016!
(folytatás az I. oldalról) először a nagy -
bányai Házas Hétvége mozgalom is be -
kapcsolódik a fesztivál program soro za -
tába.

Amint már kiderült, a Főtér Feszti vál
2016 szombat esti nagykoncertjén a Kár -
pát-medence egyik legnép sze rűbb é ne -
kesnője, sokak kedvence, az idei Pe tőfi
Zenei Díj nyertese Rúzsa Magdi lép fel.

A további részleteket, híreket a fesz -
tivállal kapcsolatosan figyeljék a helyi
sajtóban, közösségi oldalunkon, va la mint
a Főtér Fesztivál új honlapján: 

www.foterfesztival.ro
Előre is köszönjük a várható nyolc -

van támogató áldozatkészségét, intéz mé -
nyek, cégek és magánszemélyek lelkes
segítségét.

Szeretettel várjuk haza a nagy vi lág -
ba elszármazott nagybányai magya ro -
kat, legyen ez ismét a találkozás, az
együtt töltött tartalmas idő és minőségi
szórakozás ünnepe.
Találkozunk szeptember 15-én,

csütörtökön délután.
A Főtér Fesztivál 2016

szervezőcsapata



Csodagyerekből lett
„zongoragyilkos” virtuóz

Liszt Ferenc
Százharminc éve, 1886. július 31-én halt meg Liszt Ferenc zongo -

ra művész, zeneszerző, az egyik legismertebb mag yar komponista. A
ma gyarul tökéletesen soha meg nem tanuló, de magát mindig ma -
gyar nak valló Liszt nevét viseli 2011 óta a ferihegyi nemzetközi repü -
lőtér, ahol néhány éve emléktáblát avattak tiszteletére.

1811. október 22-én született Dobor -
jánban (ma: Raid ing, az ausztriai Bur -
genlandban). Mag yar apja korábban az 
Esterházyak zenekarában játszott, majd 
a hercegi család kasznárja lett, anyja
bécsi polgárlány volt. Liszt zenei te het -
sége korán kiviláglott, kilencévesen lé -
pett fel először nyilvánosan Sop ron ban,
óriási sikerrel. Ezután Esterházy Mik -
lós kismartoni kastélyába kérette, és a
koncert után a csodagyereket elisme ré -
se jeléül aranyzsinóros, ezüstpitykés,
prém mel díszített díszmagyarral aján -
dé kozta meg. Ebben az ünneplőben lé -
pett fel Pozsonyban, ahol az első nyom -
tatott kritika is megjelent róla. A kon -
certet követően néhány fellelkesült ma -
g yar mágnás tekintélyes összeget is fel -
ajánlott a csodagyerek taníttatására, ám 
arról a kutatók nem rendelkeznek infor -
mációval, hogy ígéretüket teljesí tették- e.

Pesten 1823. május 1-jén mutat ko -
zott be, majd Bécsben folytatta tanul -

mányait, zongorázásra (ingyen) a Beet -
hoven-tanítvány Carl Czerny, zeneel mé -
letre Mo zart vetélytársa, Salieri oktat -
ta. A legenda szerint első bécsi hang -
ver senyén jelen volt Bee tho ven is, aki
meghatottságában nyilvánosan homlo -
kon csókolta. Liszt ezután bejárta Eu ró -
pát, Párizstól Londonig mindenhol ün -
nepelték. Tizenhét évesen egyszerre
vesz tette el apját és esett át első sze rel -
mi csalódásán, búskomorságba esve
visszavonult a világtól. Egyes lapok már
halálhírét keltették, csak az 1830-as pá -
rizsi forradalom rázta fel. A francia fő -
vá rosban előadóként Cho pin és Paga -
ni ni, komponistaként Berlioz és Men -
delssohn volt rá nagy hatással. Az
1830-as és 1840-es években többször
turnézott hosszabb ideig Orosz ország -
ban.

Szenvedélyes viszony fűzte Ma rie
d’Agoult grófnőhöz, akitől három gyer -
meke született, közülük Cosima ké sőbb
Rich ard Wag ner felesége lett. Az egész 
világot megrázó 1838. márciusi pesti
árvíz után erősödött föl benne magyar -
ságának érzése: koncertet adott a káro -

sultak javára, fellépett Pesten, és alapít -
ványt tett a Nemzeti Zenede létesíté sé -
re. Első magyarországi otthona a Ná -
dor utcában volt, kedvenc kápolnája a
mai Szent István-bazilika helyén állt, a
székesegyház felépítését adománnyal
segítette.

Zongoraművészként technikai tudá -
sával, rögtönzéseivel ejtette ámulatba
hallgatóit, bravúrjait nem kis részben
keskeny keze és hosszú ujjai, közülük
is szokatlanul hosszú gyűrűsujja tette le -
hetővé. Mivel dinamikus leütéseit ke -
vés hangszer viselte el, némelyik egysze -
rűen összerogyott koncert közben, zon -
goragyilkosnak is nevezték. Virtuo zitá -
sa minden kortársát csodálatba ejtette,
a legenda szerint például a Men dels -
sohn hegedűversenyének átiratát előa -
dó, akkor tizenöt éves Joachim Józse -
fet úgy kísérte a zongorán, hogy játék
közben mutató és középső ujja között
tartotta égő szivarját.

1848-tól 1861-ig Weimarban élt,
egy évtizeden át volt az itteni Staats ka -
pelle vezető karnagya, egykori nyári
rezidenciája ma múzeum. Barátsága itt 
mélyült el Wagnerrel, a város neki is
köszönhetően lett Európa egyik zenei
központja. Weimari éveiben a kompo -
nista került előtérbe, zeneszerzői stílu -
sa lehiggadt, kevesebb gondot fordított 
a külső csillogásra, és megteremtette
az egyetlen témából kibontakozó szim -
fonikus költemény műfaját. Miután meg -
hiúsult házassága a lengyel származású 
Car o lyn Sayn-Wittgenstein hercegné -
vel, 1865-ben kisebb katolikus egyházi 
rendeket vett fel, nagyszabású művei -
vel megújította az egyházi zenét.

