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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.

Ne hagyja ki az év egyik
legszebb koncertjét!

Szinérváraljai Városnapok
2014. július 13., este 8 óra

Tamás Gábor élő
koncert 90 percben

„Hervadó petúniák”, „Ó Er -
dély, szép hazám”, „A Dónáth ú -
ton nyílnak már az orgonák”... és
még sok-sok ismert és népszerű dal.
A helyszínen CD és DVD árusítás 
is lesz.

Szeretettel várunk mindenkit a
kisváros főterén sorra kerülő

ingyenes koncertre!

Dinoszauruszok
Karavánja

A Mega Expo Dino Show Európa e gyik
legnagyobb robotizált dinoszaurusz kiál -
lítása Nagybányán is megtekinthető a Gold
Pláza felszíni parkolójában, ma, holnap és 
holnapután.

Több mint 30 fajta dinoszauruszt vo -
nultatnak fel a szervezők, a legnagyobb pél -
dány eléri a 30 méter magasságot. A di no -
szauruszokon kívül őskori hüllők, ma da -
rak és ragadozóállatok makettjeit is meg -
tekinthetik, illetve ősemberekkel is talál -
koz hatnak.

A kiállítás ma 16 és 21, holnap és va -
sárnap pedig 11 és 21 óra között lá to gat -
ha tó. (tamási)

A 2014-es évi Szent István Napok rendezvénysorozat keretében, a nagybányai RMDSz ÚJ
FEJEZET csoport szervezésében, a  MÁRAMAROSI MAG YAR VÁLLALKOZÓK
EGYESÜLETének 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 étteremben.
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 (Felsőbányai u., 1. sz.), a

Vál lalkozók Egyesületének irodájában (Unirii sugárút, 16. sz., 29-es iroda), valamint a Foto Plus üz let -
ben (Gold Plaza, földszint).

Email címeink: nagybanya.ujfejezet@rmdsz.ro, of fice@mavasz.ro.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Dr. Ábrám Zoltán:

Nyitott ablak a világra
– fotókiállítás –

2014. július 17-én, csütörtökön
17.30 órai kezdettel a

Teleki Mag yar Házban.
Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár és újságíró Szi nér -

váralján született, jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Közegészségtani Tanszékének 
professzora. Oktató, kutató és szakírói munkája mellett
szerteágazó újságírói és közéleti tevékenységet folytat. A 
„Bánya-Vidék - Otthonunk és az is marad” Honismereti
Vetélkedő fő támogatója, akinek köszönhetően idén is hét 
szamosardói fiatal (a vetélkedő nyertesei) tölthet egy tel jes 
hetet Szovátán!

Jelen kiállítás 50. születésnapjára készült, vegyes fo -
tó témákra épülő válogatás. Az eseményre szeretettel vá -
runk minden érdeklődőt!

Főtér Fesztivál 2014.
Nagybányai Mag yar Napok –

szeptember 19-21.

Ismét jó érettségi eredményeket
értek el a Németh Lászlós diákok

Ismét jóval az országos átlagon (59,18%) felül sikerült
tel jesíteniük diákjainknak, akiknek 76%-a vizsgázott sike re -
sen. Gratulálunk nektek, sok sikert azoknak, akik már csak
nagyon kevésre állnak attól, hogy ősszel sikerüljön az érett -
ségijük. (facebook.com/N.L.E.L.N)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evangé likus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit.

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébániától helyez ték
örök nyugalomra Palencsár Mária test -
vérünket, akit 86 évesen kísértünk u tol -
só útjára, Rist Avram Eufrozina test -
vé rünket, aki 67 évesen hunyt el, Be rin -
dan született Pobozsnyi Karolina test -
vérünket, Dézsi Gábor testvérünket, a -
kit 77 évesen kísértünk utolsó útjára,
va lamint Pop Ecaterina  testvérünket, a -
ki 77 évesen hunyt el. Nyugodjanak bé -
kében!

* Ugyanitt  kötött házasságot Asz -
talos Norbert Zsolt, Asztalos Tibor és
Balázs Éva fia és Bilţ Andreea, Bilţ Au -
gustin és Bilţ Niculina lánya; valamint
házasságot kötött Móra Csaba, Móra
Mihály és a Bencze Judit fia és Seres
Mária, Seres Károly és Lázár Mária Mar -
garetta lánya. Isten áldása legyen e meg -
kötött házasságokon!

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság templomban Grin -
dean Mihaela, Horgos Aliz és Mircea
keresztszülők tartották keresztvíz alá Fux
Roland Mihály és Conţ Alina kislányát,
aki a keresztségben az Alia Maria ne -
vet kapta; ugyanitt részesült a ke reszt -
ség sakramentumában Smitkó Áron,
Smitkó József és Birkner Krisztine Er -
zsébet kisfia, akit Veress Tamás István
és Smitkó Mónika tartottak keresztvíz
alá.

* A felsőbányai katolikus Nagy -
boldogasszony plébániától kísértük u -
tolsó útjára Drinkál Julianna test vé -
rünket, aki 81 évesen hunyt el. Nyu god -
jon békében!

Krisztus Király
Plébánia Nagybánya
* 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 vár -
juk a hittanosokat egy játékkal, imával, 

énekekkel teli foglalkozásra. A napot
közös vacsorával zárjuk.

* Július 21-én kezdődnek a ma -
gyar nyelvórák

Két héten keresztül délelőtt 10 órá -
tól 13 óráig Selek Vanda tanító néni
fog lalkozik a gyerekekkel.

* Augusztus 10-14. között HIT -
TA NOS TÁBOR Szatmárhegyen

Indulás vasárnap du. 3 órakor a plé -
bániáról. Hazaérkezés csütörtökön a dé li 
órákban. Kérjük a szülőket, hogy idő -
ben szerezzék be a szükséges orvosi i -
gazolást!  Hozzájárulás 80 RON.

Szeretettel megkérünk minden kit,  hogy
szervezés szempontjából iratkozzanak
fel a programokra!

A nagybányai római
katolikus Szenthá rom -
ság plébánia szervezé -
sében SZENT ISTVÁN
NAPOK–ra kerül sor

városunkban

Programok, események:
Augusztus 13., 19.00 óra: Orgo na -

est - Balaskó Balázs
Augusztus 14., 19.00 óra: Quar tet

– Prof. Café Stings
Augusztus 15., 19.30 óra: Orgo na -

est – Odongto Ber na dette
Augusztus 17., 19.00 óra: Szent Ist -

ván búcsú – Ünnepi szentmise
Augusztus 18., 17.00 óra: Szava ló -

verseny - Énekverseny
Jelentkezni lehet Czol Ernőnél tel.:

0763-373541, e-mail: orgel_e@ya hoo.com
Augusztus 19., 20.00 óra: Torpedó 

együttes - szabadtéri koncert
Augusztus 20., 20.30 óra: Schola

Rivulina – Szent István Napi sza bad té -
ri koncert

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg, hogy
nem teszünk semmit. Kérlek,
segíts, hogy tudjak várni!”
(Antoine de Saint-Exupéry)

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 Híd utcai iskoláért

Tisztelt
Nagybányaiak!

Kedves Barátaink!
A nagybányai mag yar nyelvű köz -

oktatás másfél évtized után ismét gyö -
keres fordulat és lehetőség előtt áll.
A Nagybánya-óvárosi Refor mátus Egy -
házközség, Nagybánya Ön kor mány za -
ta és a Németh László El mé leti Líceum, 
együtt gondolkodva kö zös ségünk ügye
iránt érzékeny, nemes lel kű nagybá -
nyai magyarokkal arra az el hatá ro zás -
ra ju tott, hogy tovább szer ve zi váro sunk -
ban a mag yar nyelvű ok ta tást és ne -
ve lést szolgáló intéz mény há lóza tot. (...)

Ahhoz, hogy az intézmény a 2014-
 es tanév kezdetén működését el kezd hes -
se, szeptemberig el kell végeznünk a
földszint és az emelet belső javítását, a -
mely az általános belsőépítészeti mun -
kákat, az épületgépészetet és az udvar
rendbetételét is magába foglalja.

Az iskola beindítása elo dázha tat -
lan. Mivel azonban Egyházköz ségün ket
több más épület fenntartása is igény be 
veszi, más támogatókat kell keres nünk.
Kérjük nagybányai mag yar testvé -
re inket és a nagyvilágban élő nagy -
bányai származású magyarokat, hogy
támogassák az iskola ügyét!

Számlaszámunk:

RO15RNCB0182126459850001 (RON)

RO85RNCB0182126459850002 (EUR)

Számla tulajdonosa: Parohia Re for  -

mata Baia Mare Oraşul Vechi. Adó szám
(cod fis cal): 7875704. Elérhetősé ge ink:
Bak László református lelkipásztor

Tel: 0040-726-70-20-25, vagy
          0040-758-61-67-87
Email:

nagybanya.ovaros.ref@gmail.com

Előre is köszönjük
mindenki támogatását!

A részletes felhívást korábbi
lapszámainkban találják meg.

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

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 lapot 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 zájus sa nak.

Az önhibánkon kívül oko zott
kel le met lensé gek ért mi kérünk
el nézést!
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Művészeti programok a „Nicolae
Iorga”  Általános Iskolában

Az elmúlt másfél hónap gyermekbarát és művészetre nevelő te -
vé kenységek sorozatából állt a nagybányai „Nicolae Iorga” Álta -
lá nos Iskola 5-8. osztályos diákjai és pedagógusai számára.

A múltkor beszámoltunk az anyák
napi ünnepségről, mely ugyannennek
a pályázatnak a résztevékenysége volt.

Most az említett időszakban asz falt -
rajzot készítettek diákok és ovisok, me -
lyet Tompa Mihály: A pitypang című
meséje alapján illusztráltak, majd ezt
követően ori gami virágokat készítettek, 
és ebből állították össze az ökoruhát
Győri Kinga festőművész és négy he te -
dikes diák segítségével.

Egy másik kiemelkedő tevékenység 
volt a Nagykárolyhoz fűződő plakát,
makett és reklám készítése, melyben

minden 5-8. osztályos diákunk részt vett.
Ezen programot egy közös nagy ká ro lyi
ki rándulással zártuk, ahol meglá togat -
tuk a város nevezetességeit, köztük a
hí res kastélyt is. Megterveztük, meg va -
lósítottuk, felfedeztük, s jól éreztük ma -
gunkat e programrészben is.

Célunk volt: a különböző helyi kul -
túrák felfedezése, megkülönböztetése és
tiszteletben tartása, illetve a Nagy ká -
rolyban lévő különböző turisztikai att -
rakciók térképen való behatárolása, fel -
keresése és megnézése.

Tevékenységeink között voltak a kö -

vetkezők:
Térképkészítés, melyen szerepelnek

a Nagykárolyban lévő fontosabb tu risz -
tikai attrakciók (templomok, múze u mok,
hagyományőrző kézművesműhelyek, hí -
res írók, tudósok otthona, nagyobb fo -
lyók, domborzati formák, üdülő köz pon -
tok).

Felfedezési csoportkirándulás az el -
készített térkép és a mod ern ábrák a -
lapján

Ovisoknak: makett készítése a kas -
tély alapján

Színjátékokkal és tanévbúcsúztató ün -
neppel zártuk a júniusi tevé keny sé gün -
ket.

Diákjaink nagy lelkesedéssel ké szül -
tek és örömmel mutatták be a több mint
100 tagú közönségnek színjátékaikat.
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Er -
dő című művének egy részletét dol goz -
ta fel az 5. C osztály, Ágai Ágnes: Ka -
maszságok című versösszeállítását dra -
matizálta a 6. C. osztály, és a 7. C. osz -
tály egy népmesét dolgozott fel, kissé
kor szerűbb változatban.

A  Programsorozat a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával valósul meg, a „2014
- a külhoni mag yar felsősök éve” el ne -
vezésű pro gram keretében.

