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JÖN! JÖN!!
JÖN!!!

RMDSz- felhívás
A szamosardói RMDSz-szervezet, 2016. január 31-én, 12 órai kezdettel, tisztújitó közgyűlésre hívja tagságát, a helyi óvoda ebédlőtermébe!
Napirenden:
- A szervezet elnökségének beszámolója;
- A tisztségviselők (alpolgármester, helyi tanácsosok) beszámolója;
- Az új választmány és elnök
meg választása.
A választmányi tagságra és az elnöki tisztségre előzetes jelentkezés
utján kerül sor, január 28-ig, Demeter Imre-Istvánnál - Szamosardó, 21.
szám.
A jelentkezésnél a következő okmányok szükségesek:
- Szándéknyilatkozat;
- RMDSz tagsági igazolvány;
- Személyazonossági igazolvány
(ardói illetőség igazolása);
- Önéletrajz.
Sok szeretettel várjuk szövetségünk minden tagját!
A szamosardói RMDSz
Elnöksége

Az Új Esztendő első igazi színházi élménye Nagybányán!
***

Tersánszky Józsi Jenő:

KAKUK MARCI
Bohóság két részben.
Átdolgozta: Örkény István.

A CSÍKI JÁTÉKSZÍN
ELŐADÁSA
2016. január 26-án 18 órától a
Városi Színházban.
CSAK 14 ÉVEN
FELÜLIEKNEK!

Szárazföldi „polip” (Deák László felvétele)

Január 22.: A Magyar Kultúra Napja
1989 óta január 22-ét jelölték meg a naptárban a Magyar Kultúra Napjának. Történt ez annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
Szatmárcsekén ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.
Ha lexikálisan szeretnénk választ adni e nap fogalmáról, akkor azt olvashatjuk, hogy: magyar kultúra minden olyan
kultúra, mely bármely módon a magyar
néphez köthető. A nagyfokú vándorlások következtében – bár ez a kultúra nem
egetverő – ma az egész világon fellelhető, annak betudhatóan, hogy magyarok
a világ minden táján élnek. A magyar
kultúra felöleli a néphez köthető játékokat, a legegyszerűbb gyermekjátékoktól, a magas igényű nyilvános színpadi
és szabadtéri játékokig, a művészet minden ágát, a tudomány és technika megvalósításait és a szórakoztatóipart is.
E nap megemlékezéséhez kötötten
két magyar meghatározó személyiség
gondolataiból szeretnék szemezgetni,
melyet közönség előtt mondtak el. Személy szerint Jókai Anna írónő és dr.
Papp Lajos szívsebész professzorra gon-

dolok. Mindketten büszkék arra, hogy
magyarnak születtek, ezt a kultúrát szívhatták lelkükbe, és bár sokszor jártak
idegen földön, mindig visszatértek és
büszkén viselik magyarságukat.
A sok téma közül csak pár dolgot lehetséges megemlítenem. Ezek közül is
talán elengedhetetlen azt hangsúlyozni,
hogy a magyar kultúra egyben kötelezi
is a magyar embert és főleg az értelmiségit, hogy akarjon tenni valamit a nemzetéért. A tenniakarásnak maga a ténye
már előrevetíti a várható örömszerzés tudatát, ez pedig az élet kötelező célja kell
legyen. A történelmünk örökös harcot jelentett a megmaradásért, hiszen még a honfoglalás előtt Európában azt hirdették,
hogy a magyarokat el kell pusztítani. A
szabadság utáni vágy az önpusztító harcot
is magáévá tette, melyet minden esetben
követett az újjáépítés. Talán ennek tud-

A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör idén is tisztelettel meghívja hűséges közönségét
az elmaradhatatlan szilveszteri (és
nem csak!) kabaréműsorának következő előadására, melyre február 5én, pénteken 18.00 órától kerül sor a
Városi Színház nagytermében.
Jegyek elővételben a 0745-790 554es (Szigeti) telefonszámon.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a legújabb tűzvédelmi rendelkezések értelmében pótszékeket nem áll
módunkban kihelyezni. Megértésüket előre is köszönjük.
Jöjjenek el, nem bánják meg!

A nyugdíjas „Nagy család”
Farsangi bált szervez február
6-án a „SELMONT” étteremben.
Jelentkezni a 0362-417818-as
telefonszámon lehet.

ható be, hogy a magyar nép mindig befogadó volt; egyetlen példa erre, amikor
a második világégés idején milliós nagyságrendben fogadott be lengyeleket, zsidókat és másokat, azokat, akiket saját hazájukba üldöztek, (folytatás az 5. oldalon)

Hosszú útkeresés után otthonra lelt a nagybányai Waldorf-csoport a Németh László Elméleti Líceum földszintjén,
külön folyosón, külön bejárattal, külön étkező teremmel. Berendezésében igazodik a Waldorf-pedagógiához, ízléses, igényes, természetes, vadonatúj és tiszta. Nagy segítség ez azoknak, akiknek a nagyobb testvérei ide járnak iskolába, a
Kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályba, folyama- környékbelieknek és mindazoknak, akik vállalják, hogy a mitosan fogadjuk az óvodásokat is. Ennek kapcsán nem mu- nőségi oktatást választva távolabbról (folytatás a 2. oldalon)
laszthatjuk el felsorolni mindazokat a támogatásokat, amelyek sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a
gyermekek otthonos környezetét, a termek szakszerű felszereltségét, az ingyenes kulturális programokat és a délutáni
programban résztvevő diákok ingyenes étkeztetését.
Augusztus 24-én nyitotta meg kapuit a Németh László Elméleti Líceum nyári óvodája azoknak a gyermekeknek, akik a
nyári vakációt tartalmasan szerették volna tölteni olyan pedagógusokkal, akiket az óvodából ismernek, vagy az iskolában együtt
fognak velük dolgozni. Az előkészítő osztályba induló gyermekeknek jó alkalom volt a nyári ovi arra, hogy megismerjék tanítónénijüket, leendő osztálytársaikat. Tevékenységeinket támoRészletek a 2. oldalon.
gatta a Bethlen Gábor Alap és a Schola-Parentis Egyesület.

Támogatások óvodásoknak,
kisiskolásoknak a Németh
László Elméleti Líceumban

2016. január 22.

Egyházi hírek
* Nagybányai ÖKUMENIKUS
IMAHÉTRE hívnak és várnak nagy
szeretettel mindenkit. Január 24-én az
imahetet záró istentiszteletet mindegyik
felekezet saját templomában tartja.
Január 22., péntek: 18.00 órától
Nagybánya-újvárosi református templom. Igét hirdet: Román János római
katolikus esperes lelkipásztor.
Január 23., szombat: 18.00 órától,
Szentháromság római katolikus templom. Igét hirdet: Nt. Tasnádi András
Zsolt református lelkipásztor
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Farkas Ferenc (76), özv.
Nagy Ferencné született Sípos Erzsébet (83), Csatáry Miháy (78) és özvegy
Szaszarán Ferencné született Almási
Erzsébet (47) testvéreinket. Nyugodjanak békében!
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel 10 órakor
istentiszteletre vár mindenkit. A vallásóra időpontja szombat délelőtt 11 óra.
Pénteken 15 órától pedig kezdődik a
Konfirmációs előkészítő.
* A veresvízi Krisztus Király plébánia szervezésében ismét

DON BOSCO NAPOK
2016. január 28-31.
Tervezett programok:
Csütörtökön 17.00 órától kóruspróba; 18.00 órától szentmise – ünnepélyes megnyitó. Csapatok kiválasztása, feladatok, programok ismertetése.
Tombola
Pénteken 17.00 órától kóruspróba;
18.00 órától ifjúsági szentmise; 19.00
órától zenés szentségimádás. Filmvetítés és csoportos beszélgetés Don Bosco életéről. Don Bosco kvíz
Szombaton 15.00 órától csocsó- és
ping-pong-bajnokság. Társasjáték és twister; 18.00 órától szentmise. Buli és karaoké
Vasárnap 15.00 órától plakátolás
az Irgalmasság felfedezőtúra képeiből;
16.00 órától kóruspróba – ministránspróba; 18.00 órától ünnepi búcsús if-

júsági szentmise. A csapatok rövid előadása Don Boscoról. Díjazás
* ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA – a veresvízi Krisztus
Király plébánia szervezésében
Az Irgalmasság Évében - Szent II.
János Pál pápa nyomában
2016. május 9-13.
5 nap/4 éjszakai szállással (4 reggeli, 3 vacsora): 265 Ä/fő
- A részvételi díj az utasbiztosítást
nem tartalmazza, kérjük, mindenki kösse meg utazás előtt!
- Az utazás a nemzetközi előírásoknak megfelelő luxusautóbussszal, 2 gépkocsivezetővel történik, idegenvezető kísérete mellett.
- Előlegfizetés: 130 Ä/fő 2016. január 31-ig, a hátralék befizetése április 10-ig esedékes!
Jelentkezni lehet minden nap 9-12ig a Plébánián vagy Szmutku Róbert
plébános úrnál a 0743287550-as telefonszámon lehet.
A zarándoklat lelkivezetője Szmutku Róbert plébános.
A keretprogramot jövő heti
lapszámunkban ismertetjük.
Bunda Csilla Annamária

Támogatások óvodásoknak, kisiskolásoknak
a Németh László Elméleti Líceumban
(folytatás az első oldalról) is idehozzák
gyermekeiket. Az építkezési-felújítási
munkálatokban az Önkormányzat volt
segítségünkre, a berendezést a Bethlen
Gábor Alap és a Schola-Parentis Egyesület támogatásával sikerült beszereznünk.
Egyedülálló vállalása volt az iskolának az, hogy a délutáni programban résztvevők ebédjét ingyenessé tudta tenni. Segítségünkre volt ebben a catering-szolgálat, mely gyermekdietetikus szakember ajánlásai alapján állítja össze a menüt, figyelembe véve az egészséges táplálkozás elveit. Köszönjük ebben a pályázó Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület és a Bethlen Gábor Alap támogatását.
Diákjaink számára minden gyermekprogram, kézműves foglalkozások, bábszínházak, táncház és gyermekszínház
ingyenesek. Kedvezményes utaztatásban
részesülnek azok is, akik tömegközlekedéssel érkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociálisan rászoruló családok
támogatására (szociális ösztöndíjak, tanszercsomagok, ingyenes, utazástérítés
formájában) és a tehetséggondozásra:

Elfoglalta helyét Nagybányán a Miniszter el nökség Nem zet po li tikai Államtitkársága által indí tott Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa. Bogdán Ti bor
szep tem ber elsején érkezett és kilenc
hónapon át dolgozik a szór vány ma gyar sá got se gí tő pro gram keretén be lül. Minden érdeklődőt
szívesen lát a Teleki Mag yar Ház ban, de el é r h e t i k őt e-mailen
(bogdan_ tibor@ya hoo.com) vagy tele fo non (0761-937196) is.

Jogi fogalomtár (13.)
A motozás (románul percheziţia
corporală) - jogi alapot a motozás végrehajtásához a Büntető Perrendtartási
Törvénykönyv 165. és 166. szakaszai
képeznek. A motozás határait szigorúan a törvény írja elő és, ez az emberi
méltóság tiszteletben tartásával kell megvalósuljon. A motozás előtt az erre hatáskörrel rendelkező hatóság a személyt
felszólítja a motozás tárgyát képezhető
tárgyak átadására. Ha erre a személy
nem hajlandó a megmotozás eljárása alkalmazható.
A motozás egy bizonyítási eszköz, amely az érintett személy testének felszíni átkutatását foglalja magába. A törvényes meghatározás szerint a motozás kiterjedhet a szájüreg, az orr, a fülek, a haj,
a ruházat és a motozás tárgyát képező
személy birtokában levő vagy ellenőrzése alatt álló tárgyak átkutatására (pl.
pénztárca, iratok).
Motozásra akkor kerülhet sor, ha
fennáll a gyanúja annak, hogy a célzott
személy megmotozása által olyan bizonyítékok kerülhetnek elő, amelyek hozzásegíthetik a nyomozóhatóságot az igazság megállapításához egy bűntett esetében. A motozást elvégezheti a nyomozóhatóság vagy bármely közbiztonságért felelős hivatal. Figyelembe véve
ezen eljárás különlegességét, végrehajtásához nem szükséges bírói vagy ügyészi előzetes beleegyezés.