1865 augusztusában Pesten, a Nem -
ze ti Zenede 25 éves jubileumán maga
vezényelte Szent Erzsébet legendája cí -
mű oratóriumát, 1867-ben I. Ferenc Jó -
zsef koronázására Koronázási misét írt. 
Utolsó éveit Weimar, Pest és Róma kö -
zött osztotta meg, ekkor már nem lépett
fel pénzért, tanítványait is ingyen ok -
tatta. 1873 novemberében Pesten nagy
ünnepséget rendeztek művészi pályája

50. évfordulóján, ekkor csendült fel e -
lőször Krisztus című oratóriuma. Régi
vágya valósult meg 1875-ben a bu da -
pes ti Zeneakadémia megalapításával,
amelynek ő lett az elnöke, lakását is az
intézmény első, Hal téri épületében, a
mai Mátyás pince helyén alakították ki.
1879-ben együtt költözött a Zeneaka -
dé miával a Sugár (ma Andrássy) út 67-
 be, amely ma a Liszt Ferenc Emlék mú -
zeum és Kutatóközpontnak ad otthont.
Az intézmény fennállásának 50. évfor -
du lóján, 1925-ben Hubay Jenő javasla -
tára vette fel Liszt Ferenc nevét. A mai, 
Liszt Ferenc téri épület főbejárata fe -
letti, bronzból készült Liszt-szobor Stróbl
Alajos alkotása.

Liszt Ferenc Bayreuthban halt meg
az Ünnepi Játékok ideje alatt, 1886. jú -
lius 31-én, a városban helyezték örök
nyugalomra. Több mint hatszáz művet
írt, első korszakában főként virtuóz da -
rabokat. 1848 utáni második korsza ká -
ban keletkeztek nagyszabású zongora -
mű vei, mint a h-moll szonáta, zongo ra -
versenyei, szimfonikus költeményei, köz -
tük a Faust-szimfónia, a Tasso és a Les
Préludes, az esztergomi bazilika fel szen -
telésére írt Missa Solemnis, számos át -
iratot is készített. Magyarországon szí -
vesen hallgatott cigányzenét, 19  ma gyar
rapszódiája népies és csárdás dallamok -
ra komponált fantázia. Késői korsza -
ká ban szakított a romantikával, e mű -
ve inek szikár, érdes harmóniavi lágá -
ból megrázó, Bartókot megelőlegező
magány, tépelődő keserűség árad.

A magyarul tökéletesen soha meg
nem tanuló, de magát mindig ma gyar -
nak valló Liszt Ferenc nevét viseli 2011
óta a ferihegyi nemzetközi repülőtér,
ahol néhány éve emléktáblát avattak
tiszteletére. Több mint fél évszázada a -
lapították a róla elnevezett, méltán vi -

lághírű mag yar kamarazenekart. Szü -
le tésének 200. évfordulója alkalmából
Liszt-évet rendeztek, s világszerte meg -
emlékeztek róla a Liszt világnap (World
Liszt Day) keretében. Élete több filmet 
is ihletett, utolsó, Bayreuthban töltött
tíz napjáról szól Gyöngyössy Bence az
Utolsó rapszódia című tévéfilmje (2011). 

(mult-kor.hu)

Pert nyert A zongorista című
film főhősének családja

Pert nyert egy varsói bíró sá -
gon Wladyslaw Szpilmannak, A
zongorista című Ro man Po -
lanski-film hősének családja. „Az
ítélet segít magasabbra emelni
az erkölcsi mércét Lengyel or -
szágban és helyre tenni a szó lás -
szabadság rosszul értelmezett
jogát” – kommentálta a bírósá -
gi döntést Andrzej Szpilman.

Szpilman özvegye és fia rágal ma -
zás miatt perelte be Agata Tuszynska
írónőt, akinek egyik könyvében a ná -
cikkal való együttműködéssel vádol -
ják meg a híres zongoraművészt. Fel -
jelentették a könyvet megjelentető ki -
adót is. „A vád lott: Wiera Gran” cí mű
regényében Agata Tuszynska Wiera
Gran zsidó énekesnőt idézi, aki azzal
vádolta meg Szpilmant, hogy kápó volt
a varsói gettóban. Wiera Gran igen
népszerű énekes volt a gettóban, és
Szpilmanhoz hasonlóan túlélte a ho -
lo kausztot. A háború után őt magát is
azzal vádolták meg egy lengyel zsidó 
bizottság előtt, hogy közeli kapcso lat -
ban állt a nácikkal. A bizottság ugyan 
felmentette, ám bírálói előtt soha nem
tisztázta magát.

A vádaskodások miatt Wiera Gran
Izraelbe, majd Franciaországba emig -
rált. Párizsban halt meg 2007-ben Alz -
heimer-kórban. A bíróság határozata
értelmében a szerző és a kiadó köte -

les nyilvánosan bocsánatot kérni a csa -
ládtól, és a könyv esetleges későbbi
kiadásaiból törölni a kifogásolt ré sze -
ket. „Az ítélet segít magasabbra emel -
ni az erkölcsi mércét Lengyel ország -
ban és helyre tenni a szólásszabadság 
rosszul értelmezett jogát” – kom men -
tálta a bírósági döntést Andrzej Szpil -
man. Utalt arra, hogy családja 2013-
 ban hasonló pert nyert meg Németor -
szágban is.

A pert nagy figyelem övezte Len -
gyelországban, ahol a 2000-ben Var -
só ban elhunyt Wladyslaw Szpilman
neves zongoraművész volt. A világ hírt
Ro man Polanski lengyel származású
francia filmrendező filmjének kö szön -
hette. A zongorista című film 2003-
 ban három Os car-díjat kapott. A per -
ben tanúként hallgatták meg a gettó
több egykori lakóját, akik szemé lye -
sen ismerték Szpilmant, s akik eluta -
sí tották Wiera Gran vádjait.

(mult-kor.hu)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai

látnivalóinak, emlékhelyeinek 
leírása, Szinérváraljától

Kapnikbányáig.

Megvásárolható a Teleki
Mag yar Házban.



