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ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei
mag yar hetilap

Felszerelt szerkesztőség, mű kö -
dő képes nyomda, lap- és könyv ki a -
dási engedély, kiépített lap ter jesz -
tői hálózat, előnyös szék hely bér let.
Vállalkozók, magán be fek te tők, 

egyesületek, politikai a la ku -
latok ér deklődésére szá mí tunk

az újság tovább mű köd te té se
érdekében.

RÉSZLETEK A

SZERKESZTŐSÉGBEN.

SZENT ISTVÁN 
NAPOK
2014

A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébánia főszer ve zé -
sében SZENT ISTVÁN NAPOK– ra 
kerül sor városunkban.

A tervezett pro gram:

Augusztus 13., 19.00 óra
– Orgonaest (Balaskó Balázs)
Augusztus 14., 19.00 óra
– Quar tet (Profcafé Stings)
Augusztus 15., 19.00 óra
– Orgonaest (Odongto Ber na -

det te)
Augusztus 15., 20.00 óra
– Szent István Est a Vinkli ven -

déglőben (az orgonaest után)
Augusztus 17., 19.00 óra
– Szent István búcsú – Ünnepi

szentmise
Augusztus 18., 17.00 óra
– Szavalóverseny / Énekverseny
Jelentkezni lehet Czol Ernőnél:
tel: 0763-373541
e-mail: orgel_e@ya hoo.com
Augusztus 19., 20.00 óra
– a Torpedó együttes szabadtéri

koncertje
Augusztus 20., 20.00 óra
– a Schola Rivulina Énekkar Szent

István Napi szabadtéri koncertje
Augusztus 21., 17.30 óra
– az Újpesti Művészek Tár sa sá -

gának ünnepi tárlata, zárófogadás a
Teleki  Ma gyar Házban

TÁRSSZERVEZŐK: a nagy -
bá nyai RMDSz Új Fejezet csoport -
ja, a  Máramarosi Mag yar Vállal ko -
zók Egyesülete, Teleki Mag yar Ház.

Szeretettel várjuk!

Csík Zenekar és Bi kini
együttes a Főtér Fesztiválon
Idén a szervezők a lelkes támogatókkal együtt két neves ma gyar -

országi zenekar fellépésével szeretnék örvendeztetni a nagybányai és
kör nyékbeli közönséget. 

A Kossuth-díjas Csík Zenekar az el -
múlt évek mag yar kulturtörténeti jele -
né nek kiemelkedő együttese, a népze -
ne mesés és igényes feldolgozói, a han -
gulatos és egyben fájdalmas zenei világ 
népszerű követői és alkotói. A „Most
múlik pontosan” című Quimby feldol -
go zás hozta meg a széleskörű nép sze -
rű séget a zenekar számára, de tarso lyuk -
ban 25 évnyi dal és érzelmes alkotás ta -
lálható. Önmagukról így vallanak:

„Negyed évszázada, hogy a mag yar 
népzenei élet egyik lelkesen tanuló, tu -
dását szeretettel továbbadó, bátran igé -
nyesen alkotó, elismerten népszerű e gyüt -
tese a Csík zenekar. Ahogyan a sze re -
lem is tud gyönyörű ugyanakkor gyöt -
relmes lenni, úgy a népzene sze re te té -
ben eltelt 25 év is tudott göröngyös út -
ra vinni, illetve egekig felemelő bol dog -
ságot adni. Kívánom mindazoknak, akik
kíváncsian figyelemmel kísérik a mun -
kánkat, hogy még sokáig leljenek örö -
met koncertjeinken az általunk játszott
dallamok hallgatásában. Ezzel magun k -
nak is kívánom ezt, hiszen hosszú ideig 
szeretnénk még mosolygó szemű, bol -
dog, meghatott arcokat látva játszani,
tudva, hogy van kinek muzsikáljunk.”

A legendás Bi kini
együttes, a mag yar rock
időtálló zenekara

Németh Alajos zeneszerző-basszus -
gitáros 1982-ben hozta létre a Bi kini e -
gyüttest Nagy Feróval, az akkor épp
nem működő Beatrice frontemberével. 
Két albumot készítettek ebben a fel ál -
lásban – olyan lemezeket, amelyek a

mai napig komoly értéket képviselnek
a mag yar könnyűzenében.

A Bi kini igazi sikertörténete azon ban
1985-ben indult el, amikor D. Nagy La -
jos énekes csatlakozott a zenekarhoz.
A két év múlva megjelent, Mondd el cí -
mű al bum több mint háromszázezer pél -
dányban kelt el! Az együttes sorra ké -
szítette lemezeit, rajtuk örökké élő da -
lok kal.

A zenészek idejük kisebb részét töl -
tötték stúdióban, a Bi kini ugyanis első -
sorban koncertező zenekar. A megszám -
lálhatatlanul sok fellépés szinte mind e -
gyike telt ház, gyakran több tízezer em -
ber előtt zajlott. A legemlékezetesebb
koncertekre közvetlenül a romániai for -
radalom után, Temesváron került sor: a 
Bi kini elsőként lépett fel Erdélyben a
mag yar együttesek közül, hihetetlenül
forró hangulatban.

Nagybányán már járt a zenekar, de
kültéri koncertre csak most nyílik al ka -
lom, ahol a 80-as, 90-es évek nagy slá -
gereit együtt énekelhetjük velük: Adj
helyet magad mellett, Mielőtt elme gyek,
Fagyi, Részegen ki visz majd haza, Ha
volna még időm, Közeli helyeken, Meg -
üssem vagy ne üssem, Nehéz a dolga a
katonának stb.

Megijedt a kormány
a romániai autósok

haragjától
Kikerült az adótörvénykönyvet mó -

dosító tervezetből a gépjárműadó meg -
emelése, a nem lakás célú ingatlanok a -
dójának jelentősen növelése azonban
maradt. A kormány tagjai szerdai ü lé -
sükön tárgyalták első olvasatban a ter -
vezetet. A pénzügyminisztérium hon -
lapján korábban megjelent változat sze -
rint mintegy két és félszeresére emel -
kedett volna a gépkocsiadó.

Ez a módosítás már nem szerepelt a
minisztereknek szétosztott tervezet ben.
Megmaradt azonban az az előírás, a -
mely az épület értékének 0,1 szá za lé ká -
ról 2 százalékra emeli a nem lakás célú
ingatlanok adóját. Nem került ki a ter -
vezetből az sem, hogy 2015-től az ön -
kormányzatok igazítják háromévente
az inflációhoz az ingatlanadót, és „a te -
le pülés jellemzőinek függvényében”
akár 50 százalékkal is megemelhetik a
szintjét.

Mint ismert, korábban a minisz ter -
el nök felszólította a pénzügyminisz té ri -
umot, hogy vonja vissza honlapjáról a
tervezetet. Arra hivatkozott, hogy köz -
vitára bocsátása előtt a kormányban is
meg szeretné vitatni. (maszol.ro)

Bemutatták az első
székely bélyeget

Bemutatták szerdán az első székely
bélyeget, amelyen Csíksomlyóhoz kö -
tődő és székely nemzeti motívumok lát -
hatók. A bélyegek a kibocsátó ország
vagy nemzeti közösség kulturális név -
je gyei. Az első székely bélyeg üzenete
az, hogy Székelyföld autonómiát sze -
ret ne – hangsúlyozta Szász Jenő, a Szé -
kelyudvarhelyért Alapítvány alapító el -
nöke, amelynek megbízásából készült
emlékívre és levélzáró bélyegre Csík -
somlyóhoz kötődő motívumok, a Ma -
donna és gyermeke, valamint székely
nemzeti motívumok kerültek Baticz Bar -
nabás tervezésében. (erdely.ma, MTI)

Máramarossziget

Újra lesz nyári
tábor a Hollósy
Mag yar Házban

IDŐPONT:
– augusztus 4-8 között na gyok -

nak (4. osztálytól fölfelé),
– augusztus 11-15 között ovi sok -

nak és kisiskolásoknak
Lesz néptánc, furulyaoktatás, ol -

vasás és kézműveskedés.
Részvételi díj: egy főre 70 lej,

testvéreknek 120 lej. A gyermekek
ebédet is kapnak.

Jelentkezni lehet Zahoránszki Bri -
gittánál a 0751 138318-as telefon -
számon.
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A Máramaros megyei EMNT nagy -
bá nyai irodájában fo lya ma tosan, in gye -
ne sen segítenek az ál lampolgársági ké -
rel mek ki töltésé ben, a ma g yar állam -
pol gár ság hoz szükséges i ratok össze -
állításában. Az iro dában lehetőség van
Ma gyar Igazolvány, Pedagógus- és 
Di ák Iga zolvány i gény lésére is.

A nagybányai irodában - Thö köly
utca (Mi nerilor) 7. szám a latt, hét fő től 

péntekig 9-16 óra között -, csak úgy
mint az EMNT- EMNP felső bá nyai i ro -
dájá ban (Felsőbánya, P-ţa Li bertaţii u.,
2A. szám, hétfőtől pén tekig 19.00- 20.00
óra kö zött) a fel so roltak mel lett min den
érdeklődőnek segítenek a ma gyar or -
szági vá lasz tási re giszt rá cióval kap cso -
latban, a választási névjegy zék be va -
ló fel vé tel kérelmének kitöltésében is.

Minden más, a mag yar állam -
polgársággal és közü gyeink kel kap -
csolatos kérdésben ke res sék fel bi -
zalommal az EMNT- EMNP nagy -
bá nyai és felső bá nyai irodáit.

Elérhetőségeink: 0262-212.040; 0768-
 193.576; e-mail: maramaros@emnt.org.

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

A 2014-es évi Szent István Napok
rendezvénysorozat keretében

a nagybányai RMDSz ÚJ FEJEZET csoport szervezésében,
a  MÁRAMAROSI MAG YAR VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

fővédnökségével valamint
a SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA társszervezésében

idén is sor kerül a zenés,
hungarikum-est megrendezésére

Szent István-est
címmel, 2014. augusztus 15-én, pénteken, a régi főtéri (volt) Vinkli étte -

rem ben. Az idei est műsorából:
– komolyzene
– népzene
– a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeinek operettelőadása és

minden idők legjobb mag yar tánczenéje.

Részvételi díj 85 lej/fő.

Érdeklődni, belépőt ígényelni lehet a nagybányai RMDSz székházban
(Fel sőbányai u., 1. sz.), a Vállalkozók Egyesületének irodájában (Unirii su -
gárút, 16. sz., 29-es iroda, tel.: 0722-356.724), valamint a Foto Plus üzletben 
(Gold Plaza, földszint). Email címeink: nagybanya.ujfejezet@rmdsz.ro, of -
fice@mavasz.ro. MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Segítse téglajegy vásárlásával a Teleki 
Mag yar Ház részleges felújítását!

Javában folyik a Teleki Mag yar Ház részleges felújítása és a kez demé nye -
zést segítő téglajegyek árusítása! A legsürgetőbb mun kálatok elvégzését a
Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erő for rások Mi nisz tériuma összesen
több mint 5 millió forintos támogatása is segíti, mind ez a zon ban csak a ki seb -
bik épület utcai homlokzatának és a nagyobbik épület tető szer kezetének
felú jí tását teszi szűkösen lehetővé. Ahhoz, hogy mielőbb teljesen felújít has -
suk a fő hom lokzatot, eseleg az udvari homlokzaton esedékes javításokat is el -
végezhessük, illetve egy vizesblokkot is kialakíthassunk az é pületben, a
nagy bányai és Nagy bánya-környéki ma g yar közösség, közel és távol élő ba -
rá taink segítségére is szükség van.

Neves képzőművészek közül többen a kezdeményezés mellé álltak.
KÁSA DÁVID nagybányai szobrászművész egy szép márványszobrát aján -
lot ta a Teleki Mag yar Ház javára, BITAY ZOLTÁN, DUDÁS GYULA, KO -
VÁCS BERTALAN, SZÁNTÓ ANDREÁSZ, GYŐRI KINGA, KOND -
RÁK MATYIKÓ MARGIT nagybányai festőművészek, DINYÉS LÁSZLÓ 
budapesti szobrászművész, valamint VASSY ERZSÉBET nagyváradi, BOAR
SZILVIA máramarosszigeti, DEBREI ÉVA karácsondi (M.o.), és MU RÁDIN
LOVÁSZ NOÉMI kolozsvári festőművészek egy vagy több alko tá su kat kí -
nál ták a majdani sorsolás, illetve a tervezett jótékonysági aukció cél ja ira!

Téglajegyeket 10 LEJES (egyszerű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100 le -
jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyémánt) címletekben lehet vásárolni. Egy arany téglajegy megvásárlása hoz -
závetőlegesen 1 négyzetméter homlokzat helyreállítását teszi lehetővé.

