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Idén is színes programokat
kínál augusztus 15-20.
között a Máramarosszigeti
Szent István Napok.

Négy napos
lesz a Főtér
Fesztivál 2016!
Szeretettel meghívunk minden nagybányai és bányavidéki magyart a Főtér
Fesztivál 2016-ra, a Nagybányai Magyar
Napokra. Jegyezzük fel a rendezvény
időpontját (szeptember 15-18.) naplóinkba, ne tervezzünk más programot,
hiszen idéntől már négy napig ismét miénk lesz a tér!
Első alkalommal nulladik napot szervezünk, amelyen kiállításmegnyitók lesznek, fogadás és más meglepetésekkel
várunk minden fesztiválozót, ezáltal a
Főtér Fesztivál is, a nagybányai magyarság is hozzájárul a Nagybánya - Kulturális Főváros 2021 cím elnyeréséhez.
Az idei Főtér Fesztivál további újdonságokat, új jellegű programokat vonultat fel a már megszokott, közkedvelt
programpontokon kívül. Pénteken este
háromdimenziós látványvetítés lesz a
hajdani Fekete Sas fogadó homlokzatára a Nagybányai Művésztelep megalapításának 120. évfordulója tiszteletére. Táncszínházi előadás, színház, buborékfesztivál, középkori tábor, óriásjátszótér, jazz előadás és sok más látványos, szórakoztató közösségi programpont várható. Fröccskert fog működni
a fesztivál egész ideje alatt, lesz jazz előadás, valamint idén először a nagybányai Házas Hétvége mozgalom is bekapcsolódik a fesztivál programsorozatába.
Amint már kiderült, a Főtér Fesztivál 2016 szombat esti nagykoncertjén
a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb
énekesnője, sokak kedvence, az idei Petőfi Zenei Díj nyertese Rúzsa Magdi lép
fel.
- folytatás a 2. oldalon -

Kvíz estet szervez
az RMDSZ
A kampányban szervezett sikeres
kvíz est mintájára magyar kocsmakvíz
estet szervez a nagybányai RMDSZ, júSzínpadon az avasújvárosi Bokréta néptáncegyüttes.
lius 29-én, pénteken 20 órai kezdetXIX. alkalommal rendezték meg a szinérváraljai városnapokat.
tel a Cinquecento Pizzázóban (volt DoRészletek a 3. oldalon. (Fotó: Tamási Attila)
minó), Petőfi Sándor utca 7. szám alatt.
Egy csapat legkevesebb két, legtöbb
hat személyből állhat.
A belépés ingyenes, a fogyasztást
mindenki egyénileg állja.
Asztalfoglalás a 0723-625819 teleLetette az esküt hétfőn Cătălin Cherecheş, Nagybánya polgármeste- fonszámon, pénteken (július 29-én) 14.00
re, akit előzetesből választottak újra a város élére a június 5-i helyha- óráig. Mivel a helyek száma korlátotósági választásokon. Cherecheşt csak erre az alkalomra engedték ki a zott, kérjük mielőbbi jelentkezésüket,
ajánlott alsó korhatár 16 év.
szamosújvári börtönből, eskütétele után vissza is szállították.
Minden érdeklődőt szeretettel váA eskütétel alatt a polgármester né- nyan virágot is hoztak a tüntetésre.
runk!
hány tucat híve tüntetett a hivatal előtt,
Ugyancsak hétfőn Máramaros meHOZD MAGADDAL A
a szabadon engedését követelve. Néhá- gye kormánybiztosa kibocsátotta a polTUDÁSOD,
JÓKEDVED!
gármester felfüggesztéséről szóló határozatát, azzal indokolva, hogy a város
vezetője nem tudja ellátni hivatali teendőit, hiszen előzetes letartoztatásban
van. Az előzetes letartoztatást a Kolozsvári Itélőtábla a vádlott fellebezése után jogosnak minősítette. A felfüggesztés addig tart, ameddig érvényes az előzetes letartoztatás.
(transindex.ro, maramedia.ro)

Letette az esküt és fel is mentették
tisztségéből Nagybánya polgármesterét

Presbiteri konferencia Szamosardón
Múlt héten vasárnap, azaz július 17-én ismét kiemelkedő
eseményre került sor Szamosardón. Presbiteri konferencia
volt. A környező falvakból, községekből (Monó, Sülelmed,
Szamosardó, Szamoscikó, Égerhát) érkeztek presbiterek és
lelkipásztorok.
A nap kiemelt vendége, Nt. Gellén Sándor esperes is megtisztelte jelenlétével egyházunkat. Nagy örömünkre szolgált,

hogy rész tudott venni ezen a kiemelkedő eseményen, és Igét
hirdetett a templomban összegyűltek számára. Az istentisztelet és egy kis szünet után a presbiterek visszatértek a templomba, majd figyelmesen végighallgatták az esperes úr református egyház felépítéséről és vezető testületéről szólt beszédét.
Végezetül egy ige virágozzon bennünk az elmúlt esemény
emlékezetére: „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a
kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lukács, 16:10)
Fóris Henrietta

Meghívó

Véső Ágoston 85 éves életmű kiállítás
Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész, valamint Nagybánya díszpolgára 85. születésnapja alkalmából életmű kiállítás megnyitóra kerül sor július 26-án (kedden) délután, 18.00
órakor.
Helyszín az UAP (Román Képzőművészeti Egyesület) Bukarest sugárút 6. szám alatti Galeriája.
Szervező: Nagybánya Városi Önkormányzat, Nagybányai
Képzőművészeti és Kulturális Egyesület, valamint a Nagybányai RMDSZ.
A kiállítás megtekinthető július 26. és augusztus 9. között.
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Július 31-én, este 8
órától közgyűlést tart
a Koltó-Katalini
RMDSZ. A közgyűlés
helyszíne a koltói
kultúrház. Minden
érdeklődőt várunk!

A hét mottója:

A Szent István Napok 2016 rendezvénysorozat keretében,
a nagybányai RMDSZ szervezésében, a MÁRAMAROSI
MAGYAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETének
fővédnökségével, valamint a római katolikus
SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében
idén is sor kerül a zenés, hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est

www.rainbowkatalogus.hu

,,Minden csoda két napig
tart. Régebben még három
napig tartott, de azóta
felgyorsult a világ.”
(Pacskovszky Zsolt)
A Bonus Pastor Alapítvány
idén is megszervezi az

Utógondozói Táborát

címmel, 2016. augusztus 19-én, pénteken
az új főtéri Rivulus étteremben (volt Bukaresti Szálloda)
Az idei est műsorából: a Kolozsvári Magyar Opera
művészeinek zenés, szórakoztató, kabaré-előadása, magyar
cigányzene és minden idők legjobb magyar tánczenéje.
Részvételi díj 85 lej/fő (a részvételi ár többfogásos
hungarikum vacsorát és italsort tartalmaz)
Érdeklődni, 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!

Öröm-e a józanságom?
Részvételi díj: 220 lej sátorral, 300
lej házban (gyereknek 12 év alatt félár,
amennyiben nem foglal külön helyet).
Jelentkezni, érdeklődni Szakács Elődnél a 0752-243 649-es telefonszámon, vagy az

Augusztus 20-27. között a Bucsinon,
a CE keresztyén szervezet táborhelyén
kerül sor erre a közösségi alkalomra,
amelyre legalább 6 hónapja vagy az
éppen befejezett terápiájuk óta józaelod.szakacs@bonuspastor.ro
non, szermentesen élő szenvedélybetee-mail
címen lehet.
geket és családjaikat várjuk. Ugyancsak
Bejelentkezési határidő: 2016. aurészt vehetnek hozzátartozók, akik maguk vagy párjuk, családtagjuk számára gusztus 15.
keresnek segítséget.
Gyerekek számára külön foglalkozást biztosítunk.
A tábor témája:
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközségtől kísértünk utolsó földi útjára Bartha Zoltán testvérünket, aki 77 évesen hunyt el.
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség szervezésében
18 gyermek egyházi táborban vett részt
Nagytarnán.
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől kísértünk utolsó
földi útjára idősebb Branner János testvérünket, aki 76 évesen hunyt el; Sípos
Viktor testvérünket, akit 48 évesen szólított magához az Úr és Halász Attilané
született Czompa Erzsébet asszonytestvérünket, akit 71 évesen szólított magához az Úr. Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt július 16-án örök hűséget esküdött egymásnak Lakatos András református ifjú, Lakatos András és
a Fazekas Enikő fia és Molnár Katalin
református hajadon, Molnár Róbert és
a Fekete Rozália lánya.
* A nagybányai katolikus Szentháromság plébániától helyezték örök
nyugalomra Száraz született Konyicska Etelka asszonytestvérünket, akit 78
évesen szólított magához az Úr; Stoff

Egyházi hírek

István testvérünket, akit 83 évesen kísértünk utolsó földi útjára; Fucs született Nyisztor Magdolna Olga asszonytestvérünket, akit 78 évesen szólított magához az Úr és Wrabeli Vasile testvérünket, akit 58 évesen kísértünk utolsó
földi útjára. Nyugodjanak békében!
Bunda Csilla Annamária

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.

HETIRENDEN

Négy napos lesz a
Főtér Fesztivál
2016!
- folytatás az első oldalról A további részleteket, híreket a fesztivállal kapcsolatosan figyeljék a helyi
sajtóban, közösségi oldalunkon, valamint
a Főtér Fesztivál új honlapján:
www.foterfesztival.ro
Előre is köszönjük a várható nyolcvan támogató áldozatkészségét, intézmények, cégek és magánszemélyek lelkes
segítségét.
Szeretettel várjuk haza a nagyvilágba elszármazott nagybányai magyarokat, 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

HETIRENDEN
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Zynir várának napjai
Immár XIX. alkalommal szervezték meg július 16-án és 17-én
,,Zynir vára”-nak ünnepét, a Szinérváralja Napjai rendezvénysorozat idei kiadását.
Szinte lehetetlen pár mondatban felsorolni minden programpontját a Tulbure Gabriela polgármester, a Szinérváraljai Önkormányzat, a szintén hely-

Dr. Bónis István üdvözli a váraljaiakat

beli Városi Kultúrház, az Országos Tájékoztatási és Turizmust Népszerűsítő
Központ váraljai irodája által szervezett
és a Megyei Tanács által támogatott rendezvénynek, éppen ezért csupán néhány
mozzanatot ragadok ki.
A sportrendezvények közül megemlítem az immár hagyományosnak mondható önkormányzati dolgozók-tanárok
focimérkőzést, a XVIII. alkalommal
megrendezett, Komzsa-kupáért zajlott
sakkversenyt, a II. alkalommal sorra került teniszversenyt, a Szinérváralja-kupát, illetve a szintén erre a névre hallgató, de már VIII. alkalommal megrendezett kézilabda bajnokságot. Itt említem meg azt is, hogy a szinérváraljai
teniszpálya létrehozójának, illetve az évek óta tevékenykedő Tenisz Klub legendás kezdeti istápolójának, Pop Aurel tanárnak a tiszteletére emléktáblát lepleztek le a Szinér-parti kisvárosban.
Festészeti kiállítás, könyvbemutató,
a misztótfalui Stibina fúvószenekar közreműködésével megejtett koszorúzási ünnepség és nyitóparádé, hajfodrászok bemutatója, aranylakodalmasok megünnep-