Kézdi srác nyert második
díjat a Nemzetközi
Drónfotóversenyen

Második helyet nyert a kézdi vásár -
helyi Ignácz Szabolcs a 3. alkalommal
megszervezett a Nemzetközi Drónfo -
tó verseny Természet - Vadvilág ka te -
góriájában. A verseny szervezőinek
köz lése szerint a világ minden tájáról
érkeztek képek, amatőr és profi fotó -
sok tól egyaránt. Az értékelésnél pedig
a kreativitást és a kivitelezést is figye -
lembe vette a zsűri. A Természet -
Vad világ kategórián kívül még Utazás, 
illetve Sport - Kaland kategóriában
hirdettek eredményt. A fotót a Na tio -
nal Geo graphic nyomtatott és on line
ki adásában is közlik. (transindex)

Elsőként ültettek át saját
sejtből növesztett bőrt
Spanyolországban elvégezték a vi -

lág első olyan bőrátültetését, amelyhez 
a beteg saját sejtjeiből növesztettek
bőrt – jelentette be rendkívüli ered mé -
nyét a granadai és sevillai orvosokból,
kutatókból álló csoport a sikeres be -
avat kozást követően. A páciens – egy
29 éves fiatal nő – testének mintegy 70
százaléka égett meg egy lakástűzben

még áprilisban, állapota válságos volt.
Az orvosok az épen maradt bőrfelü let -
ből két darab négy négyzetcenti mé ter -
nyit vettek ki, amelyet mintegy három
hét alatt növesztettek 5900 négyzet -
centiméterré tíz év alatt kifejlesztett,
saját különleges eljárásukkal – ismer -
tette a részleteket Miguel Alaminos, a
granadai egyetem szövettani tanszéké -
nek vezetője. A technika lényege, hogy
a saját sejtekhez úgynevezett agaróz -
gélt adnak, ami egy tengeri algából
származó kémiai anyag, és ez teszi le -
hetővé, hogy a mesterségesen létreho -
zott bőr megfelelően rugalmas és vas -
tag legyen. Továbbá nanotechnológia
alkalmazásával érték el, hogy az új bőr
kellően formálható legyen és így job -
ban alkalmazkodjon a felülethez, ame -
lyen használják. A szakemberek két mű -
téttel ültették át „a mesterséges saját
bőrt” a beteg testére, amellyel befedték 
a törzset, a mellkast, a nyakat, valamint 
az alsó és felső végtagokat. A fiatal nő
jól gyógyul, már önállóan járni is tud,
néhány hét múlva a kórházat is elhagy -
hatja. Orvosai szerint az életét kö szön -
heti az új eljárásnak. A kutatók hang -
súlyozták: a saját sejtekből növesztett
mesterséges bőrt nagyobb eséllyel fo -
gadja el a beteg szervezete és ezért ke -
vésbé áll fenn a fertőzésveszély is, ami
az ilyen beavatkozások fő kockázatát
jelenti. A projekthez mintegy 80 orvos, 
kutató és egészségügyi dolgozó járult
hozzá munkájával az elmúlt tíz évben.
A szakemberek már készítik elő a kö -
vetkező beteget, akin várhatóan au -
gusz tusban végzik el a beavatko záso -
kat. Emellett kérvényezték az eljárás
felvételét a spanyol kórházakban hiva -
talosan engedélyezett terápiák közzé.
(mti)

Az El Nino és a
klímaváltozás egyszerre

sújtja a mangrovét
Hatalmas sávokban tűnnek el a

mangroveerdők Ausztrália északi ré -
szén a klímaváltozással súlyosbított El
Nino hatására. A James Cook Egyetem 
professzoraként dolgozó Nor man Du -
ke szerint idén nagyjából hétezer hek -

tárnyi mangroveerdő pusztult ki mind -
össze egyetlen hónap leforgása alatt a
Queensland állam és az Északi terület
között fekvő Carpentaria-öböl terüle -
tén. A szakemberek szerint már a
Nagy-korallzátonyt sújtó korallfehé re -
dés vizsgálatakor is felmerültek a

mangroveerdők elhalására utaló bizo -
nyítékok, ám a jelenséget csupán a kö -
zelmúltban sikerült megerősíteni az
érintett 700 kilométeres partszakasz le -
vegőből végzett és műholdas vizsgá la -
takor. Duke szerint korábban is megfi -
gyelték már ezt a természetes folyama -
tot, de ilyen kiterjedésű és gyors lefo -
lyású esettel még nem találkoztak.
Mint hozzátette, minden bizonyíték ar -
ra utal, hogy a változó éghajlati feltéte -
lek, és nem csupán a magas hőmérsék -
letek a felelősek a mangroveerdők
ilyen mértékű pusztulásáért. Mivel a
bolygó klímája egyre szeszélyesebbé
vá lik, az ilyesfajta jelenségek várha -
tóan megszaporodnak a jövőben. A
tró pusi és szubtrópusi tengerpartok ár -
terén, mocsarakban, folyótorkolatok -
ban honos és azok életkörülményeihez
alkalmazkodott man grove fákat és bok -
rokat léggyökerek rögzítik az iszap ba.
Az erdők biztosítják a halállományt, a
tiszta vizet, védelmet nyújtanak az eró -
zió és a szélsőséges időjárási jelensé -
gek el len, és emiatt fontos szerepet ját -
szatnak Ausztrália turisztikai és halá -
szati iparágában. (hirado)

