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Augusztustól kezdődhet a Szülőföldön
magyarul támogatás kifizetése

Egyszerűsödött
a gépjárművek
átíratása

Várhatóan augusztustól, de legrosszabb esetben is szeptembertől elkezdődik a Szülőföldön magyarul program keretében a nyertes pályázók kiértesítése és kifizetése – tájékoztat a Vásárhelyi Hírlap.

Egyszerűsödött a gépjárművek átíratása is a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítások nyomán.
Már nincs szükség a hitelességi tanúsítványra a Román
Gépjármű-nyilvántartási
Hivataltól.

Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor a lapnak elmondta, egyelőre
még nincs a kifizetésre vonatkozó pontos dátum, de mihelyt lesz, közölni fogják a program hivatalos oldalán.
Kovács-Ferenczi Noémi kifejtette,
idén 152 002-en igényelték a nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. Ebből 150 437 személynek (98,9 százalék) jóváhagyták a támogatási kérelmét, 1 565-nek (1,1 százalék) viszont elutasították. Azok az igénylők, akik idén nem jogosultak a támogatásra, olyan pályázatot adtak le, amelybol hiányzott a szükséges iratok
egy része, vagy elavult iratokat használtak fel a kérvényezés során. Ezek mellett olyan is előfordulhatott, hogy a pályázó diáknak sok hiányzása volt – tájékoztatott.

A Vezetői Jogosítvány- és
Gépjárműnyilvántartó Közszolgálat vezetősége felhívja a figyelmet arra, hogy ez ösztönzőleg hathat a bűnözőkre, és a
vásárlókat arra intik, hogy legyenek éberek akkor, amikor
másodkézből vásárolnak gépkocsit. (Marosvásárhelyi Rádió)

Július 31-én, este
8 órától közgyűlést
tart a Koltó-Katalini
RMDSZ. A közgyűlés helyszíne a koltói kultúrház.
Minden érdeklődőt várunk!

Az Erdélyben élő érvényes pályázattal rendelkezők részére 2 milliárd 264
millió forintot különített el a magyar
kormány. Ezt a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz-támogatásra szánt összeget 148 836 tanuló és óvodás kapja meg, amelynek értéke személyenként 17 200 forintnak megfelelő lej. Ugyancsak ebből az összegből kap
1601 egyetemista is egyenként 2 800
forintnak megfelelő lejt. (karpathir.com)

A természet csodái. A képen egy
süngomba, és nem egy odúból kilógó
lompos rókafarok látható.
(Fotó: Tamási Attila)

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

Idén négy napos lesz a
Főtér Fesztivál!
Jegyezzék fel a rendezvény
időpontját naplóikba:
SZEPTEMBER 15-18.

Kvíz estet szervez az RMDSZ
A kampányban szervezett sikeres
kvíz est mintájára magyar kocsmakvíz
estet szervez a nagybányai RMDSZ, július 29-én, pénteken 20 órai kezdettel
a Cinquecento Pizzázóban (volt Dominó), 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 telefonszámon, pénteken (július 29-én) 14.00
óráig. Mivel a helyek száma korlátozott, kérjük mielőbbi jelentkezésüket, ajánlott alsó korhatár 16 év.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HOZD MAGADDAL A TUDÁSOD, JÓKEDVED!

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
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!
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Újraindul a Zöld
Ház-program,
lesz Zöld Ház
plusz is
Öt év kihagyás után újraindul Romániában a Zöld Házprogram, emellett egy Zöld Ház
plusz programot is kezdeményezett a Környezetvédelmi Alap. Jelenleg közvitán van az
útmutató, pályázni várhatóan
augusztus végétől lehet.
A klasszikus Zöld Ház-programban megújuló energiaforrásokat felhasználó fűtésrendszerekre, hőszivattyúkra illetve napkollektorokra lehet támogatást kérni, a Zöld Ház plusz
programban pedig a környezetbarát
építkezést szeretnék szorgalmazni, többek között természetes építőanyagok,
környezetbarát szigetelőanyagok és
technológiák, energiahatékonyságnövelő rendszerek használatát támogatják.
A Zöld Ház-programokra a lakosság és jogi személyek egyaránt pályázhatnak.
Marosvásárhelyi Rádió

Játssz
okosan!
Nyári tábor alsó tagozatosok
számára szeptember 5-9. között a
Németh László Elméleti Líceumban.
Foglalkozások: népi gyermekjátékok, népdaltanulás, néptánc és népszokások, nemezelés, gyönygyfűzés, origami és sütisütés.
Jelentkezni, érdeklődni lehet Bálint
Tünde tanítónéninél a 0722612188-as
telefonszámon.
A tábor a Schola-Parentis Egyesület támogatásával INGYENES!
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Homokszemcsék
a szemben

Nagybányán is utcára
vonulnak a fuvarozók
Akárcsak az ország más városaiban, jövő héten Nagybányán is
utcára vonulnak a közúti fuvarozók. Az ok meglehetősen prózai: a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) díjának több mint 50%os emelése, a tavalyi esztendő hasonló időszakához viszonyítva.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) döntése elégedetlenséget váltott ki a fuvarozók körében, akik indokolatlannak tartják az aránytalanul meredek drágítást.
A nagybányai utcai megmozdulásra augusztus 3-án, szerdán kerül sor, a fuvarozók egy órára lezárják az Ifjúsági Ház és a
Szentháromság katedrális által határolt útszakaszt. A szervezők mintegy 300 kamion jelenlétére számítanak. Ugyanakkor az
is elképzelhető, hogy Máramarosszigeten
is szerveznek hasonló tiltakozó akciót.
Tamási Attila

Jogi fogalomtár (32.)

tozó ügy iratait megvizsgálja, bármely
nyomozati eljárásban részt vegyen s akár ezt irányítsa, továbbá, ha erre indokot észlel, a nyomozást személyesen
átvegye és levezesse.
Az ügyésznek abban az esetben, ha
a nyomozó hatóság tevékenységében
törvényszegést észlel, jogában áll az okmányt, amely alapján ezt meghozták hivatalból vagy panaszra megalapozottan
semmisé nyilvánítani.
Ha a nyomozó hatóságnak nincs illetékessége, hogy egy bizonyítási eszközt vagy eljárást alkalmazzon az ügyészhez, mint a nyomozati szakasz
vezetőjéhez folyamodhat, a szükséges
felhatalmazás megszerzése érdekében.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

A nyomozás vezetése és felügyelete
(románul conducerea şi supravegherea urmăririi penale). Ez a feladat az
ügyészre hárul, akinek kötelessége arra
törekedni, hogy a nyomozás alatt minden a törvény keretein belül maradjon.
Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy
minden törvényellenes tettre fény derüljön s csak akkor vonjanak valakit büntetőjogi felelősségre, és alkalmazzanak
ellene kényszerintézkedéseket (őrizetbe vételt, előzetes letartoztatást, házi őrizetet, zár alá vételt stb.), ha az ezzel
kapcsolatos gyanú megalapozott.
A felügyelet ezen kívül abban is megnyilvánul, hogy az ügyész irányítja a
nyomozó hatóság tevékenységét, amely
számára ennek rendelkezései elsőbbséggel és kötelezettséggel kell bírjanak. Mivel egy alárendeltségi viszony alakul ki
a két nyomozati szakaszban résztvevő
szerv között, ezért a nyomozó hatóságnak kötelezettsége az ügyész tudtára adMúlt heti egyházi híreinkbe egy
ni jelen és jövőbeli tevékenységeit. U- sajnálatos hiba csúszott: Stoff István
gyanakkor az ügyész előjogából szárma- testvérünk nem 83, hanem 62 évesen
zik, hogy bármely illetékessége alá tar- hunyt el. A hibáért elnézést kérünk.

Hibaigazítás

A hét mottója:
,,A mai kor az arany
középszer és az érzéketlenség kora, a lustaságnak, a tudatlanság dicsőítésének, a
munkára való alkalmatlanságnak, a készen
kapott eszmék és eszmények fogyasztásának a kora. Senki sem gondolkozik; ritka az olyan ember, aki valamiféle eszmét termel ki magából.”
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
(1821-1881)

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.

A Bányavidéki Új Szó július 8-i
lapszámában az olvasók tudomást
szerezhettek megyénk magyar tannyelvű iskoláinak eredményeiről. A
VIII. osztályos diákok legnagyobb
jegyet elértek névsoránál arra figyeltem fel, hogy a magyar nyelv
és irodalomnál a legjobb eredményt,
9,60-at egy felsőbányai kislány érte
el.
Nofene, gondoltam magamban,
hogy lehetséges ez, mikor a legnagyobb jegyet egy szamosardói kislány, név szerint Fóris Henrietta érte el, 9,70-et. Ő a szamosardói általános iskola tanulója volt, mely iskolát immár tíz éve Kós Károly Általános Iskolának hívnak, és ezt is jó
lenne tudni.
Bocsánat a két pici ,,homokszemcséért”, melyek egy picikét megsértették a szememet.
Vicsai György
Szerk. megj.: Köszönjük olvasónknak, munkatársunknak a pontosításokat, nyilván már maga is észrevette, hogy a sajnálatos hibákért
múlt heti lapszámunkban mind az
olvasóktól, mind pedig az érintettektől szíves elnézést kértünk.
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R. Fekete Lajos: megelégelték a
semmittevést a hosszúmezői magyarok
A Máramaros megyei Hosszúmező lakosságának 71 százaléka
magyar nemzetiségű, mégis az elmúlt 12 év során a község lakói
román polgármestert választottak. Az idei helyhatósági választásokat az RMDSZ-es R. Fekete Lajos nyerte, aki nagy hangsúlyt
fektetne változásra, a település infrastrukturális fejlődésére.
- Minek köszönhető az, hogy 12 év
után sikerült újra magyar jelöltnek
nyernie a 71 százalékban magyar lakta községben?
- Hosszúmező közössége kicsit elhanyagolt volt. Az elmúlt 12 év során
mindig olyan jelöltjei voltak a magyar
pártoknak, akik kevés eséllyel indultak.
Sajnos a község sosem az igazán befutóra szavazott eddig. Úgy gondolom,
hogy idén a hosszúmezőiek jól választottak – ebben sok munka is volt –, hiszen egy olyan választási programot állítottunk össze, amely a község fejlő-

dését szolgálja a következő évek során.
- Mivel magyarázza azt, hogy 12
évig nem sikerült magyar polgármestert megválasztani? Mennyire tehetnek erről a magyar pártok ellenjelöltjei?
- Természetesen ebben nagyban közrejátszottak a magyar ellenjelöltek, akik
teljesen megosztották a község lakóit,
másrészről azt is fontos kiemelni, hogy
a volt polgármestert is a magyar lakosság választotta meg, hiszen a román anyanyelvű lakosok aránya kicsi. Talán
sokan belefásultak a volt polgármester,

Kirándulás Felsővisón és környékén
A Koltó-Katalini Református Egyházközség fiataljaival 2016.
július 16-án honismereti kirándulást szerveztünk Felsővisóra és
környékére. Csatlakozott hozzánk egyházközségünk presbitériuma,
valamint a felsővályi (Felvidék) testvéregyházközség küldöttsége.
Wasser-völgyének vadregényes tájában gyönyörködhettünk Erdély egyik
utolsó keskeny nyomtávú (760 mm) erdei vasútján haladva. A két világháború között épült 43 kilométer hosszú vasútpályát a hegyekben kitermelt fa leszállítására használták, 2004 óta viszont eredeti funkciója mellett turisztikai célt
is szolgál. Bár hosszúnak tűnt az utazás
– a zakatoló „Mocăniţa”, azaz kávédaráló néven emlegetett nosztalgia kisvonat haladási sebessége 30 km/h – örültünk annak, hogy együtt lehetünk, s akár több órán keresztül énekszóval dicsérhetjük a mi Urunkat, aki ilyen szépre alkotta meg világunkat.
Útban hazafelé Máramarosszigeten
a három toronnyal díszített református
templomnál időztünk kicsit, melyet a
11. század második felében kezdtek el
építeni. Megtekintettük a templomkertben található Leövey Klára-emlékoszlopot, valamint az 1848-as honvédek emlékművét is, és felelevenítettük történelmi ismereteinket az egykor megyeszékhelyként működő városról, annak nevezetességeiről.