The Phoenix SM
lése, színházi előadás, gyermekműsor,
vásári forgatag, tüzijáték, no meg persze sok-sok zene, tánc és vigadalom - csak
néhány az idei Szinérváralja Napjai rendezvény főbb összetevői közül.
A magyar vonatkozású események
közül megemlítem az avasújvárosi Bokréta, illetve a szatmárnémeti néptánccsoport és a szatmárnémeti The Phoenix
SM rockegyüttes fergeteges előadását,
akiknek a produkcióját nem csak a magyar ajkúak nézték, hallgatták szívesen.
Nem szabad megfeledkeznem arról sem,
hogy két idén nyugdíjba vonult magyar
pedagógust is hivatalosan elbúcsúztattak a pódiumon, megköszönve nekik a
közösség szolgálatában kifejtett tevé-

kenységüket, név szerint Hiripi Erzsébet
óvónőt és Farkas Imre magyar nyelv és
irodalom szakos tanárt.
A Szinérváralja Napjai rendezvénysorozatot többek között dr. Bónis István
parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével, aki nem csak az állam hivatalos nyelvén, hanem magyarul is intézett néhány mondatot az ünneplő közönség felé.
Jövőre ,,kikerekedik” a Szinérváralja Napjai rendezvénysorozat, hiszen XX.
alkalommal kerül megrendezésre - ez
nyilván a mostaninál is ,,csattanósabb”
programokkal várja majd a váraljai és
a Váralja környéki polgárokat.
Tamási Attila

Hibaigazítás
A múlt heti, valamint a július 8-i lapszámunkban, a facebook-ról, a
nagybanya.ro-ról, illetve az mmhirlap.ro-ról átvett anyagokba (Jól szerepeltek a némethlászlósok az érettségin, Közzétették a VIII. osztályosok vizsgaeredményeit) sajnálatos módon pontatlanságok kerültek.
A cikkban szereplő Dézsi Imola mind román, mind pedig magyar nyelvből
10-es jegyre érettségizett, Koncsárd Balázs pedig magyar nyelvből szerzett
maximális jegyet. Ugyanakkor Koncsárd Alíz biológiából vizsgázott 10-esre.
Úgyszitén, a VIII. osztályosok képességvizsga eredményei kapcsán el kell
mondanunk, hogy a legnagyobb jegyet nem a nagybányai Nicolae Iorga Általános Iskola tanulója, hanem a szamosardói Kós Károly Általános Iskola
végzős diákja, lapunk külső munkatársa, Fóris Henrietta Stefánia kapta, aki
9,70-es átlagot ért el, és akinek ezúton is gratulálunk!
Az érintettek és az olvasók szíves elnézését kérjük!

Nagy sikert aratott az első ízben
megszervezett néptánctábor Szamosardón

Jogi fogalomtár (31.)
A házastársak gazdasági és szociális függetlensége - ezen cím alatt a
szakirodalom és a törvényhozó több
részletkérdést érint, amely a házasság
intézményét egészíti ki.
A Polgári Törvénykönyv 327. szakasza kijelenti, hogy a házastársak szabadon gyakorolhatják szakmájukat és szabadon rendelkezhetnek az ebből kapott
jövedelmük felett.
Persze mindennek határ szabnak a
házasság által született vagyoni kötelezettségek. Vagyis, csak akkor értelmezhető ilyen értelemben a függetlenség,
ha a házastársak eleget tesznek a kötelezettségeiknek, s ami ezt meghaladja,
azon összeg vagy vagyonrész fölött saját belátásuk szerint rendelkezhetnek.
Mindez magába foglalja a foglalkozás szabad megválasztását is, abban az
esetben, ha ez nem károsítja a házasság
intézményének az érdekeit. A szakirodalom mindezt a szakmaiság függetlenségeként tartja számon.
Egy másik szabadság amely a házas-

társak egyéni érdekeként érvényesíthető, az a banki függetlenség. Ennek lényege abban áll, hogy bármely fél a házastárs beleegyezése hiányában szabadon nyithat és tarthat fent banki számlaszámot és szabadon adminisztrálhatja ennek működtetését. Mindennek a lényege abban áll, hogy a bankszektorban
az ügyletek gyorsabban jöhessenek létre és ne legyen szükséges a másik házasfél folytonos beleegyezése, amely sok
esetben fékezné a banki ügyintézések
gyorsaságát.
Végül, de nem utolsó sorban, a függetlenség részét képezi a házastársak
közötti vagyoni tájékoztatási kötelezettség. Mindezen tájékoztatási kötelezettség kiterjed a dolgokra, jövedelmekre
és adósságokra. Abban az esetben, ha
valamelyik házastárs nem tesz eleget
ezen kötelezettségnek, bírósági úton lehetőség van mindezt megtudni.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Örömmel, s büszkén jelenthetjük ki, hogy az elmúlt héten első alkalommal került megszervezésre Nyári Néptánctábor nálunk, Szamosardón. Elmondhatjuk,
hogy mind az 56 gyerek, aki a környező (Monó, Sülelmed, Nagybánya, Bősháza),
illetve a távolabbi helyekről érkezett (Magyarországi), nagyon gazdag, élménydús hetet hagyhatott maga mögött, amit tükrözött a vasárnap délelőtti fellépésük is.
Mégis mindez nem jöhetett volna létre Nagy Annamária igazgatónő irányítása, a tanári kar és az iskolai személyzet segítsége nélkül. Többen is említették,
hogy ezen hét alatt példaértékű összetartás alakult ki a vezetőség tagjai között és
nagyszerű csapat jött létre. Szavak nélkül is tudták, hogy mi a dolguk, s ott segítettek, ahol csak tudtak. Különösképp kiemelném még a kiváló táncoktatókat,
akik Szatmárnémetiből érkezve, a felcsíki néptánc és népdal világával ismertették
meg a jelenlévő gyereksereget. Kása Zsolt a 12 évi és felesége, Kása Melinda a
14 évi tapasztalatát próbálta átruházni a gyerekek aprajára-nagyjára. Ők immár
7. éve tanítják Felcsík mind a 7 féle táncát országszerte.
Mind a gyerekek, mind a rájuk felügyelő tanárok is remekül mulattak ezen a
héten. Sosem unatkoztak. Mindig volt valami elfoglaltságuk. A hangsúly mindenképp a néptáncoktatáson és népdaltanuláson volt, de emellett még különféle kézműves foglalkozásokkal és egyéb játékokkal, s a pénteki nap végén tábortűzzel
vésték emlékezetükbe az együtt eltöltött csodás időszakot.
Reméljük, hogy ez elegendő ihletet adott ahhoz, hogy a gyerekek szívében ott
éljen a néphanyomány iránti szeretet apró magja. (Fóris Henrietta)
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Mostantól bárki ellenőrizheti
a faszállítmányokat
A környezetvédelmi tárca külön mobiltelefonos
applikációt fejlesztett ki erre a célra
Mostantól bárki a fatolvajok nyomába eredhet: a környezetvédelmi minisztérium elindította az Erdőellenőr nevű mobiltelefonos applikációt, amely segítségével bármely polgár ellenőrizheti, hogy egy faszállítmány legális, vagy sem. A módszer egyszerű: be kell írni a jármű rendszámát a megfelelő rovatba, ha pedig a rendszer nem találja,
akkor komoly az esély arra, hogy a szállítmány törvénytelen.
Ebben az esetben a polgárnak tárcsáznia kell az 112-es segélyhívószámot, a rendőrség és az erdőőrség pedig
a szállítmány nyomába ered.
Az applikáció (amely Inspectorul
Pădurii néven szerepel a Google Play
áruházában) beindítása utáni első hónap tesztidőszaknak minősül, ezen időtartam alatt felderítik és kijavítják az
esetleges hibákat.
Az applikáció egyelőre csak Andro-

id operációs rendszerű telefonokra tölthető le.
Remélhetőleg az alkalmazás lelkiismeretes használói nem járnak úgy, mint
tavaly az a Máramaros megyei Horgospatakon élő öntudatos polgár, aki egy
faszállítmányt látva felhívta az 112-t,
hogy a szállítmány törvényességének
ellenőrzését kérje, „jutalmul” pedig egy
ezer lejes bírságot kapott hamis riasztásért. (foter.ro)

Hajszálon múlhatott a török puccs
A Guardian arról cikkezett, hogy a török puccskísérlet valójában
nagyon jól szervezett volt és majdnem sikerült is. A beszámolók szerint a kormány sikeres improvizációján és az időben értesült titkosszolgálatokon múlott a felkelés leverése.
A Federation of Arab News arról
számolt be, hogy a hírszerzés még csütörtök délután értesítette a katonaság
vezetőit a puccs tervéről, akik lezárták
a török légteret és megtiltották a szárazföldi és légi katonai akciókat. A hírügynökség értesülései szerint a török
puccsot eredetileg péntek hajnali 3 órakor akarták elkezdeni, de a kiszivárgott
információk miatt előrehozták este 9 órára, miután a felkelők elfogták a katonai vezetőket.
A Guardian akciófilmbe illő jelenetekről számol be. A tengerparti hotelt,
ahol a török elnök megszállt, 25 katona
támadta meg helikopterről kötéllel leereszkedve. Erdogan ekkor viszont már

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai
látnivalóinak, emlékhelyeinek
leírása, Szinérváraljától
Kapnikbányáig.
Megvásárolható a Teleki
Magyar Házban.

20 perce elhagyta a szállodát. Az elnök
gépét, amivel Marmarisból Isztanbulba repült, állítólag azért nem lőtték le a
az üldöző F-16-os vadászgépek, mert a
pilóta rádión azt mondta, hogy a Turkish Airlines járatát vezeti.
Cemalettin Haşimi, a török miniszterelnök vezető tanácsadója szerint a
parlament megtámadása és az elnök beszéde változtatott meg mindent. Az előbbi miatt még az Erdogant nem támogatók is a puccsisták ellen fordultak. Az eset után nyilatkozó ellenzéki
vezetők és vezérkari tisztek megpecsételték a puccskísérlet sorsát. Haşimi szerint a puccskísérlet „elképesztően jól
szervezett volt valójában, de a vezetőség váratlan húzásai és az emberek váratlan cselekedetei megváltoztatták az
egész tervet”.
Erdogan egyébként okostelefonját
használta arra, hogy az utcára hívja a
török lakosságot. Úgy fogalmazott „az
egyetlen nyelv, amit ezek a puccs-kísérlők, puccsisták megértenek, az egy
ellenpuccs a nép által, amit a nép meg
is valósított”. A CNN riporterének kérdését, miszerint nem tartja-e ironikusnak, hogy a felhívása pont egy magánkézen lévő, független csatornán keresztül valósult meg, és talán jobban megbecsüli a szabad sajtót és a közösségi médiát ezután, Erdogan nevetve fogadta:
„Amikor a szabad sajtó kerül szóba,
sose voltak ezzel fenntartásaim” – mondta. A sajtószabadságot féltőknek viszont
azt üzente, hogy a médiában is voltak a
puccsot támogató emberek, akiket „megfelelő módon kell kezelni”, hiszen ő
maga is egy demokratikusan választott
elnök, akit a nép el fog számoltatni, ha
nem csinál semmit. (mandiner.hu)

Tersánszky Könyvtár
a Teleki Magyar Házban

Júliusban és augusztusban

ZÁRVA!