Pályázatunk fő célja, hogy lehető -
sé get biztosítsunk a gimnazisták és o vi -
sok szüleinek, hogy megismerjék azon

pedagógusokat, akik az iskolába kerü -
lésükkor szárnyaik alá veszik gyer me -
keiket, s akikhez ezek után már teljes
biza lom mal fordulhatnak. Azok szá má -
ra, akik még nem döntöttek az isko la -
választással kapcsolatban, célunk, hogy
közös tevékenységeink során észre vét -
lenül rávezessük őket arra, hogy egy o -
lyan értékes közösséghez tartoznak, a -
melyben a hagyományok, az emberi ér -
tékek megbecsülése és megőrzése el -
sődlegesek, s érdemes, de ugyanakkor 
egyértelmű az anyanyelvű iskola vá lasz -
tása.

Céljaink között szerepel még: a kö -
zösség összehozása, formálása, együtt -
működés, segítőkészség kialakítása, meg -
erősítése, az együttjátszás örömének fel -
fedeztetése, családok, közösségek sza -
badidejének  igényes eltöltése.

Köszönet a lelkes munkáért és pél -
da mutatásért: minden kedves diá kunk -
nak és hozzátartozóinak, szervező ink -
nek: Lapsánszki Edith aligaz gató nő nek,
Bálint Beáta magyartanárnak, Kiss Lu -
ca történelemtanárnak, Fülöp Gábor ze -
netanárnak, Újlaki Zita matematikata -
nárnak, Vári Renáta óvónőnek, Győri
Kinga festőművésznek, Bálint Kata kéz -
művesnek, önkénteseinknek: Tar Bri -
git ta, Vig Renée, Szigeti Dóra, Vicsai
Noémi diákjainknak.

(nagybanya.ro)

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.

Már csak 18 tom bo lajegy vár gazdára.
A festmény mellett két vígaszdíjat is kisorsolunk majd.

TÖBB TOMBOLAJEGY = NAGYOBB ESÉLY!

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!

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.
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Év végi visszatekintő
a Németh László Elméleti Líceum

diákjainak eredményeire
- folytatás az előző lapszámból -

MEGYEI ÉS ORSZÁGOS
VERSENYEREDMÉNYEK:

Egyéni: 

Asztalos Veronka Örsike: Részt vett
az Aranka György nyelvhasználati ver -
seny országos szakaszán

Bakk Eszter: megyei biológia ver -
seny – dicséret

Balogh Ádám: Zrínyi Ilona mate ma -
tika verseny megyei szakasza – I. díj, részt
vett a nemzetközi döntőn Kecs ke mé ten,
Mikes Kelemen mag yar nyelv és iro da -
lom tantárgyverseny országos szaka sza

– VII. hely, Erdélyi Mag yar Mate ma -
tika Verseny megyei szakasz: II. díj,
részt vett a verseny országos sza kaszán

Bencze Nikoletta: német olimpia
me gyei szakasza – dicséret

Boltye Ottó: Úszás országos ver -
seny: V. hely

Ciope László: Megyei matematika
diákkonferencia („Faţă-n faţă cu ade -
vă rul”) – III. hely, Matudinfo tudo má -
nyos diákkonferencia – III. díj, Zrínyi
Ilona matematika verseny megyei sza -
kasza – II. díj

Dragomir Norbert: Hevesy György
kémia verseny országos szakasz – V.
hely, továbbjutott a Cu rie kémia ver -

seny területi döntőjére
Fülöp Adrienn: Részt vett a Kríza

János mesemondó és balladamondó ver -
seny országos szakaszán

Galkó Evelin: országos boksz baj -
nokság – 2 ezüstérem

Gotha Güntter: „Prin labirintul ma -
tematicii” megyeközi matematika ver -
seny – I. hely, „Sigma” megyeközi ma -
tematika verseny – I. hely, Erdélyi Ma -
gyar Matematika Verseny országos sza -
kasza – dicséret, részvétel a nemzet kö -
zi szakaszon, Zrínyi Ilona matematika
verseny megyei szakasza – I. díj, Gh.
Şincai megyei matematika verseny – I. díj

Gyarmathy Tímea: Erdélyi Mag yar
Matematika Verseny országos szaka sza
– dicséret, nemzetközi szakasz - di csé -
ret, Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei szakasza – III. díj

Székely Loránd Norbert: Részt vett 
az Erdélyi Mag yar Matematika Ver seny
országos szakaszán, Zrínyi Ilona ma te -
matika verseny megyei szakasza – III.

díj, részt vett a Nemes Tihamér infor -
matika verseny országos szakaszán

Hajdú Annamária: megyei bio ló -
gia verseny – dicséret

Halász Cynthia: Hevesy György ké -
mia verseny országos szakasz – VIII.
hely, részt vett a magyarországi Cu rie
kémia verseny országos szakaszán

- folytatás a következő lapszámban -

Nagybányai látomás és egy felsőbányai
népi költő visszaemlékezései az első

világháború kitöréséről és utolsó évéről
 Dr. Kosutány István több könyve nagy sikert a -

ratott. A Titokzatos erők, csodás esetek című köny ve 
először a múlt század negyvenes éveiben jelent meg, 
majd a kilencvenes években a budapesti Új Elixír
Kiadó kétszer adta ki.

Köszönöm dr. Nagy Róbertnek, az Új Elixír ma -
gazin főszerkesztőjének és régi barátomnak, hogy
engedélyezte részletek közlését hetilapunkban.

„Minden évben néhany hetet Nagybányán töl töt -
tem családi nyaralóházunkban. Az ősi bányaváros
patinás szépsége, az öreg templom, a Kereszthegy,
a Fokhagymás-völgyben csobogó patak, az éjszakai 
munkába siető bányászok kézi lámpásának im boly -
gó fénye, a fenyvesek közt felkelő hold varázslatos
szép sége éppen úgy elragadott engem, miként hűsé -
ges szerelmesévé tette boldogult apámat, déda pá mat,
akik életük boldogabb évtizedeit Nagybánya falai
közt éltek annak idején...

Családi nyaralónk nem épült remete kolostor nak.

Nyitott kapúi, nagy vendégszobai örömmel fo gad ták
a szabadságra, látogatóba jövő családtagokat, ba -
rá tokat...

1914. július végén már puskaporos volt a levegő. 
A napilapok tele voltak izgalmas hírekkel, és abban
megegyeztek, hogy az utolsó percben sikerül a vi lág -
háborút elkerülni. A mi nyaralónk népe is optimista
volt, és nem hitt a háború lehetőségében...

Július végén kétnapos kirándulást terveztünk a
hegyekbe. Szombat reggel indult el 2-3 teli ökrös sze -
kér, éneklő, kacagó népséggel...

Vasárnap délután ismét mindenki elfoglalta he -
lyét a szekereken, és a menet megindult hazafelé Nagy -
bányára...

Én a legelöl haladó szekéren a kocsis mellett ül -
tem...

Egész lényem lefoglalta a gomolygó fellegeknek
szeszélyes játéka... A felhők mind különösebb ala ku -
latba tömörülnek, űzik, hajtják egymást...

Most gyalogos katonák végtelen sora mutatkozik 
az alkonyodó égen. Mennek, mennek, menetelnek.
Már közel vannak. Előttem vonulnak el csoportosan 
az óriási felhőkatonák. Jól látom a fennen lobog ta -
tott zászlókat... De most huszárok jönnek. Lóháton,
szépen, sorjában... Vágtatnak, roham, roham, rajta, 
rajta!

A nap messziről jövő utolsó sugarai világítják meg
a legmagasabb felhők ezüstös fodrait... egy hideg
szélroham, és óh, jaj, az én hős huszáraim meg dől -
nek, lovas és ló lefeküsznek... hideg szél, kegyetlen szél
kaszája elfekteti őket... Pár pillanat, és nem marad
utánuk semmi más, mint egy-két széles, fekete fel hő -
szalag...

Este van, beérünk a városba. Az utcák, a terek, 
mint egy megbolygatott hangyaboly. Nemzeti színű,
szalagos és kokárdás legények és lányok táncolnak
csárdást, amott rezesbanda fújja a Klapka indulót... 
Felvirágzott utcalámpák, kivilágított muskátlis ab -
la kok...

Mi történt? Mi ez a szinte részeg vígasság, ön fe -
ledt nyüzsgés?

Kihirdették a mozgósítást! Kitört a háború!
Óh, én drága felhőhuszáraim! Ti is így ro han ta -

tok bátran, hősiesen a csatába...
És jött a hideg, fagyos szél!...” 

***
Nemrég egyik cikkemben megemlítettem, hogy

LŐRINCZ JÁNOS felsőbányai népi költő 28 fü zet -
ben örökítette meg verseit, visszaemlékezéseit. A 11. 
füzetben felidézi „kálváriajárását” az első világ há -
ború utolsó évében.

17 évesen, 1918. tavaszán vonult be. Őt és sok
rongyos egyenruhás és korgó gyomrú bajtársát a
szat márnémeti kaszárnyában képezték ki. Nagy szom -
baton kétnapos szabadságot kapott. A vonatról le -
maradt, ezért gyalog indult haza, majd Szinér vá ral -
járól vonattal jutott el Nagybányára. A családi ház
küszöbét Húsvétvasárnap, a szentmise után lépte át. 
Miután jóllakott, mély álomba merült. Szülei csak
éjfél után keltették fel. Édesapja szekérrel vitte Nagy -
bányára. A vonat délután négy órakor futott be a
szatmári állomásra.

Több elkésett bajtársával együtt néhány órát a szat -
mári kaszárnya fogdájában ült, aztán Homoródon
két napig árkokat ástak egy gyakorlótéren. Ezután
tüdőgyulladás miatt beszállították a helyi katonai kór -
házba. Néhány hetes kezelés után Nyíregyházán á -
pol ták, majd több súlyos beteggel együtt egy nagy -
szombati kórházba vitték.

Miután meggyógyult, hideg, túlzsúfolt marhava -
gonban indult Galícia felé. A lengyelföldi Czesto -
chowaban századparancsnokával a Fekete Ma don -
na kegyképe előtt imádkozott. Két hét múlva Varsó -
ban vidéki őrjáratba osztották be. Két hónapig gyak -
ran a rengetegben teljesített szolgálatot, és csak sült 
és főtt krumplival csillapíthatta éhségét.

Alig akart hinni a fülének, amikor a század pa -
rancs nok bejelentette, hogy véget értek a harcok, mert
a Monarchia fegyverszünetet kötött az Antanttal.

Lőrincz János néhány nap múlva a varsói vasút -
állomáson fel tudott kapaszkodni egy nyugat felé in -
duló vonat tetejére. Több vigyázatlan bajtársa a lag -
utak szájánál összetörve zuhant le a vonat tetejéről.

A népi költő és fazekasinas két hét múlva a fel -
ső- sziléziai Oderbergen, a Felvidéken és Szatmáron 
át érkezett meg szülővárosába.

Ezt az örömteli pillanatot így elevenítette fel e gyik
versében: „Amikor megláttam szép templomom tor -
nyát,/ az égbe küldtem föl szívemnek a háláját.”  

Boczor József
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Vigyázz!  Jön a Fekete Em ber
Közismert tanítónő volt Nagybá nyán a huszadik század első fe lé -

ben Mostis Piroska, akire már csak kevesen em lé keznek. Az ő ha -
gyatékából került bir tokomba egy kézirat, melynek írója azt is le -
jegyezte, hogy nagybányai száj ha gyományt örökített meg.

A történetet még hajdani gyermek korában édesapja mesélte el,
aki pedig nem mástól, mint egyik dédanyjától hal lotta. Bár sok pon -
tatlanságot tar talmaz, más forrásból pedig nem sze reztem tu do -
mást erről a történetről, ezért a magam részéről úgy szeretném köz -
readni, hogy az maradjon meg a mese világában.