Legújabb adományok: Asztalos Gábor és Szilvia – 300 lej (arany), Név
nélkül – 100 lej (ezüst), Fazekas Magdolna – 50 lej (bronz), Kemény Zoltán és
családja – 50 lej (bronz), Zeleznik Erika – 30 lej (3 db. egyszerű), Adamcsik
Ani kó – 100 lej (ezüst), Vălu Mihai – 100 lej (ezüst), Várvédő Zsolt – 300 lej (3 db.
ezüst), P.T. – 50 lej – (bronz), Román Renáta, Szamosardó – 100 lej (ezüst),
Buty ka Ida – 50 lej (bronz), Név nélkül – 20 lej (2 db. egyszerű), Forgács csa lád
– 200 lej (2 db. ezüst), Krisztus Király Plébánia – 100 lej (ezüst), Olajos Ro -
land – 300 lej (arany), Név nélkül – 100 lej (ezüst), Tim Ottó – 100 lej (ezüst),
Tim Márta – 100 lej (ezüst), Győrffy Margit – 10 lej (egyszerű), Lakóczy Éva – 
20 lej (2 db. egyszerű), Kishegyi Balázs és Csilla – 300 lej (arany), Varga Bé -
la, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Tenger Iván, Bu da pest – 300 lej (a rany),
Szaniszló József és Zsuzsa – 100 euró és 50 lej (gyémánt), Méhes Éva – 200 lej
(2 db. ezüst). A gróf Teleki Sándor cserkészcsapat tagjai és cser kész- szülők köz -
mun ká val segítettek! Eddig összegyűlt támogatás: 6750 lej és 150 euró.

A befizetéseket személyesen a Ház irodájában, illetve banki utalással
lehet intézni. Bankszámlaszámunk: Societatea Centrul Cul tural Teleki Sán -
dor, RO87-RNCB-0182-0341-2120-0001 (RON), RO60-RNCB-0182- 0341-
 2120-0002 (EUR), RO06-RNCB-0182-0341-2120-0004 (HUF), SWIFT/BIC:
RNCB ROBU. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a következőt: „Tég -
lajegy/név/a megváltott címlet neve” (pl: „Teglajegy/Nagy Pista/arany”). A
pos tai címet, ahová a téglajegyet küldhetjük a dludovicus@gmail.com elek tro -
nikus címre kell elküldeni. KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Egyházi hírek
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségből helyezték nyu ga -
lomra Czompa Katalin Éva  asszony -
testvérünket aki 72 évesen hunyt el, va -
lamint Szilágyi Ferenc testvérünket, a -
kit 65 évesen szólított magához az Úr .
Mindkettőjüket a Nagybányai Tana to rio
temetőbe kísértük. Nyugodjanak békében.

* Vasárnap 12 órától unitárius isten -
tisztelet lesz az evangélikus templomban! 

* Krisztus Király Plébánia:
– Német nyelvórák júliusban és au -

gusztusban! Hétfőn: német-mag yar 17.30-
 18.30, szerdán: német-román 17.30- 18.30.
A tanfolyamot Komlósi Lajos tanár úr
vezeti. Hozzájárulás: óránként 5 RON.

– Július 14-20 között NYÁRI CSO -
PORT – Egy héten keresztül, minden
du.16-21 óra között szeretettel hívjuk és
várjuk a hittanosokat egy játékkal, imá -
val, énekekkel teli foglalkozásra. A napot
közös vacsorával zárjuk.

– Július 21-én kezdődnek a mag yar 
nyelvórák. Két héten keresztül dél e lőtt
10-től 13 óráig Selek Vanda tanító néni 
foglalkozik a gyerekekkel.

– Aug. 10-14 között HIT TA NOS
TÁBOR Szatmárhegyen. Indu lás vasár -
nap du. 3-kor a plébániáról. Ha za érke zés
csütörtökön a déli órákban. Kér jük a szü -
lőket, időben szerezzék be a szükséges or -
vosi igazolást! Hozzá já rulás 80 RON.

Szeretettel megkérünk minden -
kit, hogy szervezés szem pont já ból i -
ratkozzanak fel a programokra!



2014. július 18.HETIRENDEN

Szinérváralja

Bibliahét, kiállítás-megnyitóval
és bográcsolással

(BÚSz-beszámoló) Július 7-11. között Vakációs Bibliahetet tar -
tottak Szinérváralján. A református egyházközség által szervezett
esemény, akárcsak a korábbi évek hasonló rendezvényei, messze túl -
mutatott önmagán. A különféle, jellemzően bibliaheti tevé keny sé -
gek, programok mellett, a jelenlévők többek között Dudás Gyula
festménykiállításának a megnyitóján is részt vehettek.

Elég csak annyit mondanom, hogy
négy felekezetből napi 48 résztvevő volt
jelen az eseményeken, így nem szük -
séges különösebben ecsetelnem, mi cso -
da nyüzsgés volt a parókián, a közös sé -
gi házban és a tágas udvaron. A gyer -
meksereggel szemben Huszár László
tisz teletes és neje, Annamária tartották 

a frontot, az érdekesebbnél érdekesebb 
programok segítségével. Egyebek mel -
lett bibliai történeteket dolgoztak fel, kéz -
műves foglalkozásokba vonták be a gye -
rekeket. Ez utóbbi tevékenység sikerét
az utolsó vámfalusi fazekas, Istvánfy Gé -
za jelenléte szavatolta, aki cserép kor -
sókat készített, amiket utólag a gye re -
kek kifestettek, díszítettek.

Július 13-án, vasárnap Családnappá 
nőtte ki magát a rendezvény, mely al -
kalomból a táborozók bemutatták szü -
leiknek, nagyszüleiknek a tanultakat,
megm utatták a nagy szeretettel és ü -
gyes séggel ké szí tett kézműves tár gya -
kat.

Az ünnepi istentiszteleten Huszár
László tiszteletes igehirdetésében a Noé -
történettel példálózott. Egyebek mel lett
elmondta, hogy Noé családjának a pap -
ja tudott lenni, ezt pedig kizárólag sze -
retettel érte el... A bárka sokáig épült,
így bárki felkerülhetett volna rá, aki -
nek elég hite lett volna, az akkori em be -
rek azonban a maguk kicsinyességével
inkább nézték elmebetegnek Noét, mint
megmentőnek. Ugyanakkor a tiszte le -
tes hangsúlyozta: a bárka a mában Jé -
zus Krisztus személye, aki által kell ne -
künk megtartatnunk. A Noé-történet ta -
nulsága, üzenete ily módon a ma em -
bere számára is beszédes.

A Családnap keretében került sor
Dudás Gyula festőművész kiál lítá sá nak
a megnyitójára. A festőművész életét
és tevékenységét Huszár László tiszte -
letes ismertette, aki maga is lelkes ér -
tője és hódolója a festészetnek.

A mostani volt a harmadik közös sé -
gi alkalom, amelyhez ilyen jellegű prog -
rampont is kapcsolódott. Első évben a
szinérváraljai születésű Incze János Dés
festményeit tekinthették meg az ér dek -
lődők, tavaly kulturális műsort tűztek
programra, most pedig a szinérváraljai
szakmai kötődésekkel rendelkező Du -
dás Gyula festőművész alkotásait cso -
dálhatták meg a jelenlévők.

A közösségi, vagy, ha úgy tetszik, a
felekezeti házban mintegy 30, külön -
féle stílusjegyeket hordozó festményt
állított ki a művész, a legkorábbi al ko -
tás 1991-es keltezésű, de idén készült
képek is a falra kerültek. A festő mű -
vész előbb említett szinérváraljai kötő -
déseiről tudni kell, hogy Dudás Gyula
évfolyamtársa volt a sajnos már az égi
festőtelepre költözött Gyerkó-Pákey Má -
riának, akivel 1976-ban közös kiál lí -
tást is szervezett. Pákey-Gyerkó Mária 
alkotásait a Mag yar Reformátusok Ne -
gyedik Világtalálkozója alkalmával mu -
tatták be a váraljai közönségnek, most

pedig a Mag yar Reformátusok Hetedik 
Világtalálkozójának évében Dudás Gyu -
la festményei kerültek sorra.

Dudás Gyulát nem kell bemu tat nom
lapunk olvasóinak, hiszen közismert sze -
mélyiségről van szó. Talán csak annyit
jegyeznék meg, hogy apja tiltása elle -
nére választotta a festőművészi pályát,

s munkái tanúsítják, nem döntött rosszul. 
Az eltelt évek folyamán nem csak a
szakma elismerését vívta ki határon in -
nen és határon túl, hanem a tárlat lá to -
gatókét is. Mi sem bizonyítja ezt job ban,
mint az, hogy Szinérváralján is több
mint százan voltak jelen a kiállítás- meg -
nyitón. A hangulat is jó volt, ami aztán
a kiállítást követő bográcsolás során
csak fokozódott. Huszár László egy mí -
vesen megmunkált korsóval ajándé koz -
ta meg a Mestert, aki egy festménnyel
viszonozta a szíves vendéglátást.

Dudás Gyula festményeiből nyílt tár -
lat egy hó nap ig látható a szinérváraljai
református gyülekezeti házban.

Az ünnepi hangulat csak fokozódott 
a kiállítás-megnyitót követő közös bog -
rácsozás során. A fiatal és lelkes sza -
kácsok, akiket Czompa Tivadar „ve zé -
nyelt”, igazán remek gulyást főztek, ezt
magam is tanúsíthatom. S ha igaz az a
megállapítás, hogy a mag yar em ber sze -
reti a gyomrát, bizton állíthatom, ez a
programpont is remekül hozzájárult a
szinérváraljai mag yar közösség össze -
kovácsolásához. Akárcsak a különféle
csoportjátékok, amelyekbe szinte min -
denki bekapcsolódott.

A rendezvénysorozat záróak kord ja -
ként több gyermek, a tiszteletesék kí -
sé retével, ellátogatott a szatmárnémeti
aquaparkba is, hogy még emlé keze te -
sebbé tegyék a hit, a szeretet, a szel le -
mi építkezés és a jókedv jegyében el -
telt hetet.

Tamási At tila

Dudás Gyula festőművész

A Misztótfalui Református
Egy házközség köszönetét fe -
jezi ki a Communitas Ala pít -
ványnak a Bib lia táborhoz és a
Misztótfalusi Kis Miklós Gyűj -
temény műkö dé se és infra struk -
turális fejlesztése című prog -
ramokhoz nyújtott tá mo gatá s ért.

A hátrányos
helyzetűeket

segítik
vállalkozás

elindításában
Vállalkozás indításához biz -

tosít támogatást az állam a hát -
rányos helyzetű családoknak, il -
letve magánszemélyeknek, a kik
legkevesebb 50 ezer eurós fi nan -
szírozást igényelhetnek a pro -
jekt keretében – jelentette be hét -
végén, Kolozsváron Aurelia Cris -
tea társadalmi párbeszédért fe -
lelős tárca nélküli miniszter. 

Mint kifejtette: az Európai Unió a
humánerőforrás-fejlesztési operatív 
prog ramján keresztül 200 millió eu -
rós támogatást utalt ki a 2014– 2020-as 
költségvetési időszakra.

Az összegből egyebek mellett ro -
ma nemzetiségűek, kettőnél több gyer -
meket nevelő, szerény jövedelmű vagy
csonka családok, valamint fogya té kos
személyek kaphatnak finanszírozást,
amelyből saját vállalkozást indít hat -
nak.

„Az uniós támogatás lehetőséget
ad arra, hogy a hátrányos helyzetű
családok, illetve személyek, akik je len -
leg szociális juttatásból élnek, beil -
lesz kedjenek a társadalomba, és adó -
fizető állampolgárokká váljanak” – fo -
galmazott a miniszter. A programra
június 28. és augusztus 11. között le -
het jelentkezni, Aurelia Cristea el mon -
dása szerint pedig a finanszírozási szer -
ződéseket civil szervezetek, a tár sa dal -
mi jellegű szolgáltatást nyújtó intéz -
mények és helyi önkormányzatok is
megköthetik.

(Kőrössy Andrea - Krónika)
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Az utolsó felsőbányai patkoló kovács
Amikor több mint ötven éve, főként ősszel a Gu ti -

nului utcai öreg házunk udvarán álltam, a keleti szél 
üllő csengését, perzselt pata szagát sodorta felém a
közeli kovácsműhelyből.

Ezt a műhelyt Máriás Mihály építette több mint
száz évvel ezelőtt. Halála után Máriás György, a fia
folytatta az ősi mesterséget.

A múlt század közepéig a lópatkolás jól jöve del -
mező mesterség volt. Erre utal egy mag yar köz mon -
dás is: Szurtos kovács, fényes garas (régi fémpénz),
azaz sok piszokkal jár ez a mesterség, de a ko vács -
nak és családjának  van mit aprítani a tejbe.

Máriás György jövedelmét kerék- és szekér gyár -
tással, illetve azok javításával is gyarapította.

Gyuri bácsi gyógyította, ápolta a lovakat. Kita -
ka rította a szájukat, kihúzta beteg fogukat, vért e resz -
tett belőlük, hogy csökkentse vérnyomásukat. A fog -
orvosoktól nem csábította el pácienseiket, mert fo -
gó ival soha nem húzta ki emberek fogait. Ha valaki
arra kérte őt, hogy szabadítsa meg a fájós fogától, a
következő közmondást idézte neki: A suszter ma rad -
jon  a kaptafájánál.

A múlt század ötvenes éveinek közepétől egyre rit -
kábban táncoltak a szikrák a kovácsműhely tűz he lyén,
mert a mezőgazdaság, a közlekedés gépesítése miatt 
csökkent az igásállatként használt lovak száma. Gyu -
ri bácsi jövedelme is megcsappant, ezért a hatvanas 
évek elejétől, a Józsa Béla Bányaüzemben ko vács -
ként dolgozott, hogy népes családjának tisztes meg -
él hetést biztosíthasson. Miután hazajött a mun ká -

ból, rövid pihenés után a műhelyébe sietett.
Kevés szabad idejében egyetlen felsőbányai lab -

darúgó mérkőzést sem mulasztott el.
- Amikor 1954-ben Gyuri, az egyetlen fiúgyer me -

künk megszületett, Pap Traian, a szülészet orvosa a
labdarúgópálya lelátójára küldött valakit, mert tud -
ta, hogy a férjem ott szívvel-lélekkel bíztatja csa pa -
tát - emlékezik vissza  mosolyogva mankóval járó 89 
éves özvegye.