Hetirenden

Teleki Magyar Ház

Idei felújítási terveink
Folytatódik a téglajegyek árusítása
Ha egyelőre nem is olyan látványosan mint az elmúlt években, de a
Teleki-ház felújítása az elmúlt hetekben-hónapokban is folytatódott. A múlt
héttől már a helyszínen dolgoznak a
restaurátorok a Maticska-féle faragott
kapu lábazatán, készülnek a régi-új
tornyocskák, s előreláthatóan szeptember folyamán a kapuszárnyak is helyükre kerülnek.
Ősztől az udvari homlokzat felújítását is folytatjuk, megújul nagytermünk, a folyosó, valamint a nagyobbik épület bejárati része, s a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesülete
valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával új mosdóhelyiséget alakítunk ki a pincében
KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettétek a Teleki Magyar Ház felújítási munkálatait:
Balogh Andrea, Nagybánya – 20
lej (2 db. egyszerű), Rácz Katalin, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű), Ferencz Gizella, Marosvásárhely
– 20 lej (2 db. egyszerű), Máthé Márta, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű), Teleki Kálmán, Gernyeszeg –
50 lej (bronz), Sebestyén Botond, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű),
Csiki Gábor Zoltán, Marosvásárhely
– 10 lej (egyszerű), Siroki Judit, Marosvásárhely – 10 lej (egyszerű), Csáki Jolán, Marosvásárhely – 20 lej (egyszerű), Gyarmathy Gábor és családja,
Nagybánya – 500 lej (5 db. ezüst), Pünkösti Csongor, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Asztalos Gábor, Nagybánya
– 100 lej (ezüst), Miklós Irén, Nagybánya – 300 lej (arany), Tar család,
Nagybánya – 50 lej (bronz), Név nél-

kül, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Fux János, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Moldován Györgyi, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszeru), Fülöp
Lenke Eszter, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Balla Roberta, Felsőbánya –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Eördögh Edit, Nagybánya – 10 lej
(egyszerű), Barra Zsuzsanna, Nagybánya – 10 000 Ft (1-1 db. ezüst és
bronz), S.M., Nagybánya – 100 lej,
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár – 100 000
Ft (3 db. gyémánt), Fodorean Anna,
Nagybánya – 300 lej (arany), Fodorean Anna, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Kása Ottó, Marosvásárhely –
10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Név nélkül, Nagybánya – 10 lej (egyszerű / póló ráadás), Név nélkül, Nagybánya – 50 lej (bronz), Murvay László, Nagybánya – 50 lej (bronz), Hauptricht István, Egyesült Államok –
100 USD (1-1 db. arany és ezüst),
Valdman István, Nagybánya – 100 euró (1-1 db. arany, ezüst és bronz),
Májercsik István, Felsőbánya – 500
lej (gyémánt) .
Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni,
személyesen a Házban, vagy banki utalással, esetleg PayPal rendszeren keresztül. További részletek és információk honlapunkon, valamint az intézmény irodájában és telefonszámain!
A Teleki Magyar Ház munkatársai és Kuratóriuma nevében köszönettel és tisztelettel: Dávid Lajos

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze röviden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Teleki család nagybányai kúriájában szolgálja ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket - vagyis a Teleki Házat.
Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

17. szám • 2016. július 22. • Kiadja a Pro Genius Egyesület

Sajtóközlemény
A Megyei Képzőművészeti Múzeum Nagybánya Művészeti Központja szeretettel várja egész
nyáron a látogatókat a Május 1.
utca 8. szám alatti székhelyére,
az alábbi kiállításokkal:
- „Nagybánya Művészeti Központ
- Európai támpontok a hagyomány
és az újítás között” („Centrul Artistic Baia Mare” – Repere Europene
între tradiţii şi inovaţii) - állandó kiállítás;
- „Meztelen test” („Nudul”) - időszakos kiállítás, válogatás a Megyei Képzőművészeti Múzeum Nagybánya Művészeti Központjának anyagából;
- „A Hold munkálkodása” („Luc- től vasárnapig, naponta 10-16.30 óra kö- „Nicolae Grigorescu - Alvó nimfa” („Nimfa dormind”) - mikrokiállí- rarea Lunii”) - mikrokiállítás.
zött.
A kiállítások látogatási ideje: keddtás;
- folytatás a II. oldalon -

Suttyom
Ha úriasan akarjuk kifejezni magunkat, hogy valami észrevétlenül, de
jórészt szándékosan történik, akkor úgy
mondjuk „sub rosa”, kicsit közönségesen „suba alatt”, irodalmiasan „fű alatt”, és a mindennapi szóhasználatban
„suttyomban”.
Mikor kétségbeesetten keresik a gyerekeket, hogy fennmaradhasson a magyar iskola, elgondolkodom, hogy is
jutottunk idáig, és óhatatlanul arra kell
gondoljak, hogy a természetes asszimilációhoz suttyomban hozzájárultak
a „proletár internacionalizmus” gazdag
eszköztárának felhasználásával, majd a
szintén internacionalista liberalizmus
demokratikus eszmerendszerré nyilvá-

Azt mondják, hogy...
... hazánk kohászati iparának kapujára az oroszok rátették a lakatot.
Ezért vajon ki is a hibás? Talán a
szürke gubás? Ki a szürke gubás?
Hát, köszöni szépen, jól van, és csak
ennyit felel vissza nekünk: daszvidánia (viszontlátásra), Románia!

... a kommunizmus egy hazug világ volt. A mostani, több mint negyedszázados úgynevezett demokráciánkról vajon mit lehetne elmondani?
... az italba és miccsbe „öntött”
igazságok a kampányok alkalmával
a későbbi igazságok. Ebben van valami, akárcsak a velőscsontban.
... luxuscikk az emberi jog. Ha
ez így van, akkor hol található, honnam lehet beszerezni, talán a parlament büféjéből? (Vicsai György)

nításával, a bebetonozott nemzetállam
hivatalnokai is.
Hogy Máramarossziget elveszítette
valamikori nagyságát és az OsztrákMagyar Monarchia idején megszerzett
egyéniségét, hosszú folyamat eredménye, amit csak összehasonlítás alapján
lehet bizonyítani.
Az ötvenes években, amikor Sziget
lakossága zömében magyar és zsidó
volt, még a moziban a filmeket magyar
felirattal vetítették, a havi moziműsor
is ki volt függesztve két nyelven, aztán
suttyomban eltűntek.
Az 1960-ig, amíg működött a Magyar Vegyes Líceum (Zárda), magyar
általános iskola volt a 4. számú (Felszegi), a teplicei (most 6. sz.), a feketemezei (11. sz.), a Bökényi (2. sz.), a
Petőfi (most zeneiskola). Ez hat végzős
hetedik osztályt jelentett. A Zárdába a
két 8. osztály 72 helyére csak Szigetről
180 gyerek felvételizhetett, nem beszélve arról, hogy magyar iskola volt Hosszúmezőn 3 sor osztállyal (2 magyar és 1
román), Sugatagon, Rónaszéken, Nagybocskón, Felsővisón, Técsőn, Köveslázon. (4 osztályos magyar iskola még
Felsőrónán és Kamarán is volt).
Az iskolák egyesítése után még sokáig két magyar, két román, egy ukrán
osztály érettségizett, aztán suttyomban
lett 11 román, egy fél magyar és fél ukrán osztály a forradalom idejére. Sutytyomban tűntek el a magyar iskolák
könyvtárai, az iskolaegyesítéskor tonnaszámra vitték el a DÁK-hoz (Hulladékgyűjtő Vállalat) a 18-19. században
kiadott könyveket (mi diákok pakoltuk
autóra ömlesztve). A Jókai és Mikszáth
díszkiadások már a Dragoş Vodă Líceum könyvtárából tűntek el suttyomban.
Ugyanígy észrevétlenül ritkultak a
magyar könyvespolcok a városi könyvtárból, és tűntek el nyom nélkül az üzemi könyvtárakból a magyar könyvek
(igaz, később a román könyvek is). A
hetvenes években még két magyar könyvesbolt is működött Szigeten, (a piaci
bódéban is árult magyar könyveket Katona néni) és ha könyvek érkeztek, bizony sorban álltak a vevők. A forradalmat azért még megérte az egyik könyvesbolt, de szerepét átvette az RMDSZ
könyvtárában működő könyvesbolt, de
aztán ez is megszűnt nemsokára Bende
bácsi halála után.

Suttyomban cserélődtek ki a hivatalnokok, míg gyerekkoromban bármelyik üzletben vagy hivatalban nyugodtan lehetett magyarul kérni, nem szólva arról sem, hogy mára csak elvétve
találunk vezető beosztású magyart. A
legszomorúbb, hogy eltűntek (kiöregedtek, nyugdíjba vonultak, elhaláloztak)
a magyar ajkú orvosok, asszisztensek,
ápolónők. A Ceauşescuék által gyakorolt szisztéma, miszerint a Kolozsváron és Vásárhelyen végzett orvosokat a
Regátba helyezték ki, meghozta gyümölcsét. Mára csak elvétve találunk szigeti születésű egészségügyi dolgozót.
Mindezek hatékonyan hozzájárultak
a szigeti magyar közösség gyengítéséhez. De vannak még tények, amik még
kevésbé nyilvánvalóak, mégis nagymértékben erősítették a város arculatvesztését. A kommunista hatalom átvétele
után a város főterén levő kereskedő családok házait államosították, sokukat közülük kényszerlakhelyre vittek. A gyö-

nyörű házakba cigányokat és mondjuk
ki: surmókat költöztettek be, akik gondoskodtak arról, hogy semmi se maradjon épen a lakásokban. A Szalavánon
és Feketemezőn levő földeket bekényszerítették a kollektívbe, vagy a Gostathoz kerültek.
Így lett Feketemező a betelepülő kollektivisták révén teljesen román városrész. A forradalom után ezeket a kerteket vissza kellett volna kapják a volt
magyar tulajdonosok, de jórészt a volt
kollektivisták kapták meg méltányossági jogon. Azok sem örvendhettek igazán, akik természetben visszakapták a
gyümölcsöseiket, mert a jó szomszédok
miatt semmi hasznuk nem lett. Külön
cikket lehetne írni, hogyan sikerült a
belváros homogenitását megszüntetni azzal, hogy beépítették az utcák közti kerteket. Visszatérve az épületekre: sajnos
meg kell állapítanunk, hogy nemcsak a
kitervelt rombolás miatt néz ki Sziget
úgy, mint egy (folytatás a II. oldalon)

Péter Károly jegyzete:

Görbebot
Észrevehettük, hogy egyre több idős
ember használ botot, mankót vagy kerekes járókeretet. Még többen vannak azok, akik a mozgáskorlátozottaktól is elkeseredettebbek. Gondolok itt azokra a
szerencsétlen emberekre, akiknek anyagi vagy lelki gondjaik vannak. Ők is segítségre szoruló emberek, nekik is kijárna egy-egy olyan „görbebot”, amilyenre
én gondolok, amilyen én szeretnék lenni: egy jó segítő és támasztó eszköz, egy
bot, amire – menet közben a végállomás
felé– az idősek támaszkodhatnának, egy
jó barát, aki mindig…
De nem lehetek! Már nem lehetek, mert
foglalt vagyok: önnönmagam támasza kell
legyek, s ez elfoglalttá tesz a nap minden órájában. Ez nálam nem önimádás,
nem önszeretet, nem önzőség, ez csupán az élet szeretetének megnyilvánulása.
S akkor, hol is található az a bizonyos görbebot, a mindenki gyámfája? Én
is keresem. Az igazit. Itt a földön. De nem találom. Keresem azt a gyámfát,
mert már a magamból és magamnak faragott görbebot sem elég erős támasz
arra, hogy a végállomás felé tartó út végéig mellettem kitartson. Rájöttem,
hogy míg a bennünk leledző jó és rossz harca tart, a vallás lehet az egyedüli
támaszom. Mert nem lesz egészen szerencsétlen az olyan ember, akinek lelkében fel tud fakadni egy-egy forró ima! Ez a támasz mindnyájunké lehet: mindnyájunk fölötti, égi, és sohasem önző, univerzális görbebot.