Valamikor réges-régen, amikor a tö -
rök félhold katonái fosztogatták a pa -
lo tákat és gyújtogatták a szegények kuny -
hóit, a Veresvíz keskenyebbik völ gyé -
ben volt egy bányászházacska, amely -
ben Leopold élt a feleségével, Rozá li -
val. A törökök sok házat kiraboltak és
felgyújtottak a városban, a bányászok
kicsiny házaiból is sok a tűz martaléká -
vá lett, ám a külső völgyek lakói meg -
menekültek a pusztítástól. Nem egy he -
lyen történhetett, hogy az érkező tö rö -
köt a bányász az ajtó közelébe he lye -
zett bányászkalapáccsal, no meg kifent 
kisbaltával fo gadta. Ezzel is azt kí ván -
ták bizo nyí ta ni, hogy a bányász nem
gyá va, és nem csak a bányarémtől, de a
töröktől sem i jed meg. Leopold kuny -
hójának kü szö bén is ott állt az éles fej -
sze, meg a ka lapács, amelyre szeren csé -
jére nem volt szükség, mert ide nem ju -
tottak el a tö rök martalócok. Sze ren -
cséje is ez a Le opold családnak, mert az
asszony igen előreesett, hatalmas has -
sal élte meg e ze ket a napokat. Mondták
is a szom széd asszonyai:

- Te Rozáli, benned hármas ikrek
é lik világukat!

Aztán elérkezett a vajúdás ideje, és
a szegény asszony igencsak meg szen -
vedte a fia világra hozatalát. Több na -
pon át kínlódott szegény Rozáli, már
majdnem halott volt, mikor végre nap -
világot láthatott a jövevény, az anyja
pedig hosszú ideig, hónapokig nyomta
a betegágyat, mire felépülhetett. A gyer -
mek igencsak ki fej lett testtel, hosszú és 
erős kezekkel meg lábakkal rendel ke -
zett, és vakítóan fe kete szemekkel. Oly 
nagy méretű volt ez a gyermek, hogy a 
bölcső, melyet egyik sógorasszony köl -
csönzött, ki csi nek bizonyult. Leopold
ezért kénytelen volt kitoldani annak e -
gyik végét, hogy a gyermeke ké nyel -
mesen fekhessen be le. Csudájára jártak
a bányász asszo nyok a hatalmas cse cse -
mőnek, aki olyan há romhetes korában
egyből nagyon sötét színű bőrt öltött
ma gára! Mikor aztán e gyik nap a böl -
csőből egy hosszú trom bitahang távo -
lodott a hallgatóság felé, nyomban híre 
ment, hogy ez a gyer mek bizonyosan
hadvezér lesz, mert már a bölcsőben 
trombitásan szellent!

Lél, mert ezt a nevet kapta a gyer mek,
talán Lehelt akarták a szülők ezzel il -

let ni, ami nem is volt csuda, mert igen -
csak erős alakot mutatott a maga ne mé -
ben. Nemcsak a Veresvíz, de a Liba -
me ző gyermekseregében is a lege rő -
sebb volt. Birkózásban mindenkit, még 
a nagyobbakat is leteperte, ezért min -
denki kerülte a verekedés bármely faj -
táját vele szemben. Sok esetben a lá nyok -
kal kötekedő fiúkat helybenhagyta, e -
zért a lányok kedvence lett, míg a fiúk
inkább elkerülték és társaságukból kire -
kesztették. Éppen ezért, amikor elérte a 
kamaszkort, amit itt a suhanc szóval
jellemeztek, félreállítottnak érezte ma -
gát, és búskomorság vett rajta erőt.  Zord
és morózus mivoltából néha csak az len -
dítette ki, ha a cábér fiúk - akik abban
lelték szórakozásukat, hogy másokat hec -
celtek, csúfoltak, esetleg megvertek-, ki -
szemelt áldozatait kiszabadította kar ma -
ik közül. Ám mindez csak azt ered mé -
nyezte, hogy kizártabb lett a ka masz -
korúak társasköréből, és magába zár -
kó zottan volt kénytelen élni. Tizenöt é -
ves korában apja meghalt, anyja be te -
ges és gyenge lett, ezért elment a bá -
nyába, és fickónak jelentkezett. Fel is
vették, de nem volt kedvére való a bá -
nya, ezért elhatározta, hogy amint le -
het, szakít ezzel az élettel, és világgá
megy szerencsét próbálni.

Egy vasárnapon éppen katonák ér kez -
tek a városba. Nem volt ez ritka ság szám -
ba  menő esemény, mert hol az erdélyi
vajda katonái, vagy a vármegye hajdúi
és mások ugyanúgy meg for dul tak itt,
az tán megkapva a maguk tar há lását, el -
vonultak. A katonákat a város gyer mek -
serege, meg leányai, asszo nyai is elő sze -
retettel bámulták. Lél is kö zöt tük volt,
és nyomban elhatározta, hogy ő is hu szár
lesz! Már másnap a Lapos erdő kör nyé -
kén haladva, meglátott egy jóállású pej
lovat: csak úgy szőrén men ten fel pat tant
hátára, és meg sem állt Remetéig…

Jó pár év telt el, amikor egy lovas -
csapat vezetője pihenőt vezényelt a vá -
ros főterén. A kíváncsi fehérnépek, meg
a gyermekhad ismételten körbefogta az
érkezetteket. Jött a bíró, aki nyomban
ráismert egykori játszótársára, aki a csa -
pat vezére volt.

-  Ki vagy, s mit kívánsz, vitéz ven -
dég?

-  Én isteni küldetéssel jöttem, a ha -
zát megszabadítani a török basák fosz -

togatásaitól. A jövő reménysége, tíz ez -
res jobbágyseregem a szilágysági dom -
bok mögött áll. Adjatok élelmet és fegy -
vert nekünk, gyorsan, ha lehet, mert ha
nem, akkor… - és szemével a fe hér né -
pek csoportjára kacsintott.

A bíró intett a hajdúknak, hogy te -
reljék el az asszonyokat meg a piruló
lányokat, ám a Fekete Em ber vitézei für -
gébbek voltak, nyeregbe kaptat e gyet-

 egyet közülük, és a fahídról vissza ki -
áltották, hogy a Kákás mezőn lesz a ki -
váltás helyszíne!

A városbíró nyomban összehívta a
tanácsot, akik megszavazták a kívánt a -
ranyat-ezüstöt a törökverő kóbor csa -
pat nak.  A Fekete Em ber serege pedig  
ebből fegyvereket vásárolt, és bejárta
az alföldet, a Szilágyságtól a Tiszáig.
Volt, ahol foglyokat szabadítottak, de
volt, ahol könnyeket hagytak maguk u -
tán a fosztogatásaik révén. A szolnoki
pasa viszont tőrbe csalta, mely csapdá -
ból csak pár harcosával sikerült Debre -
cenbe me nekülnie. Itt már nem hittek
neki, nem segítették, ezért portyázásba
kezdett, és sok helyen erőszakosan fosz -
togatott. Egyik szerencsétlen csatá já ban
aztán halálra kaszabolták.

Seregének roncsai a Szilágyságba vo -
nultak vissza, magukban hordozva a job -
bágyszabadulás vágyát.  A Fekete Em -
ber cselekedetei mégsem mentek fele -
désbe. Sokáig az anyák haszontalan gyer -
mekeiket azzal ijesztgették:

- Vigyázz, mert jön a Fekete Em ber!

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

Mindig várni
Az em ber mindig vár valakire vagy valamire. Mivel a 

türelmetlen várás tönkre teszi az em ber egészségét, a tü -
relmes várás pedig boldogsághoz vezet, meg kell ta nul nunk
várni türelemmel. Első sorban tudnunk kell, hogy semmi
sem történik előbb, mint ahogy eljön az ideje. Másod sor -
ban értsük meg, hogy az idő mindig azért rohan, hogy be -
gyógyítsa a sebeket. Harmadjára, vegyük már végre ész re,
hogy a várakozás néha jobb, mint maga a csók; a vá ra ko -
zás egyfajta boldogság.

Ha már türelemmel tudunk várni, akkor remélhetjük,

hogy ölünkbe hullik az érett gyümölcs. De az is igaz, hogy
teljesen sikeres csak az lehet, aki tesz is valamit, mialatt a
sikerre vár.

A várt dolgok általában nem szokták megváltoztatni az
életünket; inkább a váratlan az, ami alapvetően meg má -
sítja életünk menetét.

A legtöbben szeretetre várnak, na meg a postásra, aki
a nyugdíjat hozza. É veim száma felhatalmaz arra, hogy
meg állapítsam: minél kevesebbet vá runk, annál sza ba dab -
bak leszünk, s annál kevésbé az idő rabjai. El kell fogadni,
a mi van, mert az elfogadás felszabadít, és így boldogít.

A közmondás szerint a várás is ott van a három leg ne -
hezebb dolog között: várni, nem jönni; menni, nem ha lad -
ni; lefeküdni, nem aludni. De ha meg is ta nuljuk a várást,
még akkor sem leszünk képesek úgy várni, mint a kutya:
kijár gazdája sírjához, és még holtában is visszavárja.

Mohács után: a Fekete Em ber
A mohácsi csata után az országban kialakult kaotikus állapotok előse gí -

tették a biztos célkitűzés nélküli elégedetlenkedők összegyűjtését. Cerni Io van,
a Fekete Em ber szabadságot, az urak és nemesek elnyomása alóli fel sza ba -
dulást ígér szerbnek, bolgárnak és románnak. Ez a „mozgolódás” csakhamar 
olyan méretet öltött, hogy a nemeseknek az 1514-es parasztháború megis mét -
lődésétől kellett tartaniuk. Gosztonyi János püspök nagyon sötét színben írja
le a szebeniekhez és a brassóiakhoz intézett levelében a felkelők és „a nagyon
aljas rácz” tetteit: „Rettenetes erőszakkal és hallatlan ádázsággal viseltetik ez
a keresztény em ber más keresztények iránt, sem oltárt,  sem templomot, kort
és nemet sem kímél.” 

„... Azután hallottuk, hogy Perényi Péter Gyulán kihirdette a háborút a fe -
kete em ber el len, szabad zsákmányra... Midőn hadát áttette a Maroson, Szöl -
lős mezővárosnál tábort ütött; nemesek és nem nemesek voltak a vajda úr -
ral... Úgy mondják, vajon elpusztultak-e annyian Mohácsnál... Perényi Péter
elfutott a lován, de nem tudta, hová fusson, mert azt a földet nem ismerte. Az -
után egy rác, Jaksith Márk nagy -
ságos úrnak a szolgája igazította
el Nagylak felé a révhez... Nagy -
ságos Jaksith Márk a várból a kor -
láton át megismerte külsejéről, a -
mint Perényi Péter a Maros folyó 
partján állt. Rögtön megpa ran csol -
ta szolgáinak, hogy tutajon szál -
lítsák át a Maros folyón. S mikor
megérkezett a vajda Márk úrhoz
Nagylakra, ott titokban egy héten 
át pihent. Mert a magyarok rác
mágnásai maguk sem tudták el vi -
selni, hogy a fekete em ber ural kod -
jék... Ezek után Perényi Péter, meg -
csúfolva és megveretve a rá cok -
tól, hazasietett Füzérvárra.” (Sze -
rémi György)

(forrás: FB-Maria Rosu)

Gosztonyi János püspök levele

Perényi Péter erdélyi vajda levele,
1527. március 11. 
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- Áll egy tehén a busz meg -

állóban. Ha megjön a busz, ho -
va fog felszállni?

- Legelőre.

***
Két jegesmedve sétál a si -

va tagban, az egyik megszólal:
- Te, itt rettentően zord tél

lehet!
- Miből gondolod?
- Nem látod, hogy mennyi

homokot szórtak a jégre?

***
Két kiscica beszélget a kí nai

étterem előtt:
- Te mi leszel, ha nagy le -

szel?
- Pekingi kacsa.

***

- A következő hirdetést sze -
retném feladni: „Kétéves sziá -
mi macskám elveszett. A meg -
találónak 5000 lej jutalmat fi -
zetek.”

- De, uram, nem túlzás ez?
- Nézze, ez a macska volt a 

feleségem kedvence! Ráa dá sul
az erdő mélyén ástam el, senki
nem fogja megtalálni!

***
A holló ül a fán, szájában

egy szép nagy sajttal. Arra megy
a róka és megszólítja:

- Holló, meg tudnád ne kem
mondani, hány óra van?

- Hogyne, hogy kiessen a
csőrömből a sajt!

***

Kereskedő a vevőnek:
- Na, hogy működik az ál -

talam készített egérfogó, amit
tegnap vett nálam?