Gyakran mondogatta Máriás György, hogy egy
kovács nem kovács, hiszen a kovácsműhelyben leg -
a lább két em ber szükséges a jó munkához. Hálát a -
dott Istennek, amikor fia arra kérte, hogy avassa be
mestersége titkaiba őt.

Leszerelése után a fiatal Gyuri nemcsak laka tos -
ként kereste a kenyerét, hanem édesapja jobbkeze is
volt.

- Ezt a testi erőt, kézügyességet, figyelmet, tü rel -
met igénylő mesterséget azért is választottam, mert
szeretem az okos, hűséges lovakat. Bár édesapámat
és engem néha megrúgdostak, a sérülések nem hagy -
tak maradandó nyomokat a lábunkon. Szikrák gyak -
ran pattantak a szemünkbe, de ezt egy kis kenőccsel
ma gunk gyógyítottuk - magyarázza Máriás György.

Amikor kinyitja a műhely több mint százéves nyi -
korgó ajtaját, füstszag csapja meg az orromat. Bár
Gyuri négy éve patkolt utoljára lovat, a falakba és a
gerendás mennyezetbe beivódott füst még nem tűnt el.

A kovácsmester büszkén mutatja nekem a tölgy -
fa törzsből készült henger alakú 100 éves tőkét, a me -

lyen az üllőt rögzítették, az 1907-ből származó fúj ta -
tót, a szintén nagyon régi fúrókat, reszelőket, kala -
pá csokat és fogókat.

- Ezt a műhelyt soha nem bontom le. Ha ezt meg -
tenném, édesapám megfordulna a sírjában - je gyez -
te meg az utolsó felsőbányai patkoló kovács.

Amikor elbúcsúztam tőle, arra gondoltam, hogy ezt
a műhelyt a városi tanács támogatásával egy ősi mes -
terség múzeumává alakíthatnák át. 

Boczor József

Kolozsváron is megsütik a
Magyarok Kenyerét 

Idéntől Kolozsvár is részt vesz abban a programban, amely ál -
tal a pécsi városvezetés kezdeményezésére magyarországi és ha tá -
ron kívüli magyarlakta települések közös búzájából sütik meg a Ma -
gyarok Kenyerét.

A Pécsi Polgármesteri Hivatal meg -
hívására Kolozsvár csatlakozik a Test -
vérvárosi Búzacsere Pro gramhoz, így
augusztus 20-án Kolozsváron is meg sü -

tik a Magyarok Kenyerét. Pécsett i dén
már negyedik alkalommal szer ve zik meg
a Magyarok Kenyere elnevezésű prog -
ramot, amely politikamentes kezdemé -
nyezésként sajátos színt nyújt az Új
Kenyér ünnepének.

A Kárpát-medence magyarlakta tel e -
püléseiről összegyűjtött több tonna bú -
zát Pécsett összeöntik, s az ebből őrölt
lisztből sütik meg a Magyarok Ke ny e -
rét, amelyet augusztus 20-án Pécsett a
Dóm téren szelnek fel. 

Kolozsváron a búzát az aratás kez -
detétől július végéig hozhatják be a Ko -
lozsvár környékén élők a konzulátus ud -
varán elhelyezett hombárba.

Pa prika Rádió

Vulcanus kovácsműhelye,
Diego Velázquez festménye

Csúszópénzzel vásároltak románok
mag yar állampolgárságot

Vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség a Bevándorlási és Állam -
polgársági Hivatal egyik kormánytisztviselőjét - hangzott el az M1 
csütörtök esti Híradójában.

A bevándorlási hivatal korrupciós ügyét a Nemzeti Védelmi Szolgálat tárta 
fel. A gyanú szerint az ügyintéző tavaly nyár óta többször juttatott mag yar ál -
lampolgársághoz olyan külföldieket, akik nem feleltek meg az egyszerűsített
honosítási eljárás törvényi feltételeinek, például nem tudtak magyarul. A rend -
őrök a BÁH Harmat utcai kirendeltségéről vitték el a honosítási ügyekkel fog -
lalkozó kormánytisztviselőt, aki ezután beismerő vallomást tett - mondták a
Híradóban.

A tisztviselő - egy román felhajtó közreműködésével - alkalmanként 20 ezer
és 50 ezer fo rint közötti összegeket kért, hogy szemet hunyjon a hiányosságok
fe lett. A Híradó értesülései szerint nemzetközi bűnügyi együttműködés ke re té -
ben, egy román fedett nyomozó segítségével csapdát állítottak, és a közvetítőt,
egy 36 éves román nőt a rendőrök tetten érték és őrizetbe vették.

Kovács Gergely Ákos, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét helyettesítő ügyész 
a Híradónak azt mondta: a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte
egy em ber előzetes letartóztatását. (maszol.ro)

Legenda Gábor Áronról – Újra
kiadták Földi István regényét

Harmadik kiadását érte
meg Földi István Gábor Á -
ron című regénye, melyet a
Kovászna Megyei Tanács és 
a művelődési központ jelen -
tetett meg ismét a Gábor Á -
ron-emlékév alkalmából.

A kézdivásárhelyi születésű í -
ró, Földi István egyik legfon to sabb
művében – ahogy ez a 355 oldalas 
regény függelékében is olvasható
– egy kézdivásárhelyi legendát hasz -
nált fel. A kézdivásárhelyi refor -
mátus temető végében egyszer mu -
tattak neki egy sírt, amely állí tó lag
egy titokzatos, szép pesti asszony
maradványait őrzi, aki akkor lett
öngyilkos, amikor a kökösi ütkö -
zet után értesült Gábor Áron ha lá -
láról.

A történet egy másik változata
szerint Vorwiczek Alfonz osztrák
császári kapitány a feleségét küld -
te el, hogy mérgezze meg Gábor
Áront, ám a nő szerelmes lett belé, a méreg felével előbb férjét ölte meg, majd a
másik felét bevéve, Gábor Áron karjaiban halt meg, így az ő földi maradvá -
nyait rejti a kézdivásárhelyi református temető egy mára már fellelhetetlen sírja.

„Fontosnak tartottuk, hogy a Gábor Áron emlékév kapcsán megjelenjen az
ágyúöntő életéről szóló regény harmadik kiadása is, hiszen az elmúlt évek ta -
pasztalata azt mutatja, hogy igény van az olvasmányra. Gábor Áron a szé kely -
ség szemszögéből talán a legfontosabb ’48-as, így egy ilyen igényes könyv ki -
adása rendkívül fontos. Ez a regény olyan, amelyet minden korosztály szívesen
forgat” – fogalmazott Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, aki
hozzátette: a ritkaságszámba menő regény még a közkönyvtárakban sem ta lál -
ható meg, csupán a Székely Nemzeti Múzeumban.

A szerző regényét 1937-ben kezdte el írni, majd 1942-ben jelent meg. A
nagy sikerre való tekintettel egy év múlva másodszor is kiadták. Földi István
saját regényét színdarabként is feldolgozta, amelyet Kézdivásárhely főterén mu -
tattak be 1943. június 27-én. A könyv a Kovászna Megyei Kulturális Köz pont -
ban vásárolható meg 35 lejért – tájékoztat a Kovászna Megyei Tanács sajtó i ro -
dája. (Szabó Enikő - Krónika)

A hét mottója:
,,Az em ber csak ott egészen em ber, ahol játszik.” (Friedrich Schiller)
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Év végi visszatekintő
a Németh László Elméleti Líceum

diákjainak eredményeire

- folytatás az előző lapszámból -

MEGYEI ÉS ORSZÁGOS
VERSENYEREDMÉNYEK:

Egyéni: 

Hermann Henrietta: vallás tan tárgy -
verseny, megyei I. díj, részt vett az or -
szágos versenyen

Kálmán Noémi: részt vett az Er dé -
lyi Mag yar Matematika Verseny or szá -
gos szakaszán, Zrínyi Ilona mate ma ti -
ka verseny megyei szakasza – I. díj, né -
met olimpia, megyei szakasz – I. díj

Koncsárd Aliz: részt vett az Imp -
lom József helyesírási verseny országos 
sza kaszán

Koncsárd Balázs: részt vett az Imp -
lom József helyesírási verseny orszá gos
szakaszán és a Mikes Kelemen mag yar 
nyelv és irodalom tantárgyverseny or -
szágos szakaszán

Korponay Kata: úszás országos ver -
seny: 4 arany, 7 ezüst, 3 bronz érem

Lapohos Réka: részt vett a Mikes
Kelemen mag yar nyelv és irodalom tan -
tárgyverseny országos szakaszán

Markó Botond: részt vett a Kríza Já -
nos mesemondó és balladamondó ver -
seny országos szakaszán

Mastan Lorena: részt vett a ma g yar -
országi Cu rie kémia verseny országos

szakaszán, „Flori de gând... împotriva
violenţei” megyei román kreativitás ver -
seny – dicséret

Moldován Balázs: továbbjutott a ma -
gyarországi Cu rie matematika verseny
területi döntőjére, részt vett az Erdélyi
Mag yar Matematika Verseny országos 
szakaszán, országos tudományos diák -
konferencia, Nagyszalonta – II. díj 

Móré Zsejke: részt vett az Erdélyi
Mag yar Matematika Verseny országos 
szakaszán és a Nemes Tihamér In for -
matika Verseny országos szakaszán

Orzac Réka: úszás országos ver seny:
4 arany, 6 ezüst, 2 bronz érem

Rad Renáta: Zrínyi Ilona mate ma -
tika verseny megyei szakasza – II. díj

Rajkó Kinga: kézilabda országos ku -
pán való részvétel

Sárga Angéla: továbbjutott a ma -
gyar országi Cu rie matematika verseny te -
rületi döntőjére, részt vett az Erdélyi Ma -
g yar Matematika Verseny országos sza -
kaszán

Somai Henrietta: fitnesz országos
bajnokság - IV. hely

Tallódi Erik: országos pentatlon ver -
seny: 5. hely, Országos atlétika ver seny:
7. hely

Tar Karola: részt vett a Mikes Ke -
lemen mag yar nyelv és irodalom tan -
tárgyverseny országos szakaszán, bio -

lógia olimpia, megyei szakasz – di csé ret
Zákány Tamás: továbbjutott a ma -

gyarországi Cu rie matematika verseny
területi döntőjére

Móré Zsejke Részt vett az Erdélyi
Mag yar Matematika Verseny országos 
szakaszán

Zaváczki Péter: megyei matema ti -
ka diákkonferencia („Faţă-n faţă cu a de -
vărul”) – III. hely, Matudinfo tudo má -
nyos diákkonferencia – III. díj, részt vett
a Babeş-Bolyai Informatika versenyen

Csapatversenyek:

Medáliák Társasága (Halász Cyn -
thia, Rappos Imola, Oravecz Cson -
gor, Asztalos Örsike, Orzac lilla, Mar -
kó Botond) – részt vettek a Kőrösi Cso -
ma Sándor anyanyelvi vetélkedő or szá -
gos szakaszán

Kosárlabda csapat, V-VIII. osztály, 
lányok: nagybányai kupa, IV. hely

Kosárlabda csapat, V-VIII. osztály,
fiúk: megyei kupa, II. hely

Kosárlabda csapat, IX-XII. osztály, 
lányok: nagybányai kupa, III. hely

Kosárlabda csapat, IX-XII. osztály, 
fiúk: nagybányai kupa, III. hely

Kórus: megyei kórustalálkozó - I. hely

KÜLÖNDÍJAK: 

Németh László-díj (Az RMDSz-
 Communitas támogatásával): Kirch -
ma ier Ádám

RMDSz-Communitas-díjak: Be rei
Dóra, Duna Jessica, Halász Cynthia

Schola-Pa ren tis-díjak: Dragomir 
Norbert, Orzac Réka, Korponay Ka -
ta, Gotha Güntter, Balogh Ádám, Raj -
kó Kinga, Mastan Lorena, Boltye Ot -

tó, Bencze Nikoletta, Ciople László
Teleki-díjak: Gyarmathy Tímea,

Koncsárd Balázs, Mánc Csilla, La -
po hos Réka, Asztalos Örsike, Mol -
dován Balázs, Markó Botond, Sárga
Angéla, Kálmán Noémi

Erzsébet-tábort nyert: Somai Hen -
rietta, Hermann Henrietta, Gyar -
mathy Csaba, Mezey Kinga Noémi,
Farczki Dóra, Hajdú Annamária,
Tar Karola, Tasnádi Kincső

Mákvirág-tábort nyert: Asztalos
Örsike

Igazgatói oklevélben részesültek:

* az elballagó kórustagok: Balogh
Evelin, Mánc Csilla, Konyárdi Rita,
Mezei Izabella, Rappos Imola