Közös vacsorával zárult a nap, de a
felvidéki vendégeink jelenlétét másnap
is élvezhettük, hiszen ünnepélyes templomi istentisztelettel és szeretetvendégséggel zárult három napos látogatásuk.
Szarvas László felsővályi lelkipásztor
a tálentumok példázatával figyelmeztetett: valamennyien Isten szolgáiként tálentumokat kaptunk Urunktól, hogy kamatoztassuk azokat az Ő dicsőségére.
Legyünk bár fiatalok vagy idősek, éljünk akár Erdélyben, akár Felvidéken,
ebbe a munkába kell beállnunk, amíg
Urunk visszajön, hogy majd övéire még
többet bízzon. Örömmel nyugtáztuk, hogy
hűséggel munkálkodnak Felsővályban:
épül a parókia, s épül a gyülekezet lelki
élete is. Mi is itthon igyekszünk megőrizni, amit őseink hagytak ránk, és építeni Isten országát.
Istennek legyen hála, hogy 80 személyes honismereti kirándulásunkat az
emberi tálentumokon túl a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT is támogatta, melyért ismételten hálásak vagyunk.
Tar Renáta

63 éves érettségi utáni találkozó
Nem kerek évforduló, de nagyon tanulságos. Akik megérték, de főleg akik
ott voltunk, egy rég elfelejtett öregek tanácsát alkottunk. Első megállapításunk, hogy mindez Isten kegyelméből jöhetett létre. Második, hogy az idő múlásával, bár fizikai látásunk gyengül, lelki, emberi, társadalmi látásunk erősödik, egyre mélyül. sok évi tapasztalat kell ahhoz, hogy észrevegyük a hasznos
és haszontalan életmód követőit. Lelki egyensúlyunk elengedhetetlen tényezője a hit, testünk karbantartásához a korunknak megfelelő fizikai munka és
az egészséges táplálkozás. Nincs olyan sablon-életmód, amely mindenkinek
megfelelne, ezért figyeljük meg, hogy mi jó, mi nem, és az erkölcsi szabályokat figyelembe véve, ennek megfelelően éljünk.
Ilyen és hasonló eszmefuttatás mellett zajlott 63. érettségi találkozónk, ahol a 13 élőből mindössze 6-an voltunk jelen Válaszúton. A hiányzók közül
4-en Erdélyben, 2-en Magyarországon és 1 Németországban él. 1953-ban 39en érettségiztünk sikerrel a Dési Magyar Vegyes Líceumban, a legnépesebb
osztály 2/3-a már az örökkévalóságba költözött. Hálával gondolok arra, hogy
bár bűneimnek árja szinte megakadályozott a továbbtanulásban, tudniillik
1949-53 között főbenjáró bűn volt magyar, református papgyereknek tanulni,
Isten akaratából matematikatanár, illetve számtantanár lettem. Hálával gondolok iskolánk igazgatójára, dr. Boér Lászlónéra, Manyi nénire, akihez mindig szerettem volna hasonlítani tanárként. Élettársainkkal mindössze 12-en, de
kitűnően éreztük magunkat.
Szilágyi Béla

Pop Valentin 12 évig tartó mandátumaiba, függetlenül attól, hogy tett, vagy nem
tett valamit a közösségért, csak rá szavaztak. Lehet, hogy tett valamit Hosszúmezőért, csak mi nem tudunk róla, viszont tény, hogy a lehetőségek sokkal
nagyobbak voltak, mint amennyire ezeket kihasználta.
- Ha a választásokon ennyire nagy
volt az ellentét és a megosztottság,
mennyire akadályozta ez a magyar
többségű helyi tanács működését?
- A tanács mondhatni működött, egy
cél irányába próbáltunk haladni, szem
előtt tartva a község fejlődését. Valójában az előző polgármesterben nem volt
meg a tenni akarás, hogy a település gyarapodjon és fejlődjön és az európai mércék felé vegyük az irányt, ezért más községhez viszonyítva alulmaradtunk.
- Milyen jelenleg a helyi tanács
politikai összetétele? Megvan-e a község zökkenőmentes irányításához szükséges politikai többség?
- Megvannak a feltételek a zökkenőmentes irányításhoz. A tanács összetétele a következőképpen alakult: öt RMDSZes tanácsos, egy MPP-s, aki egyben az alpolgármesteri tisztséget is betölti, van egy
tanácsosa az Erdélyi Magyar Néppártnak, továbbá négy tanácsossal rendelkezik a Szociáldemokrata Párt (PSD).
- Mit tart a község legégetőbb
problémainak és melyek lesznek a
legelső intézkedései polgármesterként?
- A legfontosabb szerintünk, hogy
ne csússzunk ki az időből, hiszen szeretnénk egy jelentősebb összeget megpályázni a víz- és csatornarendszer ki-

alakításához. Reméljük, hogy idén elnyerjük a szükséges összeget, mivel pályáztunk már 2009-ben és 2011-ben is
erre. Ez egy jelentős beruházás lenne a
község számára.
- Milyen a település viszonya a
Máramaros Megyei Tanáccsal?
- Szerencsére eddig is jó viszonyt
ápoltunk a megyei önkormányzattal, és
én a jövőre nézve is bizakodó vagyok.
A megyei tanácsban két RMDSZ-es képviselőnk van, Böndi Gyöngyike és Kökényesdi Mihály, akik mindig készségesen segítettek. Bízunk abban, hogy a
nyertes pályázatainkhoz a Máramaros
Megyei Tanács biztosítani tudja majd
az önrészt.
- Milyen a magyar közösségi élet
a községben? Vannak-e kulturális,
civil magyar szervezetek?
- Szerencsére vannak működőképes
ifjúsági kulturális és sportszervezetek,
illetve a település Búzavirág női kórusának értékteremtő tevékenysége is felbecsülhetetlen a közösségben. Szeretnénk őket a továbbiakban is támogatni,
hiszen nagy szükség van az ő tevékenységükre is Hosszúmezőn.
- Hogyan fogadták a községben a
választási eredményeket, azt hogy
most újra magyar polgármestere van
a településnek?
- Van, akik még mindig nem hiszi
el, hogy ez sikerült, mert annyira bíztak az előző polgármester győzelmében.
Úgy látszik, hogy az emberek megelégelték a semmittevést, és elegendő volt
17 szavazat, hogy új korszak kezdődjön,
amely változást fog hozni. (maszol.ro)

A Bonus Pastor Alapítvány
idén is megszervezi az

Jelentkezni, érdeklődni Szakács Elődnél a 0752-243 649-es telefonszámon, vagy az

Utógondozói Táborát

elod.szakacs@bonuspastor.ro
Augusztus 20-27. között a Bucsinon,
e-mail címen lehet.
a CE keresztyén szervezet táborhelyén
Bejelentkezési határidő: 2016. aukerül sor erre a közösségi alkalomra, gusztus 15.
amelyre legalább 6 hónapja vagy az
éppen befejezett terápiájuk óta józanon, szermentesen élő szenvedélybetegeket és családjaikat várjuk. Ugyancsak
részt vehetnek hozzátartozók, akik maguk vagy párjuk, családtagjuk számára
keresnek segítséget.
Gyerekek számára külön foglalkozást biztosítunk.
A tábor témája:

Öröm-e a józanságom?
Részvételi díj: 220 lej sátorral, 300
lej házban (gyereknek 12 év alatt félár,
amennyiben nem foglal külön helyet).
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Görgei Artúr, a katonaeszmény

Hetirenden

Teleki Magyar Ház

Az áruló mítoszáról a hadvezér halálának
századik évfordulóján

Idei felújítási terveink

„Szegény szerencsétlen hazánk elesett. Elesett nem ellenségeink ereje, hanem árulás s alávalóság által. Ó, hogy ezt megértem, s mégsem
szabad meghalnom. Görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn.” Ezen sorokat nem más, mint Görgei Artúr pertubarátja, Kossuth Lajos írta 1849 szeptemberében. A vidini levél megírása óta 167 esztendő telt el, de a Kossuth által világgá kürtölt árulói
mítosz azóta is makacsul tartja magát, pedig Görgei minden volt,
csak épp áruló nem.

Folytatódik a téglajegyek árusítása

Milyen volt valójában a magyar katonai géniusz megtestesítője, aki a szabadságharc alatt tüntető módon nem ipszilonnal, hanem i-vel írta a nevét? Sírig hű barátja, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok így jellemezte:
„Középmagas, erős, zömök alkatú teste mintegy teremtve van a legnagyobb
fáradalmak elviselésére. A testgyakorlat – kitűnő lovas és vívó – alakjának
megadta azt a hajlékonyságot, mely
minden mozdulatát egyensúlyban tartja. Tartása egyenes és férfias, és mégsem feszes. […] Bár nem volt szószékre való szónok: mégis kevés embernek
állott annyira rendelkezésére a világos,
éles beszéd, mint neki. [...] Mély gondolkodó volt, és amint lassan beszélt, érezte az ember, hogy minden szavát megfontolta; nem lelkesített, nem ragadott magával, de meggyőzött. Ezért szavai nem
is hatottak oly gyorsan, mint a jobb szónokok szép frázisai. […]
Életmódjában józan és mértékletes
volt, de azért nem vetette meg az élvezeteket. […] hibája, hogy rosszabbnak
tettette magát, mint amilyen. […] Más
hibája, mely különösen szolgálati ügyekben nyilvánult meg, hirtelen haragja volt. Ez sok elhamarkodottságnak volt
forrása […] Alávalóság, igaztalanság
láttán nem tudott magán uralkodni. Nem
tudott színlelni, vagyis gondolatait el
tudta rejteni ugyan, de oly embereknek, kiket megvetett, nem mutatott soha barátságos arcot, nem tettetett soha.
Ezért sok volt az ellensége, még a
seregben is. Sok, igen sok volt benne a
nagyravágyás, de nem nagy hatalomra
törekedett, hanem dicsőségre, a dicsőség volt az ő életében a nap. […] Hatalmas szenvedélyeket ültetett belé a
természet, és így a küzdelem volt eleme az élet arénájában. De nem valami
biztos célért küzdött; küzdött, hogy küzdjön, mert nem lehetett meg nélküle. […]
Ilyen volt hát ez a Görgey – minden
erényével és hibájával férfiú a szó legszebb értelmében; hős.”
Görgei kiválóan képzett, keménykezű katona volt, aki jól tudta, hogy a
katona bibliája a szabályzat, s fegyelem nélkül a sereg mit sem ér. Drákói
szigorúsága is ezt a célt szolgálta, mint
ahogy a váci és a komáromi kiáltványok
megszerkesztése. Gyors helyzetfelismerése, gondolkodása révén volt „ördögi félisten”, ám különc viselkedése, lobbanékony természete és szarkazmusba
hajló cinizmusa miatt „félisteni ördögnek” is tartották.
1849. április 6-án Kókán találkozott
Görgei és Kossuth, melynek idillikus
hangulatát Vukovics Sebő örökítette meg,
aki azt is feljegyezte, hogy amikor egy
huszár vágtatva érkezett Isaszeg felől a
csata hírével, Görgei megigazította fején viaszosvászon tokba húzott csákóját, törzstiszti atillája fölött begombolta vidrabőr kabátját, azonmód „lóra ült,
s elrobbant a csatatérre”. A legválságo-