Sajtóközlemény
- folytatás az I. oldalról A nyár folyamára indított kampányunk,
melynek címe „Ezen a nyáron Nálunk, a
Művészetnél hűvös van”, minden érdeklődőnek szól.
Frissítő, nyugodt légkörrel várjuk a
kinti kánikula elől menekülőket, de szabadtéri rendezvényeinket is folytatjuk, ezekre hívjuk kedves vendégeinket a régi
főtérre, az immár megszokott helyszínekre, de az újabb helyszínekre is.
Kampányunk egyik fontos ismérve
lesz az online közeggel való kommunikáció. Ennek érdekében, látogatóinkhoz
alkalmazkodva, találkozóra hívjuk közönségünket a közösségi hálózatokon. Keressék hát fel Facebook-oldalunkat, ahol naponta megtekinthetik kiállításaink egy-egy részletét. Ugyanitt az újdonságokról
is tájékoztatjuk önöket. Ahhoz, hogy teljességében kiélvezhessék a Művészet
igazi hangulatát, kövessenek minket az Instagram-on is, @muzartbm, ahol betekintést nyerhetnek a vászon előtt álló és a keretek mögött meghúzódók napi tevékenységeibe.
Ajtaink nyitva állnak önök előtt, szívesen látjuk barátságos és hűsítő otthonunkba, és ne feledjék: „Ezen a nyáron Nálunk, a Művészetnél hűvös van”
Oana Enăşel doktorandus szakreferens,
a Megyei Képzőművészeti Múzeum Nagybánya Művészeti Központjának
Programok, Marketing és a Kulturális Termékek Népszerűsítése Osztálya

Suttyom
(folytatás az I. oldalról) akármilyen regáti város, hanem a divatnak való behódolás is megtette a magáét, hogy a
város egyénisége, a magyar történelmi
jelleg eltűnjön.
Konkrétan: a belterületen elhelyezkedő utcák zömében eltűntek a régi jellegzetes polgári (eklektikus stílusú) családi házak. Önként és dalolva verték le
a régi díszítéseket, ablakkereteket, cserélték ki a régi szép kapukat, ablakokat.
Ma már szinte minden ház poliuretán
habbal van szigetelve, „mediterrán” színekre festve, de már régebben is megtette a magáét a teraszitos vakolat. (Sajnos a katolikus templomot is ezzel vakolták le az utolsó renováláskor). Szerencsére ma már a műemlék jellegű épületeknél meg kell tartani az eredeti
arculatot, de a habszigetelés akkor is
tönkreteszi a zömükben homokkőből készült épületek állagát.

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Szabad
nemdohányzó lettem
Négy évvel ezelőtt július 7én 18 órakor elszívtam életem utolsó cigarettáját, s ezzel szabad nemdohányzó lettem.
Abban az évben az akkor végzős nyolcadikosoktól kaptam búcsúajándékként Allen Carr
Rövid úton leszokni a dohányzásról című könyvét, amelynek segítségével kigyógyítottam magam a dohányzásbetegségből.
Tudod te, kedves olvasó, hogy a dohányzás betegség? Én nem tudtam. Ebből a könyvből tanultam meg, hogy a dohányzás éppen olyan szenvedélybetegség, mint az alkoholizmus vagy a drogozás. A jó hír az, hogy bárki, aki akarja, kigyógyíthatja magát belőle orvosi, pszichiáteri segítség nélkül. Mindössze követnie kell azt az utat, amelyet Allen Carr könyvében megmutat.
A módszer lényege az, hogy miközben a könyvet olvassuk  ha komolyan
vesszük, és elhisszük az olvasottakat  agyunkban, gondolkodásukban átalakítjuk a dohányzásról kialakult képet, s így, mire a könyv végére érünk, könnyűvé és véglegessé válik a leszokás, mert nem az akaraterőmódszeren alapszik,
hanem a gondolkodás átalakításán.
Hogy a módszer jó és működik, nemcsak az én példám igazolja. Ajánlottam a könyvet egy nagybányai hölgynek, aki rövid idő után megüzente nekem
az örömhírt: a könyvben leírt módszert alkalmazva neki is sikerült kiszabadulnia a nikotincsapdából.
Ha dohányzó vagy, neked sikerüle, kedves olvasó ?
Farkas Imre

Juhász Gyula valamikor kelet bazárjához hasonlította Szigetet, mert annyiféle nemzetiség élt a városban, mint egy
levantei kikötőben. Sajnos a hasonlat
ma is érvényes, csak nem a kultúrák
tarkaságára vonatkoztatható, hanem egy
közel-keleti városra. Legalábbis az úgynevezett új főtér „rendezettsége” felér
egy szíriai városéval. Amit egy égi sufniból ki lehet hajigálni, minden van ott:
templom befejezve, majdnem befejezve, megkezdve, árválkodó régi családi
házak épen vagy félig romba dőlve, áruházak, bankok, benzinkút, butik, nagybolt és kisbolt, buszmegálló, buszállomás és még sok minden mi „szemnekfülnek kellemes”. (És kosz, por, kátyú).
Hát igen, a világ változik. De a tények szomorúak: az 1992-es népszámláláskor 8 500 magyar volt Szigeten,
2012-ben 4 500. Most már nem mondhatja senki, hogy ez magyar város, sutytyomban átalakult. A magyar lokálpat- zetősége és többségi lakosa nem tudja kás, még hogyha ölükbe pottyant örökriotizmus már csak maradványokban él. magáénak érezni ezt a várost, és úgy ség is.
Van még egy szomorú tény: a város ve- megvigyázni, ahogy egy örökséget szoRomán János (ehirmondo.ro)

Mesék faluról

Mari néni a
virágoskertben
Mari néném a legutóbbi látogatásom alkalmával megfogadtatta velem, hogy ha már gyerekei és
unokái ritkán látogatják, akkor én legalább mikor tehetem, ha nem is heti, de havi rendszerességgel térjek be hozzá egy kis diskurálásra. Így történt aztán,
hogy a napokban felkerestem Mari nénémet, akit a
virágos kiskertjében találtam, amint éppen kézi gyomirtással, vagyis gyomlálással foglalatoskodott, kétrét hajolva virágos otthonkában. Ha nem lett volna
a fején a faluban már közismert csíkos keszkenője,
biz' Isten valami virágbokornak néztem volna abban
a pillanatban.
- Jó napot kívánok, Mari néném!
- Jó napot neked is, Gyuri fijam. Mi járatba’ errefelé, t'án virágcsokorra lenne szükséged. Milyen
fajta virágokbú’ állítsak össze csokrot neked? Most
meg mi van, nem tudod, milyen virágoknak örülnének legszívesebben a hölgyikék? Gondolod, nem tudom hol, merre járkálgatsz? Itt nálunk, falun, ha mi,
öregasszonyok nem tudnánk a faluba törtínteket, akko’ ki? Na, gyere mán te is, üljönk le egy kicsit a padra. Az idén ide is kitettem egy padot magamnak, hogy
ha kijövök, le tudjak ülni egy kicsit és elgügyörésszek
a virágaimmal. Na, mi van, mit bámulsz rám, még min-

dig. Nem láttá’ még rózsás otthonkába’ öregasszonyt?
Haladok Gyuri fijam a divatta’ én is, me' hogy is
mondják, öregasszony nincs, csak öregember. Ej, ha
az uram ezt hallaná. Há, szóva’ úgy megijesztetté’ a
nízisedde’, miko’ háztűznízőbe jött a fijacskájáva’ hozzánk, hogy avva’ a két szúrós szemive’ engem levizsgáljon, nem vagyok-e sánta, kancsi, csúnya vagy sovány, me’ ű azt tartotta, hogy gyermeket, egíszsígest,
csakis az szülhet, akinek van jó fogása elül-hátul.
Abba’ az időbe’ születtek is gyermekik bűven, nem
mint most, a villanyos világba’. Tudod, Gyuri fijam,
hogy vót, mikó’ én összekerültem az uramma’, közös
ágyunk is lett, osztán, na, fijatalok vótunk. Mikó’ a
petrólejom lámpát e’fújtuk és jól egymáshoz bújtunk
gatyába’ és pendelybe’, há’ mik is csináltuk, amit ilyenkó’ a fijatal, kivált frissen házasok szoktak, csak
arra mindig vigyáztam, hogy véletlenül se szüljek
sok gyereket, me’ azt tartották, hogy csak a lusta
asszonynak van sok gyereke.
- Ezt hogy értsem, Mari néném?
- Há úgy, hogy a dolog után a menyecske, ha nem
vót rest és fe’kőtt alulró’ megmosdani, a terhessigtű
biztos nem kellett tartania, de ha inkább az alvást
választotta, akkó’ biza kilenc hónap múlva egy szájja’ többnek kellett enni adni. Így vót ez, ajaj. Osztán
én azír’ is kellett vigyázzak arra, hogy sok gyerekem
ne legyen, me’ a nagygazda családok ugyancsak vigyáztak arra, hogy ne kelljen sokfelé elosztani a családi vagyont, leginkább a fődeket, amit a hétfejű sárkány anyósom se engedett vóna meg...

- A mai fiatalok jelenét és jövőjét, hogy látja,
Mari néném?
- Gyuri fijam, a mai fijatalok keresetükbű ‘, mán
nem vennének semmit szüleiknek, azoknak, akik fe’neveltik űket. A nagy lux mijatt nem futja, de mikó’ új
kocsit ke’ venniük, akkó’ minden szígyenkezís né’kű
elédállanak és határozottan kijelentik, hogy anya,
apa vagy nagymama, nagytata új járgányt vennék.
Tudom, hogy van pínzetek, pótoljatok bé legalább
két kerékre valót. Nem bánjátok meg, ha betegek lesztek, egy üzi a telón és azonnal gurulok is hozzátok.
De, Gyuri fijam, hunnan? - kérdem én. Spanyolbú,
Franciábú, Olaszbú vagy a nagy Amerikábú. Míg hazajönnének, addig a szüleik százszó’ meghalnának.
Na, de térjünk visssza hozzád. Viszel virágot tőlem,
szépet, illatosat, vagy nem? A múltkó’ te hoztá’ nekem, viszonozni akarom, me’ van hunnan most mán.
Ne, ne, ne, ne mondj semmit, hanem várjá’ egy kicsit, me’ kíszítek neked egy szíp csokrot, osztán azt
csinálsz vele, amit akarsz. Ha lejánynak viszed, annak is örülök, ha haza viszed, annak is örülök.
Mikor a virágcsokorral a kezemben kiléptem a
kapukisajtón és visszanéztem, a virágok közt a kiskertben méhek zsongtak, Mari néném ismét lehajolva végezte megkezdett munkáját, a Szőlőhegy felől pedig a langymeleg szellő akácillatot fuvallt az
arcomba. Hogy mi lett a virágcsokor sorsa, az egyelőre maradjon titok. De, ha Mari néném ez ügyben
csak puszta kíváncsiságból nyomozni kezd, hát a
titok többé nem marad titok. (Vicsai György)