* a ballagó néptáncosok: Móré In g -
rid és Tar Henrietta

* a matematika verseny arculat ter -
vezéséért: Mészáros Julka

* az iskola rendezvényein való fo -
tózásért: Tóth Pál Ákos és Balázs Dóra

* kitartó szorgalmáért: Bak Eszter,
Mánc Csilla, Schmidt Simona

* közösségszevező munkájáért: Bo -
gya Dániel, Rád Renáta, Czol Lász -
ló, a diáktanács volt elnöke, Berei Dó -
ra, volt alelnöke, Duna Jessica és je -
lenlegi elnöke: Balázs Dóra

* közösségszervező munkájáért, ta -
nulmányi eredményeiért és versenye -
redményeiért: Kálmán Noémi

* versenyeredményeiért: Székely Ló -
ránd, Halász Cynthia, Mares Hanna

* kiváló eredményeiért és iskolánk
hírnevének gyarapításáért: Gyarma thy
Tímea, Koncsárd Balázs, Lapohos
Réka, Asztalos Örsike, Moldován Ba -
lázs, Markó Botond, Sárga Angéla

Kiváló sporteredményeiért ok le -
vélben részesült: Orzac Réka, Kor po -
nay Kata, Boltye Ottó, Raikó Kinga,
Kalapács Kinga, Tallódi Erik, So mai
Henrietta, Ruskál Mátyás, Vaida And -
rea, Tóth-Pál Ákos, Vida Dávid, Per -
menter Zalán, Fülöp Dávid, Fábián
Krisztián, Rappos Imola, Halász Cyn -
thia, Brettschneider Ivett, Kert Imo -
la, Tóth Zsófia, Farczki Dóra, Her -
menn Henrietta, Kiss Artur Rich ard,
Gei ger Eduard, Balázs Erik, Szász-
 Váradi Gergő, Balogh Ádám, Bakk
Eszter, Móré Zsejke, Lőrinczi Eve lin,
Miklós Dorottya, Galkó Evelin, Kirch -
májer Ing rid, Permenter Ayla, Kon -
csárd Tünde, Istvánfi Zoltán, Wie -
land At tila, Tyukodi Norbert, Zová -
nyi Krisztián, Reisfeld Norbert, Kő -
szeghi Áron, Zákány Tamás. 

Péter Károly jegyzete:

Átment a Kedves
(Kicsi koromban egyik tehenünket

Kedves-nek szólítottuk)

A Facebook nagyon hasonlít a múlt század ötve nes- hat -
vanas éveiben divatos faliújságra: népszerűsít boldog- bol -
dogtalant, öndicsérőt, másokat jogtalanul bírálót, tudóst és
tudatlant, értékeset és értéktelent. Csak azt nem tudják so -
kan, hogy a Facebook olyan, mint a tükör, becsap hatat lan,
azt tükrözi, amit lát, s nem azt, ami lenni szeretnénk…

„Mass Me dia - Nagybánya, a harmadik évezred városa 
ciklus” hatalmas felháborodásában a fentebbi fényképet je -
lentette meg a Facebook-on (2014. július 8.): egy marha csor -
da megy át valamelyik városszéli aszfaltos úton. És ha sző -
ke nők mentek volna át, avagy négykézláb járó részeg, disz -
nó emberek? Akkor ugye nem lett volna felháborodás? Már 
csak azért se lett volna, mert Nagybányán az utóbbiak szá -
ma jóval meghaladja a tehenek számát, ennél fogva meg -
szoktuk őket.

A felháborodottak agyában a harmadik évezred Euró -
pá ja, benne Nagybánya is, egy nagy autópálya lesz, sok- sok
parkolóhellyel, és hatalmas forgalmi dugókkal. Állatian ve -
szekedő-verekedő ideges embereken és vadul rohangáló ló-
 erőkön kívül a harmadik évezred végére sehol sem lesz egy 
fa, egy fűszál, egy ló, egy tehén, egy fecske, egy méhecske,
egy galamb vagy veréb, csak aszfalt mindenütt. Milyen bol -
dogok is leszünk mi akkor: a forgalmi dugókat az emberek
fogják okozni, nem a tehenek…

***

Különös módon most a mag yar líra egyik legszebb sze -
relmes versének két sora jut eszembe: „Mikor az uccán át -
ment a kedves,/ galambok ültek a verebekhez.” Kisis ko lás -
ként sokat foglalkoztatott a vers mondanivalója. Csak ké -
sőbb értettem meg, hogy az a kedves, amelyik átment az
„uccán”, nem a mi Kedvesünk volt, és azt is, hogy a ga lam -
bokat csak a szerelmes József At tila képzelete ültethette a
verebekhez. 

Ha ki is pusztítjuk a teheneket, a galambokat és a ve re -
beket a városból, én akkor is képes leszek végigsétáltatni,
sőt átengedni az utcán a volt Kedvest, és arra is, hogy a ga -
lambokat és verebeket egymáshoz ültessem, mert van me -
móriám, képzelőerőm. De vajon emlékektől megfosztott, i -
gazi tehenet sosem látott városi unokáim-dédunokáim, a -
kik már azt fogják hinni, hogy a tejet gyártják, és nem a
tehén adja, képesek lesznek-e minderre? 
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A bogarak fociznak a réten. 
A hősc incér odamegy az egyik,
kispadon ülő bogárhoz és meg -
kérdezi:

- Te miért nem játszol?
-  Nem látod? Én vagyok a

cserebogár.
***

- Apu! Azt mondják az is -
kolában, hogy mi maffiózó csa -
lád vagyunk.

- Na, majd bemegyek, és el -
intézem a dolgot.

- Jó, de úgy csináld, hogy
balesetnek tűnjön!

***
A miniszterelnök beszédet

tart:
- Jövőre jobban fogunk él -

ni, mint most!
Egy hang a hallgatóság so -

raiból:
- Magukért nem is aggód -

nánk, de mi lesz velünk?

***
Egy férfi odamegy a szu per -

marketben egy fiatal, csinos nő -
höz:

- Bocsánat, hölgyem. A fe -
leségem itt van valahol az áru -
házban, de sehol sem találom.
Beszélgetne velem két percet?

- Miért?
- Mert ahányszor elkezdek 

társalogni egy fiatal nővel, a fe -
leségem rögtön megjelenik.

***
Nagydarab kamionos betér

a fogadóba. Látja, hogy egy véz -
na ürge ül a sarokban, előtte egy
pohár sör. Odamegy, felkapja a
poharat, és kiissza. Az ürge sír -
va fakad. A kamionos megsaj -
nálja:

- Ugyan már, csak viccel -
tem, kérek helyette másikat.
Miért sír?

- Már hogyne sírnék, ami -
kor ma semmi nem jön össze.
Reggel nem csörgött az órám,
el aludtam, ezért elkéstem a mun -
kahelyről. A főnököm ész re vet -
te, abban a pillanatban kirú gott.
Indulnék haza, nincs meg az au -
tóm, ellopták. Hazamentem ta -
xival, hát a legjobb barátomat
az ágyban találom a fele sé gem -
mel. Erre lejövök ide, a csehó -
ba, kérek egy sört, belerakok
egy csomó arzént. Erre maga jön
és kiissza…

***
- Az én vejem áldott jó

em ber! - dicsekszik az anyós a
vendégeknek. - Mindenhová el -
visz...

A vő rezignáltan teszi hoz zá:
- Ez igaz. De a mama min -

denhonnan visszatalál.

***
- Miért van a szőke nő mo -

nitorján cipőnyom?
- Mert megpróbált belépni

az internetre.

***
- Hogyan öli meg a szőke

nő a halat?
- ???
- Vízbe fojtja.

***
- Te, mi mindig csak a szex -

ről beszélgetünk! Ez annyira u -
nalmas már!

Beszéljünk most valami más -
ról!

- Jó, de miről?
- Mondjuk a zenéről.
- Rendben. Csináltad már

zongorán?

***
Egy segédmunkás jelent ke -

zik az egyik építkezés munka -
felvételén.

- Iszik? - kérdezi az épí tés -
vezető.

- Egyáltalán nem, sőt, in -
kább azt mondanám, hogy so ha.

-  De dohányozni biztos szo -
kott?

- Azt igen, sokat. I gaz csak
akkor, ha részeg vagyok.

***

A szőke nő felhívja a re pü -
lőteret:

- Jó napot! Mennyi idő a -
latt jutok el Budapestről New
York-ba?

- Egy pillanat.
- És vissza?

A tűzrakás 16 lépése 
1. A száraz fát aprítsuk fel, néhány gallyat törjünk össze

kisebb darabokra. 
2. Kössük be a bal hüvelykujjunkat. 
3. Az aprított fát vágjuk még kisebb darabokra. 
4. Kössük be a bal lábunkat. 
5. Rendezzük egy kupacba a faforgácsot (beleértve azt is,

ami közben beleállt a kezünkbe.) 
6. Gyújtsuk meg a gyufát. 
7. Gyújtsuk meg a gyufát. 
8. Énekeljük a „Mint a mókus fenn a fán” kezdetű dalt, és 

gyújtsuk meg a gyufát. 
9. Tegyük az égő gyufát a faforgács és az aprított fa közé,

finoman fújjuk meg a tüzet. 
10. Lássuk el az égési sérüléseket az orrunkon. 
11. Amíg ég a tűz, gyűjtsünk még több fát. 
12. Miután észrevettük, hogy a tűz kialudt, amíg fát ke res -

tünk, locsoljuk meg a fát a „kerozin” feliratú kannából. 
13. Lássuk el a másodfokú égési sérüléseinket az ar cun -

kon és a karunkon. 
14. A kannán írjuk át a címkét ,,gázolajra”. 
15. Ha a tűz már jól ég, adjuk hozzá a maradék tüzifát. 
16. Miután a vihar elvonult, kezdjük elölről az egészet. 

Heti(t)renden
Mostantól német útlevéllel csak egy hétig lehet Brazí liá -

ban tartózkodni!
***

- Mennyire mennek a németek nyaralni Brazíliába?
- ???
- Egy hétre!

***
- Mit csinálnak a brazilok a hétvégén?
- Rúgnak egy gólt!

***
1-7-es brazil-német meccsemet ugyanilyen Volkswagen

Golfra cserélném.

***
- Mit csinál a brazil focista, ha nem tud elaludni?
- Számolja a német gólokat.

***
Dante is Alighieri fel ésszel ezt…

Az új brazil zászló

- A pulykák madárinfluenzával, a tehenek kergemarha kór ral
mentik magukat. Ha nem akarunk több sonkát látni az aszta lon
Hálaadás napján, akkor szükségünk lesz egy saját kórra nekünk is!
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A máramarosszigeti
figyelmeztetés

(Láng Zsolt írása a Transindex nyomán) Gyerekkorom nyarait 
Bözsi néninél, nagyanyám vénkisasszony húgánál töltöttem Mára -
marosszigeten. Sziget neve nekem ma is úgy cseng, mintha ott ját -
szó dott volna A kincses sziget című kalandregény, és én lettem vol -
na a főszereplője.

Az a Sziget természetesen ma már
nincs meg. A város tíz kilométerrel ki -
tolta határait, és lebetonozott jó néhány 
árnyas zugot. Ahol egykor csendes fa -
híd ívelte át az Izát, és a kristálytiszta
vízben gerendányi halak úszkáltak, ott
ma forgalmas betonhíd, benzinszag, ko -
szos víz, szemét… 

Ebben a városban éltek a hírneves
haszid csodarabbik is. Egykor a város
lakóinak a fele zsidó volt, ma már sen -
ki. A sok-sok zsinagógából és ima ház -
ból egyetlen egy maradt. Nemrég újí tot -
ták fel. A legnagyobb helyére pedig ho -
lokauszt emlékművet emeltek. Mintha
hinni lehetne, hogy a valamikori léte -
zés súlypontja áthelyezhető ebbe a je -
lenbe. Mintha hinni lehetne, hogy a sok
szenvedés emlékműveinek megváltó sze -
repük lehet. Csakhogy a szenvedés ter -
mészete a csillagokéhoz hasonlatos: ha 

nagyon nagy a tömege, láthatatlan fe -
kete lyukká változik.

A zsinagóga földszinti ablakaiban
an gol nyelvű közlemény a gondnok el -
érhetőségéről és a temető láto gatá sá nak
feltételeiről. Ez alatt román nyelvű fi -
gyelmeztetés. Szó szerint így szól ma -
gyarul: 

„Drága honfitársak! 

Tisztelettel és barátsággal kérünk,
tiszteljétek a zsinagógánkat, ugyan úgy,
ahogy templomaitokat tisztelitek. Mind -
annyiunknak ugyanaz az Istenük, jósá -
gos, ám könyörtelen azokkal, akik meg -
rongálják szent hajlékait. 

A zsidók semmi rosszat nem tettek
nektek! 

Lehet, hogy amikor sokkal több zsi -
dó lakott itt, nem éltetek rosszabbul.

Kellemetlen volna, ha városunkat úgy
könyvelnék el, hogy itt sok antiszemita
vagy Bac chus-hívő él. 

Köszönjük a megértést!” 
Elolvasom a feliratot, majd körül pil -

lantok a délutáni napsütésben, mintha
azokat keresném, akiket ezzel a sután
megfogalmazott felhívással igyekez né -
nek jobb belátásra bírni. Ünneplőbe öl -
tözött család tűnik fel, a főtér felé i gye -
keznek. Elöl két lány, egy tízéves for -
ma és egy kisebb, talán elsős lehet. Mö -
göttük a szülők. A lányok kézenfogva,
a szülőknél virágcsokrok. Mivel or szág -
szerte ma rendezik az évzárókat, való -
színűleg iskolai ünnepségre sietnek. 