HETIRENDEN

A motozás alatt talált tárgyakat a hatóság köteles a nyomozás többi bizonyítékához csatolni. Ha erre nincs lehetőség, a tárgyakat köteles lefényképezni.
A motozást csak a motozott személylyel azonos nemű személy hajthatja végre. Mindezen eljárást a hatóság köteles
jegyzőkönyvbe foglalni, amelynek egy
példányát a megmotozott személynek
köteles átadni.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti
képviselő telefonszáma: 0726200756.

nagy összegű ösztöndíjakkal, támogatásokkal, díjakkal segítjük diákjainkat,
fedezzük útiköltségüket az országos és
nemzetközi versenyekre. Ösztöndíjaink,
támogatásaink nem jöttek volna létre a
Megyei Tanács, az Önkormányzat, a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesülete, az RMDSz és annak Nőszervezete,
és a Schola-Parentis Egyesület nélkül.
Dr. Váradi Izabella igazgató

Segítség
szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány rövidtávú terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak 2016. február 1-12. között, Mezőpanitban.
Azon személyek jelentkezését várjuk, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Jelentkezési határidő: 2016. január 24., délután 4 óráig.
Bővebb információk:
www.bonuspastor.ro
A Máramaros megyei érdekeltek
keressék szatmárnémeti munkatársunkat a következő telefonszámon:
0744-539213.

HETIRENDEN

2016. január 22.

Felhívás előkészítő osztályba
iratkozó diákokhoz, szülőkhöz
Február 29-én kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályba. A Németh László Elméleti Líceum szeretettel várja a szülőket az iskola titkárságán minden munkanapon 7.3015 óra között, előzetes egyeztetés esetén délutáni időpontban is. Az előkészítő osztály tanítónénije Csendes Mónika lesz, akinek óvónői és tanítónői képesítése és tapasztalata is
van, így ezt az átmenetet, felkészülést könnyebben tudja segíteni.
Azoknak, akik igénylik, délutáni programra (afterschool) is lehetőségük van,
ebédelni az iskola ebédlőjében lehet, a diákokat étkeztető catering-szolgálat gyermekdietetikus szakember ajánlásai alapján állítja össze a menüt, figyelembe véve az egészséges táplálkozás elveit. A tornaórákat jól felszerelt tornateremben
tartják.
A Németh László Elméleti Líceumban minden tanórát magyarul tartanak, minden pedagógus szakképzett, a tanítónők munkáját segíti elemi osztályokban az
angoltanár, a tornatanár, és a vallástanárok. Az iskolapszichológus folyamatosan
anyanyelvükön tartja a kapcsolatot a gyermekekkel, és segít fejlődésükben. Igény
szerint magyar logopédus is foglalkozik a gyermekekkel. A város egyetlen önálló magyar iskolájában a gyermekek magyar környezetben vannak, családias légkörben, tiszta és gazdagon felszerelt osztálytermekben tanulhatnak.
Diákjaink számára minden gyermekprogram, kézműves foglalkozások, bábszínházak, táncház és gyermekszínház ingyenesek. Kedvezményes utaztatásban
részesülnek azok is, akik tömegközlekedéssel érkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociálisan rászoruló családok támogatására (szociális ösztöndíjak, tanszercsomagok, ingyenes étkeztetés, utazástérítés formájában) és a tehetséggondozásra: nagy összegű ösztöndíjakkal, támogatásokkal, díjakkal segítjük diákjainkat,
fedezzük útiköltségüket az országos és nemzetközi versenyekre.
Kérjük a szülőket, ismerjék fel az anyanyelvű oktatás előnyeit, és jelentkezzenek a Németh László Elméleti Líceumban személyesen vagy a 0262-213586
telefonszámon, kérdezzenek bátran a tanítónénitől a 0746980606-os telefonszámon.

Kedves Szülők!
Február 29-én megkezdődik a
beiratkozás az előkészítő osztályba. A nagybányai Nicolae Iorga
Általános Iskola szeretettel várja
a szülőket az iskola titkárságán
hétfőtől péntekig 8-20 óra között,
valamint szombatonként 9 és 13
óra között március 18-ig.

Miért válasszon minket? Milyen lehetőségek vannak?
* játékos tanulás
* igény szerint délutáni program
* kreatív iskolai és iskolán kívüli programok
* tiszta és jól felszerelt tanteremben, tornateremben és informatikateremben folyó tanítás
* iskolapszichológussal folytatott kommunikáció a fejlődés érdekében
* logopédusi segítség a beszédképesség fejlesztésének kisegítésében
* iskolánk minden kedves tanítónénije családias légkörben folytatja tevékenységét, mely megkönnyíti a felsőbb tagozaton tanító tanárok/osztályfőnökök munkáját is, mikor kedves növendékeiket átvehetik, s tovább taníthatják 8.
osztályig.
* a város egyetlen magyar tagozatos iskolájában tanulhat gyermeke, melyben 1959-től, a kezdetektől a gyermekek kétnyelvű környezetben vannak, családias légkörben, melyből soha nem származott hátrányuk.
Kérjük a szülőket, döntsenek helyesen, és jelentkezzenek a Nicolae Iorga
Általános Iskolában személyesen, sőt kérdezzenek bátran Lapsánszki Edith aligazgatónőtől a 0746054425-es telefonszámon, vagy Iloc Judit tanítónénitől a
0726396540-ás számon.
„Ma a kisgyerek megoldja a Rubik kockát, együtt nő fel az elektronikus játékkal, szövegszerkesztővel és komputerrel. Csak éppen ott a veszély, hogy ez
a gyerek nagyon okos és fejlett. Zuhog rá az információáradat. De nincs, ami etikában, erkölcsben, érzelemben fogódzót adna. Ami megtanítaná, hogy:
* más öröm is van, mint a hatalom, siker, pénz,
* hogy más a barátság és a bandaszellem,
* más a lapítás és az alázat,
* hogy lehet anélkül is hazát szeretni, hogy gyűlölném a másikat,
* hogy szabad álmodni, tervezni,
* és, hogy lehet célra törni anélkül is, hogy eltaposnám a másikat” (Fehér Klára)

Pályaorientációs tanácsadást tartottak a
máramarosi magyar középiskolásoknak
„Tűzoltó leszel? Vagy katona?” címmel pályaorientációs hétvége zajlott a
Teleki Magyar Házban, az Iskoláinkért,
Gyermekeinkért Egyesület szervezésével.
A fiatalok önismeretének fejlesztése, a pozitív önkép kialakítása, valamint
a karriercélok körvonalazása volt a célja annak a pályaorientációs hétvégének,
amelyet harmadik alkalommal tartottak
Nagybányán a Teleki Magyar Házban.
A szervezők (Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület) szerint a tanácsadás nagy
segítséget jelenthet, hiszen a tapasztalatok szerint több olyan végzős diák van,
aki nem tudja, mihez kezdjen az iskola befejezése után. (nagybanya.ro)

Egyszerűsített honosítás
(magyar állampolgárság)

Ifjúsági terem Nagybányán
A Nagybánya Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács a 2010-es év folyamán kezdte meg tevékenységét. A Tanács azzal a céllal alakult, hogy több kisebb magyar
ifjúsági- és diákszervezetnek besegítsen a mindennapos munkájába.
Az NTIET jelenlegi felépítését négy ifjúsági szervezet alkotja. Az eddigi tevékenységeket kissé megnehezítette az a tény, hogy nem volt egy állandó székhelyünk, de ez megváltozott 2015-ben, amikor kaptunk egy irodahelyiséget.
Az irodahelyiség kisebb felújításokra szorult, ezért az NTIET pályázatot
nyújtott be a Communitas Alapítványhoz, amelyet sikeresen megnyert és így a
decemberi hónap folyamán neki foghattunk az iroda felújításához. Munkánkban tíz fiatal vett részt az ifjúsági szervezetekből.
December végére befejeztük a felújítást, sikerült valamennyire bebútoroznunk az irodát és elkezdhettük tevékenységünket. Az iroda megkönnyíti az ifjúsági szervezetek munkáját, mivel ezentúl van hol összegyűlni a szokásos gyűléseink és tevékenységeink végett.
Utólag megköszönjük a főtámogatónknak, vagyis a Communitas Alapítványnak és minden fiatalnak, aki részt vett a munkálatokban.
Zaharia László, NTIET elnök

Októbertől az EUROTRANS ALAPÍTVÁNY is foglalkozik a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügyintézéssel:
- űrlapok kitöltése
- fénymásolás
- fényképkészítés
- fordítás
- konzuli napok megszervezése
Az Eurotrans Alapítvány által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek!
Honosítás mellett útlevél-igénylések,
magyar igazolványok, hadiárvák támogatási kérelmeinek előkészítésében is segítséget nyújtunk.
Érdeklődni a Vasile Lucaciu utca 1.
szám alatti székház irodájában (RMDSz
székház), illetve a következő telefon- 16.00 ó ra között, pénteken 9.00 és
számokon: 0262 – 216593, 0262- 14.00 óra között lehet. EUROTRANS
217103 hétfőtől – csütörtökig: 9.00 és ALAPÍTVÁNY: www.eurotrans.ro
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A „haza bölcse”
Szabadságharcaink egységes fonala visszavezethető az első törökök elleni küzdelemhez, majd a Habsburg elleni harcokhoz, melyek a Rákóczi szabadságharcban csúcsosodnak ki. Ennek leverése nem hozta meg a várt eredményt. Az idők változásai, a reformkor kinevelte azt a vezető réteget, mely a második nagy szabadságharcos küzdelmet végigjárta, vérbefojtását megszenvedte. 156 éve
halt meg egyike közülük - Széchényi István gróf, a „legnagyobb
magyar". 145 éve báró Eötvös József, az oktatás reformere, 140 éve Deák Ferenc, a „haza bölcse”, 122 éve Kossuth Lajos, a forradalom és szabadságharc vezéralakja.
Deák Ferenccel, a kiegyezést nagyban hozzásegítő, a „haza bölcse” politikusának néhány mozzanatát idézném,
halálának (január 28.) évfordulójára emlékezve.
1803. október 17-én Söjtörön látta
meg a napvilágot, Zala megyében. A
hetedik gyermekként született Ferenc édesanyja belehalt a szülésbe, édesapját
is nemsokára elveszítette. Nővére szerető gondoskadással nevelte a gyermeket. Első oktatója ferencesrendi szerzetes volt, majd Kőszegen folytatta tanulmányait, aztán Keszthely, Pápa, Nagykanizsa következett. Győrben a Jogaka-

démián járta a bölcseleti és jogakadémiai tanulmányokat. Kitűnő tanulóként
már korán megnyilatkozott szónoki képessége. Az 1821 óta megkezdődött alkotmányos küzdelmek korára esik éretté válásának ideje. Ez a kor képezte
Széchenyit, Wesselényit, Eötvös Józsefet, Kossuth Lajost, költőink nagyjait, akik felismerték a Habsburgok elleni küzdelem létfontosságát, azt, hogy
ki kell vívni a nemzeti függetlenséget.
Deák többféle tisztséget viselt, még 1833.
április 15-én követ lett az országgyűlésben. Már az úrbéri törvény tárgyalása az országgyűlés vezető alakjai közé

emelte. Miután kiállt Kölcsey, Wesselényi, Kossuth mellett, majd a bécsi
meghallgatáson kijelentette, hogy a nemzet igazságot és jogait akarja, nem kegyelmet kér, a foglyokat szabadon bocsájtották. Betegsége miatt az ellenzék
vezető szerepét Kossuth vette át. Deák
ismerte annak nagy eszét, erejét, jártasságát a vezetésben, kitartását az erők
összefogásában. 1848. március 20-án Pozsonyba ment, s mint előre kijelölt igazságügyminiszter részt vett a legfontosabb bécsi tárgyalásokon, némely törvény szerkesztésében, a béke előkészítésében, a kedélyek mérséklésében. Látta azonban, hogy a bécsi kormánykörökben hiányzik a kellő jóakarat. A forradalomban való szereplése gróf Batthyányi Lajos elfogatásával 1849. január 8-án fejeződött be.
A fegyverletétel után rövid ideig bújdosik, a következő pár évet a legteljesebb visszavonultságban töltötte Kehidán. A köz sürgetésére Deák Pestre költözik (1854). Mint politikus, társadalmi
mozgalmakban igen, de politikai tevékenységekben nem vett részt, a türelmet és kitartást tartotta időszerű fegyvernek.
Elérkezett 1860. december 27-e, amikor az uralkodó őt és Eötvöst kihallgatáson fogadta. Tapasztalva az uralkodó
kibékülési készségét, foglalkozni kez-