sabb pillanatban érkezett oda, hiszen
Klapka csapatai – csakúgy mint Tápióbicskénél – hátráltak, míg Damjanich
katonái oroszlánbátorsággal küzdöttek.
Klapka szokásához híven panaszáradatba kezdett, majd kijelentette, most
vissza kell vonulniuk, de később újból
támadhatnak. Görgei így válaszolt neki: „Ma győzni! – mondtam –, vagy
menjünk vissza a Tisza mögé, így áll a
választás, harmadikat nem tudok. Damjanich még mindig állja a csatát, Aulich itt nyomul utánunk: ma kell hogy
győzzünk!” A tavaszi hadjárat döntő pillanata ekkor következett be: Klapka újból a csatatér felé fordította lovát, és ezzel lelket öntött megingott honvédeibe.
A függetlenségi háború legszebb pillanata volt, amikor a diadalittas honvédek bevették a budai Várat. Görgei a
Sváb-hegyen lévő Heiderlich-ház tornácán felállított távcsövén keresztül
szemlélte az eseményeket. Hajnali négy
óra lehetett, amikor izgatottan kiáltott
fel: „Ott, ott! mond Görgei, pillanatra
kigyult arczczal, ott lobog a nemzeti
tricolor! Éljen a honvéd!”
Súlyos sebesülésének napján, 1849.
július 2-án Görgei először volt „vörös
zekéjében, nagy fehér structollával fekete Kossuth-kalapján”. Rosszakarói
szerint feltűnési viszketegségből készíttette ezen öltözéket, ám a valóságban
azzal a céllal, hogy a csaták forgatagában az ordonáncok könnyebben megtalálják. Csóka nevű, tizenkilenc markos, pej színű angol telivérjén ülve már
messziről feltűnő látványt nyújthatott.
Persze a vörös zubbony az ellenfél érdeklődését is felkeltette, mint ahogy
Komáromnál is megtörtént. A monostori sáncok visszafoglalásakor Görgei
maga is lelkesítette a II. hadtest zászlóaljait.
Akkor történt meg, hogy a Dom Miguel sorzászlóalj példájával akarta buzdítani a honvédeket, amikor egy elégedetlen hang megszólalt a tömegből:
„Mindig csak a Dom Miguel!” Görgei
rögtön odaugratott lovával. „Ki volt a
visszafelelő?!” – kérdi a fővezér harsány hangon. Senki sem szól. „Kérdem,
ki volt ez? – Ha volt bátorsága felszólalni, legyen bátorsága magát meg
is nevezni!” Egy fiatal hadnagy kilép a
sorból: „Én.” A fővezér kardot ránt, s a
zászlóalj előtt egy éles vágást mér a lázadó fejére.” A Haynau erőivel vívott
csata egyik kulcspillanata volt a Görgei által vezetett Herkály-pusztai lovasroham, amelynek során rendkívül súlyos fejsebét szerezte.
„A fővezér vágtatva rohan kíséretével a tétovázó huszárokhoz, az ágyúgolyók között ingadozókat megállítja s
evvel a felszólítással: „Fiúk, hát nem
gyüttök a vörös hacuka után atakba?
fellelkesíti őket, s éljen Görgey kiáltással nyomban követik a fővezért.” Itt bizonyosodott be, hogy vörös zubbonya
alapján nem csak a saját csapatok, de az

Ha egyelőre nem is olyan látványosan mint az elmúlt években, de a Teleki-ház felújítása az elmúlt hetekbenhónapokban is folytatódott. A Várvédő-család támogatásával haladunk a
130 éves faragott kapu restaurálásával, egy ideje már a helyszínen dolgoznak Balázsi Lajos és Pusztai Ferenc
restaurátorok. A Maticska-féle kapu
lábazatának letisztításával, a régi, évszázados festékrétegek eltávolításával
párhuzamosan készülnek a régi-új kaputornyok, s előreláthatóan szeptember folyamán a Bencze Ferenc koltói
műhelyében készült kapuszárnyak is a
helyükre kerülnek. A kovácsolt munkákat Vajda László tiszaeszlári tűzkovács, a Népművészet Mestere vállalta.
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:
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 nélkül,
Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű),
Fux János, Nagybánya – 10 lej (egyszerű), Moldován Györgyi, Nagybánya
– 20 lej (2 db. egyszerű), Fülöp Len-

ellenség számára is könnyen felismerhető, hiszen a császári dzsidások lengyelül már messziről kiabálták: „Tilko tego czerwonego!” (Csak azt a vöröset!)
A szabadságharc végnapjaiban Kossuth teljhatalommal ruházta fel Görgeit. Az újdonsült hadvezér a világosi fegyverletétellel adta a világ tudtára, hogy
küzdelmünket nem a császári hadsereg,
hanem a cári túlerő döntötte el. Öccse
jegyezte fel, hogy amikor bátyja és Rüdiger orosz tábornok „végiglovagolt a
lefegyverzett magyar hadsorok előtt […]
a balszárnyon felhangzott: – „Éljen Görgey!” utolszor […] Ekkor bátyám hírtelen leborult – egy percre – hű lova nyakára.”

ke 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), Sógor András, Nagybánya – 50 lej (bronz), Tim Márta, Nagybánya – 20 lej (2 db. egyszerű), Fábry-Asztalos Tibor és Szilvia, Egyesült Államok – 100 lej (ezüst), Balogh
György, Nagybánya – 100 lej (ezüst)
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

Görgei 1916. május 21-én bekövetkezett haláláig méltósággal viselte a reá
ragasztott szégyenbélyeget. Hatalmas
lelkierejéről Pethő Sándor sorai tanúskodnak: „Egy fiatal anya, aki kézen
fogva vezette fiacskáját, rámutatott az
öregúrra, s azt mondta gyermekének:
Nézd, kis fiam, ez az az ember, aki elárulta a hazát.” „Talán nem egészen igaz az, amit Ön a kis fiának mondott rólam – felelte az öregur –, de talán igy
van jól. Hadd higyje a magyar, hogy
csak árulás győzhette le. Ez a hit talán,
ha én szenvedek is miatta, a nemzeti
jövő egyik eleme.”
(Babucs Zoltán / http://magyaridok.hu)
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Grosschmid Béni (1.)

LŐRINCZI LÓRÁND:

Tusványos, Brüsszel és a Vatikán
Múlt héten Tusnádfürdőn véget ért a 27. „rövidnadrágos” nyári szabadegyetem. A Tusványosnak nevezett rendezvény megalakulása óta,
1990-től politikai témákat tárgyaló emberközeli táborként működött, eltérve az évközben megszokott pc (political correct) nyelvezettől, mely
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a szabadegyetemből propagandatábort faragott volna.
Az idei beszélgetések 28 sátorban zajlottak, a fő momentum szokás szerint Orbán Viktor beszéde volt, aki ezúttal egy rendkívűl súlyos kijelentést is tett: „az európai politikai vezetés megbukott”.

Trendváltást az EU-ban!
Hogy egy kormányfő ilyet mondjon, ahhoz bizony súlyos okra, okokra
van szükség. A felvetés legitimitását azonban ma már aligha kell bizonyítani,
mert amit a brüsszeli bürokraták bevándorlásügyben – és nem csak – az elmúlt években tettek, az emberileg minden biztosítékot kiver. Egy józan menedzser pár perc alatt megmutatta volna nekik az ajtót. Az elvtársaknál viszont a lemondás axiomatikusan nem
működik. Hatalomhoz ragaszkodó énjüknek könnyebb, ha egymást igazolva
tévelyegnek, akárcsak a homálypolitikát űző Ceauşescu-szolgák tették azt valamikor, maguk képére igyekezvén formálni a világot.
A tükörbenézéstől ódzkodó brüsszeli elvtársak a velük szimpatizáló média
segítségével kritizálják a „mást”, nem
fordítva figyelmet az emberekre. A magyar kormányfőt szombati beszéde után,
szlogenszinten máris elővették, többek
közt az EU-bürokraták pénzügyileg támogatott preferáltja, a Magyarországot
csődbe vezetők csapatát irányító Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök is.
Ami visszaigazolása annak, hogy a jelenlegi miniszterelnök valamit nagyon
jól csinál. Neve nemzetközileg is elismert, mint a globalista homálybölcsek
haragját kiváltó „nem-elvtárs”, aki sze-

reti népét, és az egészséges utat szorgalmazza az illuzórikus mindentudás
helyett. Orbán szerint ehhez kell Európának visszatérnie, az ideologikus gondolkodásmódtól a praktikus gondolkodáshoz. Enélkül a kontinensen eluralkodott bizonytalanságnak nem lehetne
véget vetni.
Szerinte az EU-t ma egy népkerülő
elitválság jellemzi. Az önjelölt elitek
válsága, akik százmilliók ellenérzését
felkeltették, vagyis az elitreform sürgős.
Enélkül a főáram csak a nemzeti kultúrák felszámolását folytatná, emberileg
még mélyebbre süllyesztve a kontinenst.
Václav Klaus – Csehország volt államfője, aki megjárta Brüsszelt is – szerint a mai liberálisok álcázott kommunisták, mert akárcsak a szovjet diktatúrában, ők se tolerálják a kritikát. Amit
tesznek az hatalomfitogtatás. Ez rájuk
nézve szégyen, mert fontosabb nekik a
hatalom, mint a gerinc.
Eljött hát az idő, hogy közös erővel
véget vessünk ennek az álszenteskedésnek. Azoknak, akik a határvédelmet önkényesen leírják, akik nem tudnak különbséget tenni kis számú menekült és
nagy számú bevándorló közt, finoman
fogalmazva máshol a helyük. Ők viszont ragaszkodnak pozícióikhoz, sőt,
az EU nevében kényszerbetelepítő mechanizmust javasolnak a tagállamoknak,
nem árulva el, mi is a voltaképpeni céljuk. Homály tehát és önkény, a népek
átverése. Marad hát a gerinc próbája.