Vevő:
- Biztosan jól, mert ma reg -

gel két egeret találtam az egér -
fogó előtt megdögölve. Való szí -
nűleg halálra röhögték ma gu kat,
mikor meglátták a csap dáját!

***
Két beképzelt bagoly be szél -

get. Az egyik megszólal:
- Isten álmomban azt mond -

ta, hogy én vagyok a legszebb
bagoly a Földön! Mire a másik:

- Hát én ilyet nem is mond -
tam!

*** Azt mondja egy pasas a pa -
pagájának:

- Most lemegyek a boltba,
de ha megint megiszod a pá lin -
kámat, mire visszaérek, akkor
egyenként tépkedem ki a tol la -
idat.

Le is megy a boltba, kis idő
múlva visszajön és látja, hogy
elfogyott a pálinka. Ránéz a pa -
pagájra, aki a csőrével épp a sa -
ját tollait tépkedi:

- Kell a francnak ez a sok toll!
***

- Képzeld, amikor egyszer
Afrikában jártam, éjszaka egy
elefánt hangja riasztott fel. Ke -
zembe kaptam a puskámat, és
úgy, pizsamában lőttem le az
e lefántot!

- Ez mind nagyon szép -
mondja a barátja. - Csak azt
nem értem, hogy miért volt az
elefánt pizsamában!

***
Egy kutató egereket tanít be

arra, hogy ha megnyomnak egy
csengőt, akkor ennivalót kap -
nak. Egy hét múltán megszólal 
az egyik egér:

- Sikerült végre ránevel nem
azt az alakot, hogy ha meg nyo -
mom a csengőt, dobjon ide egy
sajtot!

***
Két béka beszélget:
- Te miért szedsz fogam -

zás gátlót?
- Mert megvéd a gólyától!

***
A csődör és a kanca megy ki

az istállóból. A csődör udva ri -
asan előreengedi a kancát:

- Menj csak előre, én majd
fedezlek.

***
A kissrác először jár az ál -

latkertben. A zebrák ketrecén
meglát egy táblát:

- Frissen mázolva!
- Apu, apu, én azt hittem,

ezek igazi csíkok!

***
Két láncra vert kutya be szél -

get:
- Téged mikor enged el a

gazdád?
- Havonta háromszor.
- Jó, de mikor?
- Először akkor, amikor a

gáz szám lás jön, másodszor a
vil lanyszámlásnál, harmadszor 
pe dig a vízszámlásnál veszi le
rólam a láncot.

***

- Milyen szobák vannak a
pók lakásában?

- Csupa hálószoba.

***
- Apu! Mi az a kolibri?
- Az? Az egy… külön le ges

halfajta.
- Hal? De hát itt azt írják,

hogy a kolibri virágról virágra
száll.

- Látod, most már azt is tu -
dod, hogy miért olyan külön -
leges...

***
- Hogyan lehet a tehenet a

lótól megkülönböztetni?
- Egymás mellé állítod ő -

ket, és amelyik a ló mellett áll,
az a tehén.

A kutya tényleg az em ber legjobb barátja. Ha nem hiszed
el, próbáld ki a következőt: 

Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid csomag tar tó -
jába. Egy óra múlva nyisd ki a csomagtartót!

Ki örül neked jobban, amikor meglát?

A béka a legintelligensebb állat a világon, mert ha
elkezd esni az eső, beugrik a vízbe, hogy ne ázzon meg.Miben hasonlítanak a férfiak és a kutyák?

1.) Mindkettő fél a porszívótól.
2) Mindkettő eszméletlenül lelkesedik egy nő öléért.
3) Mindkettő bizalmatlan a postással szemben.

A róka nagyon ravasz jószág, igen könnyen rászedi az
embert. Nemrég egy álló napig voltam a nyomában

egynek, és mikor végre lelőttem, kiderült, hogy kutya.
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Hiánypótló szakokat
indítanak a Sapientián

Jövő héttől felvételizhetnek a diákok a Sapientia Erdélyi Mag yar
Tudományegyetem két csíkszeredai karának alap- és mester kép zé -
seire. Ősztől az eddigiek mellett két új szakot is indít a felsőoktatási
intézmény, a humánerőforrás, valamint a génsebészet szakot. Ma ros -
vásárhelyen az új egyetemi bentlakás átadására készülnek. 

A Sapientia csíkszeredai munka tár -
sai sajtótájékoztatójukon elmondták,
tekintettel a Pharrell Wil liams Happy
című videoklipjére épített kampány -
filmjük sikerességére – amellyel több
mint százezres nézettséget értek el az e -
gyik videomegosztón –, a felsőoktatási 
intézmény a felvételi tájékoztató füze -
tet és plakátokat is a „happy”, azaz a
boldogság szellemében készíttette el.
A felvételi füzetekből több mint két e -
zer példányt juttattak el a középis ko lá -
sokhoz.

Az egyetem idén tizennégy szakon 
biztosít alapképzést, közülük kettő új: a
humánerőforrás és a génsebészet szak.
A helyek száma összesítve ugyanannyi 
maradt, mint tavaly, azaz 550 tan díj men -
tes és költségtérítéses hely, viszont a
két új szak bevezetésével a szociológia 
szak helyeit megosztották. Így az új tan -
évben mindössze hét-hét tandíjmentes, 
illetve 18–18 költségtérítéses helyet hir -
dettek meg a szociológia és a hu mán e -
rőforrás szakokon, tízet-tízet pedig a
gén sebészet szakon. A Sapientia csík -
sze redai karán a költségtérítéses helye -
ken minden szakon évi 250 eurót kell
fizetni.

A fordító és tolmács mesterszakra
12 tandíjmentes, illetve 16 tandíjas he -
lyet hirdettek meg, ezen a szakon a költ -
ségtérítéses helyeken évi 500 eurót kér -
nek a diákoktól, a többi három mes ter -
képzésre pedig 250 eurót. A vezetés és
szervezés szakon 25 tandíjmentes és 20
tandíjas helyre, a fenntartható biotech -
nológiák szakon tíz és tíz, illetve a
kommunikáció és közkapcsolatok sza -
kon 22 és 28 helyre lehet jelent kez ni.

A Műszaki és Társada lomtu do má -
nyi Karon, valamint a Gazdaság- és Hu -
mán Tudományok Karon július 14-én
kezdődik a felvételi. A humán sza kok -
ra július 22-éig lehet beiratkozni, a gaz -
dasági, a műszaki, valamint a társada -
lomtudományi szakok esetében július
24-én zárul le a felvételi időszak, 25-én 
pedig minden szakon eredményt hir det -
nek. A beiratkozási díj nem változott ta -
valyhoz képest, idén is 50 lej.

Ingyenes felkészítők

Az elmúlt években egyre több o lyan
diák jelentkezik a Sapientiára, akik tu da -
tosan választják ezt az egyetemet, szá -
moltak be a felsőoktatási intézmény ve -
zetői. Arra viszont idén sem számí ta nak,
hogy a nyári felvételin betelnének a
meg hirdetett helyek, ezért valószí nű leg
ősszel is szerveznek felvételit. Pap Le -
vente, a Gazdaság- és Humán Tudo má -
nyok Kar kari kancellárja elmondta, az
egyetem is hozzájárult ahhoz, hogy i -
dén sikeresebben teljesítettek az érett -
sé giző diákok, hiszen már három éve,
hogy ingyenes érettségi felkészítőket
tartanak. Azt tervezik, hogy az őszi
pótérettségire is szerveznek felkészí tő -
ket románból és matematikából.

Kósa István, a Műszaki és Társa da -
lomtudományi Kar dékánja elmondta,
az volt a céljuk, hogy minél több szülőt 
és diákot szólítsanak meg, hogy bizal mat

alakítsanak ki az egyetem iránt. Ennek
érdekében több rendezvényt, nyílt na -
pot, konferenciát, vetélkedőt és kultu -
rális programot szerveztek. Tavaly az
Eras mus-programba is bekapcsolód hat -
tak, Európa-szerte 14 felsőoktatási in -
tézménnyel van szerződésük, így a sa -
pientiás diákok, tanárok is élhetnek a cse -
reprogram nyújtotta lehetőségekkel.

Készül a vásárhelyi bentlakás

Az új tanévtől a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi karán is újdonságokra 
számíthatnak a diákok. Az egyetem ve -
zetősége a más megyékből érkező hall -
ga tóknak segítene a befejezés előtt ál -
ló, 240 férőhelyes bentlakással, amely nek
az átadási határideje szeptember 15. –
közölte sajtótájékoztatón Kelemen And -
rás, a marosvásárhelyi Műszaki és Hu -
mán Tudományok Kar dékánja.

„A 2013–14-es tanévben 1148 diák
kezdte el tanulmányait. Ha figyelembe
vesszük a 30 százalékos lemorzso ló dást,
a következő években 1200–1400 diák -
ra számíthatunk. Ezek 93 százaléka a
három székelyföldi megyéből érkezik,
csupán 352-en voltak marosvá sárhe lyi -
ek. A bentlakás a szállás mellett közös -
ségépítési centrumként is működne, a -
hol a tehetségápolásra is figyelmet for -
dítunk. Úgy véljük, a kollégium légkö -
re pozitív hatással lesz a teljes egye te -
mi életre” – fogalmazott a dékán.

Hozzátette, a teljes Cam pus 2015. jú -
lius 15-éig készül el, hiszen az egye -
lőre négyszintes – de a közeljövőben a
tetőteret is beépítik – bentlakás mellett
kétszáz férőhelyes ebédlőt, konfe rencia -
termet és tizenkét tantermet magában
fog laló ingatlan is épül. Kelemen And -
rás szerint a beruházás teljes mérték ben
a mag yar kormány támogatásával va -
ló sul meg mintegy 14,5 millió lejből, a
szeptemberben átadásra kerülő épüle -
tet pedig megközelítőleg 9 millió lej ből
építették.

„A diákközösség összekovácsolása
kiemelten fontos. Biztos vagyok benne, 
hogy nagy lesz az igény, ezért a költ sé -
gek szempontjából is vonzóvá tesszük. 
A tanulási eredményeket és a szociális
helyzetet fogjuk figyelembe venni a sor -
rend kialakításakor, ezt a feladatot a hall -
gatói önkormányzat végzi majd” – tet -
te hozzá a dékán.

A diákkollégium alapkövét 2010.
október 19-én tette le Schmitt Pál, Ma -
gyarország akkori államelnöke. 2012
októberében Orbán Viktor minisz ter el -
nök elvi megállapodást írt alá az erdé -
lyi mag yar felsőoktatás fejlesztéséről,
melynek értelmében a mag yar kor mány
felvállalta az elmaradt fejlesztések fi -
nan szírozását, köztük a vásárhelyi di ák -
otthon felépítését.

A munkaterületet 2013. október 16-
 án adták át, és fél év leforgása alatt si ke -
rült felépíteni a háromemeletes diák ott -
hont. A 2014–2015-ös tanévtől kezdő -
dően a Sapientia EMTE marosvá sár he -
lyi diákjai kétszobás, szobánként három
férőhelyes apartmanokban kaphatnak
majd szálláslehetőséget.

(Krónika)

A Timok-völgyi románok az
anyaország „védhatalmát” kérik
Románia határozottabb fellépését sürgette a szerbiai Ti mok-

 völ gyi román (vlah) közösség képviselője egy, a bukaresti par la -
menben tartott konferencián kedden - közölte a Mediafax.

Boian Alexandrovici román orto dox
pap, a Timok völgyi román közösség
szellemi vezetője a konferencián el -
mondta, hogy az általa 350 ezer fősre
becsült közösség az asszimiláció szé -
lére került. Hozzátette: olyan falvak van -
nak a Timok völgyében, ahol a szer b -
ül nem beszélő nagyszülők, dédnagy -
szü lők nem tudnak szót váltani a ro má -
nul már nem beszélő unokáikkal.

„Kétszáz éve nincs iskola, temp lo -
mi szertartás a nyelvünkön. Csoda, hogy
még beszélünk románul. De ha Ro má -
nia, anyaországunk nem támogat, nem
tudunk románnak megmaradni” – je -
len tette ki az ortodox pap.