Itt menjetek fel a járdára, és a sar -
kon várjatok meg!, szól utánuk az é des -
anyjuk. 

Jó, mondják egyszerre. 
Sasszézva, kezüket lóbálva lépnek

fel a járdára. Annyira szófogadónak a -
karnak látszani, hogy amikor a kiseb bik
megpillant egy eldobott gyufásdobozt,
arra kanyarodik, lehajol érte, majd át -
nyújtja nővérének, aki bedobja a járda -
széli szemetesládába.

Ismét a zsinagógát bámulom, és rossz
emlékként beugrik egy régi-régi nap.
1970-ben a szatmári árvíz után, a jár -
vá nyok elől már május végén Szigetre
menekítettek, itt fejeztem be a har ma -
dik osztályt. Ideiglenes szigeti osztály -
társaim hamar befogadtak. Viktor, Öcsi,
Pali közeli barátaim lettek. Jó tanuló,
szorgalmas, szófogadó fiú volt mind -
egyik. Ügyesek mindenféle játékban.
Ügyesnek lenni nekünk egyet jelentett
a bizalommal. Bizalom a felnőttek vi -
lá gába... 

Négyfős csapatunk hazafelé tartott a
főtéren átvágva. Csatlakozott hozzánk

még egy fiú, alakja ködbe vész. Talán
ő javasolta, hogy nézzük meg a Kasztli 
Laci fütyijét, mert neki zsidó fütyije van. 
Zsidó fütyi. Nem emlékszem, hogy ér -
dekelt volna ilyesmi, nem emlékszem a 
történet elejére sem. Csak arra, amikor
már a fiúk ráncigálják Laci nadrágját, ő 
meg nem engedi, és vinnyogva kapasz -
kodik az övébe, a nadrágjába, össze gör -
nyedve, hátát a falnak vetve. Ekkor én
meg Viktor berohantunk a zsinagóga ud -
varára. Tudtuk, hogy a fűben, a kövek
oldalán sok a pucércsiga. Találtunk két 
közepes méretűt. Viktor az egyikkel, én
a másikkal visszamentünk a dulako dók -
hoz. Megálltunk mellettük. Ők is meg -
torpantak, nem eresztve, ki amit épp
markolt. Mi Viktorral egyetlen gyors
mozdulattal rátapasztottuk a csigát La -
ci fülére, ő az egyikre, én a másikra. 

Laci két kezével ijedten a füléhez ka -
pott. A többiek erre lerántották róla ő -
rizetlenül maradt nadrágját, a bugyi já -
val együtt. Laci elájult, összeroskadt. Na -
gyot koppant feje a járdán. Ijedten szét -
spricceltünk, lélekszakadva loholt min -
denki haza. 

Mi történt aztán? Mintha feljött vol -
na Laci apja az osztályba... Mintha a ta -
nító néni tessék-lássék megszidott vol -
na minket, s aztán Laci apja vörös kép -
pel elsomfordált... 

Életemben történt még néhány ha -
son ló eset. Ablakbetörés, állatkínzás, ci -
gányfiú terrorizálása. Pedig kifeje zet -
ten jól nevelt, szófogadó gyerek vol tam,
aki ki akarja érdemelni, hogy a fel nőtt -
világ ügyesnek, hasznosnak, szoba tisz -
tának tartsa, és nyilvántartásba vegye
az eminensek között. A jólneveltség ó -
piumától kábultan soha nem gon dol tam,
hogy rosszat teszek.

Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

Sárvár nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét
ké pező Rába folyó két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik. A
szinte minden elképzelhető szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel ren del -
kező város Szinérváralja testvérvárosa. Az ottani Nádasdy-kastélyban tevé -
kenykedett az e tájakon született nagy humanista, Sylvester János.

A település fejlődését alapvetően a gyógy- és idegenforgalom fellendülése
határozta meg. Sárvár 2004-től tagja az Európai Királyi Fürdővárosok Szö -
vet ségének.

Bővebb tájékoztatással a Sárvári Tourinform Iroda munkatársai szol gál -
nak, naponta 9-16 óra között: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C, tel.: (36) 95/
520-178, fax: (36) 95/520-179, e-mail: sarvar@tourinform.hu. Szálláshelyek 
már 3500 forinttól a http://www.sarvar.hu/hu/szallashely/ honlapon foglalhatók.

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

Egy táborra emlékezve
Immár húsz éve annak, hogy 1994. júliusában kb. 25 újságíráshoz vonzódó

középiskolás gyűlt össze a szamosardón rendezett DUMA diákújságírói szak -
táborban. A tíz napig tartó tábori rendezvényeken szinte minden mag yar di ák lap
képviseltette magát Erdély területéről (sajnos máramarosiak nem). Napi há rom
rádióadást és tábori lapokat szerkesztettek, de emellett volt hírgyűjtési ver seny,
rádiós vetélkedő, késő esti kirándulás, sok buli, jókedv és vidámság. A tá bornak
voltak szakelőadói is. Például: Kelemen Hunor, a Kolozsvári Rádió ma gyar adá -
sának munkatársa, Stanik István, az Erdélyi Napló főszerkesztője és Gyar -
math János, a Romániai Mag yar Szó főszerkesztője. Közös véle mé nyük az volt,
hogy a tábor tagjai ügyesek, és nagy szükség van újságírói után pót lásra. Az itt
táborozók közül ezt többen komolyan is gondolták és később a kü lönböző saj -
tótermékek oldalain láthattuk viszont neveiket, úgymint a Kará cso nyi Zsoltét, a
Botházi Máriáét, a Mikó Andrásét, a Zilahi Imréét, a Fóris Er zsébetét stb.

A tábor végén a résztvevők azt mondták, viszontlátásra, jövőre ugyanitt.
De nem így történt.

Mi lehetett az oka elmaradásuknak? Csak a DUMA akkori vezetői tudnák
a választ a kérdésre. 

De mi is volt a DUMA? Az 1993. májusában, a III. Torockói Iskolaújság Ta -
lálkozón alakult Romániai Mag yar Diákújságírók Egyesülete, mely célul tűz -
te ki a diákújságok közötti kapcsolatok rendszerezését, az információáramlás
ál landósítását, a diákújságok támogatási lehetőségeinek felkutatását, vala -
mint természetesen az újságírószakképzések beindítását diákújságíró hét vé gék, 
szaktáborok keretében. A DUMA tagjai közé várt minden olyan 12 és 25 év kö -
zötti fiatalt, aki diákújságnál, diákrádiónál vagy diáktévénél tevékenykedett.

Vicsai György
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Újabb fontos kutatás:
a télen született fiúk

nagyobb eséllyel
balkezesek

A télen született fiúk közt kicsit
több a balkezes - derül ki egy osztrák
tanulmányból. Azon férfiak körében,
akiknek novemberben, decemberben
vagy januárban van a születésnapja,
ki csit gyakoribb a balkezesség. Az
eredmény azt bizonyíthatja, hogy a
magzati agyfejlődés fontos szaka szá -
ban a tesztoszteron hormon szintje be -
folyásolja, jobb- vagy balkezesség ala -
kul-e ki végül - írták a Bécsi Egyetem
pszichológus kutatói a Cor tex című szak -
lapban. Az eredményt két, egymás tól
független, német és osztrák adatbázis
elemzésével kapták. Ezekben összesen 
majdnem 13 ezer embert kérdeztek
meg, közülük a nők 7,5, a férfiak 8,8
százaléka vallotta magát balkezesnek.
A különbség leginkább a novembertől
januárig terjedő időszakban született
férfiak viszonylag nagy számából adó -
dik. “Februártól októberig átlagosan
8,2 százalék, a novembertől januárig
10,5 százalék az arányuk” - magya ráz -
ta Ulrich Tran, a kutatás vezetője. Ko -
rábbi tanulmányok nem nyújtottak
ilyen világosan értelmezhető képet. A
számok most azt mutatják, az évszak -
nak kicsi, ám állandó, ezért “viszony -
lag jelentős hatása” van, és ez csak a
férfiakat érinti - értékelte Tran. A ta -
nulmány abból a szempontból érdekes, 
hogy egyre inkább foglalkoztatja a ku -
tatókat, hogyan befolyásolják a hor -

mo nok az agyfejlődést. A bécsi kuta -
tók adatai azt mutatják, a terhesség
14-18. hetében talán az agy jobb- és
balkezességgel kapcsolatos fontos ele -
mei alakulnak ki, és úgy tűnik, ebben
az időszakban az agy különösen fogé -
kony a hormonhatásokra. Balkeze sek -
nél a jobb agyfélteke, jobbkezeseknél a 
bal a domináns, és egy 1980-as évek -
beli amerikai tanulmány szerint a fér fi -
hormon, a tesztoszteron korlátozza a
bal félteke érését. A fiú magzatoknak
amúgy is magasabb férfihormon szint -
jé hez az anya nyáron magasabb tesz -
toszteronja is járul - ez lehet a szerzők
szerint a téli kisfiúk nagyobb arányú
balkezességének magyarázata. (mti)

Zsidó volt
a náci propagandalap
tökéletes árja kislánya

A hat hónapos Hessy Taft fotóját
választotta egykor a Nemzetiszo cia lis -
ta Német Munkáspárt a tökéletes árja
csecsemő megtestesítőjének - aki való -
jában zsidó volt. Erre Göbbels propa -
gandagépezete sosem jött rá, írja az In -
dex. Taft az izraeli Yad Vashem holo -
kausztmúzeumban mutatta be a náci
újságot, címlapon gyerekkori képével.

1935-ban, már az antiszemita táma dá -
sok idején anyja vitte el egy ismert ber -
lini fotóshoz, Hans Ballinhoz, hogy le -
fényképeztesse. Az anya később fe -
dez te fel lányát a Sonne ins Haus, a
leg nagyobb náci családi magazin borí -
tóján. A fotós azt mondta, szándékosan 
küldte be a képet a legszebb árja cse -
csemőt kereső versenyre, hogy nevet -
sé gessé tegye a nácikat. A képet állító -
lag személyesen Göbbels választotta ki.

Megsértődtek a
maffiózók a pápa
kiátkozásán: nem

akarnak már misére
menni

Az olaszországi Larino börtönében
kétszáz maffiózó megtagadta a vasár na -
pi misén való részvételt azután, hogy
Ferenc pápa kiátkozta az egyházból a
szervezett bűnözés tagjait. A Molise
tartományban levő börtönben történ -
tek ről Giancarlo Bregantini molisei püs -
pök számolt be a Vatikáni Rádiónak.
Ferenc pápa a napokban látogatott el
az olasz tartományba. A pápa ezt meg -
előzően, június végén a Calabriában
tett látogatása során zárta ki az egy ház -
ból a ’ndrangheta dél-olaszországi bűn -
szervezet tagjait, azt hangoztatva, hogy
az egyház nem fogadja be a maf fiózó -
kat. Larino börtönében a ‘ndranghe tá -
val való együttműködésért elítélt rabok 
azt üzenték a börtönben szolgáló pap -
nak, hogy ezentúl nem vesznek részt a
vasárnapi misén, mivel “a pápa kiát -
koz ta őket”. A börtön igazgatósága a
püspök nyilatkozatára reagálva azt
han goztatta, hogy a rabok szabadon
döntenek arról, el akarnak-e menni a
börtönkápolnában bemutatott misére
vagy sem. A Quotidiano della Calabria 
nevű calabriai napilap vasárnap arról
számolt be, hogy a calabriai Oppido
Mamertinában feszültséget teremtett a
Szűz Máriának szentelt ünnepen ren -
dezett körmenet. A kisváros lakói Szűz 
Mária em ber nagyságú szobrát vitték

végig az utcákon. A szoborral meg áll -
tak a 82 éves Giuseppe Mazzagatti
’ndrangheta-vezér háza előtt is. Eny -
hén megdöntötték a szobrot, mintegy
tisztelegve a gyilkosságért életfogy tig -
lani büntetését házi őrizetben töltő bű -
nöző otthona előtt. A körmeneten részt
vevő rendőrök tiltakozásul azonnal el -
hagyták az ünnepet. Oppido Mamer ti -
na püspöke a napokban az olasz sajtó -
ban közölt nyílt levelében elismeréssel
nyilatkozott Ferenc pápának a szerve -
zett bűnözéssel szembeni fellépéséről,
és azt kérte paptársaitól, hogy mond -
janak nemet azokra a keresztelőkre is,
amelyeken a kisgyermekek kereszt ap -
ja a szervezett bűnözés ismert tagja.