Új Róma?
Brüsszel mellett azonban van egy
másik folyamat is, mely világszerte teret hódít napjainkban. Ez a Vatikán,
melynek jelenlegi helyzete bizony elgondolkodtató. Rómáról ugyanis elmondható, hogy egyféle reneszánszot él át,
hidat igyekezvén építeni az egyház és a
világtársadalom közé. A szekuláris világ pedig támogatja ezt a lépést, sőt, a
neki megfelelő keretek közt már korábbtól ösztönzi azt. Ennek jelei láthatók a
szekuláris médiában, vagy abban, hogy
a jelenlegi pápát 2013-ban az év emberének választották Amerikában, és a Világbank meg más szekuláris szervezetek támogatásával (folytatás a II. oldalon)

Grosschmid Béni Máramarossziget szülötte (1851-1938) - az
egyik legnagyobb, iskolateremtő jogtudós, a nagyváradi jogakadémia, majd a kolozsvári és a budapesti egyetemek professzora.
A német, szászföldi eredetű család a magyar kultúrában is fontos
szerepet töltött be. Grosschmid Béni unokaöccsei Márai Sándor
író (eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik) és
Radványi Géza (született Grosschmid Géza) filmrendező, többek
között a Valahol Európában című film rendezője. Grosschmid Béni, hogy magyarsághoz való tartozását hangsúlyozza, tudományos
munkássága során egy időben a Zsögöd Benő nevet használta.
Grosschmid Béni jogi tanulmányait Nagyváradon, Budapesten és Bécsben végezte és 1872-ben Budapesten
szerzett jogtudományi doktorátust. Egy
évvel később akadémiai pályázatra leadott, öröklési jogi témájú, a kötelesrészről szóló pályamunkájáról Arany
János, az Akadémia főtitkára írta: a
„pályamunka minden tekintetben felülmúlja versenytársait. Abban található
a legtöbb mélység, eredetiség, önállóan búvárkodó s teremtő szellem, a tudomány előbbre vitelének legtöbb eleme.”
Szerencsénkre nagybátyjáról Márai
Sándor Egy polgár vallomásai című
kötetében művészi, de azért pontos portrét rögzített, „az eredeti koponyákban
gazdag magyar századvég egyik legkülönösebb észjárású” emberéről. Így
nem csak jogtudományi szövegekkel
rendelkezünk, amikor próbáljuk személyiségét megrajzolni. Márai írása nyomán megelevenedik előttünk Grosschmid Béni: „nyugtalanító észjárású ember volt. Pedagógiával nem sokat törődött, az enyém-tied határkérdései érdekelték csak, az emberek együttélésének az a végtelenül bonyolult, inkább
erkölcsi, mint jogi kérdésekből összeálló problémacsoportja, ami a magán-

jog, ami az élet…” Grosschmid Béni a
polgári jog számos területén alkotott
maradandót. „Választott tárgykörének
nemcsak mestere volt, hanem alkotója, felfedezője.”
Mint egyetemi oktató, „különös tanár volt, nem sokat törődött tanítványai buzgalmával, gyűlölte a magolókat s hamarabb és szívesebben átbocsátott a vizsgán (folytatás a II. oldalon)

Péter Károly jegyzete:

Sánta párhuzam
A hír valahogy így szólt: „Áldozataikat rabláncon tartó és rendszeresen
bántalmazó emberkereskedőket vett őrizetbe az Argeş megyei Berevoieşti községben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség.
A rajtaütéskor három felnőtt és két 10-12 év körüli kiskorú áldozatot láncra kötve találtak meg.
A rabszolgákat, akiket ételmaradékokkal etettek, koldulásra és falopásra,
háziállatok őrzésére használták, de velük takarították az udvart, mosatták ki a
ruhát is.”
Azt a mindenit! Így néz ki Románia 2016-ban? Jön, hogy ne kommentáljam az esetet, de nem bírom ki, az ujjaim máris keresik a fekete billentyűzet
fehér betűit.
Európa utolsó kannibáljai az ukránok lehettek. Ismeretes, hogy Sztálin valahogy nem csípte az ukránokat, és gondolta, hogy majd jól éhen halasztja
őket. Ennek kivitelezésére úgy begyűjtetett minden élelmiszert, hogy 1932-33
telén ebbe öt millió ember bele is halt. Az éhezők egy része azonban a kannibalizmust választotta túlélési stratégiának, s ez oly elterjedtté vált, hogy a szovjet kormány – ugye legfőbb érték az ember! – plakátokat nyomatott azzal a
szöveggel, hogy „Gyermeked megevése barbár cselekedet!”
Európa (remélem) utolsó rabszolgatartóit Ukrajnától nem mesze, Romániában tartóztatták le, békeidőben, amikor hazánk alkotmánya valahogy ekképpen ír: senkit sem lehet kínzásnak vagy bármiféle embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy kezelésnek alávetni. És mégis, nálunk lehetett,
méghozzá több éven keresztül, észrevétlenül!
Az ukránokat akkor a nemrég (1922) megalakult Szovjetúnió kényszerítette a fentebb leírt helyzetbe. A párhuzam azt mondatná velem, hogy a Romániában történteket pedig a magasztos Európai Unió tette lehetővé, de nem
mondom, leírni pedig egyszerűen nem merem. Azt azonban büszkén leírom,
hogy hazánk az Unió tagja 2007 óta. Jó úton járunk tehát, s haladunk is rajta,
mint a rák.

Lőrinczi Lóránd:

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Tusványos, Brüsszel és a Vatikán
(folytatás az I. oldalról) bizarr vetítést
rendeztek a Vatikánban az odagyűlteknek. Együtt hát az ateista, a muzulmán
és a keresztény. Miről is van itt szó
voltaképpen? És hogy jutottunk ide?
Bernard Fellay püspök, a Szent X.
Pius Papi Közösség rendfőnöke szerint
(2010) az Egyház egy viharoktól felkorbácsolt tengeren hánykolódó hajóhoz hasonlít, melyek Péter hajóját elsüllyeszteni akarják. A II. Vatikáni Zsinat óta a
hullámok mindent valami alacsonyabb
rendű felé akarnak terelni. Ami hátramarad, az egy romhalmaz, egy szellemi, lelki sivatag. Pár évvel ezelőtt pedig XVI. Benedek pápa beszélt a katolikusok „dupla mély” válságáról, idézve
Martin atyának A kiforgatott katolicizmus című interjúkötetéből: „A II. Vatikáni Zsinat óta történt változások lényege az, hogy szekularizálták az Egyházat, a katolicizmust felváltotta a humanizmus. Ennek a kulcsfigurája egyetlen lény: Lucifer. Sikeresen rásózta a
portékáját a katolikusokra.”
Ezután – az Isten előtt szívében is
leboruló – XVI. Benedek fura módon
lemondott, sokak szerint lemondatták,
mert a klasszikus vonalhoz igyekezett
visszavezetni az egyházat. Biztosat nem
tudni erről, de tény, hogy a humanista
hullámokat meglovagló Ferenc pápa már
egy változó Istent vizionál, egy olyan Istent aki nem Bíró, hanem csak szerető
(hamis szembeállítás), hangsúlyozottan
testvéreinek nevezve a muzulmánokat
és minden más vallást.
Szépre festett hamisságcsokor ez, a-

mi az Ige szempontjából elfogadhatatlan, s amelynek nyomán Ferenc pápával a szekuláris katolicizmus látszik győzedelmeskedni.
És ha valamikor, akkor most jó tudni, hogy Isten nevével sokan visszaéltek az idők során, saját céljaiknak, akaratuknak rendelve alá azt. Nincs hát
új a Nap alatt – mondja Salamon. A sötét hullám elöntötte a Péteri Rómát is,
ami rendkívűl szomorú. Mert ennek a
hullámnak bizony nincs köze Jézus véréhez, vagy a kereszthez. Csak a látszatot promoválja, a „megújító” formalitásokat, miközben alapjaiban hitehagyáshoz vezet.
Kinek is jó ez? Ki is az a felettes világmenedzser, aki mindezeket koordinálja? Jézus (János 14:30) és XVI. Benedek (Lucifer) erre a kérdésre ugyanazt a választ adja. Innen fakad napjaink
báránybőrbe öltöztetett humanizmusa.

Következtetések
Ami pedig a migránsokat illeti, a magyar miniszterelnök szerint külön kell
választani a személyt a folyamattól. A
segítségre szorulókon a keresztények
szívesen segítenek, de az egzisztenciális lehetőséggel élő tömeggel más a helyzet. Ez az elvtársak részéről pátyolgatott bevándorláshullám migráns szempontból tekintve egy remek egzisztenciális lehetőség, bevándorlásuk ennek
köszönhető. A folyamatnak csak a töredéke menekültkérdés.
Ennek ma már minden oldala evidens, akkor is, ha a figyelmet másfelé
terelő brüsszeli akták és szekuláris média homályba borítaná a kérdést. Az elvtársak lemondása tehát követelmény.
Csak az önigazolt önkény számára nem az.
Imádkozzunk hát a konzervatív katolicizmusért, és egy alapjaiban megváltozó EU-ért.
Hajrá Európa, kotródj európaizmus!
Soli Deo Gloria!
(A cikkbe foglaltak nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztőség véleményét.)

A mások emlékei
Mindenkinek vannak iskolai emlékei, az enyémek nagyon szépek, de ott vannak az apukám emlékei, bizony szörnyülködtem, mikor elmesélte őket. Ő 1920ban született, és hirtelen nem az anyanyelvén kellett tanulnia. Hogy a dolog
jól működjön, kirendeltek egy tanítónénit a hegyeken túlról, gondolták, ő majd
gatyába rázza a sok tanulatlan székely apróságot. Mivel a tanítónéni meg a
gyerekek nem ugyanazt a nyelvet beszélték, nem is nagyon értették egymást,
ezért, hogy valamilyen szintű sikert érjen el, a jó tanító pálcával tanított. Úgy
osztogatta a tenyerest, mint más a cukrot. A vége az lett, hogy a gyerekek többet sirdogáltak, mint tanultak, de semmivel nem lettek okosabbak. Ezért aztán
következő évben érkezett egy férfi tanító, aki fenekeléssel akart eredményt elérni. Az egyik legényke nagy ötlettel állt elő és egy darab báránybőrt csúsztatott a nadrágjába fájdalom ellen, s mikor a tanító rácsapott, úgy szólalt meg a
száraz bőr, mint a dob. A tanító hamar rájött, miért dobol a gyerek feneke és a
következőkben csak meztelenül álltak, vagyis hajoltak meg előtte. A pohár akkor telt meg, mikor a lelkes tanító bezárta a buta gyereket az iskolába. Vártak
a nagyszüleim egy darabig, aztán elindult nagyapám gyereket keresni, vitte magával a bicskát is, megmutatta a tanítónak, aki jól meg is nézte és többet nem
zárt be senkit.
Lehettem olyan tíz éves, mikor a szekrény aljában találtam egy iskolai ellenőrző könyvecskét. Anyanyelven volt, nem jegyek voltak benne, hanem minősítés: kitűnő, eminens..., és egy verssel kezdődött: Hiszek egy Istenben, hiszek egy... Tovább nem jutottam az olvasásban, mert anyukám elvette, aztán
úgy eltette, hogy többet nem is láttam.
- Ezt felejsd el, mondta, ezek az én emlékeim!
Sokáig gondoltam a könyvecskére, anyukám 1930-ban született, akkor hogy
tanult anyanyelven, mikor már apukám sem tanulhatott? Minden nagyon zavaros volt, kihullottak a csikó fogaim, mire mindenre rájöttem, azóta is azt szeretném, hogy közkincssé tegyük mindenki emlékeit. Nagyon fontos lehet az igazi történelem miatt.
Zinner Oláh Ágnes