Boian Alexandrovici arra panasz -
kodott, hogy az őshonos timoki román
közösség által alapított templomokat, 
kolostorokat a szerb ortodox egyház
foglalja el, és a szerb állam mega ka dá -
lyozza, hogy a román közösség saját
templomokat építsen. Román nyelvű
ortodox egyházi szertartásokat csak a 
Bánság szerbiai részén élő román kö -
zösség számára engedélyezi a szerb
ál lam.

Eugen Popescu, a Román Nem zet -
stratégiai Központ (CRSS - alapít vá -
nyi hátterű román intézmény) igaz ga -

tója a román államot bírálta, mely nem
tekinti stratégiai fontosságúnak a hatá -
ron túli román közösségeket. Popes cu
szerint a román államnak jó lehető sé -
ge van arra, hogy Szerbia európai in -
tegrációja kapcsán érvényesítse érde -
keit. „A román hatóságoknak min dent
meg kell tenniük, hogy Szerbia meg -
értse: nem lehet az Európai Unió tag -
ja, ha elnemzetietlenít egy másik népet”
– jelentette ki az igazgató.

A magyarellenes megnyilvá nulá sai
miatt ismertté vált Bogdan Diaconu
szociáldemokrata képviselő, a parla -
ment határon túli románokkal foglal -
ko zó bizottságának az alelnöke kijelen -
tette: Romániának morális köteles sé -
gei vannak az olyan román közössé -
gekkel szemben, „amelyek nem válasz -
tották az ország elhagyását, hanem az 
igazságtalan történelmi konjunktúra
következtében élnek szülő falvaik ban,
szülőhazájukon kívül”. Diaconu kije -
lentette, Románia modell a kisebb sé -
gi jogok tiszteletben tartásában, és el
kell érnie, hogy a határon túli romá -
nok is olyan jogokkal rendelkez ze nek,
mint amilyeneket Románia biztosít a
területén élő kisebbségek számára.

(maszol.ro)

A Szekuritátéval üzletelt az IKEA
A svéd IKEA bútoripari multina ci -

o nális céggel üzletelt a kommunista ro -
mán titkosszolgálat. A bukaresti sajtó ál -
tal nemrég megszellőztetett infor máci -
ót a The Guard ian járta körül, amely -
nek sikerült szóra bírnia a Szekuritáte
egykori, a titkos kereskedelmi kapcso -
la tokért felelős tisztjét is.

A brit baloldali lap szerint a bú tor -
kereskedelmi hálózat Nicolae Ceauşes -
cu hírhedt titkosszolgálatán keresztül
úgy üzletelt egy romániai bútorgyárral, 
hogy túlszámláztak, a könyvelést pe dig
a Szekuritáte kezelte, amely hat szám -
je gyű összegeket kasszírozott be az
IKEA-tól. A Szekuritáte Irattárát Vizs -
gáló Tanácstól (CNSAS) származó do -
kumentumok alapján a The Guard ian
azt a következtetést vonta le, hogy a
své dek nemcsak a faanyagok árát fi zet -
ték meg, hanem valami mást is, ami
korabeli ügynökök által készített jegy -
ze tek alapján devizatranzakció lehe tett.
A lap szerint a nyolcvanas évek elején
az IKEA szerződést kötött a román Teh -

noforestexport fafeldolgozó üzemmel,
amellyel 1990-ig tízmillió fontos üzleti 
forgalmat bonyolított le évente, a be vé -
tel jelentős része viszont a Szekuritáte
külkereskedelmi társaságának, az ICE
Dunăreának a számláin landoltak.

A The Guard ian újságírói felvették
a kapcsolatot a CNSAS feljegy zései -
ben Eftimie Gelu őrnagy fedőnéven em -
legetett egykori szekus tiszttel, aki nem
más, mint a bukaresti Dinamo labda rú -
gó klubnál jelenleg ügyvezető elnök ként
tevékenykedő Constantin Anghelache. 
A hírszerzés egykori munkatársa azon -
ban nem kívánt nyilatkozniaz egykori
tranzakciókról, mondván: ma már a fut -
ballban utazik, nem a külkeres kede lem -
ben. Az IKEA cáfolta, hogy tudatosan
üzletelt volna a Szekuritátéval, néhány
éve azonban már napvilágra került az
IKEA egy másik, vasfüggönyön átí ve -
lő kapcsolata: akkor az derült ki, hogy
a multi keletnémet politikai fog lyokkal 
is dolgoztatott a nyolcvanas években. 

(a Krónika nyomán)



Jó a nőknek, ha később
szülnek?

Azok a nők, akik 33 éves koruk
után természetes módon képesek meg -
szülni egy gyereket, nagy eséllyel to -
vább élnek, mint azok, akik harminc
éves koruk előtt szültek – ezt állapí tot -
ta meg egy amerikai kutatócsoport. A
Bostoni Egyetem orvosi kara által ké -
szí tett kutatást az Egyesült Államok
időskorral és egészségüggyel foglal ko -
zó kormányzati intézményei támogat -
ták. A kutatás eredményeit a Menopau -
se: The Jour nal of the North Amer i can
Meno pause So ci ety folyóiratban pub -
li kálták nemrég. A kutatók 551 csalá -
dot vizsgáltak. 462 nő életútját követ -
ték nyomon, figyelembe véve, mikor
szülték utolsó gyereküket, valamint
azt, hogy mekkora kort értek meg. Az
eredményből nem azt a következtetést
kell levonni, hogy a nőknek várniuk
kellene a gyermekvállalással, ha hosz -
szú ideig akarnak élni – hangsúlyozta a 
tanulmány egyik szerzője, Thomas
Perls. Arról van szó, hogy amennyiben 
egy nő képes kihordani és megszülni
egy gyermeket idősebb korában, a
reprodukciós szervei és egész teste ké -
sőbb öregszik, így nagy eséllyel érhet
meg magas kort. A kutatásban szereplő 
alanyok körül azok, akik 33 éves koruk 
után szülték meg utolsó gyermeküket,
kétszer akkora eséllyel érték meg a 95
éves életkort, mint akik 29 éves koru -
kig szültek. Más tanulmányok is ki mu -
tatták már az összefüggést a késői szü -
lés és a hosszú élet között. Egy másik
kutatás azt találta, azok a nők, akik 40

éves koruk után is szültek, négyszer
akkora eséllyel érték meg a százéves
életkort, mint a fiatalabb korukban szü -
lő társaik. Az eredmények szembe száll -
nak azokkal a társadalmi előítéle tek -
kel, amelyek sok esetben megbélyeg -
zik azokat, akik idősebb korukban vál -
lalnak anyaságot. Természetesen a ko -
rai szülésnek is vannak előnyei, pél -
dául könnyebben esik teherbe a nő fia -
talabb korában. A késői szülés követ -
kez ményeinek kutatása azonban prio -
ritássá válik egy olyan korban, amikor
a nők egyre később, 35 vagy akár 40
éves korukban szülnek – nem egész ség -
ügyi okokból, hanem legtöbb esetben
saját választásukból kifolyólag.

Jövőre itt az új Win dows
A ZDNet értesülései szerint már az

idén ősszel elérhető lesz a Win dows
kö vetkező, Treshold (küszöb, határ ér -
ték) nevet viselő kiadásának próbavál -
tozata, amelyet jövő tavasszal már a
végleges verzió megjelenése követ. Ez
tulajdonképpen a Win dows 9 lesz, de
azt még nem tudni, hogy a szoftver vé -
gül ezen vagy egy valamilyen márka -
néven kerül majd a boltokba – ahogyan 
például a Win dows XP és a Vista is -
írja az origo.hu. A Win dows 8 megje -
le nésekor az volt a fő cél, hogy a
rendszer táblagépeken is kényelmesen
használható legyen – hiszen a korábbi
Windowsok egérrel való bökdösésre
szánt felülete még nem ilyen volt. Ám
a fejlesztők átestek a ló túloldalára:
hiába volt jó maga a rendszer, a Start
menüt kiváltó új felület nem nyerte el
az egeret és billentyűzetet használók
tetszését. Bár az eredeti kialakításon
azóta frissítésekkel többször is ala kí -
tottak, az eredeti Start menü végül nem 
került vissza a szoftverbe. A ZDNet
sze rint a Win dows 9 újítása az lesz,
hogy eltérő felületet kínál majd a ha -
gyományos és az érintőképernyős szá -
mítógépek tulajdonosai számára. En -
nek részeként az egeret és billentyű ze -
tet használók képernyőin nemcsak a
Win dows Asztal, de a Win dows 7-ben
megszokotthoz hasonlóan működő
Start menü fogadja majd. A Win dows

8-ból ismert, csempeszerű ikonokkal
szerelt felület csak az érintőkijelzős
eszközökön jelenik meg – írja az origo
a ZDNetre hivatkozva. (origo.hu)

Ki a legbefolyásosabb
mag yar celeb?

Elkészítette a legbefolyásosabb ma -
g yar celebek toplistáját a Forbes ma-
 gyar változata: az élen Alföldi Róbert,
a budapesti Nemzeti Színház volt igaz -
gatója végzett. A Forbes először készít
ilyen toplistát, amelyhez három szem -
pontot vett figyelembe: hitelesség, “tar -
talomérték” és pénztermelő képesség.
A második Ákos lett, őt Frei Tamás,
Friderikusz Sándor és Liptai Claudia
követi. (hvg)

Elismerte a katolikus
egyház, hogy ördögöt

űznek
Hivatalosan elismerte a Szentszék,

a római katolikus egyház legfőbb in -
tézménye a nemzetközi ördögűzők tár -
saságát, amelynek tagjai arra hiva tot -
tak, hogy megszabadítsák a híveket az
őket kínzó démonoktól. A L’Osser va -
tore Romano című vatikáni lap számolt 
be arról, hogy a vatikáni Klérus Kongre -
gációja jóváhagyta a szervezet sza -
bály zatát, és az egyházjog alapján elis -
merte a csoport működését. A lépés azt 
jelzi, hogy a római katolikus egyház
elfogadja az ördögűzés vitatott gya kor -
latát. Az ördögűzők társaságának vi -
lág szerte harminc országban mintegy
250 katolikus pap a tagja. A szervezet
egyik alapítója Gabriele Amorth atya,
aki Róma legfőbb ördögűzőjeként vált
ismertté. A katolikus egyház 1999-ben
adott ki egy ördögűzésről szóló, át dol -
gozott kézikönyvet. Magára a jelen -
ség re 1973-ban hívta fel a nem kato li -
kus közönség figyelmét “Az ördög -
űző” című amerikai film. Ferenc pápa
elődeinél gyakrabban beszél az ör dög -
ről, és tavaly kezét egy elmondása sze -
rint négy démontól kínzott férfi fejére
tette. Francesco Bamonte atya, a társa -
ság vezetője azt mondta, a Vatikán
elismerése nem csupán nekik, hanem
az egész egyháznak örömére szolgál -
hat. “Az ördögűzés egyfajta jótékony ko -
dás, amely a szenvedők javára vá lik”.