Történelmünk

Kossuth utolsó reménysugara
A vereséget szenvedett Ferenc József rádöbbent,
hogy el kell fogadnia Deák Ferenc ajánlatát
Százötven esztendővel ezelőtt, 1866 nyarán zajlott le a porosz-olaszosztrák háború, amelyben a magyar emigrációnak utoljára nyílt alkalma arra, hogy fegyverrel próbálja meg szülőföldjét felszabadítani.
Ezen háborúban az olaszok célja Velence megszerzése volt, míg a Német Birodalom megalakításán fáradozó Poroszország Ausztriát kívánta a német területekről kiszorítani.
Nem állt érdekükben Ausztria megsemmisítése, de terveik megvalósítása
érdekében előhúzták a magyar kártyát.
A magyar emigráció támogatásával revolverezhették az osztrákokat, akik joggal tarthattak attól, hogy az egykori ’48-asok felkelést robbantanak ki a hátukban.
A háború kezdetekor Kossuth Lajos
II. Viktor Emánuel olasz királlyal, míg
a „komáromi oroszlán”, Klapka György
tábornok Otto von Bismarck porosz kancellárral folytatott megbeszélést a magyar szerepvállalás tekintetében. Ekkor
körvonalazódott az a terv, amely szerint
Garibaldi 28 ezer önkéntessel – köztük a Magyar Segélysereggel, az olaszországi magyar légióval – az Adria irányából, míg északról a porosz csapatok, valamint a porosz területen felállítandó magyar légió indul el Magyarhon felszabadítására. Ám ebből szinte
semmi sem vált valóra, mivel az olaszok
custozzai győzelme és lissai veresége
kizárta a délről tervezett támadást, a július 3-i königgrätzi győzelem után pedig a poroszok nem óhajtottak tovább
hadakozni Ausztriával, ezért feleslegessé vált a magyar légiók alkalmazása.
Mi is történt ebben a háborúban, amely aztán meglehetősen szűkösre szabta a magyar légiók mozgásterét? Az északi hadszíntéren a magyar származású – 1849-ben ellenünk harcoló, majd
1859-ben Észak-Itáliában jeleskedő –
lovag Benedek Lajos táborszernagy vezette a császáriak Olmütznél gyülekező északi hadseregét, amellyel szemben a poroszok három hadsereget vo-
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nultattak fel. Mindkét fél Csehországban kereste a döntési lehetőséget, és a
június 18-i hadüzenetet követően a hónap végén a poroszok már cseh földön
álltak. A császáriak több vereséget is
szenvedtek, így Podol, Hühnerwasser,
Skalitz és Nachod mellett, amikor Ludwig Gablenz altábornagy június 27-én
Trautenaunál végre – a veszteségeket
tekintve vereséggel felérő – győzelmet
aratott. Benedek táborszernagy az ijesztő veszteségek miatt húzódott vissza a
königgrätzi erőd körzetébe, és miután
felismerte, hogy a porosz csoportosításokat nem tudja egyesével megverni,
uralkodójának a békekötést javasolta.
Erről azonban I. Ferenc József hallani
sem akart.
Így került sor a döntő csatára Königgrätz mellett, amiben félmilliónál is
több katona vett részt, és a modern hadviselés európai nyitányát jelentette. A
poroszok újszerű, rámenős hadvezetése, gyors mozgósítási rendszerük, hadseregük jobb kiképzése és persze a császáriakénál jóval modernebb fegyvere
– a gyorstüzelő Dreyse puska – megtette a hatását. A páratlan hősiességet felmutató császáriak – a csapatok közül
22 gyalogezred, 3 vadászzászlóalj, 10
huszárezred és 3 tüzérezred volt magyar
legénységű – jó darabig állták a sarat,
ám a poroszok fölénye és irgalmatlan
veszteségeik hatására végül kénytelenek voltak Brünn és Olmütz irányába
hátrálni. Délen pont az ellenkezője történt, ugyanis az Albrecht főherceg vezette császári-királyi déli hadsereg június 24-én Custozza mellett verte meg
az olaszokat. Aztán a szárazföldi vereséget követően az olaszok a császáriakkal szemben a tengeren is alulmaradtak. A császáriak azonban az északi hadszíntéren elszenvedett katasztrofális vereség miatt nem tudták itteni sikereiket
kiaknázni.
A fenti események ellenére július
15-én kezdetét vette a poroszországi
magyar légió szervezése, amelynek felszerelési költségeit a poroszok állták.
Tisztekben nem volt hiány – hiszen az
emigránsok java sokat próbált ’48-as
tiszt volt –, ám legénység tekintetében
annál inkább, ezért a porosz hadifogságba esett császáriak közül igyekeztek magyar fiúkat verbuválni. Július
26-án Neisse főterén került sor a légió
zászlószentelésére és eskütételére. A
hazai titkos forradalmi bizottmány elnöke, gróf Csáky Tivadar három zászlót adott át Klapka tábornoknak, és a
consecrálást követően eskették fel a légió 1560 katonáját. A porosz és osztrák hadvezetés ekkor már megkötötte a
nikolsburgi előzetes békét, ennek ellenére a légiót – amely 8 gyalog- és 1 huszárszázadból, valamint egy hatlöveges ütegből állott – bevagonírozták, majd
Oderbergtől gyalogmenetben közelítették meg az osztrák határt. Klapka elbizonytalanodott, hiszen nem tudta, hogy
a fegyverszünet újabb erőgyűjtéshez

Ováció, tűzvész és tökök – így avattuk fel a
reformkorban az első vasútvonalat
Százhetven éve, 1846. július 15én nyílt meg Pest és Vác között az első magyar vasútvonal. A Buda és Pest
nevű mozdonyok nyolc kocsival vitték Vácra a meghívott 250 személyt,
a 33,6 kilométeres utat 59 perc alatt
tették meg. Mindenütt nagy ovációval fogadták a szerelvényt, de Vácra
hatalmas tűzvész látványára érkeztek:
égett a város, és a nagy riadalom elrontotta az ünneplést. Magyarország
Európában tizenegyedikként lépett be
a gőzüzemű vasúttal rendelkező
országok sorába.
A világ első kötöttpályás személyszállító járata az 1803-ban Londonban
indult lóvasút volt, majd 1825-ben ugyancsak Angliában megnyílt a világ
első vasútvonala, amelyen a George
Stephenson által tökéletesített gőzmozdony vontatta a kocsikat. Erről a magyar közönség is értesült, a Bécsben
megjelenő Magyar Kurír ezt írta: „Valami Stephenson nevű anglius oly masinát fundált ki, mellyet füsttel és forvagy a békekötés előkészületeihez szükségeltetett. A hazaszeretet és a kínzó
honvágy végül győzött a józan ész felett, és a Klapka-légió a Moravka völgyében érte el a Kárpátok gerincén lévő fehér keresztet – amely a sziléziai, a
morva és a magyar hármas határt jelölte, és augusztus 2-án, csütörtökön 14 órakor lépett újra magyar földre.
A hazai sajtó a továbbiakban ilyeténképpen cikkezett a történésekről:
„Klapka tábornok egy állítólagos magyar önkéntesekből álló csapat élén a
jablonkai hegyszoroson át Trencsén
megyébe tört. A közbejött események
s a háborúnak azok által előidézett félbeszakítása természetesen megváltoztatta a porosz főhadiszálláson az idevonatkozólag készített terveket. Klapkának is meg kellett tanulni – saját kárán
– az emigránsok közös sorsát, mert nem
gondolta meg, hogy Komáromból elutazta és a jablonkai betörés között tizenhét év folyt el. Mint nekünk írják: az egykori honvédtábornok alig érzett magyar
földet a lába alatt, már megfordulni és
Oderberg felé hátrálni kényszerült öszszeolvadt csapatával. Reméljük, hogy
e rövid intermezzo mind a porosz kormányt, mind Klapka tábornokot meggyőzte arról, hogy tendentiák és operátiókra a magyar föld még nem alkalmas.”
A légió Thurzófalváig jutott, ahol a
katonák a helyi magyar birtokosok és a
tót parasztok érdektelenségével és közönyével találkoztak. Eközben a Jablonkai-hágó osztrák kézre került, és a császáriak nem tétlenkedtek, igyekeztek a
légiót bekeríteni és felmorzsolni, ráadásul a Magyar Nemzeti Bizottság által ígért forradalom sem tört ki. Klapka felismerte a helyzet tarthatatlanságát, és ka-

ró vízzel hajtanak. Higgye aki akarja.”
A Pest-Bécs vasút gőzmozdonyait
Belgiumból szerezték be, azok szétszerelve, hajón érkeztek Pestre. A kocsik befogadóképessége 30-60 fő volt,
az üveg nélküli ablakokat leereszthető bőrfüggönyökkel látták el, a világítást mécses és olajlámpa, a fűtést meleg vizes palackok szolgáltatták. Petőfi Sándor lelkesen üdvözölte a fejlődést: „Száz vasutat, ezeret / Csináljatok, csináljatok / Hadd fussák be a világot / Mint a testet az erek” - írta Vasúton című versében. A vasútnak voltak ellenzői is, akik köveket, érett tököket raktak a sínekre, de a vonat öszszetörte az akadályokat. Az utazásért
az 1836. évi törvény értelmében mindenkinek fizetnie kellett, még a nemeseknek is, és a jegy meglehetősen
drága volt. 1848-ban Magyarországon
összesen 243 kilométer hosszú vasúthálózat létezett, ebből 180 kilométeren folyt gőzvontatás.
(a mult-kor.hu nyomán)
tonáival puskalövés nélkül, nagy kerülővel tért vissza eredeti körletébe. Habár
Kossuthék felelőtlenségnek tartották a
„turzovkai promenádot”, Klapka és ’48as bajtársai azt másként élhették meg,
hiszen 17 esztendei kényszerű száműzetést követően, fegyverrel a kezükben
léphettek szülőhazájuk földjére, és ha
csak egy történelmi pillanat erejéig is,
de jelenlétükkel tiltakozhattak a Magyarországot sújtó Habsburg-önkény ellen.
Ausztria és Poroszország 1866. július 26-án írta alá a nikolsburgi előzetes, majd augusztus 23-án Prágában a
végleges békét. Az olasz–osztrák békeszerződés megkötésére október 3-án került sor Bécsben. A Habsburg Birodalom vereséget szenvedett, északon kiszorult az alakulóban lévő, egységes
Német Birodalomból, és dacára győztes déli hadjáratának, elveszítette utolsó észak-itáliai területeit is. Magyarország akkor értékelődött fel I. Ferenc József szemében, aki rádöbbent arra, hogy
ha a birodalmát meg akarja tartani, el
kell fogadnia Deák Ferenc kiegyezési
ajánlatát. Az 1849 óta működő neoabszolutizmus akkor ért véget, amikor
1867 elején az uralkodó kinevezte magyar miniszterelnöknek gróf Andrássy
Gyulát.
Kossuth tudta, hogy az 1866. évi
háborúval a magyar szabadságharc újbóli kirobbantásának utolsó esélye úszott el. Az emigránsok többsége megbékélt sorsával – mint ahogy Klapka
tábornok vagy a magyar légiók tisztjei
és legénysége is –, és beletörődvén a
kiegyezésbe, hazatért. Kossuth nem tartott velük, hanem maradt a száműzetésben.
Babucs Zoltán/magyaridok.hu

Elkészült a világ
legnagyobb
rádiótávcsöve Kínában
4450 panelből elkészült a világ legnagyobb egytányéros rádiótávcsöve
Kínában. A 30 futballpálya méretű tá-

nyér utolsó háromszögletű darabjának
a helyére illesztése egy órán át tartott.
A délnyugat-kínai Kujcsou tartomány
Pingtang megyéjéhez tartozó karsztvölgyben mintegy 300 ember figyelte
a történéseket. Hivatalosan szeptembertől kezdődik az éles próbája az 500
méter átmérőjű Five hundred meter
Aperture Spherical Telescope avagy
FAST néven emlegetett rádiótávcsőnek. A világűr, a Földön kívüli civilizációk esetleges nyomainak kezdeti
kutatását a szakemberek a tervek szerint csak 2-3 év múlva kezdik meg itt.
Méreteit és teljesítményét tekintve a
FAST felülmúlja az eddig legnagyobb,
305 méter átmérőjű parabolatükörrel
rendelkező Puerto Ricó-i Arecibo Obszervatórium rádiótávcsövét, és tízszer
olyan érzékeny lesz, mint a Bonn melletti, német-belga határ közelében elhelyezkedő, két síkban szabadon for-

gatható tükrű rádiótávcső. Az építtető,
a Kínai Tudományos Akadémiához tartozó Országos Csillagászati Megfigyelőközpont helyettes vezetője, Csang
Hsziao-nien szerint a távcső a következő 10-20 évben megtarthatja világelsőségét. A kínai médiában azt is kiemelik, hogy technológiájának és anyagainak túlnyomó része hazai fejlesztésű,
illetve gyártású. Hét vevőberendezéséből 5 kínai, a másik kettő elkészítésében a kínaiak mellett ausztrál és amerikai intézetek közreműködtek. A kínai
szakemberek már most jelezték, hogy
nyitott műhelynek szánják, szívesen
látják majd a világ különböző részéből
érkező szakembereket. Távösszeköttetéssel is lehet majd vele dolgozni, akár
a több mint kétezer kilométerre lévő
kínai fővárosból. Szakértők szerint az
új, nagy gyűjtőfelületű távcső nagyban
fokozhatja majd a kínai űrkutatás hatékonyságát, mivel gyengébb, illetve nagyobb távolságból érkező rádióhullámok észlelésére lesznek képesek. Elmondásuk szerint a helyszín rendkívül
különleges, csendes. Amikor a zöldellő dombok ölelésében felfedezték, már
sejtették, hogy ez a Kujjang várostól
150 kilométerre délre fekvő katlan ad
majd otthont a rádióteleszkópnak. Akkoriban 12 család 65 tagja lakott a környéken. Öt kilométeres körzetben nincsenek lakott települések, a legközelebbi megyeszékhely 25 kilométerre
fekszik. Az 1,2 milliárd jüanos (51,2
milliárd forint) projektet 2011-ben
kezdték.