Könnyebben elviseljük
az elektrosokkot,
mint a magányt

A legtöbb em ber nem szívesen ma -
rad egyedül a gondolataival, még akár
enyhe áramütést is szívesebben ad ma -
gának, mint hogy tétlen maradjon - de -
rült ki egy amerikai pszichológiai kí -
sérletből. A kísérletsorozat azt mutatta, 
hogy sokan kellemetlennek találják a
tétlen egyedüllétet - olvasható a Sci en -
ce tudományos lapban megjelent ta -
nul mányban. A Virginiai Egyetem Ti -
m o thy Wil son vezette kutatócsoportja
egyetemisták egy csoportját arra kérte,
menjenek egy dísztelen szobába, és ott
negyedórán át merüljenek a gondola -
taik ba. A végén arról érdeklődtek, mi -
lyennek találták az egyedüllétet. A leg -
többen úgy feleltek, nehéz volt kon -
centrálni. A résztvevők fele számolt be 
arról, hogy kellemetlen élmény volt. A
következő alkalommal néhány teszt -
személynek azt a lehetőséget kínálták,
hogy ha elege van a semmittevésből,
adjon magának enyhe áramütést. A 15
perces gondolkodási idő alatt a 18 fiú
közül 12-en, a 24 lány közül hatan dön -
töttek az elektrosokk mellett. Inkább
el foglalták magukat valami kellemet -
lennel, mit hogy semmit se csináljanak
- írták a kutatók. (mti)

Férfiszemmel nézve
VÍZSZINTES: 1. Japán hasfel met -

szés. 8. “A nők ragyogóan magya -
ráz zák saját nagyságukat, ...” (Ho -
noré de Balzac). 14. Arra a helyre illő. 
15. Az Újvilág. 16. Sokszor ismétlődő. 
17. Kenyeret vág. 18. A munka és a
hőmennyiség egysége, CGS-rend szer -
ben. 19. Chilei költő (Pedro de). 20.
Lekvár. 21. Vám (ném.). 23. Testré -
szek! 25. Állatok ellátása. 28. Tiltószó. 
29. Tojáshéj! 30. Luxemburgi, zam -
biai és spanyol gkj. 32. Tűzbe tesz. 34.
Későre. 36. Trója veszte. 38. On Line
Or der ing (röv.). 39. ... ipso; eleve. 41.
Budapesti focicsapat. 42. Eltulaj doní -
tó. 44. Lehetőség. 47. Dán biokémikus
(Carl Pe ter Hen rik). 48. Éneklő szócs -
ka. 49. Verbum. 50. Növény termőré -
sze. 51. Női név. 53. Gyalogfenyő. 56.
Kambodzsai, spanyol és gaboni gkj.

57. A lasszó vége! 58. Kissé lyukas!
60. Olasz nagyváros. 62. Két orvos!
63. Porció. 65. Darabolni kezd! 66.
Terepjárómárka. 68. Tábori edény. 70. 
Albán király volt. 72. Formál. 74. Ke -
mény fémmel bevonó. 76. Nagyon
pontos időmérő eszköz.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
be fejező része. 2. Vajdasági kisváros.
3. Helyező, tevő. 4. “Az ... hattyú”
(Shake speare). 5. Keleti küzdősport. 6. 
Becézett Ilona. 7. Vés. 8. ... Crawford;
amerikai filmszínész. 9. Amaz párja.
10. Műszálféleség. 11. Ellenérték. 12.
Belga város. 13. Kálium és kripton vj.
17. Afrikai pálma rostjából nyert, liszt -
szerű anyag. 20. Döntést hozó. 22. Va -
dászrejtek. 24. Rohanó. 26. Kilóg ...;
meglátszik az eredeti szándék. 27. Til -
tószó. 29. Őszi hónap. 31. Alapvető.
33. Híres Afrika-kutató (Sámuel). 35.
Összeroskad. 37. Omszk folyója. 40.
Bokorban lapulnak! 43. Tova. 44. Ógö -
rög piactér. 45. ... ovo; eleve. 46. Ala -
posan megbeszél. 49. Hivatali munka -
hely. 52. Ismeretei vannak. 54. Ot tawa
polgárai! 55. Hasonló. 59. Tengeri
rabló. 61. Időmérő szerkezet. 63.
Hyundai-típus. 64. Rovarevő, apró
madár. 67. Kallimakhosz fő műve. 69.
... Lanka; Cey lon. 71. Betegség. 72.
Ógörög viszályistennő. 73. Jód és ré -
nium vj. 75. Maros-partok! 76. Havas
részlet!
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A ballagási kártyáknak életük van
Elballagtak diákjaink, és az osztály -

közösségek hangulata ezután csak em -
lékeikben fog továbbélni, valamint az
osztályképek, videófilmecskék, bal la -
gá si kártyák képes-szöveges üzenetein 
keresztül. Hogy néznek ki a mostani bal -
lagási kártyák és milyen minőségűek,
nem volt alkalmam látni, éppen ezért be -
lekutakodtam úgynevezett „emlék lá di -
kámba”, és 1979-ben az én részemre a -

dott kártyák közül hármat vettem elő.
Kettőt közülük falusi kislányok készí -
tettek, egyszerű, méretre vágott kar ton -
lapocskákra, melyeket színes virá -
gocs kákkal díszítettek. Az egyik copfos 
kis lány mottója ez volt: „Elmúlik
lassan egymás között életünk. Elmúlt
időkre nem emlékezünk, feledünk
mindent las san, csendesen, csak a
diákokat nem fe ledjük soha sem.”

A másikuk mottója pedig: „Küz de -
lem a diákélet, / Küzdelem és mégis szép;
/ Gyorsan tűnik, tova szalad / Az a sok
év...”

A harmadik ballagási kártyát egy fi -
útól kaptam, az egyik többségében ma -
gyarok lakta városból, mely két nyel -
ven készült, immár nyomdában, ren de -
lésre (megj. két nyelvű tagozattal ren -
delkezett a líceum, ahol diákéveit töl -
tötte). A különbség a falusi mottók és a
városi közt az volt, hogy ezen a kár -
tyán megelőzte a tanárok és a végzett ta -
nulók névsorát egy kis „útravaló”, per -
sze ez is két nyelven, íme: „Igazi kom -
munistának lenni azt jelenti, hogy szün -
telenül elsajátítsd mindazt a jót, amit
az emberiség létrehozott, hogy ura légy

a tudomány és technika vívmányainak
és mindig kész légy eredményesen mun -
kálkodni a gazdasági-társadalmi élet
bármely területén.”

Igen, igen, a hasznos tanácsok az
ak kori fiatalság fő tanítómesterétől N.
Ceauşescu elvtárstól származtak. 

A múltidéző kicsengetési vagy bal -
lagási kártyákat vagy lapokat (ki hogy
nevezi őket) nézegetve, akaratlanul is
az eltelt, elröppent harmincöt évre gon -
dolok, és rövid időre, akár egy film per -
gő kockái, szemem előtt mege leve ned -
nek a régi vidám, mosolygós gye rek -
arcok, tanítók, tanárok nemegyszer szi -
gorú pillantásai és nagyon jó érzés így,
mindannyiukat együttlátni.

Vicsai György

A nagybányai
RMDSz-nél 

FEHÉR
MIKLÓS

ügyvéd tart
jogtanács adást. Az érdek lő dő -
ket minden kedden 15.00-16.00
óra kö zött várjuk a nagy bá nyai

RMDSZ-székházba.

Oltott, ivartalanított kutyák gaz -
dikat ke resnek. Kicsik és nagyok,
barnák, feketék, tarkák és borzosok
a Vidám Kóbor ebek ott honában
vár ják, hogy jó emberek OTT HO -
NUKBA fogadják őket.

Infó: 0771 747 534, vagy a „Vo -
lun tari Sal vaţi Animalele, Baia Ma -
re” facebook oldalon.

Tom bola
A Pro Ge nius E gyesület tom bo la je gye  -

ket bo csát ki DU DÁS GYU LA e gyik fest -
mé nyé nek ki sor solá sára.

Dudás Gyula vá ro sunk itthon és kül föl -
dön is mert és el is mert festő mű vé sze, a nagy  -
bányai festőiskola ha gyo má nyai nak hű á po -
lásáért 2012- ben a Ma gyar Köz tár sa sági Ér -
dem rend Lo vag keresztjével tüntet ték ki. A sor  -

solásra ke rü lő fest mény cí me Híd ut ca a re for mátus temp lom mal, mé re te 84x
60 cm, fel be csült ér téke 2000 lej. Az alkotást a Bá nya vi déki Új Szó a nya gi tá -
mo gatására a ján lot ta fel a mű vész. Ez úton is kö szönjük! Tom bo la jegyek 10 lejes
áron a szer  kesz tő ség ben és a Teleki Magyar Ház ban kap ha tók.

Csupán néhány tom bo lajegy vár még gazdára.
A festmény mellett két vígaszdíjat is kisorsolunk majd.

TÖBB TOMBOLAJEGY = NAGYOBB ESÉLY!

Nagybányai olvasóink 
figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la -
punk biztosan és időben el jus son
önhöz, fizessen elő a Niv Curier 
Kft.-nél, V. Luca ciu utca,  100.
szám, tel.: 0262 211266, 0754-
 918990.

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Továbbra is várják a gyerekeket
a nagybányai mag yar óvodákba

Továbbra is várják a gye re -
keket, a nagybányai mag yar ó vo -
dai  csoportok. Iratkozni az óvó -
néniknél és az óvodák titkár sá -
gán lehet.

Kérjük a kedves szülőket, ha
bármilyen problémát, nehéz sé get, 
e setleg elu ta sítást észlelnek a be -
iratkozás során, jelezzék az Is -
ko lá inkért, Gyermekeinkért E gye -
sület képviselőjénél, tel.: 0740
176757 (Várady Enikő), e-mail: 
iskolainkert@nagybanya.ro

- 30-as sz. Napközi (óvodacsoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110. sz. (a
volt 26-os sz. Óvoda), óvónő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657

- 30-as sz. Napközi (napközicsoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110 sz.,
óvónő: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175

- 20-as sz. Óvoda, Bukarest sugárút, 20. sz. (az Eurohotellel szem ben), óvónő:
Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

- Németh László Líceum óvodacsoportjai (két napközicsoport, egy óvo da -
csoport és a Wal dorf csoport), Podul Viilor u. (Híd utca), beiratkozás a Németh
Lász ló Líceum titkárságán, Luminişului u., 1. sz., óvónők: Szaniszló Emese, tel.:
0740 763 119, Ignát Etelka, tel: 0742 027 848, Görög Ágnes, tel.: 0724 865 299,
Wal dorf csoport: Ke re kes Gabriella, tel.: 0742 146 735

- Step by Step Óvoda (napközicsoport), V. Babeş u., 2. sz. (a volt Ciocan ut -
ca végén), óvónő: Polcz Katalin, tel.: 0747 153 498

- Otilia Cazimir Napközi, Banatului u. (V. Alecsandri - Hatvan negyed), óvó -
nő: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977

- 15-ös iskolában működő óvoda (Állomás negyed, Ju pi ter utca), óvónő:
Szabó Blanka, tel.: 0741 370 343 (Iskoláinkért, Gyermekekinkért Egyesület)

Figyelem!!!
Legnagyobb lapterjesztőnk (sza badá ru sítónk) pénz ügyi nehéz sé gei miatt

az új ság árudák egy ré szé ben továbbra sem vá sá rol hat nak Új Szót. A la -
pot keressék más új ság árudáknál. Ezúton is felhív juk ked ves olva sóink fi -
gyel mét: az előfi ze tés a leg biztosabb mód ar ra, hogy az Új Szóhoz hoz zá -
jus sa nak.

Az önhibánkon kívül oko zott kel le met lensé gek ért mi kérünk el -
nézést!

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó

Máramaros megyei mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű kö dőképes nyomda, lap- és könyv ki a dási 

engedély, kiépített lap ter jesztői hálózat, előnyös szék hely bér let.

Vállalkozók, magán be fek te tők, egyesületek, politikai a la ku latok

ér deklődésére szá mí tunk az újság tovább mű köd te té se érdekében.

RÉSZLETEK A SZERKESZTŐSÉGBEN.

Olvassa a megye legjobb
MAG YAR lapját!
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 Az étcsoki segíti
 az artériás betegségben
 szenvedő idősek járását

Étcsokoládé fogyasztása segíti a láb artériás betegségében szen -
vedő 60 éven felülieket abban, hogy hosszabb ideig és gyorsabban
legyenek képesek járni - derítették ki a római Sapienza Egyetem
kutatói. 

Perifériás érbetegségben szen -
ve dő 60 év felettiek körében vég -
zett vizsgálatukban az olasz szak -
emberek kimutatták, hogy étcso -
ko ládé elfogyasztása után két órá -
val a résztvevők nagyobb távol sá -
got tudtak megtenni, hosszabb
ideig voltak képesek járni. 

Ebben a betegségben beszűkül -
nek a láb perifériás vénái, és ha tás -
sal lehet a has, a kezek és a fej vér el -
látására is. A csökkentett vér áram -
lás fájdalmat, görcsöket, a láb és a
csípő fáradtságát okozza járás
közben. 

A tanulmány készítésébe bevont 14 férfi és hat nő - 60 és 78 év közötti bete -
gek - segítség nélkül tudott járni az étcsokoládé elfogyasztása után, ám ha tej -
csokoládét ettek, annak nem volt semmilyen hatása. Az Amerikai Szívtársaság
folyóiratában közzétett tanulmányukban a kutatók úgy vélték, hogy a kakaóban
található polifenolok csökkenthették a szövetkárosodást, javították a véráram -
lást a perifériás artériákban - olvasható a The Daily Tele graph brit napilap hon -
lapján. 

A betegek járását futópadon vizsgálták reggel, majd két órával 40 grammnyi
csokoládé elfogyasztása után. A teszt során használt étcsokoládé 85 százalékos
kakaótartalmú volt, azaz igen gazdag polifenolokban. A tejcsokoládénak 30 szá -
zalék alatti volt a kakaótartalma, azaz kevesebb polifenolt tartalmazott. 