Áll a bál a Facebook 
kísérlete miatt

Vizsgálatot indít az ICO brit adat -
vé delmi hivatal annak kiderítésére, hogy
a Facebook megsértette-e az adatvé -
del mi törvényeket, amikor 2012-ben
egy héten át manipulálta a hírfolyamot
egy vitatott pszichológiai kísérlet ke re -
tében, amelynek majdnem 700 ezer
fel használó volt tudtán kívül a részese.
Az In for ma tion Com mis sioner’s Of -
fice (ICO) közleményben jelentette be, 
hogy kivizsgálja az ügyet. A Facebook 
szerint gondoskodtak a felhasználók ada -
tainak megfelelő védelméről. “Boldo -
gan válaszolunk az adatvédelmi iroda
bármely kérdésére” - fogalmazott köz -
leményében Rich ard Allen, a Face -
book illetékese. Mint aláhúzta, egyér -
telmű, hogy az embereket felzaklatta
ez a tanulmány és ezért vállalják a fe -
lelősséget, továbbá levonják az eset ta -
nulságait. A Fi nan cial Times és a The
Reg is ter nevű hírportál beszámolója
sze rint az ügy kivizsgálása során az
ICO felveszi a kapcsolatot az írországi
adatvédelmi hivatallal, a Facebook eu -
rópai főhadiszállása ugyanis Dublin -
ban van. Az illetékes francia hatóságok 
szintén vizsgálatot indítanak az ügy -
ben. A Cor nell Egyetem és a Kali for -
niai Egyetem közreműködésével vég -
zett kutatás során a Facebook 2012-
 ben egy héten át manipulálta a hírfo -
lyamot, azaz befolyásolta, hogy mi lyen
érzelmekkel találkozzanak a felhasz -
ná lók. Csaknem 700 ezer Facebook-
 használó volt tudtán kívül részese a
tesztnek. A tanulmány szerint azok a
felhasználók, akik hírfolyamukban ke -
vesebb negatív történettel talál koz tak,
maguk is kisebb eséllyel írtak ne gatív hí -
reket magukról, és fordítva - adta hírül a
BBC News. A kutatás célja annak meg -
figyelése volt, hogy “vál toz tatnak-e a
fel használók a posztolási szokásaikon
attól függően, hogy mi lyen érzelmekkel 
talál koz nak barátaik hírfolyamában”. A 
vizs gá latot heves kritika érte amiatt,
hogy a felhasználók nem voltak tu da -
tában an nak, hogy részt vesznek a
tesztben. A ta nulmány védelmében a
közösségi portál elmondta, hogy “egyet -
len felhasznált adat sem kapcsolódott
egy-egy adott sze mély Facebook- fiók -
jához”. (mti)

Könnyek közt
VÍZSZINTES: 1. “A nő aki is -

mert ok nélkül sír, olyan mint a ...”
(Mantegazza). 13. Az utamba ke rül -
tek! 14. Figyelmeztet, elhallgattat va -
lakit. 15. Énekel. 16. Nikkel és oxigén
vj. 18. Neodímium és oxigén vj. 19.
Hatból kettő! 21. A Képtelen termé -
szetrajz írója (Lajos). 22. Színművész
(István). 24. Japán politikus (Hajato).
26. Az udvar bejárata! 27. Arany János 
hőse (Miklós). 28. Világító rák. 29.
Joskar-...; Mariföld fővárosa. 30. A
hóolvadás része! 31. Azon a másik he -
lyen. 32. Lelép! 33. ... Derek; film szí -
nésznő. 35. Relatív (röv.). 37. Nád szá -
lak! 38. Ötöl-...; mellébeszél. 40. Meg -
előzi a műtétet. 43. Az R-GO vezetője
(Róbert). 45. Vályú. 46. Színpadi só -
haj. 48. Becézett Ida. 49. Szakadt bér -
let! 50. Napszak! 51. Shake speare légi -

szelleme. 53. Kínai hosszmérték. 55.
Gubós növény. 57. Kéznél levő hossz -
mérték. 58. Őrgróf. 60. És (lat.). 61.
Író, költő (Lajos). 62. Ukrán város. 63.
Eső (ang.). 65. Kassák Lajos lapja. 66.
Egy őszinte ... (Fonográf). 67. Számí -
tógépes sűrítőprogram. 68. Gondos ko -
dik a szükségleteiről. 70. Élősködő
gombával benőtt. 73. Darabolni kezd!

FÜGGŐLEGES: 1. Kanada egyik 
tartománya. 2. Kávékeverék-márka. 3.
Ellenérték. 4. Becézett Nándor. 5. Di -
vatjamúlt. 6. Egy elfelejtett ... (LGT).
7. Mondatrész! 8. Formálás. 9. Juttat
(nép.). 10. ... in fabula; A mesebeli bé -
ka. 11. Épületszárny. 12. Indiai ural ko -
dói cím. 17. Szabó munkaeszköze. 20.
Kövérkés, molett. 23. Vi ola ...; az ibo -
lya rendszertani neve. 24. ... Maiden;
angol együttes. 25. Deciliter (röv.). 28. 
Kilométer (röv.). 29. Szomjat csilla -
pító. 31. Le. 32. Erdélyi havasi juhász.
34. Fogaras folyója. 36. Győri sport -
klub. 38. Folyón ível át. 39. Porszívó!
41. Harci gép. 42. Spanyol hegedű mű -
vész (Pablo de). 44. Orosz teherautó-
 márka. 45. A gondolat befejező része.
47. Bizakodik, reménykedik. 51. Vö -
rösmarty eposza. 52. A közelebbi. 54.
Füzet (rég.). 56. Restell. 57. Rangjelző
szó. 58. Lisztet jár! 59. Taliga. 61. Júda 
fia. 62. Hangot felfog. 64. Sziget (fr.).
66. Német és perui gkj. 69. Temes par -
tok! 71. Arrafele! 72. Tiltószó.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Az első világháborús
máramarosi

katonasírokról
Az első világháború kitörésének száz éves évfordulója kapcsán

Európa-szerte gyakoriak a megemlékezések. Középiskolai tanköny -
veinkből is tudjuk, hogy a Német Birodalommal szövetséges oszt rák-
 mag yar hadsereg északon – a Kárpátok észak-keleti oldalán el -
helyezkedő Galíciában és az ettől keletebbre fekvő, mocsarakkal
teletűzdelt fehérorosz síkságon – a cári Oroszország hadaival, dél en
a balkáni fronton, nyugaton pedig a Pó völgyétől északra – Doberdó,
Isonzó stb. körzetében – az olasz csapatokkal nézett szem be és vívott
elkeseredett „állóháborút”.

Arról már kevesebb szó esik, hogy
a minket érintő északi hadszintéren,
fő ként 1914. késő őszén és tél elején a
front nagyon is hullámzó volt. A had -
tör ténet ebből az időből két kárpáti o -
rosz betörésről ad számot. Az első szep -
tember végétől több mint egy hónapig
tartott, melynek során az orosz csa pa -

tok, az uzsoki szoroson és a Beszki de -
ken áttörve Ungvár és Munkács kör -
nyé két veszélyeztették, a máramarosi
Ökörmezőhöz közeli Tatár-hágón és a
Tisza forrásvidékéhez közeli Kőrös me -
zőtől északra fekvő átjárókon beha tol -
va, a történelmi Máramaros megye nagy
részét is elfoglalták. 1914. október 3. és
7. között Sziget is orosz megszállás a -
latt volt. Október 20-ig, az ide vezé nyelt,
főként német csapatok ellentámadása
nyomán, az orosz csapatok Máramaros 
területéről visszavonultak. De cem ber má -
sodik felében újabb betörés követ ke -
zett. Ez azonban már kisebb erejű volt és
a cári csapatok csupán Kőrösmezőig ju -
tottak el. (Az itteni polgári lakosok egy 
része is innen Szatmárnémetibe mene -
kült és a veszélyeztetés miatt csupán
1918 koratavaszán tért vissza.)

A háború során minden résztvevő
ország katonái között a veszteség óri á -
si volt. A legújabb kutatások szerint az
51 hónapig tartó küzdelem során 530 e -
zer mag yar katona vesztette életét, 1 mil -
lió 400.000 sebesült meg és 833.000 e -
sett fogságba.

Az akkor érvényben lévő rendel ke -

zések értelmében a harctereken eleset -
te ket és a tábori kórházban elhaltakat a
tábori lelkészek általában külön par cel -
lákban temették el. Máramaros eseté ben
ezekről a katonákról - többnyire a tá -
bo ri lelkészek által - 1916 és 1917-ben
részletes nyilvántartás is készült, ame -
lyek közül többeket a helyi közigaz ga -
tási hatóságok is láttamoztak. A kimu -
ta tások többsége egyéni sírokról szól,
de helyenként tömegsírokról is olvas -
ha tunk. Főként az előbbiek esetében,
az elhaltak személyi adatait is rög zí tet -
ték, amelyekben azt is feltüntették, hogy
az elhaltak „saját” (értsd osztrák- ma -
gyar és német) vagy az orosz cári had -
sereg katonái voltak. Ezek fürkészése
és összegezése alapján megállapítható:

Bárdfalván (Berbeşti) egy tömeg -
sír ban a volt lengyel légió 6 ismeretlen

nevű katonája nyugszik. Bedőházán (a
Tisza jobb partján) Gács Mihály nép -
fölkelő alussza örök álmát. Alsó biszt rán
(szintén a mai Kárpátukrajna területén) 
22 egyénileg eltemetett, de névszerint
ismeretlen, német császári katona nyug -
szik. Nagybocskón három  tömegsír ban
összesen 10 „saját” katonát és két civilt 
(valószínüleg fuvarost), valamint 1 név 
szerint is megjelölt császári-királyi gya -
logezredbeli katonát hantoltak el. Ki -
rálymező környékén 24 „saját” és 2 o -
rosz elesett katona egyéni sírjáról szól
a nyilvántartás. Dombóról összesített
nyilvántartásban 21, 1914. októ beré ben
meghalt, neveiket is feltüntetett oszt -
rák- mag yar és német, valamint egy is -
meretlen nevű és nemzetiségű katona
sírját jelölik. A huszti vár alatt 180 oszt -
rák-mag yar, 45 német és 3 orosz ka to -
na hamvai nyugszanak. A Kőrös me zőn
elhantoltak között 131 „saját”, 6 orosz
és 1 ismeretlen katonát említ az össze í -
rás. Németmokra környékén 4 oszt rák-
 mag yar katona halt meg, ezeket egyéni
sírokba temették. A Rahón meg hal ta kat
két tömeg és 58 egyéni sírba temették:
ezekben 12 ismeretlen nevű mag yar nép -
fölkelő, 30 osztrák-mag yar, 8 orosz és
24 ismeretlen nemzetiségű katona nyug -
szik. A nyilvántartást készítők Tarac -
közről 65 egyéni sírhelyről tudtak és
ezekben 2 orosz, a többi osztrák- ma -
gyar és német „saját” katona nyugo -
dott. Tarackrasznán egyéni sírokban 1
orosz és 16 „saját” katonát temettek.
Técsőn 1914. október 11 és 16 között
egyéni sírokba 8 „saját” katonát te met -
tek. A legtöbb első világháborús el e -
sett katonáról készült nyilvántartási ív

a máramarosszigeti temetőkben nyug -
vókról szól: ide összesen 846 személyt
temettek, akik közül 78-an orosz kato -
nák voltak, 758-an haláluk előtt a szö -
vet séges - német és osztrák-mag yar
had sereg kötelékében harcoltak. Ez u -
tóbbiak közül 21-en izraeliták voltak
és a temetési vallási előírásoknak meg -
felelően, külön lettek eltemetve és az
iz raelita temetőben nyugszanak.

A fentiek között azonban - azok a
katonák, akiket sebesülésük vagy más
betegségük következményeként a szi -
ge ti közkórházban ápoltak és utóbb
meghaltak, - nem szerepelnek. A köz -
kór házban elhaltakat, vallásuknak meg -
felelően, a városi római katolikus
plébános (vagy káplár) és a református
lelkész temetett el. Ezek az egyházi ha -
lotti anyakönyvekbe lettek bevezetve.
Az anyakönyvek alapján 1914. au gusz -
tus 19. és 1915. március 2, valamint
1918. októberében és novemberében ösz -
szesen 29, az Osztrák-Mag yar Monar -
chia mundérját viselő mag yar, német,
cseh, szlovák, horvát és galíciai len gyel
nemzetiségű halott katona adatai isme -
re tesek. Velük együtt két volt olasz ha -
di fogoly neve is szerepel, akik szintén
a szigeti temetőben alusszák örök ál mu -
kat. (A sors kegyetlensége, hogy a hábo -
rúnak már régen vége volt, amikor a „tal -
jánok” távol hazájuktól, betegségben
pusztultak el.)

„Saját” és az orosz halottak mellett
ők is nyugodjanak békében és a máso -
dik világháborúban elesettekkel együtt 
őrködjenek, hogy a jövőben újabb hadi -
sí rok ne keletkezzenek!

Balogh Béla ny. levéltáros

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

Megjelent KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!

