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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.

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.

Csík Zenekar és
Bi kini együttes a
Főtér Fesztiválon
Idén a szervezők a lelkes tá -

mogatókkal együtt két neves ma -
gyar országi zenekar fellé pésé -
vel szeretnék megörvendeztetni 
a nagybányai és kör nyékbeli kö -
zönséget. A Kossuth-díjas Csík
Zenekar és a legendás Bi kini
együttes lép fel Nagybányán a
Főtér Fesztiválon.

Jövő héten kezdődik a
XXIII. EKE Vándortábor

Az idén Kövenden szervezi meg a tordai Erdélyi
Kárpát-Egyesület a XXIII. EKE Vándortábort,

július 29–augusztus 3. között.
Az EKE legfontosabb rendez vé nyé -

nek, a mag yar természetjárók legna -
gyobb találkozójának idei helyszíne A -
ranyosszék, célja pedig, hogy a becs lé -
sek szerint mintegy 1000-1200 ba kan -
csos turistának bemutassa e régi szé kely
széket és környékét.

A tábor ideje alatt 22, különböző
nehézségű túra várja a résztvevőket, a
kisgyerekes családoknak szervezett ki -
rándulásoktól a nyugdíjas sétákig, a sze -
keres borkóstoló túrától a nagyon ne -
héz magashegyi túrákig, de lesznek hon -
ismereti kirándulások is Gyu lafehér vár -

ra, Tordára, Verespatakra, melyek so rán
a vidék történelmi, építészeti és műve -
lődéstörténeti látványosságait ismer he -
tik meg az érdeklődők. A túrázók eljut -
hatnak a Túri- és a Tordai-hasadékba,
Torockóra, (folytatás a 2. oldalon)

Soproni vendégei voltak július közepén a fennállása 15. évfordulóját
ünneplő felsőbányai Fizely Sándor Nyugdíjas Szervezetnek. A „Lila
akác” Idősek Klubja és a „Kéknefelejcs” Dalkör mellett a több napos

ünnepi együttlétbe és programokba a nagybányai Teleki Blanka
Nyugdíjas Klub és az Aknasugatagi Barátság Klub képviselői is

bekapcsolódtak. A beszámolót a jövő heti lapszámban olvashatják!

Négy nemzet, négy ország - egy közös Európa
Sárváron járt a szinérváraljai önkormányzat küldöttsége, ahol a

házigazdák jóvoltából az osztrák és a cseh testvérvárosok képviselői is
jelen voltak. Beszámolónk az 5. oldalon. (Fotó: Tamási At tila)

Farkasaszón épül
Máramaros

megye integrált
hulladéktározója

Romániában 2017-ig kötelező fel -
számolni az összes olyan szemét te -
lepet, amely nem felel meg az uniós 
szabványoknak. Ez azonban sok ön -
kormányzatnak gondot okoz, mert
a szemétszállítóknak így nagyon
messze el kell vinniük a hulladékot, 
ami többletköltséget jelent.

Megyénkben hat ilyen tá rozó volt ed -
dig, amiből hármat már be zártak. 2015
végére épül meg az uniós szabványok
szerinti hul ladéktározó.

A felsővisói önkormányzat hatás kö -
rébe tartozó cég a 70 kilométerre levő
Máramarosszigetre szállítja majd a sze -
metet, a városvezetés pedig igyekszik
a mostani alacsony szemétdíjat tartani.
Felsővisó polgármestere azt mondja,
hogy igyekeznek majd csak háztartási
szemetet szállítani Máramarosszigetre, 
az újrahasznosítható szemetet eladnák, 
és abból fedeznék a szállítási költ sége ket.

Az Európai Unióhoz való csatlako -
záskor Románia vállalta a hulladék gaz -
dálkodás uniós szabványok szerinti ke -
zelését. A Nagybányától 30 kilo méter -
re levő Farkasaszón egy valamikori le -
gelőn, egy 20 hektáros területen épül fel
Máramaros megye integrált hulladék -
tározója. Farkasaszó polgármestere a hul -
ladéktároló létrehozásától új munka he -
lyeket remél, illetve az infrastruktúra ki -
építését várja, ami szerinte majd újabb
befektetőket vonz. (dunatv.hu)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan géli kus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
tör tökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. Ugyanitt német nyelvű szer -
tartás keretén belül, a keresztség sakra -
mentumában részesült Kunszt Júlia Má -
ria, Kunszt Uwe és a Nagy Annamária

Codruţa kislánya, akit Mezei Ioana és
Bogdan Nurina tartottak keresztvíz alá.

* A Nagybánya-újvárosi Refor -
mátus Egyházközségben a keresztség 
sakramentumában részesült Vitai Pet ra,
Vitai Zoltán és a Kulcsár Zita Erika kis -
lánya, akit Vitai Roland és Nagy Er -
zsé bet tartottak  keresztvíz alá.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségben tartották kereszt -
víz alá Sebestyén At tila Sándor és Lo -
vász Noémi Mónika kislányát, aki a ke -
resztségben a Hédi Veronika nevet kap -
ta. Keresztszülők voltak Abonyi Vik -
tó ria és Farkas Tünde.

* A nagybányai római katolikus
Szentháromság plébániától helyez -
ték nyugalomra Schullerné Pusztai E -
rika asszonytestvérünket, aki 79 évesen
hunyt el, Ponta Tibor  testvérünket, a kit
74 é vesen szólított magához az Úr, Făt
Zam fira asszonytestvérünket, aki 90 é -
ve sen hunyt el, Leş Ildikó Éva asszony -
test vé rünket, aki 64 évesen hunyt el, va -
la mint Zavoda László testvérünket, a -
kit 85 é vesen szólított magához az Úr.
Nyu god janak békében!

* Ugyanebben a gyülekezetben kö -
tött házasságot Baráci Sándor Gedeon 
és Vaszi Erika Tímea; Vinţ Paul Valer 
és Horje Carmen Cristina,  valamint Pi -
chiri Sorin és Pop Ligia Gheorghina.

Krisztus Király Plébánia 
Nagybánya - hirdetések

* 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.
* 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 i rat -
kozzanak fel a programokra!

Bunda Csilla Annamária

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
ó ra kö zött. A par -
la men ti kép vi se -
lő 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!

Jövő héten
kezdődik a

XXIII. EKE
Vándortábor
(folytatás az első oldalról)
a Kőközi-szorosba, a Vi -
dalykőre, az Ordaskőre, a
Székelykőre, a Bedellőre, a 
Berkesi-szorosba, a Reme -
tei-sziklaszorosba, a Kecs -
kekőre, a Bulzkőre, a Ronki- és a Pocsoválistei-szorosba, a Detonátára, de a bát -
rabbak a sziklamászás szépségeibe is belekóstolhatnak.

Gazdag a tábori programok listája is: lesz tábori óvoda, esténként pedig hely -
történészek, gombaszakértők, amatőr csillagászok előadásait lehet meghallgatni, 
és nem utolsó sorban magashegyi expedíciókról készült vetített képes előa dá so -
kat.

Az EKE Vándortáborba még be lehet előzetesen jelentkezni a www.eketorda.ro
oldalon, itt olvashatók részletek a tábori túrákról és programokról is.

 Fotó: Kinczel Ferenc

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 bor zo -

sok a Vidám Kó bor ebek ott honában vár ják, hogy

jó emberek OTT HO NUK BA fogadják őket.

Infó: 0771 747 534, vagy a „Vo lun tari Sal vaţi A -

ni malele, Baia Ma re” facebook oldalon.

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
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Csiperó 2014., Kecskemét
Európa 45 országában élő gyermekek

találkozóját rendezték meg Kecskeméten, 12. 
alkalommal, 2014. július 5-13. között.

A rendezvény házigazdája az Eu ró -
pa Jövője Egyesület, amely 1990-ben a -
lakult, annak érdekében, hogy a kon ti -
nens országaiból gyermekeket, fiata lo -
kat hívjanak meg Kecskemétre. A kül -
földi gyerekek családoknál laktak, majd
a következő évben a külföldi cso por tok
hívják viszontlátogatásra vendég látói -
kat. A gyermektalálkozóra érkezők a -
ján dékba nyelvi nehézségek nélkül át -
adható zenét, táncot, olyan műsort visz -
nek, mely megismerteti kultúrájukat má -
sokkal. Ezáltal mindannyian a jövő Eu -
rópa polgárait segítik abban, hogy elő -
ítéletektől mentes, a másságot elfo ga -
dó, toleráns nemzedékké váljanak. Ily
módon Európa ifjú polgárai önként lesz -
nek a jövő formálói.