Az étcsokoládé elfogyasztása után a betegek átlagban 15 százalékkal hosz -
szabb ideig és 11 százalékkal nagyobb távolságot tudtak megtenni, mint a reg -
geli mérések során. Sem a távolság, sem az idő nem javult, ha tejcsokoládét
ettek. 

Bár a javulás mérsékelt volt, ezeknek a betegeknek az életminőségére fontos
hatást gyakorolt - idézte Lorenzo Loffredót, a római egyetem kutatóját, a ta nul -
mány társszerzőjét a brit lap. 

A nitrogén-monoxid szintje, mely összefüggésben van a jobb véráramlással,
magasabb volt az étcsokoládét fogyasztók vérében. (A nitrogén-monoxid fontos
szerepet játszik a sejtmozgásban, sejtlélegzésben.) 

Megfigyelések és más laboratórium kísérletek alapján a kutatók úgy vélik,
hogy a magasabb nitrogén-monoxidszint lehet a felelős a perifériás vénák kitá -
gításáért és a járóképesség javulásáért. 

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy nagyobb méretű hosszabb távú ta -
nulmányban kell megerősíteni eredményeiket. (mti)

Vakságot is okozhat a bor fogyasztása
Az Utrechti Egyetem tudósai felfedezték, hogy azok a cukorbetegek, akik

akár csak két pohárnyi bort is megisznak, nagyobb az esélyük a vakságra. Az
ered ményekről a Di a betic Med i cine című folyóirat számolt be.

A kutatásuk kimutatta, hogy a látási problémák 50 százalékkal nőttek azoknál 
a betegeknél, akik egy héten 14 pohárnyi szeszes italt gurítanak le a torkukon,
azokhoz képest, akik nem isznak egyáltalán. A csapat 1 239 cukorbeteg ember nél
végzett szemvizsgálatokat. Öt év elteltével 182-nél jelentkezett a dia bé tesszel
összefüggő retinopátia. Azok között nem tapasztaltak növekedést a megbetege -
dések számában, akik nem ittak alkoholt. Ennek ellenére összesen 700 beteg ta -
pasztalt látásromlást. A csoporton belül az alkoholt fogyasztók körében nőtt a
szem problémákkal küzdők száma. “Ez a kutatás arra utal, hogy a sok alkohol fo -
gyasztása összefüggésben lehet a cukorbetegek látásromlásával. A Di a be tes UK
szeretné megtudni, hogy más kutatások is alátámasztják-e ezeket az ered ménye -
ket.” – mondta el Vic to ria King, a Di a be tes UK kutatásvezetője. (noinetcafe.hu)

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban

A erdélyi mag yar
turistaság

120 esztendeje
Vaskos kötetben, igényes kivite le zés -

ben látott napvi lá got az Er délyi Kárpát-
 Egye sület múltja és jelene. Az 1891-ben
lét re ho zott civil szerve ze tünk egész Er -
délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló kiad vány
elkészítésére. Az 560 oldalas, nagy mé -
retű, színes képmelléklettel gazda gí tott,
igényes ki vi te lezésű könyv beszerezhető 

az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, va la -
mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.

Baktériumot vetnének be vécék
szagtalanítására kínai kutatók

Kínai kutatók “biológiai fegyvereként” ismertette a hongkongi sajtó annak a
baktériumnak a felfedezését, amely az emberi ürülékkel táplálkozik, s ennek kö -
szönhetően képes megszüntetni a nyilvános illemhelyek kellemetlen szagát.

Az utcán, bevásárló központokban, éttermekben található vécék örök gond -
jára jelenthet megoldást a forradalmi ötlet és a hozzá már megtalált baktérium -
vélik a szakemberek. A lactobacillus baktériumcsalád kiválasztott tagja révén a
szagok 75 százaléka megszűnik, a fennmaradót pedig elnyomja a környezet ter -
mészetes illata - számolt be a kínai tudományos akadémia eredményéről a South
China Morn ing Post című lap.

A kutatók kísérletei során használt baktérium ugyanahhoz a családhoz tar to -
zik, amelynek több tagját a joghurtok, sajtok, sörök és csokoládék készítéséhez
használja az élelmiszeripar. A szóban forgó baktérium tejsavat bocsát ki, amivel
megakadályozza a szagokat kibocsátó baktériumok fejlődését.

A kutatók szerint a szükséges anyag folyadék és por formájában egyaránt
előállítható és olcsó. Egy félliternyi körülbelül 20 jüanba, vagyis alig több mint
700 forintba kerülne, s ez több vécé kezelésére is elegendő lenne. A baktérium
egyébként is gyorsan szaporodik.

A kutatás eredményét az akadémia honlapján a “szagtalan vécé” címmel tet -
ték közzé tanulmány formájában azzal a kísérőszöveggel, hogy a leírt techno ló -
giával megoldást kínálnak az ország egyik “sürgős kezelésre szoruló problé má -
jára”.

Jan Cse-jing bakteriológus, az akadémia csengtui biológiai intézetének ve -
zető kutatója, a projekt irányítója elmondta, hogy a szecsuani látványosságokat
felkereső turisták lesznek az új eljárás első “haszonélvezői”. Egyenesen úgy fo -
galmazott: őket éri majd az “üdítő élmény”.

A beszámoló arra is kitér, hogy az ország fejletlen térségeiben nincsenek
vízöblítéses vécék, s a hulladék bennük hónapokig vagy akár évekig is áll. Ezért
a kutatók többéves kísérleteket követően egy másik anyagot is kifejlesztettek az
élesztő és egy kellemes aromát kibocsátó baktérium keverékéből. Ennek egyet -
len hátránya, hogy a “találmány” csak 26 Cel sius-fokon vagy ennél magasabb
hőmérsékleten “működik”. (MTI)
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Băsescu helyett Szász Jenő
lesz a meglepetés Tusványoson

Nem vesz részt egyetlen ismertebb román politikus és az RMDSz
elnöke sem a jövő kedden kezdődő Tusványoson. Hosszú szünet u tán
azonban ismét meghívót kapott Szász Jenő – derül ki a 25. Bál vá nyosi 
Nyári Szabadegyetem prog ramjából.

A Fideszen belüli erőviszonyok vál -
tozását is jelzi, hogy hosszú szünet u -
tán ismét részt vesz a jövő kedden kez -
dődő 25. Bálványosi Nyári Szabad e -
gye temen Szász Jenő, a budapesti Nem -
zetstratégiai Kutatóintézet jelenlegi ve -
ze tője, az MPP volt elnöke. A szer ve -
zők szerdán hozták nyilvánosságra Tus -
ványos programját.

E szerint Szász Jenő csütörtökön tart
majd előadást a táborban a nemzet stra -
tégiáról és a nemzetpolitikáról. Úgy tud -
juk: az MPP volt elnöke korábban azért
nem jutott évekig szóhoz a rendez vé -
nyen, mert kegyvesztetté vált a Fidesz
nemzetpolitikáját meghatározó politi -
ku sok körében. Utóbbiak – elsősorban
Németh Zsolt Tusványos-alapító – Tő -
kés Lászlót és az Erdélyi Mag yar Nép -
pártot preferálták Szásszal  és a pol gá -
riakkal szemben, különösen miután az
MPP és az EMNP viszonya elmér ge se -
dett.

Szász Jenő meghívása a táborba Né -
meth Zsolt félreállításával és Kövér Lász -
ló tiszteletbeli MPP-elnök Fideszen be l -
üli megerősödésével állhat össze függés -
ben. A volt külügyi államtitkárnak már 
semmilyen szerep nem jutott az új Or -
bán-kormányban, volt irodaveze tőjé -
nek, Répás Zsuzsannának sem hosszab -
bították meg a helyettes államtitkári man -
dátumát.

Szász Jenő olyannyira nem kívánt
vendég volt három évvel ezelőtt Tus -
vá nyoson, hogy – bár Tusnádfürdő MPP- s
polgármestere meghívta a rendezvény -
re – kénytelen volt a tábor területén
kívül, egy vendéglőben tartani sajtó tá -
jékoztatót. Az uh.ro akkori tudósítása
szerint a politikus arról beszélt, hogy ki 

kell szabadítani Tőkés Lászlót az RMDSz
fogságából.

A negyedszázada mag yar-mag yar
és mag yar-román vitafórumként indu -
ló Tusványosnak idén sem lesz a ven -
dé ge egyetlen jelentősebb román poli -
ti kus sem. A programban csak a három -
széki liberálisok vezetőjének, Mădălin 
Guruiánunak a nevét fedeztük fel, aki
a pénteki, Autonómia – románoknak és 
magyaroknak című panelbeszél geté sen
jut majd szóhoz. Traian Băsescu ál lam -
fő legutoljára felfüggesztésének évé ben,
2011-ben ült a mag yar miniszterelnök
mellett a tábor zárónapján.

Az idei táborba meghívtak több
RMDSz- es politikust is: Székely Ist ván
főtitkár-helyettest, Markó At tila képvi -
selőt, Borboly Csaba és Tamás Sándor 
székelyföldi tanácselnököket, Sógor Csa -
ba EP-képviselőt és György At tila pénz -
ügyi államtitkárt. Meghívót kapott Bi -
ró Zsolt MPP elnök is, aki a pro gram
szerint csütörtökön Toró T. Tibor Tus -
ványos-alapítóval és EMNP-elnökkel
vitázik.

Úgy tudjuk, a szervezők Kelemen
Hunort is várták az Olt partjára, ám a
szövetségi elnök elhárította a meghí -
vást. Az RMDSZ vezetőjének pénte -
ken egy nemzetpolitikai kerekasztalon
kellett volna részt vennie, amelynek
másik nagy hiányzója Berényi József, a 
szlovákiai MKP elnöke lesz.

A tábor zárónapjának legfontosabb
meghívottja természetesen ismét Or bán
Viktor. A mag yar kormányfő Törté ne -
tek ből történelem! címmel tart majd be -
szédet. A pódiumon idén is mellette fog -
lal majd helyet és felszólal Tőkés Lász ló
fideszes EP-képviselő is. (maszol.ro)

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA –  a következő 2
héten SZÜNETEL!

* Idei KÉZMŰVES TÁBO RUNK -
RA augusztus 25-31. között kerül sor,
részletek hamarosan!

* NAGY CSERKÉSZTÁBOR lesz

augusztus 10-17. között a nagybányai
csapat és az alakuló hosszúmezei, má -
ramarosszigeti, koltói, domokosi, sza -
mos ardói és szinérváraljai csapatok rész -
vételével! 

* JÁTSZÓHÁZ – a mun kálatok mi -
att előreláthatóan augusztusban, a Kéz -
mű ves Tábor időpontjáig.

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze -
retett testvérünk

EISSELE ILONA
július 5-én, életének 80. évében

Bécsben elhunyt. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott.

Gyászoló testvérei

Magyarokat is harcba
visznek Ukrajnában

Mag yar származású áldozata is van már a kelet-ukrajnai har -
coknak és az ATV Híradó úgy tudja, hogy nyolc mag yar férfit vit tek el
Beregszászról fegyveres kiképzésre. A hivatalos közlések szerint
azonban csak hivatásos és önkéntes katonákat visznek harcolni.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Ma -
g yar Kulturális Szövetség elnöke az ATV
Híradóban elmondta, hogy nincs az or -
szágban sorozás, csak meghatározott
szak májú tartalékosokat hívtak be, de
nem tud arról, hogy valakit akarata el -
le nére vittek volna el.

A beregszászi Mihók Marianna ez -
zel szemben azt mondta, hogy férje be -
hívót kapott, amit nem akart átvenni, de
azt mondták neki, hogy akkor rend őr -
rel vezettetik elő. Ezt nem merte meg -
lép ni, így bevonult. Az asszony szerint
egy évig ott tartják férjét és bármikor

keletre vihetik harcolni. Azt is mondta, 
hogy csak Beregszászon nyolc mag yar 
férfival jártak el hasonlóan.

Brenzovics azt mondta, hogy ilyen
problémával szervezetükhöz senki nem
fordult, viszont kérték az ukrán veze -
tés től, hogy a kárpátaljai zászlóaljat küld -
jék haza, mert március óta nem pihen -
tek. A 250 fős hivatásos egységből ö ten
haltak meg a harcokban, közülük egy
em ber mag yar származású. (maszol.ro)

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

 „A mélységek csodája” 
- al bum a Bányavidék

ásványairól -
Keresse a Teleki Házban!

Az LMP-s Mile Lajos lesz
a kolozsvári főkonzul

Négyéves mandátuma felének le töl -
tése után új megbízatást kap Magdó Já -
nos, a Külgazdasági és Külügy mi nisz -
tériumban Magyarország kolozsvári fő -
konzulja. A váltás minden bizonnyal
annak tudható be, hogy a harmadik Or -
bán-kormány hivatalba lépése után az
addig Martonyi János vezette külügyi
tárca jelentősen átalakult, Navracsics
Tibor irányítása alatt pedig a Kül gaz -
da sági és Külügyminisztérium a kül gaz -
dasági célkitűzéseket helyezte előtér be.
Magdó János augusztus végén, a Ko -
lozsvári Mag yar Napok idei kiadása u -
tán hagyja el állomáshelyét.

Magdó János 1970-ben hétfalusi
csángó családban született Brassóban,
1990-ben települt át Magyarországra, a -
hol az Eötvös Loránd Tudomány e gye -
tem germanisztika szakán szerzett dip -
lo mát; a diplomáciai ki rendeltség élén
Szilágyi Mátyást vál tot ta 2012-ben. 