Új törpebolygót fedeztek
fel a Neptunusz

túloldalán
Eddig ismeretlen törpebolygót fe -

de zett fel a Neptunusz túloldalán egy

nemzetközi kutatócsoport: a 700 kilo -
méter átmérőjű bolygó kisebb, mint a
Pluto, de lényegesen nagyobb, mint
bármely más égitest ebben a régióban.
A Neptunuszon túli jeges égitestek ar -
ra utaló jeleket rejtenek magukban,
hogy hogyan formálódtak és hogyan
rendeződtek el a külső Naprendszer
gázóriásai. Legtöbbjük azonban na -
gyon kicsi és nehezen megfigyelhető,
ezért ejtette annyira izgalomba a ku ta -
tókat az újonnan felfedezett törpe boly -
gó, amely ideiglenesen a 2015 RR245
nevet kapta. A szakemberek február -
ban vették észre a világos pontot a kül -
ső naprendszer eredetét vizsgáló kuta -
tás (OSSOS) keretében szeptemberben 
készült felvételeken. A képernyőn fel -
tűnt fénypont olyan lassan mozgott,
hogy legalább kétszer olyan távol kel -
lett lennie a Naptól, mint a Neptunusz - 
mondta Michele Ban nis ter, a kanadai
Vic to ria Egyetem munkatársa. A kuta -
tást az egyetem a Brit ish Co lom bia
Egyetemmel közösen a kanadai-fran -
cia-ha waii teleszkóppal (CFHT) vé -
gez te. A törpebolygó elliptikus pályá -
ján 700 év alatt kerüli meg a Napot.
Több mint 120-szor távolabb van e -
köz ben a Naptól, mint átlagosan a
Föld. Az RR245 pályáját a következő
években alaposabban megvizsgálják,
csak ezután kap hivatalos nevet. Az
OSSOS csapat felfedezői névjavas la -
taikat a Nemzetközi Csillagászati Egye -
sülethez nyújthatják be. Az RR245
egyi ke azon kevés törpebolygónak,
amelyek még ma is léteznek. A leg na -
gyobb ilyen típusú égitestek a 2400 ki -
lométeres átmérőjű Pluto és Eris. A leg -
több törpebolygó elpusztult vagy kilö -
kődött a Naprendszerből, amikor a gáz -
óriások a mai helyükre kerültek. (mti)

Férfiélet
VÍZSZINTES: 1. “A férfi életét a

feleség teszi boldoggá vagy boldog -
ta lanná, ...” (Lin Ju-tang). 13. Hang -
versenyterem. 14. Államszövetség. 15. 
Az udvaron. 16. Hull a könnye. 17.
Köz igazgatási egység Svájcban. 19.
“... könnyű lehet” (Re pub lic). 20.
Ománi, kambodzsai és spanyol gkj.
22. Forrasztóeszköz. 23. A főnév
egyik kérdése. 24. Csapadék. 25. Rö -
vid, zsinóros férfikabát. 27. Családta -
gok! 28. Lap jelzője lehet. 30. Ecet -
csep pek! 31. Amaz párja. 33. Régi
bün tetőeszköz. 35. Csavar, de nem
sróf! 37. Kábítószer. 38. Nitrogén és
tantál vj. 40. ... B; fogkrém-márka. 41.
Függőzár. 42. Bálvány. 43. A focibíró
“fegyvere”. 44. Válogatott cseh lab da -
rúgó volt (Radek). 45. Annak a tete jé -
re. 47. Nagyon pontos. 49. ...-san; kí -
nai hegység. 50. Kissé ugrál! 52. Ösz -
szerogy. 53. Sorban állnak! 54. Becé -
zett Ottó. 56. Részben beléőszül! 58.
Órómai aprópénz. 59. A hegy ...; bor.
61. Leoé fejetlenül! 62. Filmcsillag.

64. Szerencsét hozó tárgy. 66. Elek!
67. Petrozsény folyója. 68. ... mora;
ha ladék nélkül. 69. A török szultán
rendelete. 71. Egykori divatcikk.

FÜGGŐLEGES: 1. Egymást kö -
ve tő. 2. Becézett Ödön. 3. Tiltószó. 4.
Panaszos szó. 5. ... szerelmese; Dallos
Sándor regénye. 6. Becézett Judit. 7.
Celebeszi vadtulok. 8. Minutum (röv.). 
9. Páros depó! 10. Északi férfinév. 11.
... A Vir gin (Ma donna). 12. Helység
Győr közelében. 18. Frigy. 19. Színvo -
nalas. 21. Mezőgazdasági eszköz. 23.
Madárbörtön. 26. A magasba lendít.
28. Mellébeszél (biz.). 29. Kissé hi -
deg! 32. Beverő! 33. A szemétdomb
ura. 34. Mérsékelt lassúsággal (zene).
36. Becézett Erika. 37. Ellenállást le -
győzve nyomul. 39. Rovar testrésze.
41. Kiemelkedés nélküli. 42. Előtag:
gondolat-. 44. ... Marinov; bolgár író.
45. Páros hoki! 46. A gondolat befe -
jező része. 48. Lapok a talonból! 49.
Messzire. 51. Száraz gallyak tömege.
53. Gyors. 55. Válogatott olasz foci -
kapus (Francesco). 57. Bútortípus. 59.
Pengetős hangszer, líra. 60. Elsőrendű. 
63. Nem mozdul. 64. Mely személy tu -
lajdona? 65. Mátka. 68. Néma súgó!
70. Táborlakók!
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Év végén vizsgáztatja a ta -
nár az előző  vizsgán meg bu kott
diákokat. Mivel tudja, hogy
sokat nem tudnak az anyag ból,
a következő kérdéseket teszi fel:

- Ki tudja, hogy hívnak en -
gem?

Nagy csend, senki se tud vá -
laszolni.

- Na jó, akkor ma milyen
tantárgyból vizsgáztok?

Megint nagy csend, erre se
tud senki válaszolni. A tanár már
majdnem könyörögve:

- Legalább azt mond játok
meg, milyen színű a tan könyv?

Senki se válaszol, csak a leg -
hátsó sorban az egyik diák hal -
kan mondja a padtársának:

- Te, ez meg akar buktatni
minket!

***

Egy viharos éjszakán zaj lott
a következő rádióbeszélgetés a
repülőtér irányítótornyában:

Első hang a rádióból:
- Torony, 3 000 láb ma ga -

san vagyok a Heli-pad 1 fe lett!
Egy másik hang a rádióból:
- Torony, az lehetetlen! Én 

is 3 000 lábon vagyok a Heli-
 pad 1 felett!

Pár másodperc döbbent
csend, az irányítótorony sze mély -
zete döbbenten várja a rob ba -
nást. Ekkor az első hang ismét:

- Te hülye! Te az én másod -
pilótám vagy!

***

- A róka nagyon ravasz jó -
szág, igen könnyen rászedi az
embert - meséli egy vadász a
barátainak. - Nemrég egy álló
napig voltam a nyomában egy -
nek, és mikor végre lelőttem,
akkor derült ki, hogy kutya.