Az idén Romániából 12 település kép -
viselői vettek részt: Bögöz, Bukarest,
Csíkszereda, Déva, Gyergyó szentmik -
lós, Koltó, Marosszentgyörgy, Nagy sze -
ben, Pusztina, Sepsiszentgyörgy, Szász -
régen.

A találkozón résztvevő országok: A -
merikai Egyesült Államok, Anglia, A -
usztria, Azerbajdzsán, Bel gium, Cseh -
ország, Finnország, Franciaország, Hol -
landia, Horvátország, In dia, Izrael, Len -
gyelország, Portugália, Svédország, Szer -

bia, Szlovákia, Thaiföld, Törökország, 
Ukrajna.

A Koltóról érkező csiperósok 5-én
este érkeztek Kecskemétre, ahol a leg -
kisebbek megtapasztalhatták azt az él -
ményt, amit a gólyafiókák ta pasz tal nak
meg az évnek ebben az időszakában,
amikor arra kényszerülnek, hogy el hagy -
ják a szülői fészket és önállóan szem -
benézzenek a nagy ismeretlen világ gal...

Vasárnap, 6-án reggel mindenki is -
tentiszteleten vett részt, amelyen Var ga
Károly esperes úr köszöntötte a fesz ti -
válra érkezőket.

Ezzel egyidőben zajlott a hatá ron -
túli mag yar óvónők ,,Csillagszemű” tá -
borának megnyitása.

Délután Rubik Ernőt köszöntötték a 
Fesztiváltéren.

A megnyitó ünnepségen a város kul -
csát a gyerekeknek Szemereyné Pataki
Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Vá ros
alpolgármestere adta át.

A fellépések káprázatosan gazdag,
sokszínű produkcióit élvezhették a részt -
vevők a következő napokban:

- Sárkányhajó bemutató és verse -
nyek a Kecskeméti Sárkányhajó Klub
vezetésével

- ,,Em ber és táj - mag yar paraszt -

múlt” pro gram volt a Varga Tanyán;
- Kecskemét Városházának megte -

kintése;
- Budapesti Csodák Palotája pro g ram;
- Táncház a Hirös Néptánctanoda

szervezésében;
- Szent István szobor megkoszo rú -

zása, barackfacsemete ültetés;
- Muzsikás Együttes koncertje;
- Piknik a Csalánosi Parkerdőben;
- Záróünnepség, ahol a gyerekek

visszaadták a város kulcsát.
Ezek csak töredékei az ottani prog -

ramoknak, rendezvényeknek. A rend -
kí vül sokszínű rendezvények közül meg -

említem a Nagykőrösi Zsidó Zsina gó -
ga péntek esti izraelita istentiszteletét,
melyre meghívták a csoportunk kísé re -
tében lévő lelkipásztorunkat is.

A kiszámíthatatlan időjárás ellenére 
is sikerült sikeresen bemutatni “Ki ját -
szik ilyet?” című műsorunkat, mely ben
gyermekjátékot, moldvai táncot, szat -
mári táncrendet láthattak a házi gazdá -
ink és a fesztivál résztvevői. A kecs -
keméti családok meleg vendég szere te -
tét megköszönve tértünk haza. Jövőre
ők lesznek a mi vendégeink.

Sze retettel várjuk a viszontlátást.

T.S.E.

10 éves a Háló nagybányai kerülete

Mottó: „Adjunk há -

lát a múltért, éljük szen -

vedéllyel a jelent és te -

kintsünk bizalommal a

jövő felé”

Szent II. János Pál
pápa

Kedves hálósok,
kedves érdeklő dők!

2014. július 30-án, szerdán, 17 órai kezdettel
,,kerekasztal-megbeszélésre” kerül sor.

Helyszín: Boldog Scheffler János Közösségi Ház.
Téma: „Sikereink és kudarcaink az elmúlt 10

évben”
A Háló ott kezdődik, ahol vannak aktív sze mé -

lyek, találkozások és közösségek.
A Háló-ban a legfontosabb a közösségépítés. A

kövek, a közösségek (lelkiségi mozgalmak, plé bá -
niák) és a személyek. Az egyház pedig a közös sé -
gek nagy hálózata.

II. János Pál pápa „A harmadik évezred kez -
detén” című enciklikájában egy nagyon-nagyon szép
távlatot vázol fel. A levél egy új lelkiség, egy új
közösségi lelkiség lehetőségét mutatja meg ne künk. 
Azt mondja, hogy az új évezred az új testvériség
ideje lehet. Azé a közösségé, azé a testvériségé, a -
mely Jézus új parancsára épül: „szeressétek egy -
mást”.

Bővebb információ: Uglár Sándor (tel. 0746-
 014930)

Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi-szavalóverseny
Koltón

A koltói Agape Alapítvány Pető fi-
 szavalóversenyt hirdet felnőttek és szép -
korúak számára, mintegy folytatá sa -
ként a nagybányai Teleki Blanka Nyug -
díjas Klub által 10 éven keresztül si -
keresen megszervezett vers- és pró za -
mondó versenynek.

Jelentkezni lehet egy kötelező Petőfi verssel, 
és egy szabadon választott mag yar szerző ver -
sével vagy prózájával. 

Kategóriák: 18-50 év (1. korosztály), és 50 év 
fölött (2. korosztály).

A verseny időpontja: 2014. október 11.,
szombat d. e. 10 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Koltó

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 11.

Benevezni a jelentkezési lap kitöltésével le -
het. A jelentkezési lapot a rendezvény főszer -
vezőjétől kell igényelni és további információkat 
is nála lehet beszerezni.

Főszervező: Benzce Zita, Koltó, 177. szám,
Máramaros megye, 437283, tel.: 0745-568.538

e-mail: koltotur@gmail.com

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 dég lő -

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

mise
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 kon -

certje
Augusztus 20., 20.00 óra
– a Schola Rivulina Énekkar Szent Ist -

ván 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 Mára ma -
rosi Mag yar Vállal ko zók Egyesülete, Te -
leki Mag yar Ház.

Szeretettel várjuk!

A hét mottója:
,,Az em ber egyedinek születik, de kópiaként hal meg.”

(Rob ert Betz)
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Az egyik legsikeresebb romániai rádióamatőr
Egy felsőbányai, Zazar-parti emeletes ház tete -

jén  speciális antennák csillognak. Tulajdonosuk Vá -
gó László eredményes rádióamatőr.

Vágó László így idézi fel nekem életre szóló kedv -
telésének a kezdeteit:

- Az amatőr rádiózás azért érdekelt már gyer mek -
koromban, mert távoli települések, országok embe -
re ivel akartam kommunikálni elektromágneses hul -
lámokkal. Első mestereim, Kormos Sándor és Illés
Sándor irányításával készítettem és állítottam be el -
ső rövidhullámú adó-vevő készülékem. Még most is
emlékszem arra, hogy az első napon egy bákói rá di ó -
amatőrrel beszélgettem a 80 méteres rövid hullá mon.

Eddig körülbelül 200 ország rádióamatőreivel lé -
tesített rövidhullámú rádióösszeköttetést. Kincsként 
őrzi a nagyon sok, a kapcsolat felvételét igazoló QSL-
 lapokat.

A kilencvenes évek elejétől rendszeresen részt vesz
az URH-sávban lebonyolított versenyeken. Már el -
ső versenyén, 1993-ban a máramarosi rádióamatőr 
klub által szervezett Bányavirág versenyen sike re sen
szerepelt. Azon a versenyen a Rozsályon állította fel 
antennáját.

Az ultrarövidhullámok a fényhez hasonlóan e -
gye nes vonalban terjednek, ezért az antennákat ház-, 
domb- és hegytetőkre szerelik fel. Máramarosi rá -
di óamatőrök Haragoson, 892 méter magasságban
állítottak fel URH-antennát, URH átjátszó állo mást,
és internet összeköttetést is létesítettek.

Vágó László megnyert több rókavadász ver senyt.

A rókavadászatban meghatározott terepen kis mé re -
tű rádiós jeladókat helyeznek el, amelyeket  a ver seny -
zőnek egy hasonlóan kicsi hordozható vevőké szü lék -
kel és egy irányított antennával adott idő alatt meg
kell találnia. A siker egyik feltétele a megfelelő erőn -
léti állapot.

A felsőbányai rádióamatőr 2003-ban és 2004- ben
magyarországi nemzetközi URH-versenyt is meg nyert.

2010-ben rendkívüli teljesítményeiért megkapta
a Sport Mestere címet. A rókavadászat sport tel je -
sítménynek számít.