A kolozsvári főkonzuli tisztség vá -
rományosa Mile Lajos, a Lehet Más a
Politika (LMP) volt országgyűlési kép -
viselője, frakcióvezető-helyettese, részt 
vett az MDF, az SZDSZ és a Fidesz meg -
alapításában is. A kül ho ni magya rok kal
kapcsolatban korábban azt hangoz tat -
ta: a többségi társa da lom nélkül az au to -
nómiát lehetetlen megvaló sítani, a ha tá -
ron túli magyarok számára állam pol gár -
ságot biztosító törvény vitájában tá mo gat -
ta a kormány előterjesztését. (Krónika)

SZOMBATON DÉLELŐTT 10 órára szeretettel és köszönettel várjuk
mind a zok segít sé gét, akik néhány óra erejéig szívesen segítenének a Te le -
ki Mag yar Ház felú jí tá sához kapcsolódó cserépválogatásban és  elrakásban! 

APRÓHIRDETÉS
• Gyermekgondozást vállalok. Te -

le fon: 0741-355751.
• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A

hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

GYÁSZJELENTÉS

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú -
li us 24., VÁSÁROS NA MÉNY – jú -
li us 31. In du lás reggel 7- kor, a Má ra -
ma ros á ru ház parko ló já ból. Je lent -
kezés: 0747 017580 (Cso ma Be a).
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Messi lett a VB legjobb játékosa
Lionel Messi lett a világbajnokság

legjobb játékosa. Ez nem is csoda, e gye -
dül cipelte be Argentínát a döntőben,
és mint a finálé közvetítése közben el -
hangzott, 4 gólja, 1 gólpassza mellett ő
hozta a legtöbbször helyzetbe a társait
a világbajnokságon.

Manuel Neuer lett a legjobb kapus,

ebben a diszciplinában még egy értel -
műbb volt a helyzet, a németek üdvös -
ké jéről azt is kijelenthetjük, hogy az u -
tóbbi évtizedek legjobbja a posztján.

James Rodríguez lett a gólkirály, a -
ki a jelenkor legnagyobb tehet sége, Paul 
Pogba a fiatalok kategóriájában vég zett
az élen. (NB1.hu)

WUNDERMANNSCHAFT!

Negyedszer is világbajnok
lett a német válogatott!

Németország nyerte a 2014-es labdarúgó-világbajnokságot: Jo -
achim Löw csapata Mario Götze hosszabbításban szerzett góljá val
1-0-ra legyőzte Argentínát, és negyedik világbajnoki címét szerezte.

Németország számára már a kezdő
sípszó előtt rosszul alakult ez a döntő:
a brazilok elleni elődöntőn remekül fut -
ballozó Sami Khedira a bemelegítés köz -
ben megsérült, és Christoph Kramer, a
Mönchengladbach középpályása vette
át a helyét. Az argentinoknál nem volt
meglepetés a kezdőcsapatban, An gel di 
María végül nem került be a kezdőbe,
noha arról lehetett hallani, hogy a Real
Ma drid szélsője felépült.

Az argentinok kezdtek jobban, e lőbb
Higuain lőtt keresztbe a kapu előtt, majd
Messi indult meg, szép szólója végén
viszont a passz rosszul sikerült. A né me -
tek hiába birtokolták többet a labdát, ve -
szélyt nem nagyon tudtak teremteni, sőt;
a 20. percben Kroos borzasztóan rosz -
szul próbálta hazafejelni a labdát, épp
Higuain elé, aki azonban elkapkodta a
ziccert, és a kapu mellé lőtt. Higuain
nem sokkal később jobban cél zott, be ta -
lált Messi beadása után, csak épp les ről.

A németek ráadásul újabb embert
vesztettek el: a 32. percben a korábban
Higuainnal ütközött Kramer, és őt is le 
kellett cserélni, André Schürrle vál tot -
ta. A félidő hajrájában előbb Messi cse -
lezte be magát helyzetig, de végül túl
sokat várt, majd a lefújás előtt egy né -
met szögletet követően Höwedes - aki
nem sokkal korábban akár pirosat is kap -
hatott volna egy rendkívül csúnya be lé -
pőért - döngette meg fejjel a kapufát,
de gól már nem született.

A második félidő is argentin hely -
zettel kezdődött, ám Messi ziccerből el -
lőtt kereszbe a kapu előtt. Ezt követően 

viszont leült a mérkőzés, elég alapo san:
a németek birtokolták a labdát, az ar -
gen tinok fegyelmezetten védekeztek. Jöt -
tek a cserék is mindkét oldalon, Gago,
Palacio és Götze is beállt, de hiába, a
rendes játékidő alatt nem született gól.
A hosszabbításban előbb Schürrle ron -
tott ígéretes helyzetben, majd Palacio
emelte át a túloldalon Neuert, de a lab -
da a ka put is elkerülte.

Egyre inkább úgy tűnt, a tizen egye -
sekre marad a döntés, az argentinok
látszólag bele is törődtek... de túl ko -
rán. A 113. percben Schürrle húzta meg
a bal oldalon, középre adott, az érkező
Götze az ötös sarkánál mellre vette a
labdát, majd a hosszú sarokba helye zett.
Az argentinok egyből magasabb foko -
zatra kapcsoltak, de hiába, egy Mes si-
 fejest leszámítva még helyzetbe sem ke -
rültek: Németország győzött, és első eu -
rópai csapatként lett világbajnok Dél-
 Amerikában.

Labdarúgó-világbajnokság, dön -
tő: Németország-Argentína 1-0

Gól: Götze 113. Sárga lap: Schwein -
steiger (29.), Höwedes (34.), illetve Ma -
sch erano (64.), Agüero (65.)

Németország: Neuer – Lahm, J. Bo a -
teng, Hummels, Höwedes – Schwein stei -
ger, Kramer (Schürrle, 31.) – Th. Mül -
ler, Kroos, Özil (Mertesacker, 120.) –
Klose (Götze, 88.). Argentína: Rome -
ro – Zabaleta, Demichelis, Garay, Ro jo 
– Mascherano, Biglia – E. Pérez (Ga -
go, 86.), Messi, Lavezzi (Agüero, a szü -
netben) – Higuaín (Palacio, 78.).

(SamsungSport)

FOCI VB 2014

Brazília „javított” a
kisdöntőben: csak hármat

kapott Hollandiától
Hollandia „csak” három gólt rúgva vetett véget a házigazda

Bra zília vesszőfutásának a labdarúgó-világbajnokság szombati
kis dön tőjében, amely után Luiz Felipe Scolari nem mondott le.
(A VB- dön tő után viszont menesztették. Szerk. megj.)

A keddi elődöntőben a németektől
elszenvedett 7-1-es történelmi vere ség -
hez képest a hollandok el len nyújtott
teljesítmény valóban „jobban mutat”,
ám a hihetetlen játékvezetői hibák által 
befolyásolt kisdöntő során szakmailag
csupán az nyert megerősítést, hogy e -
zen a vb-n nem csak egyes, kezdőként
rendre csalódást okozó játékosok nem
tudtak felnőni a feladathoz, hanem – ta -
lán a negyeddöntőben megsérült Ney -
mar kivételével – ez a teljes keretre
igaz. Csupán másfél perc kellett ahhoz, 
hogy két hol land két passzból mattolja
a házigazdák védelmét. Robben Van Per -
sie-vel játszott össze, előbbi pedig egye -
dül törhetett kapura, ám az eltiltása u -
tán visszatérő Thiago Silva utolsó vé dő -
ként lerántotta.

Ekkor kezdődött az algériai Dzsa mel
Hajmudi játékvezető és segítői „külön
showja”: 16-oson kívüli szabadrúgás és
kiállítás helyett büntetőt és sárga lapot
ítélt.

A 11-est Van Persie magabiztosan ér -
tékesítette, így a kedvenceik mellett ki -
tartó brazil szurkolók ismét a leg rosz -
szabbra készülhettek. Bő negyed óra el -
teltével jött is a második: a bemelegí -
tés kor megsérült Sneijder helyett beve -
tett De Guzman lesről indulva jobbról
beadott, a házigazdák másik védő sztár -
ja, Da vid Luiz pedig ahelyett, hogy ol -
dalra vagy a kapu fölé mentett volna, a
11-es pontra fejelte vissza a labdát, a -
hol a senkitől sem zavartatott Daley
Blind levette, majd egy igazítás után a
hálóba lőtte a játékszert, első válo ga -
tott gólját szerezve.

A pocsék kezdéshez már hozzászo -
kott brazilok nem törtek meg, és meg -
próbálták menteni a menthetőt, de csak 

helyzetekig jutottak, a szerencse most
sem az ő oldalukon állt. Mint ahogy a
játékvezető sem, aki a második félidő -
ben Os car büntetőterületen belüli, egyér -
telmű buktatását szimulálásként ítélte
meg, és sárga lapot adott a Selecao i rá -
nyítójának – már csak abból könnyen
meg lehetett állapítani, hogy volt kon -
taktus, hogy a szabálytalanságot elkö -
ve tő Blind a lábak ütközésekor meg sé -
rült, és le is kellett cserélni.

Dzsamel Hajmudit nem lehet „tel jes
elfogultsággal” vádolni, hiszen egy ab -
szolút jogos hol land büntetőt sem adott 
meg, ám a végén is kijutott a brazi lok -
nak: a 90. percben a hollandok egy sza -
bály tatanság ellenére ellentámadást in -
dít hattak, amelynek végén Wijnaldum
közelről beállította a 3-0-s vége red ményt.

Louis van Gaal ezután tanítványai
kérésére harmadik számú kapusát, Mi -
chel Vormot is pályára küldte – ezzel
az Oranje teljes kerete, mind a 23 játé -
kos játszott a világbajnokságon, ilyen
pedig még nem volt, mint ahogy az is
először történt meg, hogy az amúgy há -
romszoros ezüstérmes Hollandia vb- -
bronzérmet szerez.

Világbajnoki bronzmérkőzés: Hol -
landia–Brazília 3-0 (2-0). Brazíli a város, 
Mané Garrincha Nemzeti Stadion, 69 000
néző. Vezette: Dzsamel Hajmudi (al gé -
ri ai). Gólszerzők: Van Persie (3. – 11-
 esből), Blind (16.), Wijnaldum (90.).
Sárga lap: Robben (9.), De Guzman
(35.), Vlaar (43.), illetve Thiago Silva
(2.), Fernandinho (54.), Os car (68.).

            (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Öttusa EB: aranyérmes
a mag yar férficsapat

Aranyérmet nyert a Kasza Róbert, Demeter Bence, Tibolya Pé ter
összeállítású mag yar csapat vasárnap a férfiak hagyományos ver se -
nyében a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokságon. A mieink mö -
gött az olaszok végeztek a második, a csehek pedig a harmadik he lyen.

Győzött az orosz Alekszandr Le szun,
másodikként végzett honfitársa, Ilja Fro -
lov, míg a dobogó harmadik fokára az
ukrán Pavlo Timoscsenko állhatott fel.

A magyarok két szám – a vívás és
az úszás – után a második helyen áll tak,
de a lovaglás során az élre kerültek. Az 
addig komoly előnnyel vezető oroszok 
egyik embere, a ju nior világbajnok Je -
gor Puskarjevszkij ugyanis pont nélkül 
maradt a harmadik számban, mivel bu -
kott, a lova megsérült és így nem tudott 
végigmenni a pályán.

A mag yar trió az éllovas pozícióját
magabiztosan őrizte meg a kombinált
számban.

Az elmúlt két évben ezüstérmes, de
korábbról bronzzal is büszkélkedő Ka -
sza jól vívott és úszott, a lovas pályán
három akadályt vert le, így a 4x800 mé -
teres, lövészetekkel megszakított futás -
nak negyedikként vághatott neki, és nagy
küzdelemben egy helyet vissza csú szott.
Amikor beért a célba a küzdőtér kö ze -
pé ről kiment a Bregyó Sportközpont le -
látóját megtöltő közönséghez, és csa pat -

társai nevében köszönetet mondott a
szurkolásért.

BERICAP ÖTTUSA EB
FÉRFIAK, EGYÉNI
1. Alekszandr Leszun (Orosz or szág)

1493 pont
2. Ilja Frolov (Oroszország) 1485
3. Pavlo Timoscsenko (Ukrajna) 1476
5. Kasza Róbert 1455 (vívás: 20

győ zelem/15 vereség/220 pont, úszás:
2:01.57 perc/336 pont, lovaglás: 279 pont,
lövészet-futás: 11:20.21 perc/620 pont)

8. Demeter Bence 1449 (21/14/226,
2:03.75/329, 272, 11:18.17/622)

16. Tibolya Péter 1420 (16/19/196,
2:09.24/313, 293, 293, 11:22.21/618)

31. Demeter Gergely 1365 (10/25/
160, 2:08.00/316, 279, 11:30.67/610)

CSAPAT
1. Magyarország (Kasza Róbert, De -

meter Bence, Tibolya Péter) 4324 pont
2. Olaszország (Pierpaolo Petroni,

Riccardo De Luca, Nicola Benedetti)
4236

3. Csehország (Jan Kuf, Ondrej Po liv -
ka, Mar tin Bilko) 4203 (NemzetiSport)