***

Fiú a tornateremben fekvő -
támaszozik:

- 1... 2... 3...
Bejön egy szexi csaj:
- 197... 198... 199...

***
Kovácsné mondja az urá nak:
- Ha szegény első férjem

nem esett volna el a há bo rú -
ban, sosem lehettem volna a te
feleséged.

- Bizony! - sóhajtja Ko vács.
- Szörnyen elbánt mind annyi -
unkkal ez a háború!

***
- Miért vannak szőrös és

szőrtelen mellű férfiak?
- ???
- A szőrös mellű leesett a

fáról, a szőrtelen lecsúszott.

***
- Hogy készül a gyerek?
- ???
- Leül az asztalhoz és meg -

írja a leckét.

***
- Miért nem szabad Coca-

 Co lát inni ebéd után?
- ???
- Mert a legjobbat hozza ki 

belőled...

***

Egy bárány nézi a bárány -
fel hőket, és odaszól a tár sának:

- Már megint lemaradtunk
a Redbull-osztásról!

***

Áll a székely a nagy hi deg -
ben a falu fő terén, sapka nél kül.
Oda megy a komája, és meg -
kérdezi:

- Oszt kend miért áll ebben 
a nagy hidegben itt haja don főn?

- Tudja, az előbb egy kissé
rendberaktam az asszonyt, oszt
most kéne egy bátor em ber, a -
ki kihozza a sapkámat.

***
Két barátnő beszélget: 
- Tegnap vettem egy új tük -

röt. 
- És milyen? 
- Hát ezek a tükrök már nem

olyanok, mint húsz évvel eze -
lőtt. Azokba még öröm volt be -
lenézni.

***

- Hé, haver, igyunk egy teát!
- Hihetetlen, mire vagy ké -

pes, te vagy az el ső em ber a vi -
lágon, aki egy szerre három be -
tűt is el té vesz tett a „sör” szó -
ból…

***
A székely anyósa meghal.

A temetés után a székely egy
ötszázast dug a búcsúztató pap 
zsebébe, aki ezt nagyon ke vés -
nek találja, s kissé bosszúsan
mondja: 

- Nem akarok erőszakos len -
ni, de tudnia kell, hogy minél
mélyebb a gyász, annál többet
illik adni.

Erre a székely: 
- Komolyan mondja? Ak -

kor adjon vissza négyszázat.

Vicces táblák, 
feliratok

Angliából
- Tábla egy farmnál:

,,50 penny egy zsák ló trá -
gya. 20 penny, ha saját ma -
ga csinálja.”

- Egy használtcikk ke -
reskedés falán: ,,Mi el cse -
rélünk bármit - biciklit,
mosógépet stb. Miért nem 
hozza el a feleségét, és köt
egy remek üzletet?”

- Közvetlenül egy új városházi épület ünnepélyes meg -
nyi tója előtt: ,,A városháza a megnyitásig zárva tart. A meg -
nyitás után zárva is marad. Nyitás holnap.”

- Egy fényképész műtermének ajtaján: ,,Ebédelni men tem. 
Ha nem jövök vissza 5 óráig, akkor vacsorázni is.”

- Egy diszkó falán: ,,A SMARTS a város legexkluzívabb
diszkója. Mindenkit szeretettel várunk!”

- Futóhomokra figyelmeztető tábla: ,,Vigyázat, futó ho mok!
Aki rátéved, azt elnyeli. A járási tanács megbízásából.”

- Egészségmegőrző ételeket áruló bolt ablakában: ,,Be -
tegség miatt zárva.”

Jelek, amelyek arra 
utalnak, hogy ideje

diétáznod:
- Megtámad a húsevő

baktérium, és az orvosod sze -
rint már csak 22 éved van
hátra.

- Az aszpirint is ma jo -
nézzel veszed be.

- Az állatkertben az ele -
fántok zoocsemegét do bál -
nak neked.

- A jogosítványodon ez
áll: ,,A fénykép a másik ol -
dalon folytatódik”.

- A strandon komoly
pénzt keresel az árnyékod
bérbeadásával.

A hét mottója:
,,Minden sikeres férfi

mögött ott áll egy

meglepett anyós.”

 (Hubert Humphrey)

A hét híre:
Az Egyesült Államok

kongresszusa feloldotta a
titkosítás alól annak a köz -
vé le mény kutatásnak az e -
red ményét, amit az úgy ne -
vezett Lewiski-ügy kapcsán
végeztek. Csak itt, csak most, 
csak önöknek eláruljuk a köz -
véleménykutatás eredmé nyét.

18-70 év kö zötti nőktől
kérdezték meg, hogy le fe küd -
nének-e Clintonnal? Az e -
redmény a következő lett:

1%: Igen
3%: Nem

96%: Soha többé!
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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 vidékről egy-egy spirálozott kis füzetecske,

ben ne néhány túrale írással, történelmi ismer tetővel kalauz gyanánt ki sebb- 
nagyobb társaságoknak. Ez az Erdélyi Kár pát-Egyesület aján déka, és számos
hasonlót is ter vez megjelentetni a turistaság, honismeret és környezet véde lem 
fontosságát hirdető szer ve zet.

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 kártyázás 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.

Az Erdélyi Kár pát- Egyesület legújabb ki ad vá nyait (Erdélyi
Gyopár, EKE-füzetek, 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.

 10 klasszikus, pikáns
 és egzotikus gyümölcsleves

(Folytatás előző lapszámunkból) Ha gyümölcsleves, akkor több -
nyire a meggyleves jut az eszünk be – mint jellegzetes mag yar étel -,
de gyümölcslevest sokféle idény-, esetleg mirelit gyümölcs felhasz -
nálásával készíthetünk. Hidegen, be hűtve tálaljuk, üdítő bevezetője a
nyári ebédnek.

Mangó krémleves
(főzés nélkül)

Hozzávalók: 2 édes, nagyon érett
mangó kimagozva, kockára vágva
(ebből fél csészényi a díszítéshez);
kb. 500 gramm görög joghurt; 1 evő -
kanál cukor; 1 jól megmosott lime
vagy citrom reszelt héja; 3 evőkanál
friss citromlé vagy 1 lime kifacsart
leve (a lime jobban kiemeli a mangó
ízét).