Fazekas György, az egyik legjobb
romániai magyar újságíró (I.)
Ebben a hónapban néhány órán át beszélgettem Fazekas György özvegyével.
Osztálytársam és barátom már gyermekkorában fociimádó volt. Az ötvenes évek elején gyakran felkerestem Gyurit a veresvízi házikójukban, amelyben egy polc roskadozott
a labdarúgáshoz, az olimpiához fűződő újságkivágásaitól.
1972-től 1989-ig megjelent cikkeit a Teleki Ház könyvtárának ajándékozta.
1953 őszén elhatározta, hogy megindítja a „Láttuk, hallottuk, olvastuk” című kézzel írt hetilapot, amelyet minden
hétfőn az osztályunk melletti folyosó falára akasztott fel.
A tiszavirágéletű hetilap első száma 1953. október 4én jelent meg. Milyen olvasnivalót kínált az első szám:
„Sajtóértekezlet a nagyszünetben - 1952. X. 2-án a
nagyszünetben alakult meg a Láttuk, hallottuk, olvastuk. A
szerkesztőség tagjai Boczor József, Fazekas György és Darnai Árpád... Kérjük olvasóink támogatását, kritikáját a következő címre: Láttuk, hallottuk, olvastuk szerkesztősége,
X.B., II. és III. padsor, 3. és 5. pad.
KRIX-KRAX
KIRÁNDULÁS A BÓDI-TÓHOZ
Osztályunk kirándulást rendezett a Bódi-tóhoz Jamnicky Rudolf és Schuller József vezetésével...
A kiránduláson történt egy kisebb katasztrófa, amely a
nézőkből hahotát csikart ki. A hajó/csónaktöröttek: Czompa,
Fekete, Jamnicky és Suta.
Sajnos holnap kell mennünk!...
KIRÁNDULÓK MÉRKŐZÉSE (karikatúrával)
CSONTZENe a felsőbányai és nagybányai kirándulók
közötti mérkőzésen - 4:6 (2:3)
A vasárnap sportja
Nagybányai Metalul-Aradi Locomotiv 1:2 (1:1)

PRÁGA: MAGYAR N.K.-CSEHSZLOVÁK N.K. 5:1 (4:1)”
Az érettségi után Fazekas György a néptanács anyakönyvvezetői hivatalában dolgozott. Miután 1957-ben belépett a főszerkesztő irodájába, ezt mondta:
- Én azért jöttem ide, mert sportújságíróként szeretnék
dolgozni.
34 éven át olvasta a népes szurkolótábor tudósításait.
Gyuri 1960-ban házasodott meg Szentkirályi Máriával.
1973-ban született kislányuk, Gyöngyi 25 éve testedző, 15
éve a Body Art edzője. Gyöngyi unokája, a 10 éves Petra
sízik, teniszezik és úszik.
Gyuri és Mária házassága kölcsönös bizalmon, önzetlen szerelmen és szereteten, őszinteségen, tapintaton, türelmen alapult.
Igaz barátom 65 éves korában hunyta le örökre a szemét. Emlékét hozzátartozói, sok barátja, ismerőse és olvasója őrzi.
Mindig örvendett, ha az utcán sok szurkoló megállította, hogy beszélgessen vele.
Számára a sportújságírás hivatás, és nem csupán pénzszerzési forrás volt. Együtt örvendett és búsult kedvenc csapataival, és mérkőzésekről elfogultság nélkül, tárgyilagosan számolt be.
Vita tárgya lehet szerkesztőségi titkári tevékenysége,
de az vitathatatlan, hogy az egyik legjobb romániai sportújságíró volt. Szerintem budapesti sportújság szerkesztőségében is helyt állt volna.
Könyvei: A régi idők focija - 1971 (második kiadás 1993),
Zile festive de fotbal - 1994 (A labdarúgás ünnepnapjai),
Közelebb a városhoz (monográfia Hosszúmezőről - szerkesztette Fazekas György)
Következő héten könyveiből fogok részleteket közzétenni. (Boczor József)

KULTÚR-TÁJ

Deák Ferenc, „a haza bölcse”
(Ellinger Ede felvétele)
dett a béke megkötésének eshetőségeivel. Az országgyűlés támogatta azt, így
1867-ben létrejött az Osztrák-Magyar
Monarchia, amely elvileg két alkotmányos állam társulása volt. Az egyikben
az osztrákoké, a másikban a magyaroké
lett a vezető szerep.
Deák Ferenc mondása: „A hazáért
mindent kockáztathatunk, de magát a
hazát kockáztatni nem szabad”. Így fejeződött be a két ország közötti viszony
rendezése. A Magyarországért küzdő
„haza bölcse” 1876. január 28-án költözött más „hazába”.
Vánk Sándor

Meghívó
„Evezz a
mélyre, és
vesd ki a
hálót...”
Szeretettel meghívjuk a

Nagybányai Háló-s
Farsangi batyu bálra
2016. január 23. (szombat), 17.30 óra
A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív személyek, vannak találkozások és
vannak közösségek.
Helyszín: Nagybánya, Teleki Magyar Ház. Korhatár: nincs. Szükséges:
jelképesen batyu eledelek stb. Nem hiányozhat: a farsangi jelmez, zene, tánc...,
vagyis a jó hangulat.
Ez alkalommal tombolát is szervezünk, aminek eladásából rendezvényeink költségeit fedezzük, valamint a Teleki Magyar Házat és a „Bányavidéki
Új Szó” hetilapot támogatjuk! Tombolajegy ára: 4 lej (minden jegy nyerő)
Megkérünk, hozzál magaddal a mulatságunkra jelmezt, amit majd felveszel és bemutatsz. A legjobb jelmez értékelve lesz.
Jelentkezési határidő: 2015.01.22!
Jelentkezni, illetve érdeklődni lehet: Uglár Sándor: 0746/014930, vagy
nagyb.2004@yahoo.com, Siklódi Olga:
0746/343881
Mindenkit szeretettel várunk!
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Január 22.:

A Magyar Kultúra Napja
- folytatás az első oldalról A kultúra meghatározó jelleggel bír
az öntudat formálásában és a lélek gyarapításában. Ennek legfontosabb eleme
a nyelv, ezt egy esetben éppen Teller
Ede, a hidrogénbomba kidolgozója is
kifejtette, mikor azt mondta, hogy bár
több nyelven beszél, tanít és alkot, számára csak egy anyanyelv létezik, a magyar, és ő, bár más ország állampolgára, mégis zsidó vallású magyarnak tekinti magát. A Szatmár környéki svábokat, akik a magyar kultúrát is magukba
szívták, 300 esztendeje telepítették ide.
1945 után mint németeket hurcolták sokukat a Szovjetunióba újjáépítési közmunkára, bár ők ez ellen tiltakoztak, mert
nagy részük magukat magyar sváboknak tartották.
Európa kultúrája fáklyavivőként világított évszázadok hosszú során, példát
mutatva a világnak. Ma ennek a kultúrának a ferdeségeivel kell szembenéznünk, és ez érvényes mind a beszélt,
mind a látható és hallható művészetekre is. A beszédben ma jellemző az igénytelenség, a szenny és trágárság u-

ralkodása, valamint a semmitmondóság.
Sokszor találkozhatunk olyan beharangozott írásművekkel, melyekben hosszú
fejezeteket átolvasva sem érzékelhetjük,
hogy írója mit szándékozik mondani?
A szépművészetben találkozunk szépnek minősített torz alkotásokkal, melyek nem a lélek pallérozását szolgálják, márpedig az a mű művészi, mely
jó értelemben hat a lelki világunkra. Különösen érzékelhető ez a filmekre vonatkozóan, melyekben az erőszak az uralkodó.
A nyugati világot uralja egy új liberalizmus, mely mindent igyekszik a sárba taposni. A gyermeket már eleve úgy
nevelik, hogy neki mindent szabad, és
mindenkit szabad megszégyeníteni, megbántani, akár fizikailag is, kötelességei
pedig mintha nem is léteznének. A nők
körében terjed egy új típusú liberális
eszme, amely a férfiakat igyekezik eltávolítani a nők közeléből. Nincs szükség
házastársra, elég az alkalmi barát, nem
kell gyermek, sőt ez is megvalósítható
spermabankokból, mert a nő elsődleges
célja nem a család, hanem az egyéni kiteljesedés kell legyen. Legyen elegen-

MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (23.)
- részlet Egyébként a Japán kávéházi művészasztalnál sok vidám órát töltöttem.
Az egyik legérdekesebb figurája volt
a művésztársaságnak Csontváry Kosztka
Tivadar festő. Felvidékről származott,
Szinyei hazájából, otthonról ismerték
egymást. Nem volt rendes látogatója az
asztaltársaságnak, sokszor fél évig sem
láttuk; amikor megjelent, mindig valamilyen esemény fűződött szerepléséhez.

Legtöbbször mulatságos esemény. 1908ban Budapesten a városligeti Iparcsarnokban kiállítást rendezett, mely arról
volt nevezetes, hogy itt mutatta be a világ legnagyobb tájképét. A pontos méretét már nem tudom megmondani. Kiegyensúlyozatlan embernek ismertük
meg. Eredetileg patikus volt, majd eladta patikáját, és felcsapott festőnek.
Münchenben Hollósy baráti köréhez tartozott.

Péter Károly jegyzete:

Félig székely
Karácsony és újév napjaiban valahogyan ismét – ki
tudja hányadszor már – régi falunk varázskörébe kerültem. A kutyák ugatása éjszaka, a békakoncert, a tücskök
monoton cirpelése, a szentjánosbogarak fénye, a háziállatok hangjai, a kocsizörgés, a fecskék csivogása, a kovácsműhely távoli zenéje, a száncsengők gyermekhangú
csilingelése, a csillagos ég gyémánt ragyogása, a játszótársaimmal közösen gyártott játékaink teljesen hatalmukba kerítettek. A játékokról jutott eszembe, hogy valamikor
nagy mestere voltam a bodzapuska, a bodzafurulya és a
nyírfasíp készítésének.
Bodzapuskát eszkábálok Tamásnak, a legkisebb unokámnak, határoztam el.
A hangulat szülte ötlet megvolt, a bicska szintén, sőt a
bodzabokor is, mégpedig szomszédunk ablaka alatt. És itt

dő ez a két példa a Nyugat-Európát uraló ferdeségek közül. Ennek az eredménye a napjainkban dúló népvándorlás körüli bizonytalanság és tehetetlenség, nem látva ennek jövőbeli esetleges
káros következményeit.
Gyakran hangoztatott mondat: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!”
Ez a segélykiáltás a mai zavaros világban - melyet a gazdasági válság is fenyeget - még igazabb, mint valaha. Nyugaton nagyon üresek lettek a keresztény
templomok, ez a jelenség Erdélyt még
nem veszélyezteti, sőt, a román állam a
nagymértékű templomépítkezéseivel ennek szeretne is ellenállni! Amikor nagy
a baj, életveszély fenyeget, az Istentől
eltávolodott is fohászkodik: Istenem, segíts! A kereszténység pedig egy támasz,
melybe kapaszkodni lehet, mert nagy
dolog a hit! És nem csak az istenhit, hanem az életbe, az alkotásba és az öröm
reményébe vetett hit is.
Krisztus a keresztény ember szemében ne az Isten báránya legyen, hanem
a dolgozó, csodatevő, bátorságot adó,
aki könyörületet ad és követel a másik
emberrel szemben. A Magyar Kultúra

Napja arra emlékeztessen minden magyart, hogy ez a kultúra egyedi a világon, és olyan lelki táplálékul szolgál, mely
szeretetet, segítőkészséget, bátorságot
és büszkeséget ad munkád folyamán, a
nehézségeidben, és erőt megvallani magyarságodat! (Kis Kornél Iván)

Iványi Grünwald mesélte róla, hogy
Hollósy, gyakori pénzzavarai közepette, egy alkalommal hozzá fordult: nem
tudna-é neki húsz márkát kölcsönözni.
Csontváry kivette duzzadó pénztárcáját,
Hollósy elé tartotta, és forgatva számolni kezdte a bankókat:
- Ez kell házbérre, emez kosztra,
másik a rámásnak, további festékre stb.
Látod, Simikém, nagyon sajnálom, de
nem tudok adni!
Rajongója volt az arab világnak, sokat tartózkodott és festett a Közel-Keleten; a Napnak nagy gyógyítóerőt tulajdonított.
1912-ben Ferenc József király meg-

betegedett, s az orvosi jelentések sűrűn
számoltak be állapotáról. Őt nagyon izgatta a király betegsége, a kávéházban
folyton erről és a Nap gyógyító erejéről beszélt. Pólya Tibor aztán, a nagy
tréfacsináló, beugratta, az udvarmesteri hivatalnak táviratot adott fel:

volt január 4-e, 2016 első munkanapja, amikor munkába
kellett állítanom magamat. Így hát kutyasétáltatáskor lenyestem egy jókora ágat, fűrészeltem belőle egy 20 cm hosszú
szakaszt, kibeleztem, majd elláttam egy 18 cm hosszú, orgonabokorból vágott dugattyúval. A két golyónak valót
csepűből készítettem. Addig rágtam-puhítottam a lövedékeket-galacsinokat, amíg az első be nem „kérezkedett” az üregbe, azt a dugattyúval a cső másik végébe küldtem, a második kócgolyót meg utána, de azzal már lőtt is a puskám: a
sürített levegő messze kiröpítette az első golyót. Még a
Frodó kutya is megijedt, olyat szólt!
Igazi mestermű született, mint akkor, valamikor rég, van
annak már hatvanöt éve is. Boldog voltam, mint annyiszor
máskor, amikor az unokáink kedvéért sikerült visszamennem gyermekkoromba…
Ui. A „fegyver” részletes szerkezeti leírása két céllal
történt: hogy másokat is gyártására ösztönözzön; hogy elhárítsa a terrorelhárítókat a lakásomra való kiszállástól.
Én Karcsi vagyok, nem Pista, és csak félig székely.
De, bevallom, apám Pista volt, vagyis István.