Szeretsz,
rózsaszálam?
Petőfi teszi fel ezt a kérdést Reszket a bokor,
mert... című versében. A bizonyosságot keresi,
vagy csak költői játék ez? Nem tudhatjuk. Talán
nem is fontos. Végül is a vers szépsége a fontos.
Te viszont, kedves olvasóm, tudod-e, érzed-e,
s ha igen, miből érzed, hogy valaki szeret? Párod, férjed, feleséged, fiad, lányod, apád, anyád, testvéred, barátod, barátnőd,
kedvesed...
Vagy nem érzed, s éppen ez okoz esetleg problémát a kapcsolatban? Vagy
te magad sem tudod úgy megmutatni, kifejezni szeretetedet, hogy a másik is
megérezze?
Ezekre a kérdésekre is feleletet kaphatsz Gary Chapman Az öt szeretetnyelv című könyvéből. S nemcsak válaszokat találhatsz a könyvben ezekre a
kérdésekre, hanem konkrét tanácsokat is, amelyek segítségével jobbá teheted
problémás emberi kapcsolataidat.
Én magam ötvenen túl is sok újat tanultam ebből a könyvből. Többek között azt, hogy az öt szeretetnyelv a következő: elismerő szavak, minőségi idő,
ajándékozás, szívességek, testi érintés.
Egyes emberek számára az elismerő szavak a legfontosabbak, a dicséretből érzik a másik fél szeretetét.
Aki a minőségi időből érzi a szeretetet, azt várja el a társától, hogy együtt
örüljenek az egymás társaságában eltöltött időnek.
Vannak olyanok közöttünk, akik a kapott ajándékokból érzik, hogy valaki
szereti őket.
A szívességekből érzi a szeretet az, akinek öröm, ha társa végez el bizonyos
feladatokat: bevásárlást, főzést, mosást, takarítást.
A testi érintés, az ölelés, a simogatás jelenti egyes emberek számára azt,
hogy szeretik.
Aki felismeri a másik szeretetnyelvét, és azt nyújtja számára, amit az elvár,
jobbá teheti kettejük kapcsolatát. S viszonzásképpen társától ugyanezt kaphatja vissza.
Te, kedves olvasóm, felismerd-e, érted-e, érzed-e társad szeretetnyelvét?
Farkas Imre

Grosschmid Béni (1.)
(folytatás az I. oldalról) egy értelmes
embert, ha nem is tudott választ adni a
vizsgakérdésekre, mint egy biflázó jelöltet, aki hadarta a tételt mint a vízfolyás…
Nem szólt a tárgyhoz, de úgy látom, intelligens - mondta néha révedezve.”
Márai Sándor elmeséli, hogy „abban az esztendőben, mikor beiratkoztam
az első szemeszterre, ő volt a rektor a
pesti egyetemen. Egyik délelőtt jelentkeztem nála. A díszes rektori teremben
fogadott; valamilyen faragott íróasztalnál ült, kövéren és hatalmasan és – nem
tudom, miért? – úgy hatott reám, mint
VIII. Henrik angol király a Holbein festette képen. A rektori lánc lógott a nyakában, s egy asztalkendő… éppen pörköltet tízóraizott, a rektori asztalon ott
állott előtte az ízes-szagos zónapörkölt
és egy pohár sör.”
Művei közül is említsünk meg néhányat: Öröklött és szerzett vagyon (1879),
A kereskedelmi jognak különválásáról

(1883), Kereskedelmi jogunk egynémely
alapfogalmához (1884), Magánjogi tanulmányok I-II (1901).
Fő műve a több mint 1300 oldalas
Fejezetek kötelmi jogunk köréből (az I.
kötet 1898-ban, a II. kötet 1900-ban jelent meg), és amelyet komplexitása végett a tanítványok magyarázatokkal látták el (Glossza Grosschmid Béni Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez). A Fejezetekről írta Szladits Károly egyetemi tanár, Grosschmid tanítványa: „A Fejezetek örökéletű könyv,
mint minden klasszikus munka. Értékét
nem érinti a jogszabályok időszakos változása, mert értéke nem a pozitív eredményekben, hanem a módszerben van.”
- befejezés a következő lapszámban Dr. Veress Emőd
jogász, egyetemi tanár, nemzetközi
választottbíró
(ehirmondo.ro)

Játszani szeretnék... ennél
többet nem kívánhatok
Interjú Moldován Blankával, öt tételben
Három szakmai díjat is besöpörhetett az idei színházi évad
végén a szatmári Harag György
Társulat fiatal színésznője, a
nagybányai közönség által jól ismert Moldován Blanka, akivel a
Teleki Magyar Ház idei Színjátszó Táborának végén beszélgettünk elképzeléseiről.

Mozgalmas nyár a Telekiben
Minden korábbi évet felülmúlva idén öt különféle táborba hívtuk a résztvevőket, most először nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is!
Július 4-10. között hagyományos
keretmesés Kézmíves Táborunk zajlott. Ezúttal a Kacsalábon Forgó Palotába hívtuk a táborlakókat, a Tündérkirálynő otthonába, ahol a magyar népmesék számára a mesebeli dolgok készültek: az aranyerdő, ezüsterdő, rézerdő, a hamubasült pogácsák, a tulipános
ládikók, a vándorbotok, sárkányok, vándortarisznyák, a szépen szóló muzsikák, mindenjáró malmocskák… A keretmese szerint az utóbbi időben nagyon sok kívánság futott be a Tündérkirálynőhöz – még külföldről is! (repülőszőnyeg) –, így a palotában segédkező tündérek bajba kerültek: ha nem

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

Tersánszky Könyvtár
a Teleki Magyar Házban

Júliusban és augusztusban

ZÁRVA!

sikerül időre teljesíteniük a rendeléseket, nem készülhetnek el a mesék… Szerencsére néhány kőhajításnyira lakott
egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt mint a rosta lika – s még annál is eggyel több –, akik édesapjukkal
együtt elszegődtek a Tündérkirálynő
szolgálatára. S miközben segítségükkel
szép lassan elkészültek a mesekellékek,
a palota kertjében kinyílt a szerelem
tűzpiros virágja… Amikor a szegényember kifogta az aranyhalat, egyik kívánsága az volt, hogy a Tündérkirálynő feleségül menjen hozzá…
Sályi Panna és Sályi Róbert vezető
kézművesek (Szatmárnémeti) mellett
Molnár Judit (Domokos), Sápi Anna
(Sáránd), Túróczy Jurje Klára és Jurje
László (Nagybánya), Lévai József és
Márta (Szatmárnémeti), Markó Hajnal,
valamint Zulestyán Annamária, Moldován Ildikó, Várvédő Kinga, Csiki Árpád és Szigeti Gyula gondoskodtak a
40 táborlakó foglalkoztatásáról, akik a
szokott tábori rend szerint a délelőtti
intenzív munka után délutánonként kötetlenebb programokon vettek részt: népdalokat tanultak, métáztak a Klastromréten, számcsatáztak a falumúzeum öreg
házai között, sárkányt eregettek, vagy
a Kisbányai-völgyben luficsatáztak, próbálták ki vizimalmaikat – s lehettek tanúi a Tündérkirálynő és a szegényember egymásratalálásának…
Következő táboraink rendjén július
18-24. között Színjátszó Tábornak adtunk otthont, a nagybányai Moldován
Blanka (a szatmári színház jeles fiatal
színésznője) és Frumen Gergő vezetésével – utóbbi ugyancsak a Harag György
Társulat tagja. A tábor hangulatos, forgószínpados záróelőadására vasárnap
délután 17.00 órai kezdettel került sor
a Teleki Magyar Házban, a szülők és az
érdeklődő közönség jelenlétében, mind
a 28 táborlakó közreműködésével.
Augusztus 22-28. között megismételjük tavalyi nagysikerű Néptánctáborunkat (táborvezetők Kása Zsolt és
Kása Melinda Szatmárnémetiből). A
rendezvénnyel párhuzamosan zajlik Kemenceépítő Táborunk, amelybe elsősorban felnőtteket várunk, s amelynek konkrét célja egy valódi, „működő” sütőkemence megépítése a Teleki-ház udvarán. A tábor szakmai vezetője Kovács
Gábor hidegkúti kemenceépítő mester
lesz (Magyarország), az alapozásban és
a tetőfedésben Moldován Ignác építkezési vállalkozó csapata segédkezik.
Idén utolsóként augusztus 29. és
szeptember 4. között Bábos Táborra
kerül sor a Házban, Gál Orsolya bábkészítő és Demeter Ferenc bábművész
vezetésével.

1. Azonkívül, hogy nyilvánvalóan „adtál esélyt” magadnak - számítottál-e arra, hogy a nagybányai
közönségdíj és a legjobb komikus
színésznőnek járó elismerés mellett
a Társulat legkiemeltebb szakmai
díjának számító Harag György díjat is te fogod átvenni? Vagy ezt egészen meglepetésként tartogatták
a kollegáid?
– Most, ennyire a kezdet kezdetén
őszintén meglepett az, hogy ekkora
bizalmat szavaztak nekem mind a nézők, mind pedig a színház vezetősége
és a kollégáim. Ezúton meg is szeretném köszönni a nagybányai és szatmári nézőknek egyaránt az elismerést. Többen kérdezik, hogy melyik
díjnak örülök jobban, melyik a fontosabb számomra. Nincs fontossági sorrend. Nem értékesebb egyik a másiknál. A színház két legfontosabb része
– a közönség és a kollégák – megajándékozott az elismerésével. Ez fantaszikus érzés, és nagyon jóleső „pont”
annak a lapnak a végén, amit az elmúlt
évad jelentett. Augusztustól viszont
új lapon indul az új évad, így ezt a lécet, amit a díjak jelentenek, meg kell
ugrani. Megpróbálom.
2. Szakmailag felnéznek rád, elismerik a tehetségedet, s a közönség szívébe is sikerült belopnod magad, Szatmáron is, Nagybányán is ez most már nyilvánvaló. Lényegesen megkönnyíti a színészi munkát
hogy egy ilyen Társulat, egy ilyen
közönség „kötelékében” játszhatsz?
– Hogyne. Számomra nagyon fontos, hogy milyen a légkör ott ahol
dolgozom. Ezért mindenkinek tenni
kell. Nagyon jól esett, hogy bizalommal, szeretettel, érdeklődéssel fogadott
múlt szeptemberben a színház. Sokat
tanultam ebben az évben másokról és
magamról. Például eddig azt hittem,
hogy türelmes vagyok. Nos nem vagyok. És ez csak egy a tucatnyi olyan
tulajdonságaim közül, melyeken dolgoznom kellene…
3. Véletlen egymásra találás hogy
éppen Szatmárra kerültél? Vagy
egyébként is közel állt hozzád ez a
színház, ez a színházpolitika, ezek a
darabok, amelyekben úgy tűnik
megtaláltad - legalábbis jó helyen
keresgéled - színészi arcodat?
Nem tábori-jellegű nyári gyermekprogramjaink rendjén július folyamán
ismét folyamatosan működött a Nyári
Játszóház. A játszóházba Munteanu Erika, Páll Dia óvónénik, Szigeti Olga
tanítónéni és Szaniszló Emese óvónéni
várták nagy szeretettel az óvodás korú
gyermekeket.
A gróf Teleki Sándor cserkészcsapat idei Nagytáborára augusztus 5-