Rekonstruálják a japánok
hírhedt biológiai laboratóriumát
Rekonstruálják Kínában a japán hadsereg hírhedt 731-es egy -

ségének szinte teljes mértékben elpusztított biológiai labo rató ri -
umát és börtönét, hogy jövőre, a japánellenes háborúban ara tott
győzelem 70. évfordulóján megnyithassák a nagyközönség előtt -
közölte a kínai Harpin városi múzeumának kurátora.

Csin Csen-ming szerint az egykor
hat négyzetkilométeren elterült komp -
lexum újabb részeinek megnyitása
további konkrét bizonyítékokként szol -
gál majd az egységről, amely a bioló -
giai és vegyi hadviselés szolgála tá ban
állt és amelynek egykori létezését még
ma is vannak, akik tagadják. A terüle -
ten 150 épület állt és körülbelül három -
ezren éltek bennük, köztük 300-500
orvos, kutató.

A titkos rendeltetésű gigantikus te -
lepen bolhatenyészeteket tartottak, bu -
bópestis-baktériumok előállítására al -
kalmas technológiákat alkalmaztak,
konténerekben vegyi és biológiai te -
nyészanyagokat tároltak. A kutatók kí -
sérleteik nagy részét élő embereken
végezték. Nem ritkán altatás, érzés te -
le nítés nélkül operáltak, boncoltak. Fel -
jegyzések szerint főztek, centri fugáz -
tak és mélyhűtöttek is embereket, de
volt, hogy transzfúzióval lovak vagy
más állatok vérét juttatták áldo zata ik -
ba. Több mint 10 ezer em ber pusztult
el itt, köztük kínai, szovjet, mon gol
és koreai civilek, hadifoglyok.

A háború alatt a japán haderő ösz -
szesen több ezer biológiai és vegyi tá -
madást hajtott végre Kínában, ame lyek
következtében becslések szerint száz -
ezrek haltak meg rövidebb-hosszabb
idő elteltével, sokan közülük kegyet -
len kínok között. Miután a Szovjet u -
nió 1945-ben hadat üzent Japánnak,

majd elfoglalta Harpint, a vissza vonu -
ló japán hadsereg tokiói parancsra fel -
robbantotta a 1933-ban létrehozott
„Mandzsúriai 731-es egység” épüle -
teit, megsemmisítették a berende zése -
it, elégették irataikat, legyilkolták a még
élő kísérleti alanyokat, embereket és
állatokat, minden nyomot eltüntettek. 
Az ott dolgozók többsége vonaton és
különgépekkel visszatért Japánba, a sze -
mélyzet kis része a Vörös Hadsereg
fogságába esett.

A Szovjetunió távol-keleti terü le -
tén, a háborús bűnösök habarovszki
perében 1949 decemberében 12 ja pán
katonát vontak felelősségre biológiai
fegyverek alkalmazásának vádjával.
A vádlottak beismerő vallomást tet tek
és részletes információkat szolgál tat -
tak a 731-es alakulat háborús tevé keny -
ségéről. Büntetésük 2-től 25 évig ter -
jedő kényszermunka volt.

A japán és az amerikai kormány
ugyanakkor a 731-es egység csak nem
valamennyi kutatójának büntet lensé -
get biztosított a rendkívülinek számí -
tó és jól használható tudományos e -
red ményekért cserébe. Voltak, akik tu -
dományos intézményekbe vagy mul -
tinacionális gyógyszeripari vállala tok -
hoz kerültek. A rémtetteket nem kér ték
számon a tokiói háborús bűnösöket el -
ítélő nemzetközi bírósági tárgya lá so -
kon sem, a 731-es egység parancs no -
ka megmenekült a kivégzéstől. (mult-kor)
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7 haslaposító nyári csemege
Minden eddiginél bombasztikusabb bikiniformára vágysz? Ak -

kor egyél több zsírt! Igen ám, de nem mindegy, hogy milyet. Az
egyszeresen telítetlen zsírsavakra gondolunk most: az olyan növé -
nyi típusra, mely segít, hogy a lehető legkényesebb helyről add le a 
fölösleges párnácskákat, tehát a pocidról.

Smooth ie
A smooth ie mennyei vagy pokoli

frissítő is lehet az alakod szempontjából
– a kulcs természetesen az alapanya gok -
ban és az elkészítési módban rejlik. 

Ha magvakkal, azokból nyert vajjal
vagy lenmagolajjal gazdagítod a friss
gyü mölcsből és a zsírszegény natúr jog -
hurtból álló italt, akkor mindenképpen
ideális tízórai vagy uzsonna. Az agyon -
cukrozott, készen kapható változatokat
azonban jobb, ha elkerülöd…

Avokádókrém
Egy átlagos méretű avokádó fele

csak nem 10 g egyszeresen telítetlen zsírt 
rejt, amivel az egyik leggazdagabb for -
rásnak számít. 

A belőle készült gua ca mole egyébként béta-szitoszterolban is bővelkedik –
ez a zsírfajta segít csökkenteni a táplálékból felszívódó koleszterin mennyiségét. 
Egy negyed csészényi mennyiséget bármikor bűntudat nélkül élvezhetsz!

Pesto
A fokhagymából, bazsalikomból, magvakból, olajból és sajtból készül pesto

szósz isteni haslaposító csemege. A magvak és az egészséges olajfajták tele van -
nak egyszeresen telítetlen zsírsavakkal, így ideális kiegészítői a durum- vagy
teljes kiőrlésű tésztának. 

Fogyaszd minél több friss zöldséggel a konzerv paradicsomszószok vagy a
majonézes tésztasaláták helyett, amelyek valóságos kalóriabombát jelentenek!

Wrap
Ezeket az ínycsiklandó tekercseket

friss zöldséggel, egy evőkanál olívaolaj -
jal vagy pestoval, illetve némi csirke -
mel lel is el lehet készíteni.

Így már korántsem olyan „gono -
szak”, mint a gyorséttermekben kapható
társaik – sőt, kifejezetten egészséges és
praktikus lakomának számítanak a nyári
melegben!

Mandula
Egy 2003-as kutatás bebizonyította,

hogy akik napi 85 g mandulát pusztí tot -
tak, többet fogytak és kisebb lett a de rék -
bőségük azoknál, akik hasonlóképpen
táp lálkoztak, csak mandula helyett ösz -
sze tett szénhidrátot kaptak.

Az egyszeresen telítetlen zsírsavakkal teli csonthéjast müzlihez, salátához
vagy akár magában is fogyaszthatod. A lényeg, hogy érd be egy maroknyi
adaggal!

Étcsokoládé
Egy-két kockányi mennyiséggel örökre elbúcsúzhatsz az édesség iránti só -

várgástól, ráadásul a derékbőségednek sem ártasz vele. Fontos, hogy legalább
75%-os kakaótartalmú fajtára voksolj, hiszen az ennél kevésbé kiadós, vagy

pedig tejből készült változatok már koránt -
sem bírnak jótékony hatással.

A dán Koppenhágai Egyetem szakértői
2008-ban kimutatták, hogy az étkezések
előtt étcsokoládét fogyasztók összességében 
15%-kal kevesebb kalóriát vettek magukh -
oz, mint azok, akik tejcsokit kaptak.

Friss tengeri herkentyűk
Ha tengerparti nyaralásra indulsz, ne fe -

ledkezz meg arról, hogy milyen fantasztikus 
táplálékot jelentenek a fehérjében, szelén -
ben és omega-3 zsírsavakban gazdag her -
kentyűk! A lazac, a tonhal és a garnéla első
osztályú egyszeresen telítetlen zsírsav for -
rás, ráadásul grillezve percek alatt magad is
elkészítheted.

     Sándor Alexandra (bien.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.

Hu mor
Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar az leesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az apjával, mire

az kifakad:
- Nem akar az leesni, hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem engedi a csapszeg!

***
- Sajnos, a gyerek elég rosszul fekszik - mondja a szülészorvos a kisma -

mának.
- Hát igen, elég kényelmetlen egy este volt az a Trabant hátsó ülésén...

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ  SZÓ - AZ  ÖN  LAPJA!



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

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drá ga édesapa és jó barát

LIKKER LÁSZLÓ
62 éves korában tragikus körül -

mé nyek között elhunyt. Temetése jú -
lius 16-án 13 órakor a Horea I. római
ka to likus temető kápolnájától lesz.

Gyászoló család és barátja

„Tiéd a csend és a nyugalom,
mi énk a könny és az örök fájda lom.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett anya, nagymama, déd ma ma,

özv. JENEI ELVIRA
életének 78. évében, június

26-án visszaadta lelkét
Teremtőjének. Nyu galma legyen
békés, emléke örökké áldott.
Bánatos fia, Levente és me nye,
Margit. (a múlt heti lapszámból ob -
jektív okokból kimaradt hirdetés)

„Nem múlnak ők el, kik szí vünk -
ben élnek, / Hiába szállnak árnyak,
ál mok, évek.” Mély fájdalommal
gon do lunk jú nius 26-ára, amikor a
szeretett nagy mama, dédmama

JENEI ELVIRA

szíve megszűnt dobogni. Bú csú -
zik tőle dédunokája Detre, unokája
Eri ka és családja.

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
dat juk, hogy a Budapesten elhunyt

SCHULLERNÉ
PUSZTAY ERIKA

Temetése szombaton 14 órától lesz
a nagybányai Horea I. temetőben. Bá -
natos lánya Kántor Erika és családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
sze retett édesanya, nagymama,
dédnagy mama, anyós

CSETERKI ESZTER
76 éves korában elhunyt. Nyu -

gal ma legyen csendes, emléke áldott. 
Ez úton mondunk köszönetet mind -
azok nak, akik temetésén részt
vettek, sír jára virágot, koszorút
helyeztek és rész vétüket
nyilvánították.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk
mind azokkal, akik ismerték és
szerették, hogy eltelt egy év,
amióta szeretett feleségem

FARKAS MÁRIA
elhunyt, itthagyván férjét mély

fáj dalomban. Férje Puju

Szerető és békés szívetek meg -
pi hent, ti már angyalok vagytok!

Szeretettel emlékezünk drága
szü leinkre, nagyszüleinkre, dédszü -
le ink re, testvéreinkre és
sógorainkra

BARA ISTVÁNRA
és ÉVÁRA

Nagysomkútról
akik július 10-én, illetve 15-én

há rom éve, hogy eltávoztak szerető
kö rünkből.

Isten adjon nekik csendes, békés
nyugodalmat. Emlékük szívünkben 
él és bízunk a viszontlátásban.

A bánatos család

Ma van két éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága jó édes a nya, 
anyós, nagymama és dédnagyma ma

Özv. SIMORI LUJZA
(Mamuka)

örökre búcsút mondott a földi é -
letnek. Emléke legyen örökké
áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló gyermekei és család jaik
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APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú -
li us 24., VÁSÁROS NA MÉNY – jú -
li us 17. 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).

Segítse téglajegy vásárlásával a Teleki
Mag yar Ház részleges felújítását!

Megkezdődött 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
elvégezhessük, 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 (Magyarország), és
MURÁDIN LOVÁSZ NOÉMI kolozsvári festőművészek egy (esetenként
több) alkotásukat kínálták a majdani sorsolás, illetve a tervezett jótékonysági
aukció céljaira!

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.

Eddigi adományok: Kása Dávid, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Vánk
Sándor, Nagybánya – 300 lej (arany), Dombi István és családja, Nagybánya
– 50 lej (bronz), Balogh György és családja, Nagybánya – 100 lej (ezüst), név 
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Müllmann József, Nagybánya – 100 lej
(ezüst), Brenner Edit, Máramarossziget – 20 lej (2 db. egyszerű), Saitos Nor -
bert, Nagybánya – 500 lej (gyémánt), Henkel Zoltán, Nagybánya – 300 lej
(arany), Kopányi Mária, Nagybánya – 50 euró (2 db. ezüst), Korponay Zsó -
fia, Nagy bánya – 50 lej (–), ASPOR - Gyógytornászok Klubja – 100 lej (–),
név nélkül, Nagybánya – 1000 lej (2 db. gyémánt), Lévay Boglárka, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst). Várvédő Zsolt és Ákos, valamint Red nic Levente köz mun -
ká val segítettek. Eddig összegyűlt felajánlás: 3220 lej és 50 euró.