Kereslek
Kereslek a csillagok közt
odafönn az égen,
idelenn a fák között,
a vizekben a mélyben,
kereslek, mert nehéz az út
alattam kő, köröttem tüske,
kereslek, hogy segíts nekem,
mert elveszem az éjben!
Végül megszólal az Isten:
Itt vagyok, gyermek,
a szívedben mélyen,
csak bízni kell magadban
s én mindig itt maradok véled.
Zinner Oláh Ágnes

„Királyt a napra!”
Máskor meg Donáth, a szobrász róvására eszeltünk ki tréfát, aki fellengzős
természetű ember volt, szeretett nagyzolni. I. Ferenc József éppen Budapesten tartózkodott, s ez alkalomból Donáth táviratot kapott:
„Őfelsége holnap, folyó hó 4-én,
déli egy órakor műteremlátogatást tesz
nagyságodnál. Udvarmesteri Hivatal”...
Donáth eksztázisban a kávéházba rohant, nem bírta, hogy el ne dicsekedjék
a kollégáknak, milyen nagy megtiszteltetés érte; innen a városházára, kezébe
lobogtatva a táviratot: az utca nincsen
kikövezve! Azon az éjjel az egész utcát
újrakövezték, a rendőrség mozgósítva
stb. Másnap egy szakasz lovasrendőr
díszben, Donáth pálmák között, vörös
szőnyegen, frakkban várakozik, fényképészek készenlétben stb.
Őfelsége híres volt pontosságáról, közeledik az egy óra, feszült várakozás:
semmi!
Fél kettőkor az utca végén feltűnt az
asztaltársaság...
A tréfa vaskosnak sikerült, egész Budapest mulatott rajta.
- az utolsó rész következik -
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Humor-zsák

A rendőr megállítja a szőke
nőt:
- Hölgyem, kérem a nevét!
- Na de akkor engem hogy
fognak hívni?
***
- Hogy hívják a fázós kutyát?
- ???
- Coldrex!
***
- Hogyan horgászik a rendőr?
- ???
- Fog egy halat és addig veri, amíg el nem árulja, hol vannak a többiek.
***
A főnök elégedetlen az új titkárnőjével, mert az többnyire
rá sem hederít a telefoncsöngésre.
- Magának az a dolga, hogy
felvegye a telefont - mondja
neki.
-Ugyan minek? - kérdezi a
titkárnő. - Tízből kilencszer
úgyis magát keresik.
***
- Hallottál az új liberális felekezetről?
- ???
- Tudod, náluk hat parancsolat és négy ajánlás van.
***

- Mit kapunk, ha egy könyvtárost keresztezünk egy ügyvéddel?
- ???
- Minden információt, amire szükségünk van, csak épp
nem lehet megérteni.
***
A gazda úgy dönt, hogy elmegy úszni a birtokán lévő tóhoz. Visz magával egy vödröt,
hogy hazaúton szedhessen egy
kis gyümölcsöt. Már a tó közelében jár, amikor csengő kacarászás üti meg a fülét. A partról látja, hogy néhány nő meztelenül fürdik. A nők észreveszik, és mérgesen kiáltják:
- Nem jövünk ki, amíg el
nem megy!
- Rendben van - feleli a gazda. - Eszem ágában sincs meglesni magukat. Nem maradok
sokáig.
Aztán a vödröt fölemelve
hozzáteszi:
- Csak az aligátort jöttem
megetetni.
***
- Hogyan lehet felismerni,
ha egy gomba mérges?
- ???
- Rendszerint földhöz vágja a kalapját.

***
A bölcs lelkigondozó ezt a
táblát rakta ki a parókia ajtajára: ,,Ha gondod van, gyere be,
és mondd el, mi bajod! Ha nincs
semmi gondod, gyere be, és meséld el, hogyan csinálod!”
***
Egy ódon vidéki kastélyba
látogató hölgy bevallja a helyi
idegenvezetőnek, hogy nagyon
fél a szellemektől, és retteg, hogy
ott majd találkozik velük.
Az idegenvezető szeretné
megnyugtatni, és elmondja, hogy
sok-sok éve, amióta ő a kastélyban dolgozik, még egyetlen szellemet sem látott.
- És mióta dolgozik itt?
- Háromszáz éve.
***
Egy fiatal nő félénken lép be
az illatszerboltba, és azt kérdezi
az eladótól:
- Elnézést, kapható itt olyan
parfűm, amelynek számítógép
illata van?
- Ilyenről még csak nem is
hallottam!
- Kár, mert én azt reméltem,
hogy azzal legalább egy kis időre magamra tudom vonni a
férjem figyelmét!
***
A kereskedő a háziasszonyhoz:
- Asszonyom, vegye meg ezt
a szép bőröndöt, olcsón adom.
- Mit kezdenék én egy bőrönddel?
- Hát, ha például utazik valahová, belerakhatja a ruháit.
- Megőrült?! Hogy néznék
ki az állomáson meztelenül ezzel a nagy bőrönddel a kezemben?
***
Az első randevún a férfi megkérdezi a nőtől, hogy inna-e valamilyen szeszes italt.
- Ó, nem, mit mondanék akkor a gyerekeknek a vasárnapi
iskolában? - feleli.
Később a férfi cigarettával
kínálja.
- Ó, nem, mit mondanék akkor a gyerekeknek a vasárnapi
iskolában? - feleli ismét a nő.
Útban hazafelé a férfi meglát egy motelt. Gondolván, nincs
mit vesztenivalója, megkérdezi a nőtől, hogy van-e kedve bemenni oda.
- Rendben - feleli a nő.
- És mit fog mondani a gyerekeknek a vasárnapi iskolában?
- kérdezi meglepetten a férfi.
- Ugyanazt, amit mindig: az
embernek nincs szüksége italra vagy cigarettára ahhoz, hogy
jól érezze magát.
***
A házigazda késő este mutatja új lakását a barátainak, és
egyikük megkérdezi tőle:
- Miért van ott az a hatalmas rézgong a sarokban?
- Az az én beszélő órám feleli.
- ???
- Megmutatom, hogy működik.
Ezzel jókorát csap a gongra
egy golfütővel. Abban a pillanatban átüvölt valaki a szomszéd lakásból:
- Az ég szerelmére! Már
majdnem éjfél van!
***

HUMOR-ZSÁK

Együtt él három nővér, 92,
94 és 96 évesek. Egy este a 96
éves fürdővizet enged magának.
Beteszi az egyik lábát a kádba,
aztán elbizonytalanodik:
- Fürödni készültem, vagy
már megfürödtem? - kiáltja.
A 94 éves válaszol neki:
- Nem tudom, de megyek és
megnézem.
Elindul felfelé a lépcsőn, aztán megáll. Azt kiáltja:
- Felfelé indultam, vagy lefelé megyek?
A 92 éves a konyhaasztalnál ülve, teázás közben hallgatja a novéreit. Fejcsóválva azt
mondja:
- Remélem, én soha nem leszek ilyen feledékeny.
Biztos, ami biztos, még le is
kopogja a fán. Aztán felkiabál:
- Megyek már, csak előbb
megnézem, ki kopogott az ajtón.
***
- Miért karikás az ördög szeme?
- Mert soha nem alszik.
***

Jelentkezik egy férfi a munkaközvetítőben:
- Nős vagyok, és tizenkét
gyermekem van.
- Mihez ért még?
***
Egy házaspár visszatér a mozi nézőterére, miután előzőleg
kimentek a büfébe.
- A maga lábára léptem rá
kifelé menet? - kérdezi a férj a
sor végén ülő férfitól.
- Igen, az enyémre - feleli
a férfi.
- Jól van - mondja a férj a
feleségének-, akkor ebben a sorban ülünk.
***
Kovács nagyon ideges, elmegy az idegorvoshoz. Elkíséri a felesége is, de nem megy
be vele. Az orvos megvizsgálja Kovácsot, aztán azt mondja
neki:
- Önnek valamiféle krónikus gátlása van, amely minden
életörömétől megfosztja.
- Pszt! - szól rá Kovács. Kint ül a várószobában.
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Tiltanák a melegházasságot
Összegyűltek a törvénykezdeményezéshez
szükséges aláírások

Megalakult az Erdélyi Magyar
Gazdák Egyesületeinek Szövetsége

A bíróságon januárban bejegyzett Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége megalakulásáról számoltak be tegnap a szövetA szükséges félmilliónál jóval több, 825 ezer aláírás gyűlt össze ed- ség vezetői Kolozsváron. Jakab Ernő elnök elmondta: a szövetséget
dig annak az alkotmánymódosító törvénykezdeményezésnek a támo- 16 erdélyi magyar gazdaegyesület hozta létre, és a mai ülésen továbgatására, amely alkotmányba iktatná, hogy „a család egy férfi és egy bi öt egyesület csatlakozási kérelméről döntenek.
nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapul” - jelenA szövetség az erdélyi magyar gaz- a szövetség székelyföldi alelnöke eltette be szerdán a Koalíció a családért kezdeményező csoport elnöke, datársadalom érdekképviseletében vál- mondta, a magyarországiak mellett a
lal szerepet, és emellett a falugazdász- romániai szakmai szervezetekkel is eMihai Gheorghiu múzeumigazgató, volt külügyi államtitkár.
A polgári kezdeményezés szövege tavaly november 25-én jelent meg a hivatalos közlönyben. Ahhoz, hogy a parlament napirendre tűzze, a kezdeményezőknek május 24-ig kell félmillió aláírást összegyűjteniük az ország megyéinek legalább a feléből úgy, hogy
valamennyi megyéből legkevesebb húszezer aláíró legyen. A kezdeményezést
az ortodox egyház is felkarolta, és az
erdélyi magyar egyházi vezetők is kiálltak a homoszexuális házasságok alkotmányos tiltásáért folyó aláírásgyűjtés
mellett.
Románia 2001-ben törölte a büntetőtörvénykönyvből azt a cikkelyt, amely
öt évig terjedő börtönnel sújtotta a „nyilvánosság előtt mutatkozó, botrányt okozó homoszexuális kapcsolatokat”.
A 2011-ben elfogadott polgári törvénykönyv (Ptk.) tiltja az azonos neműek házasságát, és nem ismeri el a román

vagy más állampolgárok külföldön kötött élettársi szerződéseit sem, függetlenül attól, hogy azokat azonos vagy különböző neműek kötötték.
A Koalíció a családért kezdeményező csoport a Ptk-ban szereplő család-meghatározásnak akar alkotmányos súlyt kölcsönözni. A jelenlegi alaptörvény ugyanis „házaspárok” önkéntes elhatározásával alapított családról beszél.
Romániában kétharmados parlamenti többség, valamint érvényes és eredményes népszavazás szükséges az alkotmánymódosításhoz. A melegházasság
későbbi engedélyezését ellehetetlenítő
pontosítást 2013-ban is megpróbálták
alkotmányba iktatni az ortodox egyház
javaslatára, az átfogó alkotmányos reformot azonban az alkotmánybíróság
megakadályozta, később pedig a kormánykoalíció nem rendelkezett kétharmados parlamenti többséggel. (maszol.ro)