– 2015-ben, még egyetemistaként
zeneszerzője voltam egy előadásnak
Szatmáron, ez után ajánlotta fel nekem a színház vezetősége a lehetőséget, hogy csatlakozzak ehhez a csapathoz. Elfogadtam. Egyrészt azért, mert
rengeteg a fiatal a társulatban. Nem
csak az életkorra gondolok, hanem
egyfajta szellemi és érzelmi fiatalosságra, ami átlengi ezt a csapatot. Másrészt nyilván érzelmileg is kötődöm
ehhez a társulathoz, hiszen az ő színházukon, az ő jatékukon nőttem föl.
Érdekes azon kollégákkal együtt játszani, akikre gyerekkoromból, kamaszkoromból emlékszem. Akkor még nem
tudtam, hogy több közöm is lesz majd
a színházhoz. Akár ehhez a bizonyoshoz, akár egyáltalán A SZÍNHÁZHOZ.
4. Gondolom jó kis lelki hajtóerőt sikerült most (szinte) a kezdet
kezdetén felhalmoznod magadban
a továbblépéshez. Kell-e több, kell-e
más egy sikeres pályakezdő színésznőnek? Hogyan gondolod, hány esztendőre lesz elegendő ez a muníció?
Vannak-e nagy szerepálmaid, terveid?
– Esztendő??? Nekem hamar el
kell felejtenem a dicséretet. Sajnos a
gonosz kis lény, akit lustaságnak hívunk, pillanatok alatt ráül a vállamra
és nehezen szánja távozásra magát. A
hirtelen elismerés jön, jól esik, és gyorsan eltűnik, ha nem teszek érte. Minden új feladat lenullázza az előző dicséretet. Nincsen szerepálmom. Játszani szeretnék. Minél többet. Mindenféle műfajban és mindenféle szerepkörben. Ennél többet nem is lehet kívánni.
5. Mikor, melyik darabban láthatunk viszont legközelebb Nagybányán?
Ez még számomra is a jövő évad
titka.
Kérdezett: Dávid Lajos

14. között kerül sor, a Nagybánya-környéki hegyekben.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik eddig segítették, vagy ezután segíteni fogják nyári gyermek- és ifjúsági
programjainkat, amelyek idén sem valósulhatnának meg a Bethlen Gábor
Alap és a Communitas Alapítvány valamint az RMDSz támogatása nélkül.
(TMH)

és a két nagy közegészségügyi felmérésnek az az üzenete, hogy a mediterrán diéta igen jó hatással van az
egészségre” - mondta Licia Iacoviello,
a Neuromed molekuláris és táplálkozás-egészségügyi laboratóriumának
vezetője. (mti)

Mégsem hizlal a
tésztaevés?
A tésztaevés nem hizlal, hanem éppen az egészséges testtömegindexszel
mutat összefüggést - derült ki egy friss
olasz kutatásból. A mediterrán étrend
alapját képező kifőtt tészta jó hírét a
Molise tartománybeli Pozzilli IRCCS
Neuromed nevű intézete közegészségügyi osztályának kutatása adta vissza írta az eruekalert.org. A Nutrition and
Diabetes című szaklapban megjelent
tanulmány szerzői több mint 23 ezer
embert vizsgáltak meg, őket két nagy
közegészségügyi felméréshez toborozták, melyeket ugyanez az osztály végzett. “A résztvevők testméreteinek és
táplálkozási szokásainak elemzésekor
azt tapasztaltuk, hogy ellentétben sokak vélekedésével, a tésztaevés és a
túlsúly nem függ össze, sokkal inkább
az ellenkezője igaz: adataink alapján a
tésztafogyasztás a vékonyabb derékbőséggel, a jobb derék-csípő aránnyal
és egészségesebb testtömegindexszel
kapcsolatos” - magyarázta George Pounis, a tanulmány vezető szerzője. Sok
kutatás bizonyította, hogy a mediterrán
étrend az egyik legegészségesebb a
világon a testsúly megtartása szempontjából is. Arról azonban kevés volt
az adat, hogy milyen szerepet játszik
ebben az étrend fő összetevője, a tészta. A Neuromed kutatása ezt a hiányt
pótolja. “Elterjedt nézet, hogy a tészta
nem a megfelelő fogás annak, aki
fogyni akar. Vannak, akik száműzik is
az étrendjükből. A kutatás eredményeinek fényében elmondhatjuk, hogy
ez nem helyes. A friss tanulmánynak

Röpke örömök
VÍZSZINTES: 1. Ruhadarab! 3.
“Házasodni menj, ...” (Vörösmarty
Mihály). 14. Egyre korosabbá váló.
15. Alphonse Daudet regénye. 16. Kopottas ruhára mondhatjuk. 17. Száraz
lombszőnyeg. 18. Taszít. 19. Becézett
Erika. 20. Kutrica. 21. Használhatatlanná tesz. 23. Darab (röv.). 25. Erkölcsös. 28. Kacsafarok! 29. Ott indul!
30. Gari megnémult! 32. Antonov gépe. 33. Növényi forrázat. 35. Szekérrakomány (nép.). 37. Év (ang.). 39. Indiai szövetségi állam. 41. Az anyós
kedvence. 43. Párban elered! 44. Fátyol jelzője lehet. 46. Orosz filmszínész (Alekszej). 48. Nitrogén és neon
vj. 49. Oersted (röv.). 50. Egérbeszéd.
51. Formásan húsos. 52. Híres amerikai egyetem. 54. Mi lesz, már? 56.
Személyes névmás. 58. Páratlan Száhel! 59. Az előírás része! 60. Mielőtt!
62. A Fülöp-szigetek fővárosa. 65. Két
darab virsli! 66. E kandúr életszemléletéről regény született, Hoffmann tollából. 68. A növény része. 69. Gyeplő
(táj.). 71. ... Gees; együttes. 73. Japán

Ütközésből keletkezhettek a Mars holdjai
Az eddigi elméleteket megcáfolva
két párhuzamos kutatás azt állítja: egy
óriási aszteroida ütközött a fiatal Marsnak, és a kilökődő anyagból formálódott a Phobosz és a Deimosz. Félelem
és rettegés az úr a Mars körüli térben,
pontosabban ezt jelenti a bolygó két
holdjának neve, Phobosz és Deimosz.

A tudomány eddig úgy tartotta számon, hogy a krumpli alakú égitestek
befogott aszteroidák, de most az egyik
ezzel versengő elmélet hívei közölték:
megcáfolták a tételt. A CNRS francia
nemzeti kutatóintézet és az Aix-Marseille Egyetem csillagászai bebizonyították, hogy a két hold nem lehet befogott aszteroida. A Phobosz és a Deimosz felületi jellegzetességei arra utalnak, hogy egy kozmikus ütközés nyomán jöttek létre – állítják. Egy másik
dokumentum, melyet francia, belga és
japán kutatók jegyeznek számítógépes
szimulációval igazolta, hogy az ütközés után kilökődő anyagból megszülethetett a két égitest. A számítások szerint hatalmas karambol történt a világűrben; a Marsba egy a saját méretének
harmadát elérő bolygócsíra csapódott.
Kis méretük és szabálytalan formájuk
miatt sokáig úgy hitték, hogy csakis
aszteroidák lehetnek a holdak, de azt
nem tudták megmagyarázni, miként
nagyváros. 75. Elemi részecske. 77.
Nyílt, bizalmas. 79. Fiatal fa.
FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Móricz murija. 3.
Csodás történet. 4. Szegény, mint a
templom ... (közmondás). 5. ... refero;
Elmondom, amit hallottam. 6. Némán
tudató! 7. Részben odaönt! 8. Acidum.
9. Szándékozik. 10. Élénk szín. 11.
Bostoni lakosok! 12. Szegecs. 13. Gaboni, zambiai és ománi gkj. 17. Az Olt
latin neve. 20. Bokorban lapulnak! 22.
... King Cole; amerikai dzsesszzenész.
24. Erdélyi lelkész, tanár (Pál). 26.
Bérmentve. 27. Tiltószó. 29. Neheztelés. 31. A Bolero zeneszerzője (Maurice). 34. Előre! (ol.). 36. Titokban
eltanul. 38. Egyszerre! 40. Páros hoki!
42. ... hét léghajón; Jules Verne regénye. 45. Japán játék. 46. Előtag: kettő-.
47. Hatból kettő! 50. Harc. 53. Ausztráliai futómadár. 55. Omszk folyója.
57. Esni kezd az eső. 61. Angol filmszínész (Jeremy). 63. Gyarapodik. 64.
Zamat. 66. Előtag: közép-. 67. Párizsi
szálloda. 70. Judik ...; Karinthy Frigyes felesége. 72. Einsteinium és hidrogén vj. 74. Tellúr és urán vj. 75. Portugál, svéd és japán gkj. 76. Előtag:
fül-. 78. Szintén. 79. Cáfolni kezd! 80.
Félelem!
Szerkesztette: Csatlós János

fogta be őket csaknem szabályos körpályára a Mars. Bár a teljes folyamatot
a legkorszerűbb modellező technológiák sem tudják végigjátszani, a kutatásokban résztvevő csillagászok szerint elég bizonyítékot tudnak felmutatni arra, hogy az esemény megtörténhetett. Az aktuális szimuláció szerint az
ütközés valamikor a formálódó Mars
100-800 millió éves korában történt. A
becsapódás nyomán törmelékkorong
keletkezhetett a bolygó körül, melyben
az anyagok fajsúly szerint rendeződtek; a nehezebb elemek a felszínhez
közelebb, a könnyebbek távolabb keringtek. A belső részen egy a Phobosznál ezerszer nagyobb égitest jött létre,
de ez azóta már becsapódott a bolygóba. Néhány ezer évvel később a Marsot
nagyjából tíz kisebb és egy nagyobb
hold vehette körbe. A következő évmilliók során a törmelékkorong feloszlott, a bolygó árapály-ereje szétbontotta a nagy kísérőt és a legtöbb apró holdat. Csak a két legtávolabbi égitest maradt fent, a Phobosz és a Deimosz. A
mostani második, nemzetközi kutatás
rámutatott: a holdak anyaga nem egyezik a Marséval, valószínűleg mikrométeres részecskéjű porból állnak. Úgy
vélik, anyagukat nem későbbi kozmikus ütközések aprózták fel, hanem eleve így keletkeztek. Ez meglepően alacsony sűrűségüket is megmagyarázza.

megmaradt 14 faj pedig egy második
kihalási hullámmal tűnt el, amelyet az
aszteroida becsapódása váltott ki. A 66
millió évvel ezelőtti esemény a földi
élet csaknem felét, köztük a nem madárszerű dinoszauruszok mindegyikét
kipusztította. A kutatók szerint tehát az
őshüllők kihalásához két felmelegedési periódus is hozzájárult: az elsőt a
mai India területén végbement hatalmas vulkánkitörések, a másodikat az
aszteroida becsapódása okozta - írta a
The Guardian című brit lap internetes
oldala. Mindkét természeti katasztrófa
nyomán óriási mennyiségű por és hamu került a légkörbe, rövid távon elnyelve a napsugarakat és lehűtve a felszínt, az ugyancsak nagy mennyiségben felszabadult üvegházhatású gázok
pedig “felmelegedési periódusokat”
okoztak hosszú távon. Eredményünk
szerint tehát a késő krétakori tömeges
kihalást a vulkáni tevékenység és az
aszteroida becsapódásának ütős kombinációja okozta" – mondta Sierra Petersen, a Michigani Egyetem munkatársa.
A kutatók a korszakból származó 29
kagylós állat megkövesedett héjának
kémiai összetételét elemezve vázolták
fel a kréta kor vége és a paleogén kor
kezdete közötti 3,5 millió év hőmérséklet-változásait. A vizsgált élőlények
65,5 millió és 69 millió évvel ezelőtt
éltek az Antarktiszi-félsziget északi
csücskének egy sekély torkolatánál. A
ma már jeges kontinenst akkor még valószínűleg tűlevelű erdő borította. Petersen csapata szerint az óceán hőmérséklete nagyjából 7,8 Celsius-fokkal
nőtt a történelem egyik legnagyobb vulkánkitörését - a mai India közép-nyugati részén fekvő Dekkán-fennsík területén - követően, amely évezredeken át
tartott és mérgező gázokat juttatott a
légkörbe. Csaknem 150 ezer évvel később, nagyjából az aszteroida-becsapódás idején újabb, 1,1 Celsius-fokos
hőmérséklet-emelkedést figyeltek meg
a kutatók. Ez az új hőmérsékleti mutató közvetlen kapcsolatot mutat a vulkáni tevékenység, a becsapódás és a kihalási hullámok között, ami nem más,
mint a klímaváltozás" – mondta Petersen. (mti)