2011-ben a romániai rádióamatőrök nemzeti baj -
nokságán az első helyet szerezte meg a 144 mega -
hertzes sávban. Ugyanabban az évben augusztus 12-
 14. között a Felsőbánya melletti Şuior Turis ta köz -
pontban a Felsőbányai Észak-nyugati Rádióa ma -
tőr Sportegyesület tagjai a Zilahi Városi Sport e -
gye sület segítségével rendezték meg a 32. Román
Rá dióamatőr Találkozót, amelynek főrendezője Vá -
gó László volt, Anna, a felesége pedig az elszál lá -
so lásról gondoskodott és a kirándulásokat szer vez te.

A találkozón 14 magyarországi, egy német és egy
szlovák rádióamatőr is részt vett. Hadnagy László,
az egyik magyarországi résztvevő beszámolója a
mrasz.hu weboldalon olvasható el.

Vasile Ciobăniţa, a Román Rádióamatőr Szö -
vetség főtitkára Vágó Lászlót és feleségét díj ban ré -
szesítette a kifogástalan szervezésért.

Vágó László 2013-ban a legmagasabb frekven -
ci ába, első helyen, ebben az évben pedig a HQ ál lo -

mások versenyén harmadik helyen végzett.
A sikeres rádióamatőr nem pihen a babérokon.

Felfogott a Holdról és a meteorrajokról vissza ve rő -
dött jeleket. Az ilyen összeköttetéskor a megfelelő
szögbe való beállítás gyorsaságot és nagy pon tos -
sá got igényel. A rádióamatőr türelmetlenül várja
augusztust, mert akkor a Perszeusz meteorrajról
visszaverődött jeleket foghat fel.

A kísérletező kedvű Vágó László sok időt, ener -
giát áldoz hobbija kielégítésére, szakismeretei bőví -
tésére. Sikereit kitartásának, figyelem összpon tosí tá si 
képességének és gyors helyzetfelismerésének is tu -
lajdonítja.

Ifjúkorom egyik felejthetetlen filmje az 1956-ban 
bemutatott Ha mindenki ilyen volna című francia
film. Egy norvég halászhajó legénysége súlyos étel -
mérgezésben szenved. A hajó kapitánya rövid hul lá -
mon kér segítséget. A vészjelet először egy afrikai
francia kolónia rádióamatőre fogja fel. Francia, né -
met rádióamatőrök, amerikai, szovjet katonák, piló -
ták és orvosok önzetlen segítségével az életmentő
gyógyszer a párizsi Pas teur Intézetből sok viszon -
tagság után idejében eljut a hajóra.

A rádióamatőrök egyik pozitív tulajdonsága az
összetartás. Vágó László századunk első évtize dé -
ben három hétig gyakran teremtett kapcsolatot a ka -
tasztrófasújtotta Thaiföld rádióamatőreivel.

A szolidaritás szelétől fűtött máramarosi rádió -
amatőrök örömmel írtak alá egy hivatalos okmányt
az ISU-val, megyénk Sürgősségi Esetek Felügye -
lőségével. Az okmány szerint a felügyelőség igényli
és figyelembe veszi a rádióamatőröktől kapott in -
for mációkat. (Boczor József)

„Egymásnak terhét hordozzátok,

Mint arra Jézus példája int!” (1.)
Ezekkel a csodálatos sorokkal jellemezhetném azt a látogatást és

szeretetteljes fogadtatást, az ezt követő istentiszteletet és a be szél -
ge téseket, amelyeknek 2014. június 21-én részesei lehettünk mi, a
misztótfalui „Székely Mária Nőszövetség” tagjai, Szerencs váro -
sá ban, a református gyülekezetben megtartott „Gerendi Anna” ne -
vét viselő nőszövetség zászlóavatásának és az ezzel egybekötött gyö -
nyörű ünnepségnek.

Hála a Jóisten csodálatos akara tá nak,
az ezelőtt két évvel megkötött testvér -
kapcsolatnak most ért be a gyümölcse,
amit mi nagy-nagy szeretettel és lel ke -
sedéssel fogadtunk, s nt. Börzsönyi Jó -
zsef és Mariann lelkészházaspár meg -
hí vásának eleget tettünk. 2014. június
21-én reggel 6 órakor útnak indultunk,
18 személy, nt. Ecsedi Árpád tisz te le -
tes úr és kedves felesége kíséretében,
hogy a 10 órakor kezdődő (nálunk már

11 óra) ünnepi istentiszteleten részt ve -
hessünk, a nőszövetségi zászlóra sza -
la got tűzhessünk.

Szerencs város a Nyíregyháza-To -
kaj útvonalon található, Misztótfalutól
kb. 200 km-re, a tokaji dombok lá bá nál.
A történelem viharait mindig si ker rel vi -
selte, tatár, török veszedelemmel szem -
ben, mintegy védőbástya állta a táma -
dásokat Borsod-Abaúj-Zemplén me gye
közepén. (Ezt a város polgármestere is -
mertetéséből tudtuk meg). A jelenben
finom csokoládékészítményeiről híres, 
a város múltjával pedig látogatásunk so -
rán ismerkedtünk.

Nevezetes a Rákóczi várkastély, XIII.
századi eredetű. Benne a Zempléni Mú -
zeum helytörténet, képes levelezőlap-
 gyűjtemény található.

A római katolikus templom (ba rokk,
1764), a református templom gótikus
1331-ből, erődfallal körülvéve, Rá kó -
czi Zsigmond tumbájával - 1608.

Tokaj: már messziről integetett fe -
lénk a Kopasz-hegy meg a TV-torony.

Finom borainak ízét szinte mindenki 
szá jában ízlelte, persze képletesen, majd
a vendégség alatt valódiságában is. Vá -
sároltak is többen közülünk az otthon
maradottak részére.

Az utazásunk nagyon kellemes volt,
alig vártuk, hogy megjelenjünk abban
a csodálatos, a régmúlt történelmi idő -
ket idéző, erődfalakkal körülölelt temp -
lomban, ahol a nagy Rákóczik egyik je -
les képviselője, a hírnév és a nagy va -
gyon megszerzőjének, Rákóczi Zsig -
mond nak holtteste nyugszik fe lesé gé -
vel, Gerendi Annával együtt.

Már a fogadtatásból kiérződött az a
nagy szeretet, amely aztán egész ott- tar -
tózkodásunk alatt felénk áradt, úgy ke -
zeltek minket, mint akik mindig hozzá -
juk tartoztunk, csak a történelem finto -
ra választott el az előző évtizedekben,
de ez már a múlt sötét árnyékaként meg -
szűnt, s most ismét hozzájuk tartozunk, 
legalábbis lélekben, de sokan papíron is. Ez
nagyon jó érzés volt, szívet melen ge tő.

A templom bejárata előtt egy tá ro -
gató csodálatos hangja köszöntötte a
gyü lekezet tagjait meg a vendég sere -
get. Ismert régi dallamok csendültek fel
ezen a régi fúvós zeneszerszámon, szin -
te áradt felénk a történelmi múlt, a Rá -
kóczik dicső kora a dallamok szár nya in.

Az istentiszteleten való részvétel a
másik nagy élmény volt számunkra. Má -
té evangéliuma 5. részének 13-16-ig ter -
jedő verseit olvasta fel a vendég tisz te -
letes asszony, és ezeket a sorokat ma -
gyarázta gyönyörű egyszerűséggel, szív -
hez szólóan. Az elhangzott igerész arra 
hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy
soha nem szabad megfeledkeznie ar ról,

hogy a nő, az asszony, az anya az élet só -
ja, a család összetartója, össze ková cso -
lója. Az egybegyűltek zöme nő volt, Zemp -
lén megye nőszövetségeinek tag jai.

„Úgy fényljék a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cse le -
kedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat.” Még arra is figyelmeztet az
evangélista, főleg a szerencsieket, hogy
a hegyen épített város az örök őrálló, a
benne lakók, a gyülekezet őrizője, meg -
ó vója. Ezt tette a múltban is, és ezt te -
szi ma is, nagyon kell rá vigyázni, á pol -
ni. Különben ez általános érvényű in -
tés, ki-ki őrizze a sajátját nagy-nagy o -
dafigyeléssel.

- befejezés a következő lapszámban -

Romok Márta,
a nőszövetség jegyzője
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Sárvár - a város, ahol egymásra
találnak a nemzetek (1.)

(BÚSz-beszámoló) Szinte hónapra pontosan 10 évvel ezelőtt jár -
tam utoljára a nyugat-magyarországi kisvárosban, Sárváron. Ak -
kor az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának apropóján
hív tak meg minket, szinérváraljaiakat a Rába-parti városba, a test -
vérvárosi kapcsolat jegyében. Egy évtized után, most (július 17-20. 
között) ismét a sárváriak vendégszeretetét élvezhettem, élvez het tük,
s nem csak mi, hanem a másik két testvérváros, az ausztriai Sonn -
tagberg és a csehországi Uherske Hradiste hivatalos küldöttsége is.