Létszám alatt is működhetnek
osztályok a kisebbségi oktatásban
Létszám alatt is működhetnek osztályok a kisebbségi oktatásban –
áll az RMDSZ közleményében.
Az általános- és a kisebbségi oktatásra vonatkozó rendelkezéseket, a beiskolázási számok meghatározására vonatkozó előírásokat is tartalmazza az a
miniszteri rendelet, amelyet a szaktárca elküldött a tanfelügyelőségeknek.
A rendelet szerint egy általános iskola bármely osztályának tanulói létszáma
legalább 12 kell, hogy legyen. Ha egy
iskola valamely osztályában nincs meg
az előírt legkisebb tanulói létszám, a működésére vonatkozó jóváhagyáshoz az

iskolák a megyei tanfelügyelőséghez
fordulhatnak, ahol összesítik a kéréseket, majd a szaktárca Kisebbségi Államtitkárságára küldik jóváhagyás végett.
A kisebbségi oktatásban eddig is a
12-es létszám volt az előírt, azonban
többször is előfordult, hogy a tanfelügyelőségek ennek ellenére sem engedélyeztek osztályokat, illetve kevesebb tanuló esetén elutasították a kérést anélkül,
hogy továbbították volna a szaktárca illetékes főosztályához. (kronika.ro)

Reálisan 75 kilométer új autópályát
adhatnak át idén Romániában
Jelenleg 150 kilométer autópálya épül Romániában, amiből 95 kilométert szeretne idén átadni a forgalomnak az Autópályák és Országutak Országos Társasága (CNADNR). A HotNews szerint azonban csak 75 kilométer átadása a reális.
A portál interaktív térképet készített
a CNADNR-től lekért adatok alapján a
hazai autópálya-építések jelenlegi stádiumáról. Ebből kiderül, hogy összesen hat
sztrádaszakaszt szeretnének idén átadni a forgalomnak. Ezek a következők:
A1: Lugos–Déva, 2. ütem - 15 km
A1: Lugos–Déva, 3. ütem - 21,1 km
A1: Lugos–Déva, 4. ütem - 22,1 km
A3: Kolozsvár (Gyalu) – Magyarnádas – 8,7 km
A10: Szászsebes – Torda, 3. ütem –
12,4 km
A10: Szászsebes – Torda, 4. ütem –
16,3 km
A portál terepről származó információi szerint azonban valószerűtlen, hogy
mind a hat autópálya szakaszon sikerül
befejezni az idénre tervezett munkálatokat, reálisnak 75 kilométer átadása tű-

nik 2016-ban. Az eredeti cél teljesítését különböző helyszíni problémák akadályozzák. Így például Lugos–Déva
autópálya második ütemének átadásához új környezetvédelmi engedélyre van
szükség, a negyedik ütem munkálataihoz még hiányzik az építkezési engedély, a harmadik ütem átadásához pedig
előbb egy ideiglenes bekötőút megépítésére van szükség. A 4. ütem építését akadályozza, hogy problémák merültek
fel az útszakasz alapozásával.
A Torda–Szászsebes autópályán 58
kilométer kivitelezéséhez hiányzik az
építkezési engedély, a Gyalu–Magyarnádas közötti szakasz közepén jelenleg
egy erdő terül el, s fel kellene épülnie
egy viaduktnak is, erre a munkálatra még
a versenytárgyalást sem írták ki.
(maszol.ro)

hálózat erdélyi meghonosítását, az erdélyi magyar gazdák kataszterének öszszeállítását tűzte ki céljául. A szövetség ugyanakkor kéri felvételét a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumába, ahol jelenleg a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE)
képviseli az erdélyi magyar gazdatársadalmat.
Csomortányi István, a szövetség partiumi alelnöke úgy vélekedett, hogy
bőven van tennivaló ezen a területen.
A szakmai tanácsadás, a képzések és a
tanulmányutak szervezését is a kitűzött
célok között említette. Tiboldi László,

gyütt szeretnének működni, és a „Budapest–Bukarest–Brüsszel háromszögből”
próbálnak forrásokat szerezni működésükhöz.
Az MTI kérdésére Csomortányi István felidézte, korábban az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületét próbálták ernyőszervezetté alakítani, ezt a kísérletet azonban sikerrel támadta meg a bíróságon az 1990 óta működő RMGE.
Ezért választották most a szövetségi formát a gazdaszervezetek együttműködésére. Az alelnök úgy vélte, jut mindenkinek munka az erdélyi magyar gazdák
segítése terén. (MTI)

Téglajegy a Házért
Kedves mindannyian,
támogatóink, barátaink!
Az elmúlt esztendő végével a Teleki Magyar Ház felújítása és az azt
segítő téglajegy-kezdeményezés II.
SZAKASZÁT is lezártuk, a téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés
azonban természetesen idén is folytatódik! Legfontosabb célunk a nagykapu restaurálásának befejezése, azaz
az eredeti, 135 éves lábazat és kapufedél felújítása, valamint az elveszett
nagy kapuszárnyak pótlása (az eredeti kapuszárnyak mintájára), majd az
udvari homlokzattal, a kisház tetőterével folytatnánk az épületegyüttes felújítását. Bízunk benne, hogy mindezekhez az anyaország, alapítványok
segítségét is sikerül elnyernünk.

vét pedig hozzájárulásuk esetén a munkálatok befejeztével az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.

KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettétek a Teleki Magyar Ház felújítási munkálatait:
Marinka Márta, Nagybánya – 20 lej
(2 db. egyszerű), név nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Korponay Zsófia, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Oláh Gáborné, Szinérváralja – 100 euró (1 db. ezüst és 1 db. arany), Karissa Erika Barbu, Egyesült Államok –
300 lej (arany), Karissa Erika Barbu,
Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű Egyesült Államok – 10 lej (egyszetéglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes rű/póló ráadás).
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
A Teleki Magyar Ház munkatárcímletekben lehet ezután is vásárolni, sai és Kuratóriuma nevében köszönetszemélyesen a Házban, vagy banki u- tel és tisztelettel:
talással, esetleg PayPal rendszeren keDávid Lajos
resztül. Támogatóink nevét és a felajánlott segítséget a Ház honlapján ezRészletek és információk honlaután is feltüntetjük, az ezüst, arany és punkon, valamint az intézmén irodágyémánt téglajegyek vásárlóinak ne- jában és telefonszámain!
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Több millió éves sáskákat
találtak borostyánban
A dinoszauruszok korában három
apró sáska esett csapdába ragadós borostyánban és maradt fenn egészen
mostanáig. A modern Libanonban, Mianmarban és Spanyolországban fellelt
három lelet révén a kutatók több információt gyűjthetnek eme ősi rovarok
változatosságáról, családfájáról és földrajzi elterjedéséről. Xavier Delclňs, a
vizsgálat első szerzője kifejtette, a sáskákat érintő fosszilis adatok ritkák és
töredékesek, alig két tucat fajról van
tudomásuk világszerte. A három leletből kettő új fajt képvisel, és mindegyikük a kréta időszakra (65,5 – 145,5
millió évvel ezelőtti tartomány) tekint
vissza. A Mianmarban fellelt, 97 millió
éves sáska (Burmantis zherikhini) kifejlett egyed, de hiányos: csak a fej, az
előtor, a bal mellső láb, egy részleges
középső láb, és a szárnyak csonkja maradt fenn. Vele ellentétben, a Spanyolországban megtalált, 105 millió éves
egyed (Aragonimantis aenigma) nimfa, avagy fiatal rovar, teljesen új nemet
és fajt képvisel. Ez az első eset, hogy
mezozoikumi sáskát találtak nyugateurópai borostyánban. Ez is hiányos
lelet, csak a feje és a tora maradt fenn,
tapogatója nélkül teste 7 milliméteres.
Emellett három fogat felvonultató rágója is van. A Libanonban fellelt fajról
(Burmantis lebanensis) már tudtak a
kutatók. Az új egyed is nimfa, egész
teste fennmaradt, ezzel fajának legjobb
állapotú képviselője. Birtokában lehetővé vált megvizsgálni mintázatát is,
ami Delclňs szerint álcázással védelmet nyújtott neki a ragadozóktól, illetve előnyt prédáival szemben. Ezenfe-

Fontos a sorrend
VÍZSZINTES: 1. Henry Thomas
Buckle gondolatának első része. 13.
A ládából nagy nehezen kivevő. 14.
Olimpiai-bajnok kardvívó (György).
15. Borít, fed. 16. Az ókori egyiptomiak szent madara. 18. Kemény fém.
19. Elefántcsont. 21. Végtag. 23. Sír.
24. Raktároz. 25. Asztalt étkezéshez
előkészít. 26. ... Appia; órómai út. 27.
... Sawyer; Mark Twain hőse. 28. Nemzetközi kamionjelzés. 29. Etióp herceg. 30. Zodiákus csillagkép. 31. Lengyel sci-fi író (Stanislaw). 32. Jangceparti kínai város. 34. Az ... a pokolban
is ...; Rejtő Jenő regénye. 35. Valaminek a hatására reszketni kezd. 36. Kezdődik a dáridó! 37. Spanyol táncos,
koreográfus (Antonio). 38. A kályha
része. 39. Bankpánik. 40. Ammóniaszármazék. 42. Japán vallás. 43. Bánk
...; Katona József drámája. 44. ... Robbins; amerikai filmszínész. 45. Hoszszabb ideig tartó, csökkenő tendenciát
mutató árfolyam. 47. Színmű. 49. Nomen nescio (röv.). 51. ... generis; egyedi, sajátos. 53. Francia író (Pierre). 54.
Káros szenvedélynek megrögzötten

lül eme, mintegy 128 millió éves, 4,5
milliméteres libanoni sáska az eddigi
legidősebb ismert sáskafaj borostyánban. Mindhárom leletnek vannak úgynevezett fogólábai, amellyel valószínűleg elkaphatta áldozatát. Mindemellett mégsem teljesen idézik a modern
imádkozó sáskákat, például nincsen
ultrahangos „fülük” utótorukon, amelylyel a modern sáskák elkerülhetik a denevérek támadásait. (Az ultrahangos
jellegzetesség az eocénben fejlődött ki
a sáskáknál.) Az új leletek a kutatók
szerint megvilágítják a sáskák változatosságát a krétakorban, valamint a
fosszíliák fontosságát a sáskaevolúció
tanulmányozásában. A vizsgálatról a
Cretaceous Research folyóirat májusi
száma számol majd be. (hirado)

Alig használjuk már
telefonálásra a
telefonunkat

Egyre kevésbé használjuk telefonálásra, hangos hívásra a telefonunkat,
inkább a különböző üzenetküldő alkalmazásokat részesítjük előnyben - derül
ki a Deloitte felméréséből, amit a Mediafax idéz. A felmérés szerint a fejlett
országokban az okostelefont használók negyede kevesebb mint egy hanghívást kezdeményez hetente, és sokkal
inkább használ olyan alkalmazásokat,
mint a WhatsApp vagy a Facebook
Messenger. Kevésbé érezzük zavarónak az olyan chatalkalmazásokat, melyek aszinkron kommunikációt biztosítanak, tehát a vevőnek nem kell valós
időben elérhetőnek lennie. “A családtagokkal és barátokkal folyatott telefonbeszélgetéseket bizonyos mértékben átveszik a közösségi oldalak. Azoknak a telefonhívásoknak a helyét, amivel banki átutalásokat, a találkozók
szervezését, illetve a kaja- és taxirenhódoló. 57. A Trabant népszerű neve.
60. Testrész. 61. Tündöklő. 63. Német
tévéfilm-sorozat.
FÜGGŐLEGES: 1. Serleges emelőszerkezet. 2. Hordó jelzője lehet. 3.
Rég élt előd. 4. Pipázik (nép.). 5. Púpos tulokfaj. 6. Becézett Ödön. 7. Operaénekes (Endre). 8. ... a robot (Asimov). 9. Kockáztatott pénzösszeg. 10.
Bugás virágú, szürkészöld fű. 11. Régi
súlymérték. 12. Korallból készült füzér. 13. Elsőrendű. 17. Tolvaj előtt
nincs! 20. Egykor vár volt. 22. Kátrányszerű anyag. 25. Londoni napilap.
26. Létezik. 28. Helység Zalaegerszegtől északra. 29. Szótoldalék. 30. A
gondolat befejező része. 31. Világító
dióda. 32. Mostari focicsapat. 33. Hidrogén és erbium vj. 35. Michael Jackson nagylemeze. 36. Nagy európai
folyó vidékéről való. 37. Szarvasfaj.
39. Váratlanul ostrom alá vesz. 41.
Állandóan, örökké. 42. Hosszú nyakú,
afrikai állat. 43. A szív oldala. 46. Ide
dobjuk azt, ami szükségtelen. 48. Akasztófa. 50. Lenti helyen. 52. Helység
Szendrő közelében. 55. Herélt kos. 56.
Tallium és fluor vj. 58. Világos angol
sör. 59. Lám. 62. A hóözön része! 64.
Házfalak!
Szerkesztette: Csatlós János

delést intéztük, a mobilalkalmazások
veszik át” - mondta Craig Wigginton, a
Deloitte US cég munkatársa. A tanulmányból az is kiderül, hogy az okostelefon-tulajdonosok 40 százaléka ébredésük után 5 percen belül már használja a készülékét. A Mediafax a Biroul
de Audit Transmedia tavalyi felmérésére hivatkozva azt írja, hogy a városi
telefon használók 59 százalékának van
mobilinternetje, míg a vidékiek esetében 45 százalék ez az arány. (mediafax)