Életeket menthet a
világ legnagyobb
levegőtisztítója
A Smog Free Project egy elképesztő toronnyal és szmogból
készített ékszerekkel hívja fel a
figyelmet a levegőszennyezésre.
A szmog az európai, magyar
nagyvárosokban is gyakran okoz
problémát, de a távol-keleti megapoliszokhoz képest még egészen jól állunk.
Kínában, Indiában gyakran a teljes város elveszik a levegőben szálló szenynyeződés miatt, de az ezzel összefüggő egészségügyi hatások is egyre riasztóbbak. Egy holland feltalálót is zavar a dolog, így Daan Roosegaarde a tettek
mezejére lépett és elkészítette a világ legnagyobb levegőtisztító berendezését.

Egy őrült holland őrült ötlete
A Smog Free Tower néven futó építmény a beltéri légtisztítók mechanizmusa alapján, ion technológiával működik, ami leegyszerűsítve annyit jelent,
hogy a benne elhelyezett szűrők mágnesként vonzzák magukhoz a levegőben
szálló szennyeződéseket. A hét méter magas torony meglepően hatékony, hiszen egyetlen óra alatt 30 ezer köbméter levegőt képes megtisztítani, amivel a
környezetében 75 százalékkal javul annak minősége és eközben elenyésző
energiát (1400 watt óránként) fogyaszt.
Mielőtt túlontúl belelkesednénk, fontos tisztázni (!), hogy egyelőre egy kísérleti projektről van szó, ami működik és hatékonya ugyan, de egy-egy torony túlságosan kevés ahhoz, hogy tökéletesen tisztára varázsolja egy város
levegőjét. Roosegaarde szerint ez inkább egy figyelemfelhívó akció, amivel a
probléma (lét)fontosságára hívja fel a figyelmet, mert szerinte nem túlságosan biztató, ahogy a világ jelenleg a légszennyezést és az azzal összefüggő
problémákat kezeli.

Ujjunkra is húzhatjuk a szmogot
Éppen ezért a szakember fővárosának számító rotterdami tesztüzem után a
torony szeptemberben világ körüli turnét kezd, aminek első állomása a világ
legszennyezettebb levegővel bíró városa, Peking lesz. A berendezés üzembe
állításával, annak közvetlen környezetében úgynevezett buborék alakul ki,
ahova szeretettel várják a problémáról beszélgetni hajlandó illetékeseket,
szakembereket, hátha sikerül kitalálni, hogyan lehetne még magasabb szintre
emelni a projektet.
A Roosegaarde és csapata két fontos információval próbálja még érdekesebbé tenni a történetet. Az egyik az, hogy a nyulak imádnak a levegőtisztító
torony közelében tartózkodni, ami már önmagában csak jót jelenthet. A másik ötlet a befogott szennyeződés felhasználása, amihez a gyémánt adta az
alapötletet. A csapat az alapvetően szén alapú por nagy nyomás alá való helyezésével speciális ékszereket készít, amit gyanta kockába foglalnak, majd
így értékesítenek. Egyetlen így készült gyűrűvel, vagy mandzsettagombbal
1000 köbméter tiszta levegőt ajándékozhatunk bárkinek. Még több Smog
Free Towert és Roosegaarde-t a világnak! (24.hu)

BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ - AZ ÖN LAPJA!

Fölöttébb gyanús!
VÍZSZINTES: 1. “A gyanú
olyan, mint ...” (Jókai Mór). 13. Afúz
...; szőlőfajta. 14. Mohamedán zarándokhely lakója. 15. Pipázik (nép.). 16.
... berek, nádak, erek!; Uccu neki! 18.
Ritka férfinév. 19. Olasz személygépkocsi-márka. 20. Görög betű. 21. ...
Appia; órómai út. 23. Havas részlet!
24. ... Kesey; amerikai író. 25. Evezős
eszkimócsónak. 27. Arrafele! 28. Délamerikai madárfajta. 30. Partner. 31.
Gátba ütközik. 33. Hajórész. 34. Földet forgató. 35. Innen máshova. 36.
Pelyhes kiscsibe. 38. Barna folt! 39.
...-alkohol; metanol. 42. Felöltő. 44.
Bankban vannak! 46. ... Gerais; brazil
szövetségi állam. 48. Vés. 49. Relatív
(röv.). 51. ... lúd disznót győz (közmondás). 53. Nem távozó. 55. Későre.
56. Pénzt fenyegetéssel próbál kicsikarni. 58. Alá. 59. A csavar része. 60.
Hannibál népe. 61. Balul indul! 62.
Frank ...; német hegység. 63. Kicsinyítő képző. 65. Francia város. 67. A tik
párja. 69. Lendület. 71. Osztrák, thai-

földi és kubai gkj. 72. Helységbe erőszakkal hatoló. 74. Az egyik szülő. 75.
Bolívia kormányzati székhelye.
FÜGGŐLEGES: 1. Milos Forman
filmje. 2. Stáció. 3. Orosz teherautómárka. 4. Termőrész! 5. Catherine
...-Jones; filmszínésznő. 6. Becézett
Ödön. 7. Savval eltávolíttat. 8. ...-untalan; zavaróan sokszor. 9. Vanádium
és asztácium vj. 10. Air India (röv.).
11. Egyházi gyűlés. 12. ... hatalmas
harmadik; Gárdonyi Géza regénye. 17.
Romlott a zsír. 19. Kést élez. 22. Kissé
likas! 24. A szemétre vető. 25. A gondolat befejező része. 26. “Én is ...
énekem” (József Attila). 27. Rangjelző
szó. 28. Pléd. 29. Harap. 31. Elhúzza a
csíkot. 32. Holland úszónő (Ada). 35.
Valamely szó alapformája, őse. 37.
Sárga folt! 40. Félelem! 41. Iráni város. 43. Királyi szék. 45. Sürgetés. 47.
Teniszpályát burkol. 50. Mezőgazdasági eszköz. 52. Összefüggés. 54. Ellenben. 55. Becézett Sebestyén. 57.
Bankpánik. 59. Emel! 61. Derűre jön.
62. ... Nielsen; színésznő volt. 64. Az a
másik. 66. Erisz lánya (gör., mit.). 67.
Lóbetegség. 68. Új-zélandi légitársaság. 70. Modern zenei irányzat. 72. A
házba. 73. Sertésszállás.
Szerkesztette: Csatlós János
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Két barátnő beszélget:
- Képzeld, a bíróság kimondta a válást.
- És ez baj?
- Önmagában nem. Csakhogy mindkét gyerekemet a férjemnek ítélték.
- És?
- És egyik se tőle van…
***
A férj éppen a felesége szeretőjére fogja a pisztolyát. A
feleség rémülten kiált rá:
- Ne, drágám, csak nem akarod megölni a gyerekeid apját!
***

A nevére van
szükségem,
nem a
weboldalára.

Két szomszéd beszélget:
- Figyeljen csak, szomszéd!
Mikor is van a születésnapja?
- Aztán miért kérdezi?
- Meg szeretném ajándékozni egy szép függönnyel az ablakára, hogy ne kelljen látnom, amit a meztelen feleségével művel.
- Aha... És a maga születésnapja mikor van?
- Miért kérdezi, szomszéd?
- Megajándékoznám egy
szemüveggel, hogy lássa, kié is
az a feleség, akit a lakásomban
lát...
***

dicsak.hu

A Facebook a gyerekek szerint (1.)
,,A Facebook az egy ilyen számítógépes szakácskönyv. Anyu,
mikor süt vagy főz valami finomat, akkor mindig azt mondja:
várjatok, először lefotózom, mert felteszem a Facebookra.”
,,Anya azt mondta, hogy lefotóz, ne mozduljak, mert utána
feltesz a Facebookra. De végül nem is tett fel, csak nyomkodta a telefonját, én meg álltam a kertben.”
,,A Facebook az egy közösségi háló. Mindenki bele van
gabalyodva. Ezt a nagypapa mondta.”
,,A Facebook az egy felnőtt mesekönyv, mert cicik, popsik
és haldokló állatok vannak benne.”
,,Nem tudom, mi az a Facebook, de karácsonyra azt kértem a Jézuskától.”

- Hány elvált férfi kell egy
kiégett villanykörte kicseréléséhez?
- Egy sem. A lámpa a feleségé lett a házzal együtt.
***
Április elsején Móricka felhívja az anyukáját:
- Anyu, gyere gyorsan haza, a szobalányon egy idegen
bácsi fekszik meztelenül!
Az anya persze szalad haza, és ahogy belép az ajtón, feldúltan, Móricka vigyorogva
mondja neki:
- Hehe, anyu, ez csak áprilisi tréfa volt! Nem is egy idegen az a bácsi, hanem apu!
***
- Ígérd meg drágám, ha meghalok, soha nem adod össze magad más férfival - mondja betegágyán a férj.
- Megígérem - feleli sírva
az asszony. - S mi legyen, ha
meggyógyulsz?
***
- Vegyen egy sorsjegyet,
uram!
- Mit lehet nyerni vele?
- Egy autót!
- De én nem akarok autót!
- Ne aggódjon, nagyon kicsi az esélye!
***
- Milyen a nemzetközi szerelem?
- Amikor egy orosz férfi,
román nővel, magyar földön,
izraeli tulajdonú szállodában,
perzsaszőnyegen, olasz hévvel
franciázik, majd német alapossággal szeretkezik, végül skótul fizet, angolosan távozik, és
amerikai penicillinnel kezelteti magát.
***
A székely kaszál a mezőn.
Látja ám, hogy futva érkezik a
falu felől a fia. A gyerek meszsziről kiabálja:
- Édesapám, jöjjék rögvest
haza, mert nagy baj van!
- Osztán mi a baj, fiam?
- A szomszédból átjött Mihály bá, osztán addig-addig,
hogy befeküdtek édesanyámmal a dunna alá.
A székely kezében megáll a
kasza, megvakarja a fejét, és elgondolkodva mormogja:
- De nagy marha ez a Mihály szomszéd! Pedig neki nem
is lenne muszáj.
***
A főnök diktál az új titkárnőjének:
- Írja, hogy összehívunk egy
megbeszélést a témában keddre.
- Főnök, a keddet egy vagy
két d-vel írjuk?
- Tudja mit? Legyen a megbeszélés inkább szerdán…
***
Bemegy a kocsmába egy részeg fickó, és azt kérdezi a csapostól:
- Mondja, főnök, jártam én
itt az éjszaka?
- Igen - feleli a csapos.
- És nagyon sok pénzt költöttem?
- Vagy ötvenezer forintot.
A részeg megkönnyebbülten felsóhajt:
- Hála Istennek! Már azt hittem, hogy elvesztettem!

A Facebook a gyerekek szerint (2.)
,,Anyának is van Észbúkja, az olyan, mint az okos telefon.”
,,A Fészbúk az egy olyan könyv, amit az egérrel lehet lapozni.”
,,A Fészbúk az olyan, hogy ha sokat simogatod a telefonodat, akkor egyszer csak előjön.”
,,A bátyám szerint a Fészbúkon jó csajok vannak. Én 9 éves vagyok és lány szóval nekem nem kell Fészbúk.”
,,Apa letiltotta anyát a Fészbúkról, mert egész nap zenéket
küldött neki. Nem tudom ez mit jelent, de most jól viselkedem,
nehogy büntetésből Fészbúkot kapjak.”
,,Anya azt mondta, hogy ha nagy leszek, majd csetelhetek
a barátaimmal a Fészbúkon…, szerintem a csetelés az olyan,
mint a szex és terhességet lehet tőle kapni.”
fecskefeszek.net

***
- Nem értelek, drágám - bújik közelebb a férjéhez a feleség. - Régen boldog voltál, ha
csak 2 percre láthattál!
- Semmi sem változott, drágám! - válaszol a férfi. - Ma is
boldog vagyok, ha csak 2 percig látlak.