Sárvár visszavár
Sárvárra utazásunk szinte me sesze -

rűen indult, hiszen a szinérváraljai pék -
mester, Czompa At tila - ha nem is ha -
muba sült pogácsát - két akkora lángost 
sütött nekünk útravalóul, mint két ha -
talmas malomkerék, s ez nem is olyan
pimasz túlzás.

Kissé álmosan, de a felkelő nap re -
ményteli sugaraival pupillánkban in dul -
tunk útnak Sárvár felé. A küldöttséget
Tulbure Gabriela Florica polgármes ter
asszony vezette, tagja volt a cso port nak
Szöllőssy Mihály vállalkozó és fele sé ge,
Elena asszony, Sike Mária Márta RMDSz -
elnök, városi tanácsos, Hajdú Ildikó, az
RMDSz helyi Nőszövetségének elnöke, 
Czompa Mónika tanítónő, az iskola kap -
csolatért felelős pedagógus, Stauder
Agneta vállalkozó, Baltoş Marius, Bud 
Vasile, Debreczeni Francisc városi ta ná -
csosok, Sabău Dan Sorin, a pol gár mes -
ter személyi titkára, tanácsadója és a lul -
írott.

Utunk során nem csak az autó pá lyán, 
hanem Balatonfüreden is megálltunk egy

rövid pihenőre, ahol meg mártóz hat tunk
az inkább hamisítatlan tengerpartinak,
mint tópartinak mondható hangu lat ban, 
megcsodálhattuk a hattyúkat és a vad -
kacsákat, kissé irigykedve legeltet het -
tük szemünket a szebbnél szebb yach -
to kon, s egy-egy fagylalttal is lehűsít -
hettük magunkat.

Sárvárra érve, a Park Inn Ho tel előtt 
már várt minket a fogadóbizottság, Kon -
dora István polgármesterrel az élen. A
szálloda halljában, a viszontlátás örö -
mé re, pezsgőt bontottak számunkra, és
vendéglátóink, beleértve a négycsil la -
gos szál loda képviselőjét is, szivé lye -
sen üdvözöltek minket.

Ezzel nem ért véget az első nap prog -
ramja, hiszen a vacsorát követően egy
feledhetetlen színházi produkciót te kint -
hettünk meg, ráadásul egy rendhagyó 
helyszínen, a sárvári Nádasdy-vár ud -
va rában. A budapesti Sziget Színház e -
lő adásában a Mátyás, az igazságos cí -
mű három órás, két részes musicalt tűz -
ték műsorra, olyan kiváló színészek tol -
mácsolásában, mint Papadimitriu Athi -
na, Pintér Tibor, Buch Tibor, vagy Vár -
fi Sándor.

Nagyszerű élmény volt, min den ki nek
csak ajánlani tudom, ha teheti, nézze meg
a musicalt, mert nem bánja meg.

Porcelánország
Másnap, azaz pénteken megér kez tek

az ausztriai és a csehországi test vér vá -
rosok képviselői is, Thomas Raidl és
Květoslav Tichavský polgármesterek ve -
zetésével, ily módon már három, pon -
tosabban négy nyelven folyt a társal gás
a kényelmes autóbuszban, Herend felé
menet. Merthogy aznapi prog ramunk -
ban az 1826-ban létesített Herendi Por -
celánmanufaktúra megtekintése szere -
pelt a fő helyen.

Hogy jobban élvezzük a ma nufak -
túra-látogatást, ebédelni mentünk, nem 

is akárhová, a herendi porcelángyár ét -
termébe, ahol méregdrága étkészletből
fogyaszthattuk el az ízletes étkeket.

Ebéd után először levetítettek ne künk
egy kisfilmet a gyár történetéről, majd
meglátogattuk Európa legnagyobb por -
celán manufaktúrájának a bemutató rész -
legét, ahol egyebek mellett megtud hat -
tuk azt is, hogy a mintegy 700-800 sze -
mélyt foglalkoztató gyárba nem is o lyan
könnyű alkalmazottként bejutni. Szi go -
rú vizsgán esnek át a jelöltek, egyebek
mellett pszichológiai teszten is, és jó, ha
minden tizedik jelentkezőnek sikerül fel -
vételt nyernie a gyár által működtetett
iskolába. Egy dolog biztos: elnézve a be -
mutatókat, és ismerve saját képes sége -
i met, nem hinném, hogy sikeresen es -
nék át egy ilyen vizsgán. Márcsak a ko -
rom miatt sem, hiszen a felvételi olyan, 
mint egy pajzán vagy erőszakot be mu -
tató film: korhatáros. Igaz, ebben az eset -
ben a felső korhatárt szabják meg (ami
nem lehet több 20 évnél), nem pedig az 
alsót. Mindenesetre arra felhívnám a fi -
gyelmet, hogy illuminált állapotban sen -
ki ne látogassa meg a bemutató rész le -
get, illetve a múzeumot, de még a kö -
zelben található mintaboltot sem, mert
Herenden nem kedvelik az ,,ele fán to kat”. 
Persze, ez utóbbi helyre is csak az a
színjózan em ber térjen be, aki jó öblös
bankkártyával vagy pénztárcával ren del -

kezik. Persze azért egy csekélyke vá sár -
fiát mi, közönséges halandók is vihe tünk
haza, pár ezer forintért meglephetjük
szeretteinket egy amulettel, vagy ép pen
egy hűtőmágnessel.

S hogy milyen kaliberű meg ren de -
lőkkel büszkélkedhet a gyár? Kezdjük 
ta lán II. János Pál pápával és XVI. Be -
nedek pápával, folytassuk Viktória ki -
rálynővel, Erzsébet királynéval, I. Fe -
renc Józseffel, gróf Apponyi Al berttel,
Esterházy Antal herceggel, II. Miklós
orosz cárral, Lady Di ana hercegnővel,
II. Erzsébettel, Akihito japán császár ral,
Károly walesi herceggel, Vilmos her -
ceggel, dr. Habs burg Ottóval, de em lít -
hetjük Tony Curtist, Ar nold Schwar ze -
neggert, Lewis Ham il tont is, és még
hosszasan sorolhatnánk.

Egy dolog biztos: a látogatás végére 
mindekiben tudatosodott, miért is o lyan 
egyedi és drága a herendi porcelán.

Pálinka patika,
Vagabika és össznépi 

mulatozás
Feledhetetlen élményekkel feltöl tőd -

ve vettünk búcsút Herendtől, bár akkor 
még nem tudtuk, hogy a kellemes meg -
lepetéseknek még nincs vége. Vacso -

rázni ugyanis az egyik Sárvár környéki 
pincészethez vittek vendéglátóink, a hol
a házigazda már a kapuban várt minket 
egy kézikosárnyi frissen sütött, még
gőzölgő sós süte ménnyel, ami, mint pár
perccel később megtudtuk, gyomor a la -
pozóként volt hivatott szolgálni. Ha mar
kiderült ugyanis, hogy ,,pálinka pati ka”
működik ott, s bizony a borospincében
is legalább 14 fajta bor kínálja magát
csábosan kóstolgatásra. Mit mondjak,
a ,,főgyógyszerész” olyan mértékű akut
józanságot állapított meg nálam, hogy
minden vény nélkül mindjárt 4-5 féle
pálinkát is elém tett. Azt nem mertem
elárulni neki, hogy korábban, a herendi 
ebéd alkalmával - amúgy sarlatán mód -
jára - már alkalmaztam egy kis tüneti
kezelést.

Azt is meg kell említenem, hogy mi -
előtt útnak indultunk, egy kellemes meg -
lepetés érte házigazdáinkat, s mit ne
mondjak, minket, szinérváraljai ma gya -
rokat is, hiszen küldöttségünk többi tag -
ja román népviseleti ruhában jelent meg
a szálloda előtt.

Így aztán kellő alapozás után a han -
gulat is a tetőfokára hágott, amihez a
Vagabika zenésze is nagyban hozzá já -
rult. Úgy elbazseválta nekünk a Für
Elise- t, hogy még maga Bee tho ven is
megi ri gyelhette volna. Becsületére legyen 
mond va, hogy a jelenlévő nemze tisé gek
da lai ból is felkészült, így németül, cse -
hül, románul és magyarul is zengett a
nóta, mindannyiunk és a környéken la -
kók nagy örömére.