A befizetéseket személyesen a Ház irodájában, illetve banki utalással
lehet intézni. Támogatóink nevét a Teleki Mag yar Ház honlapján is feltün tet -
jük, az ezüst, arany és gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét pedig (hozzá já -
ru lásuk esetén) az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is megö rö -
kítjük!

Bankszámlaszámunk:
Societatea Centrul Cul tural Teleki Sándor,
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: „Téglajegy/név/a

megváltott címlet neve” (pl: „Téglajegy/Nagy Pista/arany”). A postai címet,
ahová a téglajegyet küldhetjük a dludovicus@gmail.com elektronikus címre
kell elküldeni.

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

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

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* 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.

BITAY ZOLTÁN
és DUDÁS GYULA

festőművészek albumai

 „A mélységek csodája” 
- al bum a Bányavidék

ásványairól -
Keresse a Teleki Házban!
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Gyász:
elhunyt a Real 
Ma drid egyik
legnagyobb
legendája

Nyolcvannyolc éves korában hét főn
elhunyt Alfredo di Stéfano, a Real Ma d -
rid legendás futballistája. Az argentin
születésű, kétszeres aranylabdás csatár 
egy nappal születésnapját követően szom -
baton került kórházba, miután szív in -
farktust kapott. Di Stéfano áprilisban ha -
sonló okból szorult kezelésre, és volt már
baja a szívével 2005 decemberében is,
akkor szívritmus-szabályozót kapott. Já -
tékos-pályafutásának legsikeresebb kor -
szakát 1953 és 1964 között élte, ami kor
a Real Ma drid színeiben 510 mérkő zé -

sen 418 gólt szerzett. Puskás Ferenccel
éveken át a futballvilág egyik leg ve szé -
lyesebb csatárkettősét alkották. A spa -
nyol válogatottban 31 meccsen 23- szor
volt eredményes. (Sport365)

FOCI VB 2014

Németország –
Argentína a döntőben!

Befejeződtek a negyeddöntő-, illetve az elődöntő mérkőzései a
brazíliai Labdarúgó Világbajnokságon. Míg a negyeddöntőkben
úgymond papírforma eredmények születtek, az elődöntőkben viszont
focitörténelemnek voltunk szemtanúi.

De vegyük sorjába:
NEGYEDDÖNTŐK:
Franciaország – Németország 0 – 1
A németek Hummels fejesgólja ré -

vén hamar vezetést szereztek, a továb -
bi akban pedig csak annyit adtak ki ma -
gukból, amennyi a továbbjutáshoz kel -
lett. Benzemáéknak semmi sem sike rült,
a németek megérdemelten jutottak az
elődöntőbe.

Brazília – Kolumbia 2 – 1
Két dél-amerikai csapat összecsa pá -

sa izgalmas meccset ígért. Izgalomban
nem is volt hiány, mivel a kolumbiai 
Juan Zúniga szerencsétlen mozdulattal 
Neymar súlyos sérülését okozta (csi go -
lyatörés), amiért még szabadrúgást sem
ítélt a spanyol biró. A mérkőzést a bra -
zí lok végülis 2 -1-re megnyerték, bár a
végén izgulhattak, mivel a kolum bia i -
ak igen-igen szorongattak.

Argentína – Bel gium 1 – 0
Higuain bombája döntötte el a to -

vább jutást. Az argentínok – hatalmas fel -
hajtással beharangozott - jó focijára
ez úttal sem került sor.

Hollandia – Costa Rica 0 – 0. Ti -
zenegyesekkel: 4 – 3

Meglepően jól tartotta magát a pa -
rá nyi közép-amerikai csapat, a hollan -
dok eléggé sablonosan játszottak. Van
Gaal a hosszabbítás utolsó előtti per -
cé ben lecserélte az egyébként jól védő
kapusát, Cilessent, helyébe Krult hozta 
be, aki végülis két tizenegyest hárított.

ELŐDÖNTŐK
Brazília – Németország 1 – 7!!!
Hatalmas pofon a brazil futballnak!

A szakemberek, nomeg az egyszerű szur -
kolók nagy többsége brazil – argentín
döntőt jósolt, mindenki vérmérséklete

szerint. Ámde, a németek bizony be le -
pisz kítottak a levesbe: nem bíztak sem -
mit sem a véletlenre, csak tették a dol -
gukat. De azt fantasztikusan! A Natio -
nalelf – szerintem – még akkor is győ -
zött volna, ha Thiago Silva (aki buta
szabálytalanság miatt megkapta máso -
dik sárga lapját a Kolumbia elleni mecs -
csen, így ezúttal nem játszhatott) és
Neymar is a pályán van, esetleg a gól -
arány nem lett volna ennyire meg alá -
zó! Álomfocit mutattak be a németek
és, hogy az örömük teljes legyen, a 36
éves, negyedik világbajnokságán ját szó
Miroslav Klose góljával megdöntötte
Ronaldo 15 gólos rekordját és 16 elért
találatával a foci világbajnokságok leg -
eredményesebb játékosa lett! Nem tu -
dom, milyen eredmény születik a dön -
tőben, de ez a német csapat bemutatta a 
tökéletes, élvezetes, szemre is tetszetős 
igazi futballt!

Argentína – Hollandia 0 – 0 (0 –
0; 0 – 0) Tizenegyesekkel: 4 - 2

Mint két bokszoló, akik lefogják egy -
mást, hogy nehogy az ellenfél találatot
vigyen be, úgy bebetonozta a kapu elő -
te rét a két csapat. Ment a bruszt, de egy-
 két kivételtől eltekintve még helyzetig
sem jutottak el a felek. Messi és Rob ben
a két szupersztár a védők szorításában
csak vergődött. A hosszabbításban sem
változott a helyzet. Következtek a bün -
tetők: a mérkőzés egyik legjobbja, Vlaar
kihagyta, Messi belőtte; Robben belőt -
te, Garay bebombázta; Sneider lövését 
is kivédte Romero, Kun Aguerro be lőt -
te; Kuyt belőtte, Maxi Ro dri guez kis sze -
rencsével ugyan, de belőtte. Az utolsó
körre már nem került sor. A végered -
mény 4 – 2 és a brazílok (nomeg a na -
rancsmezesek) legnagyobb bosszú sá -
gá ra vasárnap a Maracanában Ar gen tí -
na megpróbálja a szinte lehetetlent: el -
hódítani a szuperfocit játszó Über mann -
schaft ellenében a trófeát. Ez utóbbi ak -
nak azért lesz hozzájuk egy-két sza vuk.

A bronzmeccset szombaton, július
12-én 23.00 órakor játsszák Brazíli a vá -
rosban, míg a VB-döntőre vasárnap, jú -
lius 13-án kerül sor Rio de Janeiroban
22.00 órai kezdettel. (simsán)

TENISZ

 Djokovics nyert Wimbledonban
és ismét világelső 

A szerb Novak Djokovics nyerte a
wimbledoni teniszbajnokság férfi e gyes
versenyét, hiszen a vasárnapi döntőben 
öt szettben legyőzte a hétszeres bajnok
Roger Federert. A szerb teniszező 2011
után nyert ismét Londonban, győ zel -
mé vel pedig megelőzte a világrang lis -
tán a spanyol Rafael Nadalt, és tavaly
szeptember után ismét az ő nevével
kezdődik a lajstrom.

A két játékos külön párharcában 18-
 16-ra vezető Roger Federer várhatta bi -
zakodóbban a füves pályás Grand Slam-
 torna döntőjét, hiszen korábban már
hét alkalommal nyert a tenisz szen té -
lyé nek tartott wimbledoni centerpá lyán,
az idei tornán pedig mindössze egy szet -
tet vesztett a fináléig.

Szintén a svájci esélyeit növelte,
hogy Novak Djokovics az utóbbi hat
GS-fináléjából ötöt elvesztett, ráadásul 
a döntőig vezető úton négy játszmát is
bukott. A két klasszis a vasárnapi dön tőt
megelőzően mindössze egyszer ta lál -
kozott GS-döntőben, 2007-ben a US O -
penen a svájci nyert.

A találkozón megfelelt a várako zá -
sok nak, majdnem négy óra minőségi te -
niszt láthatott a közönség. Az első szett 
rövidítésben dőlt el, amelyet a svájci
nyert, majd Djokovics végigvitte a má -
sodik játszma elején szerzett bréke lőnyt
és egyenlített.

A harmadik felvonásban egyre rö vi -
debb labdameneteket játszottak, s bár a 
szerbnek 5:5-nél volt bréklabdája, a szet -
tet csak rövidítésben nyerte. 2-1-es szet -
telőnynél úgy tűnt, a hatszoros Grand
Slam-bajnok Djokovics simán behúzza 
a mérkőzést, hiszen a negyedikben már 
5:2-re vezetett és a trófeáért adogatott.

A 32 éves, négyszeres apuka Fe de -
rer azonban újfent megmutatta klasszi -
sát: ásszal mérkőzéslabdát hárított, majd
ezzel a lendülettel a szettet is behúzta.
A hírességek sorát és a királyi család
néhány tagját is felvonultató szurkolók 
óriási ovációja közepette jöhetett tehát
a döntő, ötödik játszma, amelynek ele jén
Djokovics – ellenfele lendületét meg -
törve – ápolási szünetet kért.

Noha mindkét oldalon voltak brék -
lab dák, egyik játékos sem tudta elven ni
riválisa adogatását, így jutottak el 5:4-

 hez, amikor Federer több váratlan hi bát
is elkövetett, így elvesztette kilencedik 
wimbledoni döntőjét.

A 27 éves Djokovics a trófea mellé
1760000 fontot kapott, és emellett teg -
naptól ismét ő vezeti az ATP- világ rang -
listát. A rangsorban Federer a har ma -
dik helyre lépett előre, míg a tavaly
győztes Andy Murray az ötödikről a
tizedik helyre csúszott vissza. A két
meglepetés-elődöntős, a bolgár Grigor 
Dimitrov és kanadai Milos Raonic vi -
szont négy, illetve három helyet javí tott.

A női világranglistát korai wimb le -
doni búcsúja ellenére továbbra is az a -
me rikai Serena Wil liams vezeti. A fü ves
pályás Grand Slamen elődöntőig me ne -
telő Simona Halep minimális lema ra -
dással harmadik, míg a londonban má -
sodszor bajnok Petra Kvitová a negye -
dik helyre lépett előre. A fináléba jutó
Eugenie Bouchard pályafutása során
először top tízes, hiszen a 13-ikról a he -
tedik helyre jött előre.

A legjobb százban további öt román 
játékos szerepel: Sorana Cîrstea (29.),
Irina Begu (64.), Monica Niculescu (68.),
Alexandra Cadanţu (97.), Alexandra Dul -
gheru (98.). A legjobb mag yar Babos Tí -
mea a 89.

Wimbledoni, férfi egyes, döntő: No -
vac Djokovics (szerb, 1.)–Federer (sváj -
ci, 4.) 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4.

Férfi tenisz-világranglista: 1. No vak
Djokovics (szerb) 13 130 pont, 2. Ra -
fael Nadal (spanyol) 12 670, 3. Roger
Federer (svájci) 6100, 4. Stan Waw -
rin ka (svájci) 5770, 5. Tomas Berdych
(cseh) 4410, 6. Milos Raonic (kanadai) 
3920, 7. Da vid Ferrer (spanyol) 3875,
8. Juan Mar tin del Potro (argentin)
3360, 9. Grigor Dimitrov (bolgár) 3270,
10. Andy Murray (brit) 3040.

Női tenisz-világranglista: 1. Sere -
na Wil liams (amerikai) 9510 pont, 2.
Li Na (kínai) 6960, 3. Simona Halep
(román) 6785, 4. Petra Kvitova (cseh)
6070, 5. Agnieszka Radwanska (len -
gyel) 5330, 6. Marija Sarapova (orosz)
4881, 7. Eugenie Bouchard (kanadai)
4460, 8. Angelique Kerber (német) 4365,
9. Jelena Jankovic (szerb) 3900, 10.
Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3812.

(Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