Kipusztulásuk előtt a
globális felmelegedés
tizedelte meg
a dinoszauruszokat
A 66 millió évvel ezelőtt a mexikói
Yucatán-félszigetbe csapódott aszteroida kétségtelenül szerepet játszott a dinoszauruszok eltűnésében, ám korántsem egyedüli oka volt a bolygó egyik
legsúlyosabb tömeges kihalásának – állítják amerikai kutatók a Nature Communications című folyóiratban közölt
tanulmányukban, amely szerint a becsapódás előtt és után is klímaváltozás
sújtotta a bolygót. A szakemberek szerint az egyik antarktiszi sziget 24 dinoszauruszfajából tíz már jóval a kisbolygó becsapódása előtt kipusztult, a
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HUMOR-ZSÁK

Vigyázz!!!
Lépcső!
viccfaktor.hu
- Hogy nevezik azt, amikor
egy lusta ember hasra esik Románia fővárosában?
- ???
- Bukarest.
***
Buszsofőr fia tűnődik:
- Ha van helyi érzéstelenítés, akkor van távolsági is?
***

A katonaságnál a közkatonára ráripakodik a felettese:
- Katona, menjen azonnal
a konyhára burgonyát pucolni!
- Nem mehetek, kérem, vírushordozó vagyok!
- Nem érdekel, majd más
széthordja maga helyett...
***

- Doktor úr, egy csúnya vörös folt van a nemi szervemen
- mondja a páciens.
- És ég is? - kérdezi az orvos.
- Nem tudom, még sosem
próbáltam meggyújtani…
***

Jancsi szeretkezni hívja Juliskát a temetőbe. Juliska mérgesen odaszól:
- Menj a fenébe! A múltkor
is alig tudtam lemosni a fenekemről, hogy: ,,Élt 65 évet”.
***

A rabbit 20 évi szolgálat után befizetik a hívek egy karibi
nyaralásra. Mikor megérkezik,
felmegy a szállodai szobájába
és egy pucér nőt talál az ágyán.
Azonnal odamegy a telefonhoz
és felhívja a főszervezőt:
- Mi ez a meztelen nőci itt
az ágyamon? Vedd tudomásul,
hogy nagyon mérges vagyok
rád!
A leányzó felveszi a ruháját
és elindul az ajtó felé. A rabbi
utána szól:
- Várj! Nem rád vagyok
mérges...
***
A múltkor egy üzleti útról
tértem haza repülővel, és csak
néhány utas ült a gépen. Mielőtt felszálltunk, a pilóta beszólt
a mikrofonba:
- Kedves utasaink, amint látják, elég sok szabad helyünk
van. Kérünk mindenkit, hogy
az ablakok mellett foglaljanak
helyet, hadd higyje a konkurencia, hogy teli vagyunk.
***
Kovács hamarabb ér haza a
munkából, bemegy a hálószobába, és a ruhásszekrényhez lép.
- Ne nézz be oda, ott van a
karácsonyi ajándékod! - kiált
rá a felesége ijedten.
Kovács kinyitja, benéz, és
így szól:
- Mit ne mondjak, ez a leggagyibb ajándék, amit valaha
is kaptam. Szerinted mihez
kezdjek egy félmeztelen postással?
***
A Rákosi-rendszerben zsúfolt villamoson utaznak az utasok. Két barát unatkozik, az
egyik a másiknak politikai vicceket mesél.
- Tudod, mi a különbség
Kína és Magyarország között?
- Nem - mondja a másik.
- Míg Kína a mosoly országa, addig ami itt van, az tiszta
röhej.
Egy harmadik férfi, aki mellettük áll és hallgatja a vicceket, megszólal:
- Tudja, hogy mi a különbség a villamos és maga közt ?
- Nem - mondja a férfi.
- A villamos továbbmegy,
maga pedig velem jön.
***
Az újgazdag az autójával
dicsekszik a barátjának.
- Minden automatizált. Elektromos ablak, klíma, motoros ülések. Ha pedig esne az
eső, csak megnyomom ezt a
gombot.
- Elektromos napfénytető?
- Dehogy. Ha megnyomom,
eláll az eső.
***
- Szereted az öcsikédet? kérdezik Tamástól.
- Engem nem zavar, de úgy
látom, hogy anya még nem igazán tudja, mit csináljon vele: hol becsomagolja, hol kibontja.
***
- Melyik a két legnagyobb
zsidó ünnep?
- A hanuka és a Nobel-díj
átadás.
***

Helyszínelésből vizsgázik a
rendőr.
- Hogy állapítja meg, hogy
a balesetet szenvedett ember
halott-e vagy nem? - kérdezi a
vizsgáztató.
A rendőr magától értetődő
természetességgel válaszol:
- Megnézem, hogy sírnak-e
a rokonok.
***

Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak
napolajat használt, hogy napokig hasmenésem volt tőle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke nőt. Olyan
üres volt a feje, hogy egy hétig
nem tudtam lemerülni!
***

- Nagymama, ülhetek az öledbe?
- Persze, de van még hely
itt mellettem a padon, miért
nem ülsz oda?
- Mert kiírták, hogy a pad
frissen mázolva.
***
Vidéki vendéglőben:
- Cigánypecsenye van?
- Van, de akkor nincs zene...
***

A hajóskapitány leszól a fűtőnek:
- Görbe fát tegyen a tűzre,
mert fordulunk!
Erre a fűtő visszakérdez:
- Jobbra vagy balra?
***
Két barát beszélget:
- Komám, szerinted melyik
a leghűségesebb asszonytípus?
A szőke? A fekete? A barna?
- Az ősz.

MAGAZIN

10 klasszikus, pikáns
és egzotikus gyümölcsleves
(Folytatás előző lapszámunkból) 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.

Őszibarack krémleves
(pikáns változat)
Hozzávalók: 6 őszibarack; 40 dkg
mogyoróhagyma; 1 dl félszáraz fehér
bor; 1 chili paprika; 1 babérlevél; 1-1 ág
rozmaring és kakukkfű (szárított fűszer
is jó természetesen, de friss fűszer ideális hozzá); 2 dl tejföl; kb. 5 dl őszibaracklé; 1 evőkanál vaj.
Elkészítése: Megmossuk az őszibarackot, a chilit kimagozzuk, és a hagymával együtt apróra vágjuk. Forró vajon
megfonnyasztjuk a paprikát a hagymával együtt. hozzáadunk 1/3 pohár vizet,
bort, beletesszük a fűszereket, végül az egész barackokat és néhány percig pároljuk. kivesszük a barackot, kimagozzuk, hozzáadjuk a tejfölt, az őszibaracklét és
mindezt összeturmixoljuk. Lehűtve tálaljuk.
Tipp: Ha illatosabban szeretjük, akkor tálalás előtt lehet beletenni összeaprított friss bazsalikomot és kevés kakukkfüvet.

Eper krémleves
(Urban Eve receptje)
Hozzávalók 2 adaghoz: diónyi vaj; 0,5
kg eper (vagy bármilyen más gyümölcs); 1
zacskó vaníliás cukor (bourbon, nem vanilines); 2 evőkanál porcukor (vagy több, attól
függ, mennyire édes a gyümölcsöd); csipetnyi fahéj; 2 dl tejszín; egy evőkanál keményítő (elhagyható)
Elkészítése: Kevés vajra rádobom a
megmosott, megpucolt, négybe vágott gyümölcsöt, kicsit megfuttatom őket, majd attól függően öntök alájuk egy kevés vizet,
hogy mennyi levet eresztenek. Az én epreim most sokat eresztettek, úgyhogy
nagyon keveset öntöttem csak, majd megszórtam a cukorral, csipetnyi fahéjjal
(nem akartam többet, hogy ne legyen túl gyümölcsleves-hangulata, de ha pl.
almából csinálnám, tennék bele többet, meg szegfűszeget, szerecsendiót is).
Szépen elrotyog magának egy darabig, aztán fel kell önteni a tejszínnel (lehet tej,
tejföl is, ami épp van – éljen a krémlevesek variálhatósága!), ha nagyon híg, mehet bele egy evőkanál keményítő is, de a kevés víz miatt teljesen jó volt az állaga
nélküle is. A végén botturmixszal ízlés szerint lehet homogenizálni – maradhatnak benne nagyobb darabok, vagy lehet teljesen krémes is. Az egész eper
díszítésnek mehet a tetejére.

Krémleves vegyes
gyümölcsből
Hozzávalók: fél kg friss vagy mirelit
bogyós gyümölcs (málna, szeder, áfonya, meggy, cseresznye stb.); 4 evőkanál
cukor; csipetnyi só; 2-3 db fahéj; 5 db
szegfűszeg; 1 liter gyümölcslé (meggylé a legjobb hozzá); 2 citrom leve; 2 apróra vágott, hámozott narancs; fél liter
fehérbor; fél liter víz
Sűrítéshez: 2 dl tejföl, 3 evőkanál liszt
Elkészítése: A vizet és a gyümölcslevet, a bort összekeverjük egy lábasban,
hozzáadjuk a fűszereket, a narancsot, a cukrot, a citromlevet a sót és felforraljuk.
A lisztet összekeverjük a tejföllel egy kis tálban és egy-két evőkanál forró levesalappal felhigítjuk, majd hozzáadjuk a leveshez és újraforralva besűrítjük. A végén adjuk hozzá a gyümölcsöt. Nem szükséges összeturmixolni. Ha mégis
turmixolnánk, a gyümölcs felét tegyük félre és turmixolás után adjuk ismét a
leveshez. Hűtve szervírozzuk.

Mentás áfonya krémleves
(főzés nélkül készíthető)
Hozzávalók: kb. 25 dkg áfonya; 1 doboz görög
joghurt; 1/2 csésze kókusztej; 4 friss mentalevél;
2 evőkanál méz; 1-2 teáskanál fahéj (ízlés szerint)
Higításhoz: kókusztej ízlés szerint
Elkészítése: A hozzávalókat turmixoljuk
össze, a magvakat szűrjük át. Sűrűbb krémet
kapunk; adjunk hozzá annyi kókusztejet, hogy
megkapjuk a megfelelő krémleves állagot. Hűtve,
friss mentalevelekkel tálaljuk, a tetejére cseppenthetünk görög joghurtot (vagy zsíros kókusztejet). (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 29.