Aki nem olyan botlábú, mint én, az
jókedvűen ropta a táncot, hiszen vala -
hogy le kellett dolgozni a négyfogásos
vacsorát. Így aztán a zene nyelvezete
csakhamar összehozta a négy nemzet
képviselőit, hiszen vendéglátóink e gyik 
nem titkolt célja az volt, hogy megis -
mer tesse egymással a testvérvárosok kül -
döttségeit, ami teljes mértékben sike -
rült is.

Ott és akkor megvalósult az Eu ró -
pai Unió ideálja: a nemzetek egy másra
és önmagukra találtak. (folytatjuk)

Tamási At tila

Péter Károly jegyzete:

Család és ország
 Észrevehettük, hogy a családi életre legnagyobb hatással az anya és az a -

pa közötti kapcsolat minősége van. A társadalomra - egy ország állam pol gá -
rainak közösségére -, vagyis az országra pedig a vezetők közötti viszony nyom -
ja rá bélyegét.

Ha a szülők, netán vezetőink csúnyán beszélnek, állandóan veszekszenek
és hazudnak, megfeledkeznek a családról, az országról, akkor mi, a család vagy
a társadalom tagjai, szenvedünk. Ez még nem is olyan nagy baj, de az már i -
gen, hogy lassan-lassan elkezdjük utánozni a szülőket-vezetőket: mi is ál lan -
dó an veszekszünk és hazudunk, csúnyán beszélünk. Ha az egyik fél nem tartja
be a törvényeket, akkor a másik sem törekszik azok betartására.

Miképpen a családi légkör nyomot hagy a gyermekekben, akképpen egy or -
szágon belüli miliő milyensége is befolyásolja az adott társadalom maga tar -
tá sát. 

Ha a szeretet és tisztelet nem alapja a szülők-gyermekek és veze tők- tár sa -
dalom tagjai kapcsolatának, akkor bizony nagy bajok vannak mindkét ol da -
lon. A felelősség azonban minden esetben a szülőkre-vezetőkre hárul.

Kérdezhetik, hogy mi a teendő? Hát az, hogy ezután családot és országot
csakis olyan  felelős emberekre bízunk, akik tudásukat és hozzáértésüket gya -
korlati tapasztalattal is bizonyítani tudják, nem csak mindenféle „hivatalos”
papírral, és sok-sok üres szószaporítással. 

Kondora István a szálloda előtt
üdvözli a vendégeket

Százmillió fo rint eszmei
értékkel bíró alkotás

Népviseletben a szálloda előtt

Aprólékos munkával készül a mű
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- Pistike, addig nem áll hatsz
fel az asztaltól, amíg meg nem
eszed a vacsorát! - mondja ha -
ragosan az anyuka.

- Jaj, de jó, akkor holnap
nem mehetek iskolába!

***
- Használt a szúnyog ri asz -

tó, amit tegnap adtam? - kérde -
zi a szőke nőtől a szomszédja.

- Sajnos, nem. Egész éjjel
csíptek a dögök, pedig este meg -
ittam az egészet!

***
- Mi az abszolút lehetet len?
- ???
- Becsapni a forgóajtót.

***
- Hölgyem, ismét szeret nék

szeretkezni önnel!
- Mi az, hogy ,,ismét”?
- Már tegnap is szerettem

volna.

***

Azt mondja a székely asz -
szony az eb édnél a fiának:

- Ne csak a húst edd, a ká -
posztát is, az éppoly jó!

- Nem hiszem azt, édes a -
nyám... Ha éppoly jó volna, a
kutyák már a kertben megették 
volna.

***
A tudós és a székely utazik

a vonaton. Mennek egy ideig,
aztán megszólal a tudós:

- Figyeljen ide! Barko báz -
zunk! De mivel én sokkal o ko -
sabb vagyok, ezért ha én nem
tudok válaszolni, adok ezer fo -
rintot, de ha maga nem tud vá -
laszolni, akkor magának csak
száz forintot kell adnia.

A székely belemegy a já ték -
ba, mire a tudós megkérdezi:

- Afrikai rovar, nagy kék
páncélja van.

Székely:
- Nem tudom, itt a százas.

Most én jövök. Vízben él, hat
lába van, a parton sántít és moty-
 moty!

Tudós:
- Nem tudom. Itt az ezres.

Mi a válasz?
Székely:
- Nem tudom, itt a százas. 

***
Repülőjegyet vásárol egy u -

tas:
- Szeretnék New Yorkba re -

pülni, a csomagjaim felét ké -
rem Miamiba, a másik felét pe -
dig Ausztráliába vinni.

- Ezt sajnos nem tudjuk meg -
csinálni!

- Nem? Pedig tavaly sike -
rült...

***
Két cimbora találkozik az i -

vóban.
- Iszol egy kisfröccsöt? - kér -

dezi az egyik.
- Kösz, de nem keverem.
- Miért, mit ittál eddig?
- Nagyfröccsöt.

***
- Hazakísérhetlek? - kér de -

zi a fiú a lánytól.
- Hát nem bánom, ha nem

laksz messze.

***

Bort visz a góbé egy hor dó -
ban a kocsmárosnak. Mondja,
hogy ötven li ter. A kocsmáros
nem hiszi. A góbé pedig váltig
csak azt állítja, hogy bizony az 
ötven li ter. Egyszer csak a kocs -
máros észreveszi a hordón a hi -
telesítést:

- De bátyám, hiszen ez a
hor dó csak negyven literes!

Mire a góbé:
- Akkor azért ment bele o -

lyan nehezen az ötven li ter.

***
A tűzoltóságon éjszaka cseng

a telefon. Egy női hang jelent -
kezik.

- Sürgősen jöjjenek ki! Egy
katona akar bemászni hozzám.

- De miért nem a lakta nyá -
ba, vagy a rendőrségre tele fo -
nál?

- Mert rövid a létra.
***

Egyetemista fiú táviratot
küld haza szüleinek:

- An gina pectorissal ágy ban
fekszem, küldjetek pénzt.

A válasz sem késik:
- Pénzt nem küldünk, An -

ginát dobd ki.

***
- Hogy kerül a csontváz a fa

mögé?
- Ő lett a tavalyi bújócska

győztese!
***

- Nem lesz vékony ez a fal?
- kérdezi a leendő tulajdonos
az építésvezetőtől.

- Nem uram, erre még ta -
péta is jön!

***
Dizsiben a laza csaj leszólít 

egy srácot:
- Nálad vagy nálam?
Mire az:
- Hát, ha ennyit szórakozol, 

akkor inkább hagyjuk...

***
Megy egy em ber a siva tag -

ban egy-egy téglával a hóna a -
la tt.

Találkozik egy másikkal, a -

ki megkérdezi:
- Minek neked azok a tég -

lák?
- Te nem érted? Ha jön az

oroszlán, eldobom, és akkor gyor -
sabban tudok futni.

***
Az uszoda úszómestere o -

daszól egy pasasnak:
- Elnézést, uram, legyen szí -

ves, ne vizeljen a vízbe!
- Ugyan, mások is bele vi -

zelnek!
- Igen, de nem a rajtkőről!

***
A meteorológusok felfede -

zik, hogy a következő fél év -
ben folyamatosan esni fog az
eső, elmosva az egész emberi
civilizációt.

A Pápa beszédet mond a hí -
veinek:

- Híveim! Hatalmas eső fog
elmosni minket! Készüljetek fel,
hamarosan találkoztok a Te rem -
tővel!

Az USA elnöke is szózatot
intéz az állampolgárokhoz:

- Felebarátaim! Hatalmas e -
sők fognak minket elmosni! Tu -
dósaink mindent meg pró bál tak, 
de sajnos tehetetlenek a ka tasz t -
rófával szemben. Mindenki ké -
szüljön fel a legrosszabbra!

Londonban az esti idő já rás -
jelentés:

- A meteorológusok sze rint
az időjárás a következő fél év -
ben is a megszokott módon a -
lakul...

***
- Képzeld, én annyira sze -

retem Hajnalkát, hogy már több
száz szerelmeslevelet küldtem
neki!

- És hol tartotok?
- Beleszeretett a postásba!

Az asszonynép 7 csodája
1. A nők számára fontos a biztos megélhetés.
2. Bár fontos a biztos megélhetés, gyakran vesznek drá -

ga ruhákat.
3. Bár gyakran vesznek drága ruhákat, soha nincs egy ro -

hadt rongyuk sem.
4. Bár sosincs egy rohadt rongyuk sem, mindig szépen fel

tudnak öltözni.
5. Bár mindig szépen fel tudnak öltözni, az mégis mindig

,,egy tavalyi ócskaság”.
6. Bár az csak ,,egy tavalyi ócskaság”, elvárják, hogy meg -

dicsérjék.
7. Bár elvárják, hogy megdicsérjék, egy szót sem hisznek

el belőle.