Elkészítése: Hámozzuk meg a mangókat, és kockázzuk fel. Tegyük egy mé -
lyebb tálba a gyümölcsöt, adjuk hozzá a joghurtot, a cukrot, a citrom vagy lime
reszelt héját, a citrom, vagy lime levét és turmixoljuk össze. Hűtsük, majd tála -
lás kor adjuk hozzá a félretett mangó kockákat. (Elég sűrű, ezért desszertnek is

kiváló. 

Almakrémleves
Elkészítése: 1,5 li ter vízbe csipet -

nyi sót, 10 dkg cukrot vagy 2-3 evő -
kanál mézet, 2-3 szem szegfűszeget,
egy csipet fahéjat, pár csepp vanília -
esszenciát teszek, majd összefor ra lom.
5 perc forralás után átszűröm. Tej fö -
lös habarást készítek, ezzel sűrítem,
mi kor forr a leves. Ebbe teszem a tisz -

tított, kockázott almát, 1-2 citromkarikát. Újraforrástól számítva 5-10 percig
főzöm. Hűtve tálalom. (eletszepitok.hu)

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.
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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.

• Sürgősen szükség van AII RH ne -
gatív vérre. Kérem, értesítsenek a 0746
515 431 (Rist Mária) telefonszámon.

A szinérváraljai Elméleti Líceum
1966-ban végzett mag yar tagozatos
vén diákjai folyó év augusztus 19-én,
pén teken 12 órai kezdettel megtartják 
50 é ves érettségi találkozójukat Nagy -
bá nyán, a Diáktáborok protokoll-ter -
mé ben, amelyre minden egyes diák tár -
sun kat és tanárainkat szeretettel vá -
runk. Visszajelzés és részletek au gusz -
tus 10- ig a következő telefonszámon:
0761- 046 228 (Simori).

JÓKÍVÁNSÁG

Kocsis Zoltán László:

ÉDES ANYÁMNAK

Kérlek, kedves édesanyám,
Hogy vigyázz mindig énreám!
Hogyha bajban lennék én,
Várnálak, hogy megmentsél.
Már a harminckilenc évet töltöd,
Kívánom, legyen boldog eszten dőd!
És ha bárhova is mennél,
Kérlek, hogy el ne felejtsél!
Ezt szeretném édesanyámnak kül -

de ni augusztus 11-i születésnapja al -
kalmából. Kérem Istent, hogy adjon
neki erőt, egészséget, és az élet milli ó -
nyi csodáját. Ne feledd, anyu, szere tünk!
Apu, Barbi és Heni. (Akikhez csatla -
ko zik Vicsai György is!)

GYÁSZHÍR

Augusztus 3-án, rövid szenvedés u -
tán, második könyvének kiadását kö -
vetően alig egy hónappal, életének 97.
évében elhunyt

EIZIKOVITS MIHÁLY
ny. közgazdász

Temetése augusztus 7-én, vasár nap
12 órakor lesz Kolozsváron, a Tordai
út 154-156. szám alatti zsidó temető -
ben. Embersége, optimizmusa és sa já -
tos humora örökre velünk marad.

Akik tisztelték és szerették

Megdöbbentő valóság
GÖRÖG ANDRÁS

síedző
75 éves szíve megszűnt dobogni a -

ugusztus 2-án. Temetése ma, au gusz -
tus 5-én, 13 órakor lesz a Rozália ká -
pol nából. A gyászoló család: Enikő,
Áron, Jutka

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a szeretett feleség, anya, nagy -
mama

BACHNER GHEORGHINA
szül. Moldován Cotrus 

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése augusztus 6-án, szom ba -

ton 9 órakor lesz az evangélikus teme -
tőben. A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel, ám
Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya, anyós és 
nagymama

BALOGH JULIANNA
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma legyen csendes, em léke

áldott! Köszönetet mondunk minda -
zok nak, akik utolsó útjára elkísérték,
vagy gondolatban együttérzésükkel gyá -
szunkban támogattak, fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal búcsúzunk barátunk -
tól, sízőtársunktól, a nagyszerű em -
ber től

GÖRÖG ANDRÁSTÓL
Őszinte részvétünk a gyászoló csa -

ládnak. A hegyimentők.

Fájdalommal vettünk tudomást ba -
rátunk és sporttársunk

GÖRÖG ANDRIS
korai haláláról.
Mint sportoló, majd később mint ed -

ző emblematikus alakja volt városunk 
sportéletének. Osztozunk a család fáj -
dalmában. Isten veled.

Pedro, Kati és Réka

Őszinte részvétünket és együttér zé -
sünket fejezzük ki Görög Enikőnek,
szeretett férje

GÖRÖG ANDRÁS
elvesztése miatt érzett fájdal má -

ban. Osztálytársaid 

MEGEMLÉKEZÉS

Már 15 éve, hogy itt hagytál ben -
nünket, / De szívünkben őrzünk, mint
egy drága kincset. / A múltba vissza -
nézve valami fáj, / Valakit keresünk,
a ki nincs már! / Mi könnyes szemmel
megállunk sírodnál / Te nem szólsz,
de mi tudjuk, hogy hívtál. / Mi szó lí -
tunk, de a néma sír nem felel / De te a
szívünkben örökké létezel. / Múlik az
idő, de a fájdalom marad / Betöltetlen 
az űr, mely szívünkben maradt.

Szomorú szívvel emlékezünk a kol -
tói

BENCZE MARIKA

Halálának 15-ik évfordulóján.
Lá nya Emese, veje Rudi, unokái

Erik és Helga

Augusztus 10-én immár 10 éve,
hogy a drága feleség, édesanya, anyós,
nagymama

MAGURÁN GABRIELLA
szül. Kozma

eltávozott az élők sorából.

Em lé két szívünkben őrízzük.

6 hete volt annak a szomorú nap -
nak, amikor örökre eltávozott csa lád -
ja köréből

FEKETE LÁSZLÓ
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel megőrízzük.
A bánatos család.