Ezek a világ legnagylelkűbb országai, nem
vagyunk a top 10-ben
Abszolút értékben Indiában és az
Egyesült Államokban a legmagasabb
azoknak a száma, akik rendszeresen
adományoznak pénzt, de ha a lakosságszámhoz is viszonyítjuk az adományozók számát, akkor az derül ki, hogy
Mianmarban a legnagylelkűbbek az
emberek - derül ki Charities Aid Foundation jelentéséből, amit a statista.com
közöl. Mianmarban az emberek 92
százaléka nyilatkozta azt, hogy adományozott pénzt jótékonysági céllal az
elmúlt hónapban, utána Thaiföld jön
87 százalékkal. A rendkívül magas
adományozási arányok azzal lehetnek
összefüggésben, hogy mindkét országban magas azon théraváda buddhisták
aránya, akik gyakorolják az adományozást. Abszolút számokban Indiában adakoznak a legtöbben, összesen
184 millió ember mondta, hogy adományozott pénzt az elmúlt hónapban.
Amerikában 164 millió, Indonéziában
121 millió, Kínában 92 millió, Thaiföldön pedig 48 millió ez a szám. A jelentés szerint Románia a 84. helyen áll
pénzadományozás tekintetében, az emberek 24 százaléka mondta azt, hogy
rendszeresen szokott pénzt adományozni. A jelentés különben nem csak a
pénzadományozási kedvet vizsgálta, hanem az idegeneknek való segítségnyújtást és az önkéntességgel töltött
időt is rangsorolta. Az idegeneken való
segítségben az 56. helyen vagyunk 54
százalékkal, ehhez képest az önkéntességgel töltött idő szempontjából szörnyen szereplünk, a 137. helyre rangsoroltak 7 százalékkal. Mind a három szempontot figyelembe véve a 93. helyre
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soroltak, a szomszédos országok közül
Magyarország a 124., Ukrajna a 89.,
Bulgária a 115. és Szerbia a 118. helyre került. Moldovát nem rangsorolták.
Mindhárom szempontot figyelembe
véve Mianmar az első, az Egyesült
Államok a második, míg Új-Zéland a
harmadik. Az idegeneken való segítségben a lakosságszámhoz viszonyítva
Irak végzett az első helyen 79 százalékkal, míg abszolút értékben India a
legjobb 335 millió emberrel. Az önkéntesség szempontjából arányosan Mianmar az első 50 százalékkal, míg abszolút értékben India 157 millió emberrel.
(transindex)

Az új ötletek 72 százaléka
a zuhany alatt születik
Összefüggés van a zuhanyzás és
kreativitás között, ugyanis az új ötletek
72 százaléka fürdés közben születik állapították meg kutatók. Scott Kaufman pszichológus szerint ennek az az
oka, hogy a víz érzésével együtt járó
nyugalom és az egyedüllét segítik a
friss, új gondolatok kialakulását. A
magányos és pihentető zuhany segíti
az alkotói gondolkodást azáltal, hogy
az elme szabadon kalandozhat, és
segíti az embereket, hogy nyitottabbak
legyenek a belső tudatfolyamatokra és
az ábrándokra - mondta a szakember.
A felmérés 4000 ember megkérdezésével készült nyolc különböző országban, de sem Romániában, sem Magyarországon nem kérdeztek. Ebből egyébként az is kiderül, hogy az emberek átlagosan 70 percet töltenek a fürdőszobában, a nők nagyjából 6 és fél perccel
többet, mint a férfiak. A 25-34 év közöttiek zuhanyoznak a leggyakrabban,
míg az 55-64 év közöttiek a legritkábban. (businessinsider.com)
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A pápa, aki elrendelte
Hitler megölését
A Church of Spies (Kémek egyháza) című könyvben Mark Riebeling amerikai történész egy igazán izgalmas és kevéssé ismert történetet mesél el a II. világháború időszakából.
Arról a XII. Piusz pápáról van szó,
akit nagyon sokan hallgatással vádolnak a világháború rémtetteivel kapcsolatban, de aki a háború előtt és után többször is a béke mellett állt ki. Az új könyv
szerint azért maradt csendben, mert ezzel akarta leplezni, hogy valójában a német belső ellenállást segíti.
A pápa részvétele előtt a Hitler-ellenes erők nem tudtak együttműködni
és ennek számos oka van. Egyrészt a belső ellenállás nem volt meggyőződve arról, hogy a szövetséges hatalmak támogatni fogják őket. Másrészt a szövetségesek sem voltak biztosak abban, hogy
nem egy másik diktátor lépne-e Hitler
helyére. Az egyedüli ember, akinek a
szabadsága és a tekintélye is megvolt
ahhoz, hogy lépjen, a pápa volt, de arra
kérni a katolikus egyház fejét, hogy áldását adja valaki megöléséhez, meredek
kérés. A pápa azonban nemcsak hogy igent mondott, hanem mozgásba lendí-
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tette hírszerzőit, és mindkét oldalt arra
biztatta, hogy vigyék véghez a tervet.
Hitler nem bízott a katolikusokban,
azt hangoztatta, hogy a nácizmus összeegyeztethetetlen a katolicizmussal. Azonban még tábornokait is megdöbbentette azon parancsa, hogy likvidálják a
lengyel katolikus egyházat. Wilhelm Canaris, a német kémhálózat vezetője anynyira ellenezte ezt a lépést, hogy felvette a kapcsolatot XII. Piusz pápával.
(Canarist évekkel később, a Hitler elleni 1944. július 20-i merényletben való
részvételért letartoztatták és 1945. április 9-én kivégezték.)
Összekötőjük Joseph Müller ügyvéd, háborús hős volt, aki ügyvédként
közvetíteni tudott a német ellenállás és
a Vatikán között. Müllert egyébként maga Heinrich Himmler is kihallgatta korábban, Müller ekkor állítólag kertelés
nélkül elmondta neki, hogy maga javasolta a bajor miniszterelnöknek, hogy
ölesse meg Himmlert. Vallomását a náci vezető annyira bátor cselekedetnek
tartotta, hogy megpróbálta beszervezni
Müllert. Miután ez nem sikerült, elengedték, Müller pedig legendává vált a
nácik között.
Müller háborús hősként olyan helyet
tudhatott magáénak a német társadalomban, hogy ki tudott építeni egy kémhálózatot kollégiumi, joghallgatói isme-

rőseiből, akik immár újságoknál, bankokban dolgoztak, de olyan is volt, aki
az SS-ből hozta az információt. A helyzetet bonyolította, hogy a Canaris vezette hírszerzés, az Abwehr is megpróbálta beszervezni, de furcsa módon nem
Hitler mellett, hanem épp ellenében.
Müller sokszoros ügynökké vált, még
az a furcsa helyzet is előfordulhatott,
hogy az Abwehr adta át az ügyvédnek
azt a dossziét, amely a nácik lengyelországi atrocitásait gyűjtötte össze. Arra
kérték, adja át a pápának a dokumentumokat.
A pápa Nagy-Britanniát is bevonta
az összeesküvésbe és mozgósította a katolikus rendeket. Főleg a jezsuiták és a
domonkosok vetették bele magukat a
harcba. Külön jó volt, hogy a rendek
nem a katolikus egyház fejeinek, hanem saját vezetőiknek jelentettek, akik
aztán továbbították az információkat a
pápának. Hitlernek azonban szerencsé-

Ma lassabbak a teherhajók,
mint 130 éve a vitorlások
A vasút évszázados fejlődése egyre tisztább, pontosabb, olcsóbb és
gyorsabb járatokat eredményezett. Egy mai személyautó száz kilométert megy annyi benzinnel, amennyit egy ötvenes évekbeli Plymouth
egy gázfröccsel elpárologtatott a kipufogóján át. Az évezredes múltra
visszatekintő hajózásban is történt egy s más, de egyvalamit nem sikerült fokozni: a sebességet.
Annyira nem, hogy a világ egyik
legnagyobb teherszállító hajója lassabban megy, mint a 130 évvel ezelőtti vitorlások.
Ez nem a hajógyártók bénázása, hanem tudatos megfontolások miatt alakult így. A 2009-es gazdasági válság és
a klímaváltozás miatti aggodalmak hatására több szállítmányozási cég döntött
Az Emma Maersk

úgy, hogy átállnak a slow steamingre,
vagyis a lassú hajózásra; ezzel üzemanyagot spórolhatnak meg, de tovább
tart az út. A szabványos utazósebességet a slow steaming huszonöt csomóról
húszra csökkentette, de egyes cégek még
ennél is tovább mentek: ők a super slow
steamingre esküsznek, és 12 csomós sebességgel hajóznak.

Igen, az 22,2 kilométeres óránkénti
sebesség. Egy bicikli lehagyná, ha lehetne tekerni a vízen! Lassan tényleg
elérjük a XIX. századi átlagsebességet.
Az 1850-es években egy átlagos amerikai vitorlás 14-17 csomóval haladhatott, a rekorderek pedig 22 csomós sebességet érhettek el.
A Maersk a világ legnagyobb hajózási cége, több mint 600 hajóból álló
flottájuk van. A dízelmotorjaikat úgy alakították át, hogy meghibásodás nélkül tudjanak szuperlassan haladni. Az
új motorokkal 30 százalékkal csökkentették a károsanyag-kibocsátást és az
üzemanyagköltséget.
Erre nagy szükség is van: a cég legnagyobb hajója, az Emma Maersk az
átalakítás előtt naponta 300 tonna (!) üzemanyagot fogyasztott, és ezer tonna
szén-dioxidot okádott a légkörbe. (Nem
elírás: egy liter nyersolaj elégetésével
3,15 kilogramm szén-dioxid képződik.)
Ez több szennyező anyag, mint amenynyit a világ 30 legalacsonyabb kibocsátású országa állít elő.
Hát ezért késik a csomagja Kínából,
hacsak nem légipostán rendelte. A repülőgépek üzemanyagára egyébként sokkal szigorúbb szabályozások vonatkoznak, mint a hajókéra; a levegő tisztaságát mindenki észreveszi, de a teherjáró
hajók útvonaláról viszonylag kevesen
vesznek vízmintát. Pedig elborzasztó lenne az eredmény, mert a hajók motorjait
a legócskább bunkerolajjal hajtják...
(index.hu)