Tanuljatok, mert a tanulás gyümölcsöt hoz...

... és a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!
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Mire futja egy romániai
család költségvetéséből?

Többet költöttünk fo gyasz tás ra és kultúrára,
kevesebbet ingatlanokra és háztáji termelésre

Az adók, illetékek és a közszolgáltatások árai egyre na -
gyobb rész arányt foglalnak el a romániai fogyasztó ko -
sárban. Egyre keve seb bet költünk a háztáji termelésre, és
igen gyakran le mondunk a ház tar tási gépek, berendezések 
vásárlásáról – de rül ki a legfrissebb sta tisztikákból.

Megnőtt az adók részaránya

Az állam iránti tartozások – adók,
illetékek, társadalombiztosítási hozzá -
já rulások – a romániai családok fo gyasz -
tói kosarának csaknem 17 százalékára
rúgtak az idei esztendő első évne gye -
dé ben, ez több mint félszázalékos nö -
ve kedést jelent az elmúlt év hasonló i -
dőszakhoz képest, amikor ezek a költ -
sé gek a családi kosár mindössze 16,1
százalékát tették ki.

Érdekes, hogy a válságot megelőző
években ezeknek a kiadásoknak az át -
la ga évi 15,9 százalék volt, azaz alig
0,2 százalékkal több, mint 2013 első év -
negyedében. Ez azt jelenti, hogy egyet -
len esztendő alatt ezek a költségek gya -
korlatilag megháromszorozódtak.

Ezt az összeget a romániai családok 
elsősorban a beszerzések (a Központi
Statisztikai Intézet meghatározása sze -
rint) mérséklésével igyekeztek ellen sú -
lyozni. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt év 
során a romániai családok többnyire le -
mondtak házak, lakások, telkek vásár -
lá sáról, kevesebbet fordítottak háztáji
termelésre (az állatok, baromfik élel me -
zésére, vetőmagokra, állatorvosi szol -
gáltatásokra, a háztáji termeléssel járó
egyéb költségekre). Minderre ugyanis
2013-ban még a családi kosár 0,3 szá -
za lékát fordították, az idei év első ne -
gyedében viszont ez az összeg 0,1 szá -
za lékkal, 0,2 százalékra esett vissza. A
válságot megelőző esztendőben a ro má -
niai családok átlagosan a családi kosár
1 százalékát fordították ezekre.

Vendéglőznek a romániaiak

A romániai családok az idei év első
negyedében többet költöttek fo gyasz tás -
ra. A fogyasztási kiadások részaránya a
családi kosárban a tavalyi első negyed -
é vei 71,5 százalékról idén elérte a 72, 6 
százalékot.

A családi kosár legfontosabb feje ze -
te, a fogyasztásra költött összegek struk -
túrája egyébként az utóbbi évben jelen -
tősen megváltozott. 2014 első évne gye -
dében a romániai családok kevesebb é -
lelmiszert vásároltak, mint egy esz ten -
dő vel korábban. Minderre a családi ko -
sár 40,5 százalékát fordították, az elő ző
évi 41,9 százalék helyett. Többet for dí -
tottak viszont a közhasznú szolgál ta tá -
sokra. Lakásfenntartásra, víz-, elektro -
mos áram-, földgáz-, egyéb tüzelő anya -
gok szolgáltatásai esetében mindez a ta -
valyi első negyedévi 18,8 százalék he -
lyett idén már 19,3 százalékos költ sé -
get jelentett.

Érdekes módon azonban a romániai 
családok, jóllehet takarékoskodtak az
élelmiszerek megvásárlásával, az idei
évben többet költöttek vendéglőre, cuk -
rászdára, szállodákra. E kiadások résza -
ránya a családi kosárban a tavalyi 1,2

százalékról idén 1,6 százalékra növe ke -
dett. Mindez még a válságot megelőző
év viszonylatában is magas értéknek szá -
mít, hiszen a romániai családok 2008 el -
ső évnegyedében ilyen célokra csupán
1,4 százalékot költöttek.

Több pénz az oktatása,
kultúrára

Az igencsak jó jel, hogy Romá niá -
ban az utóbbi évben nagyobb fi gyel met
fordítottak az oktatásra. Ilyen vonat ko -
zásban a családi kosár 0,7 százalékát
költötték, ami enyhe növekedést jelent
a 2013. évi 0,4 százalékhoz képest. U -
gyancsak nagyobb összegeket fordítot -
tak kulturális célokra is, amely 0,1 szá -
zalékos emelkedést mutat a 2013. évi
3,5 százalékhoz  képest.  

Az utazás, közlekedés a családi költ -
ségvetésben 5,7 százalékos részará nyá -
val ugyanazt a helyet foglalja el, mint
egy esztendővel korábban. Nem változ -
tak az összegek a 4,8 százalékkal jele n -
le vő egészségügy esetében, lábbelire u -
gyancsak a családi kosár 4,2 százalékát 
költötték, bútorra, lakásgondozásra pedig
megmaradt az előző évi 3,6 százalék.
A szeszesitalok és a dohánytermékek á -
rának jelentős drágulása ellenére a ro má -
niai családok a családi kosárnak csak a
7,5 százalékát fordították ilyen cé lok -
ra, ami szintén megegyezik a tavalyi
részaránnyal. Ez egyben azt is jelenti,
hogy mérséklődött a szeszesitalok és a
dohánytermékek fogyasztása.

A családi kosár
– lejben

Romániában a családok átlagos jöve -
delme az idei év első negyedében 2477 
lej volt. Ez azt jelenti, hogy szemé lyen -
ként csaknem 928 lej, egészen ponto -
san 827,7 lej jutott. Ez viszont 5,2 szá -
za lékkal több volt, mint egy évvel ko -
ráb ban. A családi kiadások ugyan ak kor
2226 lejre, vagyis személyenként 833,9
emelkedtek, ami 3,1 százalékos növe -
ke déssel egyenértékű.

A Központi Statisztikai Intézet ada -
ta inak megfelelően a jövedelmek a vá -
rosi lakosság esetében nőttek, a családi 
bevételek faluhelyen viszont 3,7 szá za -
lékkal visszaestek.

A kormány egyébként 2013 janu ár -
ja óta 34 adót, illetéket vezetett be, il let -
ve növelt meg. A legújabb adók közé
tartozik a luxusadót az inflációs rátá -
val, azaz 4,7 százalékkal megnövelt in -
tézkedés, az 1,5 százalékos „oszlop a -
dó” valamint a természeti erőforrások
kiaknázásáért járó, 25 százalékos meg -
nö velt állami járulék. Mindemellett a
polgármesteri hivatalok jogot kaptak
ar ra, hogy 20 százalékkal megnöveljék 
a természetes személyek helyi adóit. 

(Bogdán Tibor, maszol.ro)

A konspirációs teóriák
diszkrét bája

Nem nagyon vagyok képes hin -
ni az összeesküvés elméletekben, a
leg többjük vagy túl primitív, vagy 
olyan szintű konspirációt felté te -
leznek, ami a formállogika alap ján
nem működik, figyelembe véve az
emberi természetet is. Ezért is va -
gyok olvasója a Konteó blognak és
az Urbanlegendsnek.

Persze ez csak a bevezető volt
az igazi témához, ami egy bizo nyos
eseménnyel kapcsolatban pár óra 
alatt szárnyra kapott elméleteket
boncolgatja. Itten. Alant. A Don -
bassz felett lelőtt Boe ing 777- es -
ről szólna ez, illetve a Kreml vezé -
relte moszkvai médiák hirtelen fel -
indulásból elkövetett elméletei ről.
Láthatóan erre az esetre nem volt
központi ukáz még, így több ver zi -
ót is leadtak ezen TV-k, lapok, rá -
diók, hírportálok.

Az egyik az lett volna, hogy az
ukrán fél azért lőtte le a Ma lay si -
an Air lines gépét Torez környé -
kén, mert összetévesztették Putyin 
elnök különgépével, és így tulaj -
donképpen büntetőjogi értelem ben
„tévedés a célban” volt a fenn for -
gás. Gyorsan elvetették, mert az a 
gép be sem lépett az ukrán lég tér -
be, nem is tervezték ezt, Lengyel or -
szág és Belarusz légterén keresz -
tül repült Moszkva felé.

Aztán volt az a verzió, hogy egy
ukrán vadászgép követte, és lőtte
le az utasszállítót. A legsenki há zibb
propagandaadó, a LifeNews még
egy „szemtanút” is megszólal ta -
tott, aki látta ezt, és a felség jel zést.
Aham, 10 000 méter felett. Lát ta.
Kukába került.