A fájdalom oly nehéz, elmondani
nem lehet, / Csak az tudja igazán, ki el -
veszített téged / Egy éve elhagytad a
há zat, amit úgy szerettél / Itt hagytál
mindent, amiért kűzdöttél / Most már nél -
küled jön el a nyár, az ősz, a tél, a ta -
vasz, / De bármilyen szép is, nélküled
nem lesz ugyanaz. / Mindig közel vagy,
mégis oly távol, / Mi tudjuk egyedül,
mennyire hiányzol.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk 2015 augusztus 9-re,

SZŰCS KLÁRA
halálának első évfordulóján.
Szomorú az út, mely sírodhoz ve -

zet, / Hol megpihent a Te jóságos szí -
ved.

Nugodj békében!
Bánatos férjed Sanyi, fiad Richi és 

lányod Szidónia

Szeretett édesanyánk
RETTEGI JÓZSEFNÉ

harmincnyolc éve távozott az élők 
sorából.

Hálával és szeretettel gondolunk
rá, míg élünk.

Gyermekei, unokái, dédunokái és
ükunokái.

Drága fiamra
CUPSA PÉTER

bányamérnökre emlékezünk sz o -
mo rú szívvel, aki húsz éve tragikus hir -
telenséggel hunyt el.

Szép emlékét örökre szívünkbe zár -
tuk. Nyugodjék békében!

Bánatos édesanyja, fia, testvérei,
régi jóbarátai.

Bennünk él egy arc, egy végtelen 
szeretet, / amit tőlünk soha senki el
nem vehet. / Telhetnek hónapok, múl -
hat nak évek, / szívből szeretünk s nem
feledünk téged!

Mély fájdalommal emlékezünk arra
az augusztus 8-ra, amikor a szeretett 
férj, apa, após, nagytata, dédnagytata

FÁCZKI MÁRTON GYÖRGY
17 éve örökre itt hagyott ben nün -

ket. Gyászoló szerettei

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.

GYÓGY TOR NA – A jövő ked den
ELMARAD!

***
A Teleki Mag yar Ház a jövő héten,

augusztus 7-14. között ZÁRVA! Ha
kiadványainkból szeretnének vásá rol -
ni, vagy egyéb halaszthatatlan esetben
forduljanak Sarkadi Etelka nénihez, min -
den hét köznap délelőtt 8-12 óra között
(0746-654342), esetleg keressenek idő -
szakosan elérhető mobiltelefon száma -
inkon. Köszönjük megértésüket!

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

NYÍRBÁTOR: augusztus 10
VÁSÁROSNAMÉNY:

augusztus 18.
0747017580 – Csoma Bea
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Ma kezdődnek Rio de Janeiroban a
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok!

106 éves a legidősebb fáklyavivő
Eva Oliveira az óceánparti Búziosban vitte az olimpiai lángot az

ötkarikás játékok honlapjának beszámolója szerint, mellette még egy
száz évnél idősebb asszony, Ruth Faria is fáklyavivő lett.

A láng április 21-én lobbant fel a já -
tékok szülőhelyén, a görögországi O -
lümpiában. A fáklya május 3-án érke -
zett meg Brazíliába, hogy – miként 80
éve minden olimpia előtt – megkezdje
90 napos útját. Az olimpiai láng Bra zí -

liában 36 ezer kilométert tesz meg, 329 
várost érint, a váltóban 12 ezer futó
vesz részt, míg végül a fáklya pénteken 
megérkezik az olimpia megnyitójára, a 
Maracana Stadionba.

(MTI)

Öt mag yar aranyat jósol
az amerikai hírügynökség
Az As so ci ated Press hírügynökség megtippelte a riói olimpia baj -

no kait, illetve ezüst- és bronzérmeseit. Magyarország küldöttségétől
min dent összevetve 17 éremre számít az amerikai médiaintézmény, a
román sportolók közül viszont mindössze hárman kerültek fel a lis tá ra.

Az As so ci ated Press előrejelzése sze -
rint a román olimpiai csapat aranyérem 
nélkül utazik haza Brazíliából, ez össz -
hangban van az Olym pic Med als Pre -
dic tions oldalon közzétett adatokkal.

A magyarok közül az As so ci ated
Press Hosszú Katinkát várja az első
helyre, két számban, 200 és 400 mé te -
res vegyesúszásban. Rajta kívül az a -
ranyérmesek között szerepel Nagy Pé -
ter súlyemelő, a Kozák Danuta–Szabó
Gabriella kajak kettes, valamint a női
kajak négyes.

A román küldöttségből a hírügy nök -
ség Mar ian Drăgulescu tornásztól vár
kiugró teljesítményt, neki ezüstérmet
előlegeztek. A maradék két érmet súly -
emelésben nyerhetik a románok, And -
reea Aanei és Ga briel Sîncrăian bronz -
ra esélyes.

Íme az As so ci ated Press tippjei:
MAGYARORSZÁG – 17 érem 
Arany: 5 – Hosszú Katinka (úszás,

200 és 400 m. vegyes), Nagy Péter (súly -

emelés, 105+ kg) Kozák Danuta és Sza -
bó Gabriella (kajak kettes, 500 m), Sza -
bó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes
Tamara, Fazekas-Zsur Kriszitna (ka jak
négyes, 500 m.) 

Ezüst: 6 – Tóth Krisztián (csel gáncs,
90 kg.), Cseh László (úszás, 100 m pil -
langó), Hosszú Katinka (úszás, 200 m
hát), Mike Róbert, Vasbányai Hen rik
(kenu kettes, 1000 m.), Kozák Danuta
(kenu egyes, 500 m.), Szilágyi Áron (ví -
vás, kard) 

Bronz: 6 – Cseh László (úszás, 200
m. pillangó), Hosszú Katinka (úszás,
100 m hát), Horváth Bence, Szomo lá -
nyi Máté (kajak kettes, 200 m), Márton 
Anna (vívás, kard), Szász Emese (vívás,
párbajtőr), Lőrincz Tamás (birkózás,
66 kg.)