je volt, lemondott beszédek, lekésett parádék miatt sok merénylet hiúsult meg
ellene.
Müller 1943-ban bukott le, a Gestapo inkrimináló iratokat talált nála és a
háború hátralévő részében a dachaui
koncentrációs táborba zárták. Az egyik
levélen, amelyen Hitler megöléséről szőttek terveket, vatikáni fejléc volt.
Ekkortájt tartóztatták le a király parancsára Mussolinit Olaszországban, így
Hitlernek rögtön több oka is volt arra,
hogy bosszút esküdjön a pápa ellen. Ugyan nem a pápa adta ki a letartóztatási
parancsot, de nagyon ágált Mussolini
ellen. Hitler mégsem vonult be a Vatikánba, saját emberei beszélték le a lépésről. Mussolinit mindenesetre kiszabadította és létrehozták a Salói köztársaságot.
Adolf Hitler végül megölte magát berlini bunkerében, miután a szövetségesek már Berlint ostromolták. XII. Piusz
pápa a háború után is a béke mellett
szónokolt, bíborossá emelt sok, nácik
ellen harcoló papot, köztük Mindszenty
Józsefet. Joseph Müller a háború után
politikusként tevékenykedett, egyik alapítója volt a német CSU pártnak.
(index.hu)
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Ennyi mindenre jó
a balzsamecet
Az almaecet rendkívüli népszerűségre tett szert az elmúlt években, hiszen számos pozitív egészségügyi hatása van, segíthet bizonyos betegségek gyógyításában vagy megelőzésében is. Azonban
a balzsamecetről se feledkezzünk meg, hiszen nemcsak nagyszerű
ízesítő, de igen egészséges is.
A hagyományos balzsamecet olasz eredetű, szőlőből
készült ételízesítő. A színe sötétbarna, majdnem fekete, az
ecet sűrű és fényes, jellegzetes illata és enyhén édeskés íze
van. Kellemes ízű salátaönteteket, pácokat, szószokat készíthetünk belőle, és nemcsak
zöldségekhez, de gyümölcsökhöz, például eperhez is kitűnően illik. A balzsamecetnek
ráadásul pozitív egészségügyi hatásai is vannak, amelyek még inkább indokolják, hogy rendszeresen beépítsük azt az étrendünkbe.
A balzsamecet alapanyaga, a szőlő igen gazdag értékes mikrotápanyagokban,
antioxidánsokban. Ezeknek betegségmegelőző hatásokat tulajdonítanak, és úgy
gondolják, hogy például a daganatos betegségek rizikóját is jelentősen csökkenteni lehet a segítségével.
Mielőtt balzsamecetet vásárolunk, alaposan olvassuk el az összetevők listáját. Ideális esetben a balzsamecet nem tartalmaz színező, illetve ízesítő adalékanyagokat. Igaz, a valódi balzsamecet elég drága, de az íze nagyon intenzív és
csak kevés kell belőle.
A balzsamecetben található C-vitamin erősíti a szervezetünket, hatékonyabbá teszi az immunrendszerünk működését, így nemcsak a fertőzések ellen nyújthat védelmet, de az esetleges betegségekből is gyorsabban gyógyulhatunk fel.
Ez a téli időszakban különösen előnyös lehet. A C-vitamin emellett a bőrünk
egészségét is segít megőrizni.
A legtöbb ízesítővel az a legnagyobb probléma, hogy túlságosan sok nátriumot tartalmaznak. Ez pedig többek között olyan betegségek rizikóját is növeli,
mint a magas vérnyomás. A balzsamecetben ezzel szemben jóval kevesebb a só,
így sokkal egészségesebb választás lehet. A benne található értékes mikrotápanyagok pedig még segíthetnek is csökkenteni a koleszterinszintet, így a balzsamecet különösen előnyös lehet azok számára, akik szeretnék megelőzni a különböző szív- és érrendszeri problémák kialakulását.

Milyen a jó reggeli?
Mikor van a reggeli ideális időpontja? Miből mennyit együnk és
igyunk? Minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk az ideális
reggeliről.
A reggeli napunk legfontosabb étkezése. Több szempontból is. Egyrészt, a
vacsora és a reggeli ébredés között legalább 8-10 óra eltelik, mialatt szervezetünk sem folyadékhoz, sem ennivalóhoz nem jut. Azt gondolnánk, hogy
nincs is szükségünk az éjszaka folyamán energiára, hiszen alvás közben
úgysem csinálunk semmit, de ez nem
így van. Szervezetünk folyamatosan,
így éjszaka is dolgozik. A létfontosságú funkciók, mint például a légzés,
vérkeringés, éppúgy energiát igénylő
folyamatok, mint mondjuk egy délutáni séta. Természetesen nem akkora
mennyiségű energiát emésztenek fel a
létfenntartáshoz szükséges folyamatok, mint a napközben végzett tevékenységeink, de ez nem jelenti azt,
hogy az éjszaka folyamán felhasznált
energia pótlására ne lenne szükségünk.
A reggeli ideális időpontja 7-8 óra
között van. Fontos alapszabály még,
hogy próbáljunk meg mindennap közel azonos időpontban étkezni. Ez minden étkezésünkre vonatkozik.
Miért kell reggelizni?
A reggeli célja azon kívül, hogy
megtöri a több órás éhezési fázist,
hogy energiával lássa el szervezetünket. “Ha rendesen reggelizünk, jobb
lesz a koncentráló képességünk és a
teljesítményünk, nem fog el minket a
farkaséhség a délelőtti órákban. Egy

általános iskolás gyermekek részvételével végzett kísérlet alapján a nem reggelizők kognitív tevékenysége jóval
rosszabbnak bizonyult reggeliző társaikénál. Az is biztos, hogy délelőtt a
munkahelyünkön - legyen szó akár fizikai vagy szellemi munkáról - sokkal
jobban tudunk teljesíteni úgy, ha reggelizünk” - mondja Györki Niké, dietetikus.
A megfelelő reggeli elfogyasztásával egész nap sokkal jobban tudjuk
kontrollálni az egyes étkezések alkalmával elfogyasztott étel mennyiségét,
ezáltal a testsúlyunkat is. De egyáltalán
nem mindegy, hogy mit reggelizünk.

Milyen is az ideális reggeli?
Az ideális reggeli tartalmazza a szervezetünk számára szükséges összes
tápanyagot, azaz a megfelelő mennyiségű fehérjét, zsírt és szénhidrátot is.
Ezenkívül vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban is gazdag. Reggelinknek tartalmaznia kell gabonafélét,
jó esetben gabonapelyhet vagy -csírát,

A balzsamecet savassága stimulálhatja a gyomor működését, így hatékonyabbá teheti az emésztést. Ennek köszönhetően az elfogyasztott étel is jobban
lebomlik, és a szervezetünk jobban tudja hasznosítani a tápanyagokat, vitaminokat, és különösen a fehérjéket. A balzsamecet emellett a különböző, gyomrot
érintő problémákat is megelőzheti.
Kutatások szerint a balzsamecet fogyasztása javíthatja a szervezet inzulinra
adott válaszreakcióját, így a fogyasztása különösen előnyös az inzulinrezisztenciával küzdőknek, illetve a cukorbetegeknek. Már napi 3 evőkanálnyi balzsamecet javíthat a betegek állapotán.
Emellett a balzsamecet fogyasztása a testsúly normalizálásához is hozzájárulhat, nemcsak emésztést és inzulinválaszt javítva, de azért is, mert más salátaöntetekhez képest jóval kevesebb kalóriát tartalmaz. (hazipatika.com)
teljes kiőrlésű vagy rozskenyeret, pékárut. Állati eredetű fehérjét, ami származhat tejből, tejtermékből, tojásból,
húsból, halból.
Továbbá friss, lehetőleg idényjellegű, zöldséget, gyümölcsöt és természetesen valamilyen folyadékot. Ez lehet
például ásványvíz, víz, frissen facsart
gyümölcslé. A magas C-vitamin-tartalmú reggeli juice-ok, turmixok, smoothie-k fogyasztása például reggelink
mellé kifejezetten előnyös téli, tavaszi
időszakban, a meghűléses betegségek
elkerülése és az elegendő rostbevitel
érdekében.
Kerüljük a túl zsíros, feldolgozott hústermékeket, mint például a felvágott,
szafaládé vagy a szalonna és a magas
cukortartalmú ételeket. Ezek gyakori
fogyasztása magas energia- és zsírbevitelt eredményezhet, megterhelik a
gyomrunkat, és ahelyett, hogy energikusnak éreznénk magunkat, lomhává
tesznek minket.
Figyeljünk oda a sófogyasztásra is,
ne sózzuk meg a zöldségeket, élvezzük
az ételek természetes ízét. A teljes kiőrlésű gabonafélék, a friss zöldségek
rosttartalmuknál fogva elhúzódóbbá teszik a tápanyagok felszívódását, ezáltal hosszabb távon szolgáltatnak energiát a szervezetünk számára, megakadályozva azt, hogy a délelőtti órákban
leessen a vércukorszintünk. Jó, ha tudjuk, hogy a rostok csak folyadék jelenlétében képesek kifejteni ezeket a jótékony tulajdonságaikat - ezért is fontos,
hogy már reggel eleget igyunk.
A férfiak energiaszükséglete magasabb mint a nőké, ezért reggelijük menynyiségben eltér egymástól, ám összeté-

telét tekintve azonos. Különbség van
még a fizikai- és ülőmunkát végzők
reggelije között is.
Mennyit együnk reggelire?
A reggelinek napi energia- és tápanyagbevitelünk 20-25 százalékát kell
fedeznie. Egy átlagos, ülőmunkát végző nő energiaigényét (1800 kcal) figyelembe véve a nők reggelijének
360-450 kcal energiát, 10-13 gramm
fehérjét, ugyanennyi zsírt és 54-67
gramm szénhidrátot kellene tartalmaznia. Férfiak esetében, napi 2000 kcal
energiabevitelt alapul véve, a reggeli
energiatartalma 440-550 kcal, fehérjetartalma 13-16 gramm, zsírtartalma szintén 13-16 gramm, szénhidráttartalma
pedig 66-82 gramm között kell, hogy
legyen.
Milyen ételeket és italokat válasszunk reggelire?
Ideális reggeli lehet egy pohár natúr
joghurt zabpehellyel, friss zöldséggel
vagy gyümölccsel, de választhatunk
egy adag zsírszegény túróból, sovány
joghurtból készült zöldfűszeres túrókrémet, magvas kenyérrel, friss zöldségekkel és egy pohár reggeli juice-zal
vagy vízzel. Készíthetünk magunknak
különböző zöldségkrémeket, mint például a padlizsánkrém vagy a humusz.
Előnyük, hogy előző nap is elkészíthetjük, így reggel gyorsan összedobhatunk egy könnyű reggelit magunknak. A juice-ok, gyümölcsitalok kiválasztásánál a magas gyümölcs-, és alacsony cukortartalom legyen a legfőbb
szempont. Ha biztosra akarunk menni,
facsarjuk ki vagy turmixoljuk le otthon
magunk a kedvenc zöldséget, gyümölcsöt. (hazipatika.com)

HETIRENDEN

A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk
részei.
Értékes információkat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne hagyjuk
elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vay digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.

2016. január 22.
Annyira akartam élni, / Búcsúztam volna tőletek, / De erőm nem
engedett. / Így szeretetben ott
vagyok veletek.
Kegyelettel emlékezünk
ILOK ANDRÁSRA
(Bandi),
a drága férjre, édesapára és nagyapára halálának 11. évfordulóján.
Soha nem felejtünk el.
Felesége Margit, gyermekei Attila és Zoli családjaikkal.

Értéktár-mozgalom
Nagybányán

APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket és képeslapokat. 0741-986855.
• Fogtechnikai laboratórium FOGTECHNIKUST KERES. Telefon: 0722893776.
• HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐKET, brigádokat keresünk angliai
munkára januári kezdéssel. Telefonszám:
0756-295 736; e-mail: angliaiszigetelo
@gmail.com.
• Két aranyos, 3 hónapos nőstény
KUTYAKÖLYÖK szerető gazdit, vagy
gazdikat keres. Érdeklődni a 0745 157
968-as telefonszámon lehet.
• Eladó: két szoba, konyhából álló
ház, 1700 négyzetméter telek (részben
gyüölcsös) Borpatak utca 133 szám.
Érdeklődni a 0362-409 235-ös telefonszámon 17 - 20 óra között.
• Sétálótársat keresünk egy alzheimeres beteg mellé. Telefon: 0720526486
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk Lung Erzsébetnek és Noéminek a szeretett férj,
apa, após és nagyapa
LUNG FERENC
halála miatti fájdalmukban. Marika, Klári és Magdi néni.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak
TÉGEN JÁNOS
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A nagybányai MINERUL kézilabdacsapat volt játékosai.

Január 21-én volt 10 éve, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
após és testvér
KOLLÁR FERENC
örökre itt hagyta szeretteit és mindazokat, akiket ismert és tisztelt.
Nyugodjon békében.
Felesége Ibi és gyermekei.
Szomorúan emlékezünk a január
21-én 10 éve elhunyt testvéremre
KOLLÁR FERENCRE
Emlékét mindörökké megőrízzük.
Ari, Julika és családja Kolozsvárról.
Kegyelettel emlékezünk
MIKE GYULÁRA,
aki 2 éve távozott szerető körünkből, mély űrt hagyva maga után.
Családja

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. február 4.
0747017580 – Csoma Bea

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
* GYÓGYTORNA – a jövő héten elmarad, találkozunk legközelebb február 2-án, a megszokot időpontokban, 16.30 és 17.45 órától!
* OLVASS NEKEM! – Minden szerdán 16 órakor a Házban!
* BABA-MAMA KLUB - minden szerdán délután 5 órától a Házban!