***
Az anya kifakad a lányának, hogy miért egy nincstelen
fickónak lett a felesége.
- De mama, te is egy csóróhoz mentél hozzá - vág vissza
a lány.
- Te csak hallgass! Annak
is te vagy az oka!

A hét mottója: ,,A szúnyogok arra emlékeztetnek minket, hogy mégsem vagyunk olyan magasan a táplálékláncban, mint
ahogyan azt gondoljuk…”
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10 klasszikus, pikáns
és egzotikus gyümölcsleves
Ha gyümölcsleves, akkor többnyire a meggyleves jut az eszünkbe
– mint jellegzetes magyar étel -, de gyümölcslevest sokféle idény-,
esetleg mirelit gyümölcs felhasználásával készíthetünk. Hidegen, behűtve tálaljuk, üdítő bevezetője a nyári ebédnek.
A gyümölcslevest elődeink hússal is főzték, a mai változatok leginkább a
desszertekhez hasonlítanak.

Meggyleves (klasszikus, régi recept)
Hozzávalók: 60 dkg magozott meggy
(magos gyümölccsel is elkészíthető, állítólag jobb az íze); 2 dl száraz vörösbor
(elhagyható); 1 citrom szűrt leve; 12 dkg
kristálycukor; csipetnyi só; 4-5 szem
szegfűszeg; kis darab fahéj; 2 dl tejszín;
2 tojássárgája.
Elkészítése: A meggyet saját levével,
a vörösborral, 8 dl hideg vízzel, a citromlével, a cukorral, a sóval és a fűszerzacskóba helyezett fűszerekkel felteszszük főni, és kb. 5 percig forraljuk. Ekkor kiszedjük a fűszereket, a meggy felét szűrőkanállal kiemeljük. Néhány főtt
meggyszemet félreteszünk a levesbe, a többit simára turmixoljuk, visszatöltjük a
levesbe, s újraforraljuk.
A tojássárgákat elkeverjük a tejszínnel, s folytonos kevergetés mellett hozzáöntünk kb. egy csészényi forró levest, majd tovább keverve visszaöntjük a többihez és együtt felmelegítjük (nem forraljuk!). Jégbe hűtve, előhűtött tányéron
vagy csészében tálaljuk.

Cseresznye krémleves habgaluskával
Hozzávalók: 50 dkg cseresznye; 6 dkg cukor;
1, 5 dl vörösbor (elhagyható); 1 citrom leve; 4-5
szem szegfűszeg; 1 rúd fahéj; 2 dl főzőtejszín
Hozzávalók a habgaluskához: 1 tojásfehérje;
2 dkg cukor; 1 citrom reszelt héja; tej a főzéshez
Elkészítés: A cseresznyét megmossuk, kimagozzuk. Forró vízbe tesszük és 4-5 percig forraljuk a szegfűszeges, fahéjas, cukros vízben. A gyümölcsöt kiszedjük, egyik felét félretesszük, a másik felét összeturmixoljuk. A főzőlét egy csipet
sóval ízesítjük, hozzákeverjük az összeturmixolt
cseresznyét, a vörösbort (elhagyható), a citrom
levét és a főzőtejszínt. Ha nem lenne megfelelő
sűrűségű, habarást készíthetünk hozzá (fél pohár tejfölt keverjünk össze egy
evőkanál liszttel csomómentesre, majd 3-4 evőkanál főzőlével keverjük simára
és adjuk a leveshez). Kíméletesen, 3-4 perc alatt összeforraljuk, a végén hozzáadjuk a félretett cseresznyét. A levest hagyjuk kihűlni, majd hűtőben behűtjük.
Habgaluska készítése: A tojásfehérjét a cukorral és a reszelt citromhéjjal kemény habbá verjük. Kiskanállal, gyöngyöző, forrásban levő tejbe vagy vízbe
szaggatjuk. A galuskákat 1 perc elteltével megfordítjuk, még 1 percig főzzük, és
kiszedjük. Tálalásnál a levesre helyezzük a galuskákat.

Narancsleves
Hozzávalók: 7 narancs facsart leve; 1 narancs reszelt héja; 3-4 db narancs darabolt húsa; fél liter víz; 2
evőkanál liszt; 2-3 db fahéj; 5-6 szem
szegfűszeg; csipet só; 2-3 evőkanál
méz vagy cukor; fél marék mazsola; 2
dl tejszín; díszítéshez tejszínhab, reszelt narancshéj, mandulaforgács.
Elkészítése: A narancsok levét kifacsarjuk és feltesszük főni a fűszerekkel és
egy narancs reszelt héjával. Két evőkanál lisztet csomómentesre keverünk két dl
tejszínnel és 1 csomag vaníliás cukorral. Mikor forr a lé, besűrítjük ezzel, ízesítjük
mézzel vagy cukorral, hozzáadjuk a darabolt narancsot, a mazsolát. Tálaláskor
tejszínhabbal, mandulaforgáccsal, narancshéjjal, vagy habgaluskával díszítjük.
Tipp: pár banán is belekarikázható

Sárgabarack krémleves
Hozzávalók: kb. 50 dkg sárgabarack;
5 dkg vaj; 5 dkg cukor; 1 tasak vaníliás
cukor; 1 rúd fahéj; 1-2 szem szegfűszeg; 1,5 pohár tejföl
Elkészítése: A barackokat meghámozzuk: forró vízbe tesszük 1-2 percre,
majd áttesszük hideg vízbe, így könynyen lehúzható a héja. Megolvasztjuk a
vajat, beletesszük a cukrot és aranybarnára pirítjuk (karamellizáljuk). Hozzáadjuk a félbevágott, meghámozott barackot, alaposan összekeverjük a karamellás vajjal, és felöntjük vízzel. Hozzáadjuk
a fűszereket, a vaníliás cukrot és felforraljuk. Nem kell sokáig főzni. Botmixerrel pépesítjük. A tejfölt simára keverjük és apránként, folytonos kevergetés mellett hozzáadjuk a forró leveshez. Pár percig forraljuk, majd hagyjuk kihűlni. Hűtőben hűtsük tálalásig. (folytatjuk)
(eletszepitok.hu)

EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két része (Barangolások a Remetei-sziklaszoros és
a Bedellő környékén / Barangolások
Brassó környékén) látott napvilágot

az EKE 125. születésnapjára. A kötetek üzenete egyértelmű: keljünk útra!
Nézzünk szét Erdélyben, vegyük
számba értékeinket, és mutassuk meg
ezeket másoknak is! Legyünk büszkék javainkra!
Hátizsákos útitárs. Egy-egy vidékről egy-egy spirálozott kis füzetecske,
benne néhány túraleírással, történelmi ismertetővel kalauz gyanánt kisebbnagyobb társaságoknak. Ez az Erdélyi Kárpát-Egyesület ajándéka, és számos
hasonlót is tervez megjelentetni a turistaság, honismeret és környezetvédelem
fontosságát hirdető szervezet.

EKE-memóriakártyák
El tudja képzelni, hogy gyereke
nem csak a számítógép előtt ül, hanem a közös játék, a természet és a
hasznos tudás felé kacsintgat? Van
rá mód, hozzá pedig eszközt kínál
az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Az
EKE-memóriakártya ennek a kulcsa,
mellyel játszva ismerhetik meg kicsik és nagyok Erdély szépségeit,
természeti tájait, nevezetes építményeit, az állat- és növényvilág színe-javát. És a kártyázás csak a kezdet,
melynek folytatása a vágy: élőben
is megismerni az erdélyi csodákat.
És ezzel minden szülő egyetérthet,
hisz alapvető kötelességünk értékeink átadása gyerekeinknek.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb kiadványait (Erdélyi
Gyopár, EKE-füzetek, illetve EKE-memóriakártyák) keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban, illetve megrendelhetők az eke@eke.ma címen.

HETIRENDEN

2016. július 22.

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.
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól
FUCS MAGDOLNÁTÓL
(született NYISZTOR),
aki hosszú, nehéz betegség után
79 évesen távozott az élők sorából.
Nyugalma legyen csendes.
A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS
Ma telik el az a szomorú, fájdalmas hat hónap, amikor január 22-én,
pénteken megszűnt dobogni egy szív
és eltávozott az élők sorából a nagyon
szeretett drága feleség, édesanya, anyós,
nagymama, testvér és unokatestvér
KIM ILONA
(született SZTRIMBELY)
Nagyon hiányzol nekünk, nehéz
elfogadni azt a valóságot, hogy itt
hagytál minket, s már nem vagy közöttünk.
A Jóisten adjon neked nyugodalmat mindörökké.
Emléked kegyelettel megőrízzük
felejthetetlenül.
A bánatos család

Lakberendezési és bútorkiegészítő elemek és vasalatok beszerzésével és
forgalmazásával foglalkozó CRESSENT Import Export Kft. (Nagybánya, Vasile Lucaciu utca 163. szám, tel: 0262-217453) munkatársat
keres a következő munkakörökben:
A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk részei. Értékes információ kat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vagy digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.
Július 23-án 10 éve, hogy a szeretett
TODERASC DOREL
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét örökké szívében őrzi felesége Gabi.

HIRDESSEN a
Bányavidéki Új Szóban!

Véglegesült a a
2016/2017-es iskolai
tanév rendje
Aláírta szerdán az oktatási miniszter
a 2016/2017-es tanév rendjéről szóló
rendeletet. A végleges változat módosult a közvitára bocsátott tervezethez képest.
A következő tanév 35 hétből, 169 tanítási napból és két félévből áll. Az első
félév 2016. szeptember 12-én kezdődik és 2017. február 3-ig tart, a második
pedig 2017. február 13-án kezdődik és 2017. június 16-án ér véget.

• Asztalos – 1 munkaerő
• Rakomány kezelő – 2 munkaerő
(asztalosi szakképesítés szerezhető)
• Árucsomagoló – 1 munkaerő
Kérelem:
• Kézügyesség, minőségi munkára való törekvés
Amit biztosítunk:
• étkezési utalvány, tömegközlekedési bérlet, nagyon jó
munkakörülmények
Az önéletrajzokat eljuttathatják hozzánk faxon: 0262-217491,
emailben: henrietta@cressent.ro, vagy személyesen letehetik a
székhelyen legkésőbb 2016. július 29-ig.
További információ a következő telefonszámokon kapható:
0262-217453 (belső 103).

Nyári JátszóHáz
NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – minden kedden
16.30 és 17.45 órától a Teleki Házban!

Július végéig naponta 9-13 óra
között várjuk a kizárólag óvodáskorú és lehetőleg már óvodás, magyarul anyanyelvi szinten beszélő (nem
csak értő!) gyermekeket. A játszóházba Páll Dia (július 11-15.), Szigeti Olga (július 18-22.) és Szaniszló Emese (július 25-29.) várják nagy
szeretettel a gyermekeket. Információk a Teleki Ház irodájában.

BALOGH BÉLA:
1848-1849
NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
a Teleki Magyar Házban.

Nyírbátor – 2016. július 28.