ROMÁNIA – 3 érem 
Ezüst: 1 – Mar ian Drăgulescu (tor -

na, ugrás) 
Bronz: 2 – Andreaa Aanei, Gabirel

Sîncraian (súlyemelés) (Maszol)

Király Gábor bejelentette
visszavonulását

A foci-Eb mag yar sztárkapusa visszavonul a válogatottságtól, de
marad a Szombathelyi Haladás játékosa és a KirálySport vezetője.
Közleménye szerint Storck rábízta a döntést, mihez kezd az Eb után,
és Király úgy találta, 40 évesen a válogatottság és a klubszint együtt
már sok. Király Gábor a honlapján publikálta a közleményét.

„Sokszor hangoztattam, nekem a pi -
ramis csúcsa a nemzeti csapatban sze -
re pelni, és amíg hívnak, addig szeret -
ném a mag yar válogatottat szolgálni. A 
motivációm és az elkötezelezettségem
most is megvan, de a profi labda rú gás -
ban eltöltött 24 év - ebből 18 válo ga tott -
ként - nem múlt el a testemben nyom ta -
lanul.

A Haladásban végigjátszott tavalyi
szezon után pihenés nélkül vágtam ne -
ki a nyári Európa-bajnokságra való több
mint egy hónapos kemény felkészü lés -
nek. Minden erőmet beleadtam, de köz -
ben a szervezetem jelezte, hogy itt a ha -
tár! Maximalista vagyok és maximális
teljesítményt szeretnék nyújtani, azon -
ban 40 esztendősen ez már klub- és vá -
logatott szinten együtt nem megy.

Bernd Storck szövetségi kapitány az
Európa-bajnokság után nekem adta a
döntés jogát a folytatásról. Én úgy dön -

töttem, hogy nem lehet méltóbb a bú -
csú egy olyan Európa-bajnoki szerep -
lésnél, ami igazi futball-lázat váltott ki
és rengeteg örömöt okozott a mag yar
embereknek, és ami után ismét vissza -
került a mag yar labdarúgás az európai
‘nagyszínpadra’.

Mérhetetlenül hálás vagyok, hogy 107
alkalommal viselhettem a címeres mezt!

Nagyon sok szeretetet, biztatást kap tam
a szurkolóktól a 18 év alatt, köszönöm
nekik. Már csak a belém vetett bizalom 
okán is igyekszem az energiáimat a ma -
g yar labdarúgás szolgálatába állítani a
jövőben is, a Szombathelyi Haladás já -
té kosaként és a KirálySport vezető je -
ként. A válogatottnak pedig maradok fel -
tétlen híve!” (maszol.ro)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

F1: Rosbergnek ezúttal sem sikerült
A világbajnoki címvédő Lewis Ham il ton nyerte vasárnap a 62. For -

ma-1-es Német Nagydíjat, így a Mercedes brit pilótája növelte elő nyét
a pontversenyben.

A 31 éves versenyzőnek ez volt pá -
lyafutása 49. és idei hatodik futam győ -
zelme. Németországban harmadik alka -
lommal nyert: 2008-ban ugyancsak Ho -
cken heimben, 2011-ben pedig a Nür -
bur gringen lett első.

Ham il ton mögött a két Red Bull- pi -
lóta ért célba, a második helyen a szá -
zadik Forma-1-es versenyét teljesítő a -
usztrál Dan iel Ricciardo, harma dikként
pedig a hol land Max Verstappen.

Három büntetés változtatott az idő -
mérő edzés végeredményén: Romain
Grosjeant öt, Carlos Sainzot három, Ni -
co Hülkenberget pedig egy pozícióval
sorolták hátrébb.

Az első helyről induló Nico Ros berg
már az első kanyar előtt a negyedik po -
zícióba csúszott vissza - Ham il ton mel -
lett Verstappen és Ricciardo is elé ke -
rült. Az első négy sorrendje a 12. kö rig,
az első kerékcserékig nem változott,
majd a visszatérésüket követő harma -
dik körben újra ők alkották az élbolyt.

Ebben az időszakban Ham il ton előnye
már több mint 6 másodperc volt.

A középmezőny tagjai közül Car los
Sainz Jr. és Felipe Massa boxkiállása
is sokkal hosszabb volt a megszo kott -
nál kisebb technikai problémák miatt,
így elvesztették esélyüket a pont szer -
zés re.

A második kerékcserék után a 29.
körben Rosberg sportszerűtlen megol -
dással előzte meg Verstappent, ezért öt 
másodperces büntetést kapott. Hama ro -
san Ricciardo is lehagyta csapattársát -
Verstappen tulajdonképpen elengedte
az ausztrált, mert nem tanúsított sem mi -
féle ellenállást.

A 46. kört követően az élen autózó
Ham il ton előnye több mint 11 má sod -
perc volt, mögötte a két Red Bull haladt.
Rosberg a büntetése letöltése során öt
helyett nyolc másodpercet állt a bo xut -
cában, de így is a negyedik pozícióba
sorolt vissza, őt a két Ferrari, Sebas ti -
an Vettel és Kimi Räikkönen követte.

A hajrában Ham il ton előnye 6 má -
sodpercre csökkent, az eső is eleredt, az
élmezőny sorrendje viszont már nem
változott, Rosberg negyedik lett. A vi -
lág bajnoki szezon augusztus 28-án a
Belga Nagydíjjal folytatódik.

(Forrás: Autokalauz.hu, MTI)

A riói aranyérem valójában ezüst
Nagyon jól hangzik, hogy aranyat

kapnak a győztesek, de a valóság ki -
csit más. Persze ez nem meglepő.

Az olimpiai aranyérem nagy része 
nem arany, hanem ezüst. És ez azért
van, mert így sokkal olcsóbb.

Tudnánk színtiszta aranyérmeket
készíteni, de azok nagyon drágák len -
nének, mondta Vic tor Berbert, aki az
éremgyártást koordinálja. És igaza van.

Mert, ha az egész érem színarany len -
ne, akkor nagyjából 21 400 eurót (kö -
zel hétmillió fo rint) érne, ami elég sok.
Az olimpián kiosztott aranyérem így
546 euróba (körülbelül 170 ezer fo rint)
kerül, és a nagy része ezüstből van, a
súlya pedig fél kiló. Mi viszont örül -
nénk, ha minél több hamis arany ér met
szereznének a mieink.

(Player)