Girkin/Szrelok nyilatkozata sze -
rint eleve nem is „friss” holttes te -
ket találtak az emberei a kataszt ró -
fa helyszínén, így az nyilván pro vo -
káció volt, direkt, etc., etc. - de ez
már az a szint, ami szóra sem mél tó.

Maradt egy verziója a Kreml -
nek (hisz a dédelgetett DNR milí -
ci a, pláne esetleg épp „szabad sá -
gon levő” orosz hivatásos kato nák
által vezérelt eszköz nem lehe tett.)
A Szpasszkij torony felől nézvést
nyilván nem. Az ukrán hadsereg
akciója volt, direkte diszkreditá lan -
dó az „Orosz Világ” ideáját és an -

nak harcosait.
No itt jön az én szkepszisem,

pusztán logikailag. Véletlenül lég -
elhárító rakétát a térségben a had -
sereg nem lő ki, célpontjai nin -
csenek, mivel nincs légiereje a Do -
nyeckben székelő erőknek. Akkor
direkt, mondja a végtelenül elfo gu -
latlan és független pórázon tar tott
moszkvai hírcsináló közösség.

Nomármost, egy olyan döntést, 
hogy politikai haszonszerzés érde -
kében lelövünk egy baráti utas szál -
lító gépet, abban a közegben csak 
az ország elnöke, egyben a had se -
reg főparancsnoka hozhat meg,
e setleg konzultálva a Nemzet biz -
tonsági Tanáccsal.

Ezen döntését közli a hadügy -
miniszterrel, aki a vezérkarnak to -
vábbítja, majd lemegy a parancs
egy hosszú parancsláncon a hely -
ben állomásozó légvédelmi egy ség
parancsnokához. Esetleg rövidre
zárva, közvetlenül ez az ala cso nyabb
rangú tiszt kapja. Majd a csapata
felkészül, egy rakás katona dolgo -
zik az ügyön, kilövés jön, és puco -
lás.

Hány em ber ez? Egy olyan struk -
túráról beszélünk, ami még min dig
teli van a Janukovics korszakban
elhelyezett aktív orosz ügynö kök -
kel, ahol a titkosszolgálat igazga -
tó ja orosz állampolgár volt, elme -
nekült a korábbi elnökkel együtt
Rosztovba, de egy rakás általa ki -
nevezett tiszt dolgozik most is. A -
hol a Janukovics menekülése után
kinevezett fekete-tengeri flotta pa -
rancsnok pár nap után átállt, és je -
lenleg az orosz fekete-tengeri flot -
ta helyettes parancsnoka. Petro,
a Csokigyáros lenne olyan elve te -
mült, hogy ilyen döntést hozna,
tudván tudva, hogyha napvilágra
kerül, akkor neve örökre átkozott
marad, és Ukrajna megszűnik, el -
tűnik a térképről.

Szóval hány em ber kellene hoz -
zá, hány soha ki nem nyíló száj, és 
meg nem remegő kéz a rakéta start -
jánál, úgy, hogy a következ mé nyek
fatálisak lennének?

Szóval, nem vagyok híve az ösz -
szeesküvés elméleteknek.

(gasparusmagnus.kinja.com )



Egy orosz pap szerint a
focisták színes cipői a

melegeket “propagálják”
Egy orosz ortodox pap szerint a fo -

ci vébé játékosainak színes cipői állás -
foglalást jelentenek “az utálatos homo -
szexuális kultúra mellett”. Innen gyor -
san eljutott oda, hogy a futball “a ke -
resz tény értékek el len irányuló nem -
zet közi hadjárattá változott”. A sárga
kék, pink és zöld cipők szerinte egy ér -
telműen a melegek szivárványszín lo -
bogóját szimbolizálják. Annak is örült, 
hogy az orosz válogatott gyorsan ki -
esett, és “Isten kegyelméből megme -
ne kült a homoszexuális utálatos ság -
tól.” (in de pend ent via hvg) 

Új Harry Pot ter-
 történetet publikált

J.K. Rowling
Hét évvel a Harry Pot ter és Halál

erek lyéinek a megjelenése után új Har -
ry Pot ter-történetet publikált honlapján 
J.K. Rowling. A no vella mindössze
1500 szavas és úgy van megírva, mint -
ha a Reggeli Próféta pletykarovatának
egyik írása lenne, amit a könyvekből
is mert Rita Vitrol jegyez. Az új tör té -
netben Harry a harmincas éveiben jár,
még mindig viseli a jellegzetes szem -
üvegét, de van egy rejtélyes vágás az
arcán, és megjelentek az első ezüst haj -
szálai is. Aurorként dolgozik a Mágia -
ügyi Minisztériumban. Összeházaso -
dott Ginny-vel, aki most újságíróként
dol gozik, és épp a jelenleg is zajló Kvid -
dics Világkupáról tudósítja a Próféta
olvasóit. Ron már kopaszodik, és per -
sze Hermione férje lett. Viszont ott hagy -

ta a korábbi minisztériumi munkáját,
és jelenleg a testvérei által alapított,
na gyon sikeres Weasley Varázsvicc
Vállalat vezetésében segédkezik. Her -
mio ne a minisztérium Varázsbűn-ül -
dö zési Főosztály helyettes vezetője. A
mostani történet a foci vébé mintájára
a kviddics világkupa eseményeit vé -
gig követő cikkek után jelent meg, dél -
előtt pár órára lefagyasztotta az írónő
honlapját. (businessinsider.com)

Pucér Apollón miatt
cserélné ki a százrubelest

egy orosz képviselő
Egy orosz képviselő meg akarja

vál toztatni a százrubeles bankjegyet,
mert azon meztelenül látható Apollón,
a művészetek görög istene. A bankje -
gyet az az Apolló-szobor díszíti, amely 
a moszkvai Nagyszínház, Oroszország 
egyik fő kulturális szimbólumának hom -

lokzatát ékesíti. “Világosan látszik, hogy
Apollón meztelen, látni lehet a nemi
szer vét” – mondta Ro man Hudjakov,
az orosz ultranacionalista liberális de -
mokrata párt parlamenti képviselője.
“Kérést nyújtottam be a parlamenthez,
amelyet közvetlenül eljuttattam a köz -
ponti bank vezetőjéhez is, és kértem,
hogy a bankjegyet hozzák összhangba
a gyermekvédelmi törvénnyel, és távo -
lítsák el róla Apollónt” – közölte. A
képviselő azt is elmondta: látta, amint
két gyerek a bankjegyet nézegeti. “A kis -
lány azt visította a fiúnak ‘látod, mond -
tam neked, hogy egy pénisz van rajta’.
Megdöbbentem” – magyarázta. A moszk -
vai Bolsoj is címlapra került annak ide -
jén, amikor fügefalevéllel fedték le az
óriási Apollón-szobor nemi szervét
2011-ben a majdnem hét évig tartó
restaurálás befejezésekor. (mti)

Mag yar kutatás:
a kutyák külön kezelik
saját érdeklődésüket
és a gazdi érzelmeit

A kutyák képesek külön kezelni sa -
ját érdeklődésüket és gazdáik érzel -
meit - derül ki az MTA-ELTE Össze -
ha sonlító Etológiai Kutatócsoport leg -
újabb tanulmányából. Az An i mal Cog -
ni tion című folyóiratban július elején
megjelent tanulmány szerint a kutyák
megkülönböztetik gazdáik érzelmeit
és feladathelyzetben ezek alapján dön -
tenek: ha például több tárgy közül kell
egyet gazdájukhoz vinniük, azt választ -
ják, amely gazdájukból korábban pozi -
tív reakciót váltott ki. Ám ha válasz tá -
suknak nincs tétje, akkor szívesen meg -
vizsgálják azt a tárgyat is, amely a gaz -
da számára undorító volt - összegzi a
kutatás eredményét az Eötvös Loránd
Tu dományegyetem (ELTE) Etológia
tan székének MTI-hez eljuttatott közle -
ménye. Ha például séta közben egy ku -
tya talál egy romlott szendvicset, a leg -
gyakrabban az történik, hogy a gazda
hangosan felkiált: “pfuj!”, undorodó
ar cot vág és széles gesztusokkal igyek -
szik lebeszélni a kutyát arról, hogy fel -
falja a szendvicset. A jól nevelt kutyák
idővel inkább elkerülik ezt, és egy rö -
vid szippantás után maguktól tovább -
áll nak, otthagyják azt, amiről sejthető,
hogy a gazdának nem tetszik. Elő for -
dul azonban az is, hogy olyan tárgyat -
például labdát - talál a kutya, amellyel
a gazdából legtöbbször örömet vált ki.
A tapasztaltabb kutya azt a tárgyat vi -
szi oda a gazdájának, amivel örömöt sze -
rezhet. Ezekkel a hétköznapi helyze -
tek kel szembesített családi kutyákat la -
boratóriumi környezetben a kutató cso -
port. Mint írják, az eddigi kutatások
csak azt vizsgálták, hogy melyik tárgy -
hoz szaladnak oda a kutyák először, de
azt nem, hogy feladathelyzetben, a
gaz da kérésére mit visznek oda neki. E
vizsgálatokból az derült ki, hogy a ku -
tyák érdeklődnek azok iránt a tárgyak
iránt, amelyeket a gazda kedvel, tehát a 
pozitív érzelmi töltetet egyértelműen
fel ismerik. A negatív érzelmekkel kap -
csolatban azonban a kutyák nem adtak
egyértelműen értelmezhető reakciót,
mivel azokhoz a tárgyakhoz is oda -