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.
• Nagytételben eladó 4 éves almapálinka. 15 lej/l. Telefon: 0262-293 077
• Sürgősen szükség van AII RH negatív vérre. Kérem, értesítsenek a 0746
515 431 (Rist Mária) telefonszámon.
• A szinérváraljai Elméleti Líceum
1966-ban végzett magyar tagozatos véndiákjai folyó év augusztus 19-én, pénteken 12 órai kezdettel megtartják 50 éves érettségi találkozójukat Nagybányán, a Diáktáborok protokoll-termében, amelyre minden egyes diáktársunkat
és tanárainkat szeretettel várunk.
Visszajelzés és részletek augusztus 10-ig
a következő telefonszámon: 0761-046
228 (Simori).
GYÁSZHÍR

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.
MEGEMLÉKEZÉS
16 éve lesz július 31-én, hogy a
szeretett
PRÓGLI LAJOS
örökre eltávozott családja köréből.
Nyugalma legyen csendes. Emlékét kegyelettel megőrízzük.
A család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya,
nagymama és dédnagymama
BABÓCSI JULIANNA
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FINTEUSAN SIMEON
ALEXANDRU
80 éves korában örökre eltávozott
közülünk.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Valika, Babi és Tibi

Úgy voltál jó, ahogy voltál, / Csak
még lennél, csak még volnál! / Hogy
ki volt ő, most tudom igazán, / Mikor
már nincs, pedig hogy akarnám.
Sírodnál állok némán, köszönöm,
hogy rámtaláltál, köszönöm, hogy 50
évig velem voltál.
Egy augusztusi napon (aug. 3.) életed véget ért, bánatot hagytál rám, örökre elmentél. Emléked itt marad örökre
velem. Amíg én élek te is élsz velem.
Ismét eltelt egy év nélküled. Hihetetlen, hogy már 9 éve elmentél!
Örök álma kezdetének 9-ik évfordulóján örök szeretettel emlékezünk
HORZSA LÁSZLÓ
1930 – 2007
ny. agrármérnökre, volt felsőbányai születésű és felsővisói lakosra.
Szomorú szívvel adózunk emlékének,
felesége, gyermekei és azok családja.

Vásárosnamény
2016. augusztus 3.

Nyírbátor
2016. augusztus 10.
0747017580
CSOMA BEA

Kossuth Kiadó:

A Magyar Festészet
Mesterei
c. sorozat újabb albuma vásárolható meg a Teleki Magyar Házban!

HOLLÓSY SIMON

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!

HIRDESSEN

80 oldalon,
színes illusztrációkkal
Mindössze 30 lejért!
Keresse a
Teleki Magyar Házban!

a
Bányavidéki
Új
Szóban!

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.
BALOGH BÉLA:

1848-1849
NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
a Teleki Magyar Házban.

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

2016. július 29.

SPORT

Magyar Nagydíj: Hamilton
nyert és vezet összetettben
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton nyerte vasárnap a 31. Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A Mercedes brit pilótája ötödször győzött a Hungaroringen, ahol előtte ez még senkinek sem sikerült, és átvette a vezetést a vb-pontversenyben. Hamilton mögött az összetettben eddig az élen álló csapattársa, a pole pozícióból rajtoló német Nico Rosberg végzett a második helyen, hátránya 24 pont a címvédő
mögött. A dobogó alsó fokára a Mogyoródon két évvel ezelőtt győztes
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája állhatott fel.
A rajtnál Hamilton kiválóan helyezkedve, óriási lendülettel száguldott el
Rosberg mellett, aki két kanyar erejéig
még a második pozíciót is elveszítette
Ricciardóval szemben, de hamar viszszaelőzött. Az első kör végén Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari) volt az élen haladók sorrendje. Hamilton magabiztosan őrizte a vezető pozíciót, s körről körre igyekezett növelni
a távolságot az üldözőkhöz képest, ami
sikerült is neki, a 14. körben már Rosberggel szemben is 2.5 másodperc volt
az előnye.
Az első kerékcserékre a versenynek
ebben a szakaszában került sor: először Vettel, majd Ricciardo, a 16. körben Hamilton és Verstappen, végül a
17. körben Rosberg járt a boxban. Az
első három helyen nem változott az állás, Verstappen viszont beragadt Kimi
Räikkönen (Ferrari) mögé, így Vettel
feljött negyediknek.
Hamilton hamarosan arról panaszkodott a csapatának rádión, hogy nincs
meg a kellő sebessége, s ez rögtön észrevehető is volt, Rosberg ugyanis egy
másodpercen belülre került csapattársához képest. A helyzet azonban nem
változott, sőt Hamilton egy kicsit viszsza is szerzett az előnyből, a 32. körben
két másodperccel száguldott Rosberg
előtt. Mögöttük Ricciardo, Vettel, Verstappen volt a sorrend, a 14. helyről
rajtolt finn Kimi Räikkönen (Ferrari) pedig a jól megtervezett taktikájának köszönhetően már hatodik volt.

A 33. körben Ricciardo állt ki kerékcserére, majd csapattársa, Verstappen
következett öt körrel később. Hamilton
a 41. körben járt a futam során másodszor a boxban, egy körrel később Rosberg érkezett, de az ő kerékcseréje lassabb volt, mint márkatársáé. Hamilton
így kényelmes előnnyel vette vissza az
első helyet, Rosberg három másodperccel lemaradva követte, a harmadik helyen pedig Ricciardo száguldott. Az ekkor még csak egy kerékcserénél járó
Räikkönen negyedik, csapattársa, Vettel
ötödik Verstappen pedig hatodik volt.
Räikkönen az 51. körben tudta le a második boxkiállását, s hatodikként hajtott vissza a pályára.
Hamilton és Rosberg között hol nőtt,
hol csökkent a különbség, miközben a
Mercedes párosa „áthámozta” magát a
lekörözendő riválisokon. Tíz körrel a
leintés előtt 2.1 másodperc volt köztük.
A hajrában Rosberg közelíteni tudott
Hamiltonhoz, egyszer-egyszer egy másodpercen belülre is került, előzni azonban nem tudott, s végül meg kellett elégednie a második hellyel. Érdekesség,
hogy a 22 pilóta közül csak a brit Jenson Buttonnak (McLaren) kellett – műszaki hiba miatt – feladnia a versenyt,
így 21-en értek célba.
A 31. Magyar Nagydíj hétvégéjén
176 ezer néző járt kint a mogyoródi
pályán a Hungaroring Sport Zrt. közlése szerint, a versenyt 75 ezren követték
a helyszínen. A vb a jövő hétvégén a
Német Nagydíjjal folytatódik Hockenheimben. (MTI)

Mínusz háromra jött fel a Kolozsvári CFR
Két mérkőzés még hátra van, de egyelőre a Dinamo vezeti a hétvégén elrajtolt élvonalbeli román futballbajnokságot. Ioan Andone legénysége a bajnok Astra Giurgiu pályáján húzta be idénybeli első sikerét, a bukaresti csapat három góllal győzött a szombati meccsen.
Vasárnap este a Kolozsvári CFR is
sikerrel abszolválta első bajnoki mérkőzését, ám egy korábbi büntetés miatt
a „vasutasok” a tabella végén maradtak,
a hatpontos hendikepből maradt még
három. A bajnokságot mínusz hat ponttal kezdő marosvásárhelyi alakulat helyzete nem változott, az ASA kikapott
Medgyesen, így utolsó maradt a tabellán.
Labdarúgó Liga 1, alapszakasz

Az 1. forduló eredményei
Kolozsvári CFR–Concordia Chiajna 2–0, Medgyesi Gazmetan – Marosvásárhelyi ASA 2–1, Astra Giurgiu–Dinamo 1–4, FC Voluntari–FC Viitorul
0–1, Pandurii Tg. Jiu–CSU Craiova 2–1
Később játsszák: Steaua–CSMS Iaşi
(augusztus 31.), Temesvári Poli/Rapid/
UTA – FC Botoşani mérkőzéseket.
(maszol)

Rio 2016: 160 magyar indul az olimpián
A jelenlegi állás szerint 160 magyar sportoló indulhat a jövő
pénteken kezdődő a riói ötkarikás játékokon.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
múlt kedden arról számolt be, hogy 158
sportoló nevezését küldte el a szervezőknek, de pénteken kiderült, hogy bővült a versenyzői küldöttség, mivel az
úszó Horváth Dávid szabadkártyát kapott a nemzetközi szövetségtől (FINA),
majd hétfőn a nyíltvízi Olasz Anna is
részvételi jogot kapott.
Az indulói lista alapján 21 sportágban 94 férfi és 66 női sportoló képviseli majd a magyar színeket. Négy éve
157 fős csapat utazott Londonba. A
sportszakemberekkel - sportági csapatvezetéssel, edzőkkel, orvosokkal, maszszőrökkel, technikai személyzettel, a
delegáció vezetésével és a csapatiroda
tagjaival - együtt ez a szám a háromszázat is meghaladja.
„A MOB 294 főt utaztat, ehhez a
szövetségek saját költségen még 25-30

sportszakember utaztatását finanszírozzák, természetesen a MOB koordinálása mellett” - mondta Fábián László csapatvezető.
A magyarok Rióban 21 sportágban,
asztaliteniszben, atlétikában, birkózásban, evezésben, cselgáncsban, kajak-kenuban, hegyikerékpárban, műugrásban,
ökölvívásban, öttusában, súlyemelésben,
sportlövészetben, teniszben, tornában,
tollaslabdában, triatlonban, úszásban
(medencés és nyíltvízi), vitorlázásban,
szörfben, vízilabdában és vívásban versenyeznek.
A csapatvezetés és a csapatiroda néhány tagja már a hétvégén elutazott Rióba, hogy előkészítse a delegációk fogadását, szállását. A csapat jelentős része július 30-án indul közvetlen chartergéppel.
(MTI)

Nézőként hívták Rióba az atlétát, akinek férje
kirobbantotta a doppingbotrányt
Visszautasította a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) meghívását és szurkolóként nem utazik a riói ötkarikás játékokra az orosz Julija Sztyepanova, akinek férje, Vitalij 2014-ben egy német televíziós csatornának nyilatkozott az országban folyó szervezett doppingolásról.
A futó egyben az olimpiai indulását megakadályozó vasárnapi döntés
felülvizsgálatát kérte a NOB-tól.
A NOB vasárnap döntött úgy, hogy
az atléta - szolgálatai ellenére - nem felel meg az etikai követelményeknek, így
semleges résztvevőként sem indulhat az
olimpián, ugyanakkor meghívta a házaspárt az ötkarikás játékokra.
„Soha nem az volt a szándékunk,
hogy szurkolóként kapjunk meghívást
Rióba” - írta a házaspár a NOB általános igazgatójának, Christophe de Keppernek címzett hétfői levelében, reagálva a NOB vasárnapi határozatára. „Tisztelettel visszautasítjuk a meghívást szurkolóként, egyúttal azt kérjük, adják meg
Julijának a tisztességes bánásmódot, amit megérdemel.”
Sztyepanováék egyben az eltiltás
felülvizsgálatát is kérték a NOB-tól, mint
írták, a szervezet döntése „igazságtalan,
rossz és hamis állításokon alapul”.
A 800-as futó Sztyepanovát – aki
márciusban közölte, hogy nem orosz
színekben szeretne indulni az olimpián
– 2013 februárjában kétéves eltiltással
sújtották, mivel a doppingellenőrzésnél
a biológiai útlevelében rögzítettektől
eltérő adatokat kaptak. Eredményeit

2011 márciusáig visszamenőleg törölték, így a 2011-es fedettpályás Eb-n
szerzett második helyét is.
Férje, Vitalij Sztyepanov az Orosz
Antidopping Csoport munkatársa volt és
2014-ben egy német tévéstábnak nyilatkozott az Oroszországban, valamint az
orosz atlétikában zajló szisztematikus
doppingolásról. A pár és kisfiuk ezt követően, 2014 decemberében Németországba költözött, majd tavaly novemberben Kanadában kért menekültstátust.
A doppingbotrány nyomán a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) a
hónap elején kitiltotta az orosz versenyzőket az olimpiáról, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pedig csütörtökön
elutasította a 68 érintett fellebbezését.
Akkor még úgy hírlett, hogy Sztyepanova - aki külön engedéllyel elindult a
hónap elején az amszterdami Eb-n - semlegesként rajthoz állhat Rióban.
(Sport365)
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