Farsangoló
HáziBuli
Január 30-án,
szombaton este 8 órától ameddig csak jól esik!
– Kizárólag felnőtteknek –
Beugró 5 lej. Belépés csakis
maskarásan, jelmezesen!

Szeretettel várunk!

Január 29-én, pénteken 18 órára szeretettel várjuk mindazokat
a Teleki Magyar Házba, akik – a
hungarikum-mozgalomhoz
kapcsolódóan – egy nagybányai,
illetve bányavidéki értéktár összeállításában, illetve egy helyi értéktár-bizottság megalakításában szeretnének közreműködni. Részletek, információk a Teleki Házban,
vagy a 0744-919-166-os telefonszámon. (TMH)

FARSANGI FONÓ
KÉZMÍVES SZOMBAT
Január 23-án 11-14 óra között!

...Csöme-készítés,
kukoricamorzsolás,
csutkababázás, tollfosztás,
szövés-fonás-gombolyítás,
láncöltéses hímzés...
Meghívottaink: Molnár Judit és
kísérői Domokosról, Várvédő Emőke, Sass Boglárka, ügyeskezű anyukák, apukák.
Költséghozzájárulás: 2 lej. Kérd
a kézmíves könyvecskédet, gyűjtsd
a pecséteket! Szeretettel várunk!

– Non Stop –
Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Január 25-én, hétfőn délután is szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú az út, amely sírodhoz
vezet, / Hol megpihent a Te jóságos
szíved.
Egy éve annak a szomorú
napnak, amikor a szeretett
FAZEKAS MAGDOLNA
eltávozott az élők sorából. Emlékét kegyelettel őrzi bánatos édesanyja, két fia, unokája és a család.

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Magyar Házban!

Tel: 0362-401260
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SPORT

Nevelő céllal tennék
kötelezővé a román himnusz
eléneklését
Törvénytervezetet akar benyújtani a parlamentnek a Román Olimpiai- és Sportbizottság (COSR), hogy minden országos sportbajnokság
döntőjében a zászló kifüggesztése mellett kötelezően felcsendüljön a
nemzeti himnusz – tájékoztatta az Agerpres-t Alin Petrache.
A szervezet elnöke előbb a COSR
belső testületeiben vitatja meg javaslatát, de szerinte ez a két jelkép a „legnagyobb megtiszteltetés” a győzteseknek,
a „legjobb nevelés” a jövő sportgenerációja számára.
Az ötlet előzménye, hogy a Sepsiszentgyörgy–Kolozsvári Universtitatea
női kosárlabda-mérkőzésen a vendégeket kifütyülték a házigazda szurkolók,
amiért a román himnusz lezárulta után
nem várták meg egy helyben állva a
székely himnusz eléneklését is.
Az emiatt panaszkodó kolozsvári edző, a bosnyák Dragan Petricsevics nyilatkozataira reagálva a Román Kosárlabda-szövetség állásfoglalásában tisztázta: szabályzatuk szerint a bajnoki
meccsek előtt kötelező lejátszani az ország indulóját, de az azt követő háromperces bemelegítési idővel már szabadon
rendelkezhetnek a felek, a házigazdák
pedig azt énekelnek, amit akarnak.
Kevéssel ezután viszont az ifjúsági
és sportminisztérium hívta fel a hazai
sportszövetségek figyelmét arra, hogy
a hatályban lévő törvények nemzetközi
mérkőzések és sportesemények alkalmával kötelezi a himnusz eléneklését,
mint ahogyan más országok indulóját
is csak olyankor játszhatják le. Ilyen körülmények között a hazai kosárlabda-sza-

bályzat törvénysértő, amiért 2500 és
5000 lej a kiszabható pénzbírság.
A nyilatkozat felháborította a román
közvéleményt. A Călin Popescu-Tăriceanu vezette liberális párt, az ALDE Elisabeta Lipă tárcavezető lemondását
követelte, mert szerintük a korábbi ötszörös olimpiai bajnok abszurd módon
kiforgatta és félreértelmezte a törvényt,
„megbocsáthatatlan nemzetellenes” fenyegető felszólításával pedig „tiszteletlenül” viselkedett.
Lipă aznap Facebook-oldalán leszögezte: biztos abban, hogy az őt ismerők
tisztában vannak azzal, hogy számára
nincs szebb dallam Románia himnuszánál, soha nem lenne tiszteletlen a jelképpel szemben, de a törvény az törvény.
„Nekem sem játszották le az országos bajnokságokon, de 25 országos bajnoki címet nyertem pályafutásom során.
Sem a hazai labdarúgó-, kézilabda-, röplabda-, rögbi- vagy vízilabdameccsek
elején nem éneklik a himnuszt. Nem
teszik, mert nem teszik lehetővé a Romániában hatályban lévő törvények. Én
nem tettem mást, mint amire felesküdtem, és az alkotmány szellemében betartattam az előírásokat. Ennyi!” – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy
eljárása nem volt sem sértő, sem pedig
fenyegető. (Krónika)

Hatalmas bundabotrány
körvonalazódik a teniszvilágban

Az ASA szerződtette a tavaszi
szezonra Adrian Mutut
Honlapján jelentette be a Marosvásárhelyi ASA, hogy a tavaszi szezonra szerződtette Adrian Mutut, a román válogatott volt játékosát.
Mutu a FC Argeşben kezdte meg
pályafutását, amely a Bukaresti Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploieşti és az indiai Pune City csapatain keresztül vezetett a Maros-parti városba.
Karrierje csúcsán a román sajtó „Brilliánsnak” nevezte, 77-szer szerepelt a
nemzeti tizenegyben, amelyben 35 gól
rúgott. Négy alkalommal (2003, 2005,
2007 és 2008) választották az év legjobb román labdarúgójának.
Adrian Mutu érkezésének híre megosztotta a marosvásárhelyi szurkolókat,
a klub Facebook-oldalán heves vita a-

lakult ki arról, hogy jót tesz-e a csapatnak a játékos leigazolása. Többen annak
a véleményüknek adtak hangot, hogy a
Mutunak ígért több tízezer eurós havi
fizetést fiatal játékosok képzésére kellett volna költeni, ugyanis a játékos már
rég nem az, aki fénykorában volt. Ugyancsak elhangzott kifogásként, hogy a közpénzekből gazdálkozó klubnak jobban
oda kellene figyelnie arra, hogy használ-e az alakulat és a város imidzsének
a pályán kívüli botrányairól elhíresült
Mutu leszerződtetése. Mások viszont
támogatásukról biztosították Adrian Mutut, akinek érkezésével az ASA teljesítheti idei céljait. (maszol)

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Thüringer HC – Nagybányai
HCM 23 – 25 (12 – 10)

A brit BBC és az amerikai BuzzFeed News szerint a teniszvilág élA nagybányai HCM a lehető legjobban jött ki ebből az összecsamezőnyének több tagja is aktívan részt vett a fogadási csalásokban, a pásból, hiszen idegenbeli győzelmével feljött az első csoport negyesportág illetékesei mégsem foglalkoznak a jelenséggel.
dik, azaz továbbjutást jelentő helyére.
A két médium közös oknyomozó riportját szándékosan az ausztrál nyílt bajnokság első napján, hétfőn hozták nyilvánosságra. Állításuk szerint az elmúlt
évtized során számos játékos gyanússá
vált, közülük 16-an a világranglista ötventagú élmezőnyébe tartoztak. A sportág tisztaságáért felelős Tennis Integrity
Unit nevű szervezet (TIU) ennek ellenére nem továbbította információit az illetékes hatóságoknak, illetve semmilyen
szankciót nem alkalmazott, ezért az említett 16 teniszező – akik között Grand
Slam-tornagyőztesek is vannak – továbbra is versenyezhet. A bundázással gyanúsított játékosok közül nyolcan ott vannak a melbourne-i torna mezőnyében.
Az Australian Open helyszínén komoly visszhangot keltett az ügy napvilágra kerülése, de a Reuters brit hírügynökség által megszólaltatott japán Nisikori Kej, illetve a női világranglistát
vezető amerikai Serena Williams is úgy
nyilatkozott, hogy semmit nem tud a
fogadási csalásokról a sportágban.
A TIU egyik igazgatója, Nigel Willerton újságírói érdeklődésre nem kommentálta a megjelent híreket, mert álláspontja szerint nem lenne helyénvaló,
ha egy versenyben lévő teniszezőről kiderülne, hogy jelenleg is vizsgálat folyik ellene.
A BBC és a BuzzFeed News birto-

kába jutottak a férfiversenyeket szervező ATP 2007-ben felállított vizsgálóbizottságának megállapításai, ennek ellenére neveket - konkrét bizonyíték hiányában - nem közöltek. A kilenc évvel
ezelőtti vizsgálat megállapította, hogy
az Oroszországban, Észak-Olaszországban és Szicíliában működő szindikátusok összesen több százezer font értékben
kötöttek fogadásokat olyan meccsekre,
amelyek eredményét befolyásolták. Három ilyen mérkőzésre a wimbledoni nyílt
bajokságon került sor.
Egy 2008-ban készült bizalmas jelentésben a bizottság kijelentette, hogy
28 játékos lehet érintett a bundázásban,
de az ügynek nem volt folytatása. 2009ben új korrupcióellenes eljárást vezettek
be a sportágban, de ez korábbi bűncselekmények felderítésére nem alkalmas.
Az ATP elnöke, Chris Kermode a
TIU nevében is visszautasította, hogy
bármilyen bizonyítékot eltitkoltak volna a bundázással kapcsolatban. Hangsúlyozta: minden új információt kivizsgálnak, ami a tudomásukra jut, illetve hozzátette, hogy csalódott, amiért a botrány
kirobbanása némileg elvonta a figyelmet
a melbourne-i versenyről.
„Biztosak vagyunk benne, hogy a
TIU a legjobb tudása szerint teszi a dolgát, és nagyon komolyan foglalkozik
ezzel az üggyel” - mondta Kermode, a-

Feledhető első félidő, amelynek során a mieink többnyire futottak az eredmény után, a második játékrészben ott
folytatták lányaink, ahol abbahagyták az
elsőben: az eddigi találkozókon sziporkázó Pineau rossz napot fogott ki, társai nemkülönben. A másik oldalon viszont a nemrég nagybányai színekben
játszó Buceschi Eliza volt a húzóember.
Az 56-ik percig csak reménykedtünk,
hogy sikerül legalább az egyik pontot
megszereznünk, ám Geiger Melinda,
Do Nascimento és Abbingh többet akart
és nekik lett igazuk. Egy remek hajrával állva hagyták Herbert Müller csapatát és két gólra elhúztak, ami egyben
a győzelmet is jelentette. Minden jó, ha
a vége jó! Igaz, hogy a Rosztov, a Ferencváros, vagy a Larvik ellen a mutatott játék kevés lesz, de ha lányaink hozzák a tőlük elvárható játékot, semmi sem
lehetetlen.

Thüringer HC – Nagybányai HCM:
23-25 (12-10)
Nordhausen, Wiedigsburghalle, kb.
2.000 néző. Vezette: Joanna Brehmer és
Agnieszka Skovronek (Lengyelország).
EHF-ellenőr: Bjarne Munk Jensen (Dánia).
Hétméteresek: 3–3 (értékesítve); Büntetőpercek: 4 – 2.
Thüringer: Eckerle (15), Jana Krause, Satrapova – Buceschi 7 (3 büntetőből), Frey 3, Huber 3, Wohlbold 3,
Luzumova 2, Engel 2, Resetnikova 1,
Schmelzer 1, Scheffknecht 1, Snelder, Pintea, Blase, Deroin. Edző: Herbert Müller.
HCM: Ungureanu (10), Munteanu (2)
– Do Nascimento 7 (2), Geiger 5, Abbingh 5 (1), Pineau 3, Jezic 2, Elisei 1,
Marin 1, Tatár 1, Vizitiu, Perianu, Tănasie, Szőcs, Preda, Nechita. Edzők:
A. Rosca és I. Băban.
(simsán)

ki elárulta, hogy a vizsgálatok nyomán
Az Australian Open versenyigazga18 játékost megbüntettek, hatot pedig tója, Craig Tiley elmondta, hogy minörökös eltiltással sújtottak. Szintén cá- dent megtesznek a fogadási csalások
folta, hogy a TIU alulfinanszírozott volt, megelőzéséért.
és nem rendelkezett megfelelő hatás(sport365.hu)
körrel. Emlékeztetett rá, hogy a sportág
nemzetközi szervezetei mintegy 14 milAz oldalt összeállította:
lió dollárt (4 milliárd forint) fordítottak
SIMORI SÁNDOR
a csalások megelőzésére és felderítésére.