Az iskolai szünetek időpontjai:
Vásárosnamény – 2016. augusztus 4.
• Téli szünet: 2016. december 24. – 2017. január 8.
• Félévi szünet: 2017. február 4. – 12.
0747017580 – Csoma Bea
• Tavaszi szünet: 2017. április 19-30.
• Nyári szünet: 2017. június 17. – 2017. szeptember 10.
A nulladik osztályosok és az általános iskolások 2016. október 29. – november 6. között is vakációznak. A középiskolai végzősök 2017. május 26-án, nyolcadikosok 2017. június 9-én fejezik be a tanévet.
Az Iskola másként program ötnapos marad, és az iskolák maguk dönthetik el,
hogy a minisztérium által javasolt periódusok közül melyik időszakban szervezik meg. A tárca a 0-IV. osztályosoknak a következő periódusokat javasolja:
Teljesíti az alkotmányossági feltételeket a Koalíció a családért népszavazási
2016. november 2. – december 2., 2017. február 27. – március 31., 2017. május kezdeményezése - döntött szerdán az alkotmánybíróság.
15. – június 9. Az V-XII. osztályosoknak javasolt időszakok: 2016. október 17. .
A Koalíció a családért arról szeretne kiírni népszavazást, hogy az alkotmány
december 2., 2017. február 27. – március 31., május 15. – június 9. (maszol.ro)
házasságra vonatkozó cikkelyében a “házastársak” szót “férfi és nőre” cseréljék.
ehhez 3 millió aláírást gyűjtöttek, amit be is nyújtottak a parlamentnek. Ahhoz,
hogy ténylegesen népszavazásra kerüljön a kérdés, a parlamentnek is erről kell
döntenie, a referendumot pedig az államfőnek kell kiírnia.
Az alkotmánybíróság egy másik esetet is tárgyalt szerdán: két férfi, egy román és egy amerikai állampolgár Belgiumban kötött házasságuk elismerését
kérvényezi a román államtól. Ebben az ügyben a testület szeptember 20-ra halasztotta a döntést. (transindex)

Alkotmánybíróság: rendben van a
melegházasságot alkotmányosan tiltani akaró
népszavazási kezdeményezés

IF IOSIP ANGELA TEMETKEZÉSI VÁLLALAT – Non Stop –

Koporsók, szállítás és más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK: 0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805
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SPORT

Putyin szerint az olimpiai
mozgalom törés előtt áll
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nyilvánosságra hozta a 2014-es szocsi téli játékokról lefolytatott vizsgálatának eredményeit, ami alapján államilag irányított doppingolással vádolta meg
Oroszországot. Vlagyimir Putyin nem egészen így látja a helyzetet.
A WADA-jelentés szerint a moszkvai és szocsi laborban 2012 és 2015 között legalább 643 pozitív doppingminta „tűnt el” és lett később negatív. A
meghamisított minták mintegy 30 sportágat érintenek, 139 esetben atlétákat,
117 esetben pedig súlyemelőket.

A doppingnak nincs
helye a sportban
Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta a figyelmet, hogy a jelentés csupán
egy ember vallomásán alapszik. Közleményében úgy fogalmazott: az olimpiai mozgalom komoly törés előtt áll, ami a közeljövőben bekövetkezhet. Leszögezte, a doppingnak nincs helye a
sportban, mivel veszélyezteti a versenyzők életét és egészségét.
Az államelnök hozzátette, hogy a
WADA-jelentésben nevesített személyeket átmenetileg felfüggesztik, egyben részletes és objektív információkat
kért az ügynökségtől.

vegyék fontolóra az orosz sportolók kizárását a riói játékokról. Emellett azt
ajánlotta, hogy tiltsák ki az orosz kormánytagokat a nemzetközi sporteseményekről, köztük az augusztusi olimpiáról is.
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke korábban
úgy nyilatkozott, hogy a 2014-es téli
olimpiával kapcsolatos vizsgálat eredményeinek nem lesz következményük
a riói játékokra. Hétfői közleményében
ugyanakkor leszögezte: sokkoló és példátlan támadás érte a sporttársadalmat
és az olimpiai eszmét”, ezért a NOB nem
fog visszariadni attól, hogy a legsúlyosabb büntetést rója ki az érintett személyekre vagy szervezetekre.
(origo.hu)

Sokkoló és példátlan
Craig Reedie WADA-elnök felszólította a Nemzetközi Olimpiai (NOB)
és Paralimpiai Bizottságot (IPC), hogy

XIII. Szent István-napi focitorna
szilágysági öregfiúknak
Szilágyballa, 2016. augusztus 13.
A nyári ,,uborkaszezonban” sem ültek
tétlenül fociszerető öregfiaink. Sajnos
igaz, az idei Pünkösdi-kupa a helyhatósági választások miatt elmaradt. Csak
Szilágysámsonban volt barátságos találkozó a kalotaszegi nyárszóiakkal,
melynek keretében új, kisméretű focipályát avattak Vincze Minya István
esperes – lelkipásztor áldásával.
Szerencsére a választások eredményeként Szilágyballának (Baksa községnek) premierként magyar polgármestere lett Demyen István történe-

lemtanár személyében, aki máris focimozgalmunk mögé állt, és megígérte
teljes támogatását. Ennek értelmében
úgy döntöttünk, hogy a Szent Istvánnapi focitornánkat 2016. augusztus 13án tartjuk Szilágyballán.
Jelentkezni, iratkozni augusztus 6ig lehetséges! Részletekkel és a meghívóval a Szilágyság további számaiban és az interneten (Facebook), valamint a Bányavidéki Új Szó-ban jelentkezünk. Addig is mindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk! (KKJ)

UEFA Év Játékosa-díj: ők a jelöltek
Tíz labdarúgó közül választhatja ki az UEFA Év Játékosa-díj idei
győztesét az újságírókból álló zsűri. Az elismerés tavaly Lionel Messihez került és az FC Barcelona argentin támadója idén is rajta van a
szűkített listán, további hat, a spanyol élvonalban szereplő kollégájával együtt.
A BL-címvédő Real Madridból négyen kerültek be az első tízbe, köztük a
portugálokkal Eb-győztes Cristiano Ronaldo és Pepe. A „katalánoktól” Messin kívül Luis Suárez jelölt a díjra, ugyanakkor esélyes az Atlético Madridot erősítő Antoine Griezmann is. A szavazatok alapján a bayernes Manuel Neuer, klubtársa, Thomas Müller, illetve
a Juventus kapuját örző Gianluigi Buffon is annyi pontot gyűjtött, hogy bekerült a jelöltek közé.
A listán egyetlen labdarúgó sem szerepel az angol bajnokságban szenzációsan teljesítő Leicester Cityből.
A győztes nevét augusztus 25-én,
az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörének monacói sorsolása alatt jelenti be

az európai szövetség. Eddigi győztesek:
Lionel Messi (két alkalommal), Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry, valamint
Andrés Iniesta egyszer.

UEFA Év Játékosa-díj 2016
A jelöltek listája: Gareth Bale (Wales, Real Madrid) Gianluigi Buffon (Olaszország, Juventus) Antoine Griezmann
(Franciaország, Atlético Madrid) Toni
Kroos (Németország, Real Madrid) Lionel Messi (Argentína, Barcelona) Thomas Müller (Németország, Bayern München) Manuel Neuer (Németország, Bayern München) Pepe (Portugália, Real
Madrid) Cristiano Ronaldo (Portugália, Real Madrid) Luis Suárez (Uruguay, Barcelona). (uefa.com)

Rosberg: „Olyan kiélezett a
rivalizálásunk, hogy nehéz lenne
barátoknak maradnunk
Hamiltonnal”
Hétvégén a Hungaroringre látogat a Forma-1, és a Rosberg-Hamilton csata következő fejezetét a magyar közönség előtt vívják a Mercedes pilótái. Rosberg a versenyhétvége előtt adott interjújában beszélt a legutóbbi futamról, a Magyar Nagydíjról és a csapattársával
való rivalizálásról is.
A világbajnoki pontverseny éllovasa elégedett volt a Brit Nagydíjon nyújtott teljesítményével, ám a futam utáni
10 másodperces büntetése miatt még
mindig csalódott. „Silverstone-ban egy
jó hétvégét zártunk, kivéve a pozícióvesztést a futam után. Csalódott vagyok,
hogy elvették a megérdemelt második
helyemet, amiért olyan keményen dolgoztunk, de el kell fogadnunk a döntést, és csak a következő futamra szabad
koncentrálnom.”
Természetesen kitért a következő
versenyre is, és a többi pilótához hasonlóan ő is kiemelte, hogy mennyire
szeret a Hungaroringen versenyezni.
„Lassan elérünk a szezon feléhez, és
továbbra is vezetem a világbajnokságot, ugyanakkor tudom, hogy sok van
még hátra. Alig várom már a következő csatámat Lewisszal Budapesten. Ez
egy nehéz pálya, ami komolyan igénybe veszi a pilóták képességeit, amit én
nagyon élvezek, tehát alig várom már a
hétvégét.”

Rosberg végül kitért röviden csapattársára, Lewis Hamiltonra is, akivel jelenleg nagyon szoros harcot vívnak a
világbajnoki címért. „Hamilton azon riválisok egyike, akinek a legyőzése hatalmas elégtétel számomra, hiszen ő a
jelenlegi világbajnok. Nagyon tisztelem
őt, de jelen pillanatban nem vagyunk a
legjobb barátok. Annyira akarjuk mindketten a győzelmet, és olyan kiélezett a
rivalizálásunk, hogy nehéz lenne barátoknak maradnunk.”
„Régen is mindig versenyeztünk
egymással. Ki tud több pizzát enni, ki
ér oda gyorsabban a hotelszobájához a
lifttől, és hasonlók. Mindig is jobbak
akartunk lenni a másiknál, de akkor
még nem volt rajtunk a csapat, a média
és a pénz nyomása. Ezért olyan nehéz
most mindkettőnknek” – zárta nyilatkozatát a Nico Rosberg.
A Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnap 2 órakor (romániai idő szerint 3
óra) veszi kezdetét.
(sportzóna.hu)

Cseh ellenfelet kapott a Steaua
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette a Bajnokok
Ligája harmadik selejtezőkörének párosításait.
Ebben a fordulóban csatlakozik a
küzdelmekhez az Astra Giurgiu, amely
várhatóan a dán aranyérmessel találkozik. Az FC Coppenhagen a napokban
három góllal verte idegenben az északír Crusaders FC-t, a visszavágót jövő
héten tartják.
A bajnokok ágán érintett a Ferencváros is, Thomas Doll legénysége az FC
Salzburg–Liepâja párharc győztesével
találkozik, ha túljut az albán FK Partizani gárdáján. Az osztrák és litván bajnok első mérkőzésén a salzburgiak 1:0ra nyertek odahaza. A Steaua az idén is
megpróbálkozik a csoportkörbe jutással.
Az úgynevezett ligaágon a bukarestieket a cseh Sparta Prahaval sorsolták
össze.
UEFA Bajnokok Ligája 3. selejtezőkör, párosítások
Ligaág: Ajax (holland)–PAOK (görög); Sparta Praha (cseh)–Steaua (román); Sahtar Donyeck (ukrán)–Young
Boys (svájci); Rosztov (orosz)–Anderlecht (belga); Fenerbahçe (török) v
Monaco (francia)
Bajnokok ága: Rosenborg (norvég)/

IFK Norrköping (svéd)–The New Saints (walesi)/APOEL (ciprusi); Vardar
(macedón)/Dinamo Zagreb (horvát)–
Dinamo Tbiliszi (grúz)/Alashkert (örmény); Olympiacos (görög)–Hapoel
Beer-Sheva (izraeli)/Sheriff (moldáv);
Žalgiris Vilnius (litván)/Astana (kazah)–
Lincoln (gibraltári)/Celtic (skót); Olimpija Ljubljana (szlovén)/Trenčín (szlovák)–Zrinjski (bosnyák)/Legia Warszawa (lengyel); Viktoria Plzeň (cseh)–
Qarabaq (azeri)/F91 Dudelange (luxembourgi); Astra Giurgiu (román)–Crusaders (északír)/FC Köbenhavn (dán);
BATE Boriszov (fehérorosz)/SJK Seinäjoki (finn)–Dundalk (ír)/FH Hafnarfjördur (izlandi), Ludogorec Razgrad
(bolgár)/Mladost Podgorica (montenegrói)–Valletta (máltai)/Crvena zvezda
(szerb); Partizani (albán)/Ferencváros (magyar)–FC Salzburg (osztrák)/
Liepâja (litván) (maszol.ro)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