men tek, amelyek a gazdákból undort
vagy félelmet váltottak ki. “Mi azt
gon doltuk, hogy a kutyákat a tárgyak
megközelítésekor nem érdekli a gazda
véleménye, mert itt nincs kockázat,
megnézni szabad az undorító tárgyat
is. De ha kérésre oda kellene vinni va -
lamit a gazdának, akkor kiderülne,
hogy valójában pontosan tudják, mivel 
jár a gazda undorodó arckifejezése: job -
ban járnak, ha nem azt a tárgyat viszik
a gazda közelébe” - idézi Turcsán Bor -
bálát, a tanulmány egyik szerzőjét a köz -
lemény. A viselkedéstesztben először
a gazdák a kutyájuk számára jól látható 
módon különböző reakciókat (örömöt,
undort vagy közömbösséget) mutattak
félliteres műanyag palackok iránt. Ez -
után a gazda arra utasította a kutyát,
hogy hozza be az egyik flakont, de
nem jelezte, hogy melyiket szeretné. A 
kutatók a hétköznapi tapasztalatok
alap ján feltételezték, hogy a kutyák
először a számukra érdekesebb tárgy -
hoz mennek oda, ami gyakran épp az,
amelyet a gazda undorítónak talál. A
tárgy behozatalánál azonban hallgat -
nak a józan eszükre, és azt adják oda a
gazdának, amelyiket az kedvel, de leg -
alábbis nem undorodik tőle. Abból a
szempontból, hogy melyik palackot
vizs gálták meg először a kutyák, ugyan -
az történt, mint a korábbi kutatá sok -
ban. Ha a gazda az egyik palacknak
örült és a másikkal kapcsolatban nem
mutatott érzelmet, akkor a legtöbb ku -
tya az előbbit közelítette meg elsőként. 
De ha az egyik palack “undorító” volt
a gazda számára, akkor az legalább
annyira felkeltette a kutyák érdeklő dé -
sét, mint a gazda által kedvelt vagy kö -
zömbösen kezelt palack. A “hozd” uta -
sí tásra azonban minden érzelem-pár
ese tén leggyakrabban a pozitívabb ér -
ze lemmel megjelölt palackot vitték oda.
Még azok a kutyák is a kedvelt vagy kö -
zömbös palackot választották, ame lyek
az undorítóhoz mentek oda elő ször. “Kö -
lyökkutyákat is teszteltünk, és teljesít -
mé nyük semmiben nem kü lönbözött a
felnőttekétől. Ez arra utal, hogy a ku tyák
nagyon érzékenyek az emberi érzel -
mek jeleire, és már életük első hónap -
jaiban megtanulják, melyik érzelem mi -
lyen következményekkel jár rájuk néz -
ve” – idézi a közlemény Szánt hó Fló -
rát, az ELTE-hallgatóját. (mti) 

Jelentős tévedés
VÍZSZINTES: 1. “Azt hisszük,

hogy semmivel sem tartozunk ...”
(Vol taire). 13. A dollár ellenfele. 14.
Könyvet forgató. 15. Az egyik szülő.
16. Párosan szel! 17. Az R-GO veze -
tője (Róbert). 19. Táplálék (rég.). 20.
Be cézett Elemér. 22. Geofizikai, ame -
ri kai műholdcsalád. 23. Papagájfajta.
24. Síkság. 26. Pest megyei község.
28. Lyuk (nép.). 29. Széles, női váll -
ken dő. 31. Szervál. 33. Morzehang.
34. Apró, szilárd szemcsék keveréke.
35. Időmérő szerkezet. 36. Hegycsúcs.
38. Spanyol exkirályné. 39. Pápai szol -
ga. 41. ... napod; Tara Reid filmje. 43.
Kúp alakú, indián sátor. 45. Palóc al -
ma. 46. Ázsiai ország; fővárosa: Bag -
dad. 47. Szintén. 49. Az elmúlt évben.

51. Keserű anyagok (orv.). 53. Csen -
des esőzés! 55. Spanyol építész (Alon -
so). 56. Tarol. 57. Operálás. 59. Al gé -
riai és osztrák gkj. 60. Orosz folyó. 62.
Láncfonalat erősít. 63. Esni kezdő
(eső). 66. Beverő! 67. Norvég, kam -
bodzsai és olasz gkj. 68. Uralkodik a
király. 69. Meglátszik rajta.

FÜGGŐLEGES: 2. Eredmények -
ben: zéró. 3. Néma Nóra! 4. Osztrák,
ománi és svéd gkj. 5. Balaton-parti
üdü lőhely. 6. Kiskabát. 7. Goriot ...
(Bal zac). 8. Listát olvasó. 9. Svéd,
zam biai és osztrák gkj. 10. A lasszó
vé ge! 11. Dél-afrikai tartomány. 12.
Mustárgáz. 13. A gondolat befejező
része. 18. Övezet. 19. Vérpálya. 21.
Néha-néha jegyzetel. 23. ... de l’Esten
(Ady). 25. Ahhoz hasonló. 26. Té -
nyek kel igazoló. 27. Ógörög piactér.
30. Tétel. 31. Mátka. 32. Állóvíz. 35.
Olajbogyó. 37. Savval eltávolíttató.
39. Winnetou népe. 40. Becézett Em i -
ly. 42. Csillog a feje! 44. Bevitet! 46.
Fohász. 48. Lószín. 50. Hasonló. 51.
Tóth Árpád szülővárosa. 52. Nyu ga -
ti-gót király. 54. No bel-díjas, amerikai
kémikus (Wil liam Howard). 56. An -
nak az orrához. 58. Lélegzik. 59. Ká -
bítószer. 61. Színművész (András). 63. 
Gyeplő (táj.). 64. Becézett Enikő. 65.
Varrómozdulatot tesz. 68. Terem fa -
lak! 70. Kettő leül!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Meg vagyunk huzatva,
ha félünk a huzattól?

A huzatot a kétkedő románok román, a magyarok mag yar ta lál -
mánynak vélik, a megengedőbbek balkáninak. Állítólag Nyu gat- Eu -
rópa vagy Amerika csak röhög azon, hogy frászolunk két nyitott
ablaktól, néha még egytől is. Aki pedig csak egyszer is kínlódott há rom
napig egy egyórás „huzatos” vonatozás után a fájós fogával,
egykettőre huzatpárti lesz. Tényleg csak mi járunk egy nagy közös
cúgos cipőben?

A TOTB és a Decât o Revistă nagy -
já ból egyidőben dolgozta fel a témát,
megállapítva, hogy bár a huzatra, mint
fizikai jelenségre más nyelvekben is van
kifejezés, betegségokozóként nem is -
me rik. Így a légmozgástól való félelem 
is „româneasca” – a DoR említi még a
szomszédos államokat is, mint ahol hal -
lottak róla, kivéve Magyarországot.

Egy gyors és egyszerű keresés azt i -
gazolja, hogy a mag yar nyelvű inter ne -
tes felületeken gyakran esik szó a hu zat -
ról, hatásai közül a vörös szemet és a fej
megfázását emlegetik. Személyes ta -
pasztalatok során fül- és fogfájást em -
le getnek leginkább, a román cikk szin -
tén ezeket emeli ki. Cătălin Chiurciu
orvos így írta körül a huzat okozta bán -
talmakat: akkor lép fel nyak- hát- vagy
fejfájás huzat következtében, ha a szer -
vezet nem alkalmazkodott az adott mik -
roklímához. Például „túlfűtött helyen
vagy túlöltözve a test izzadság formá -
jában adja le a hőt. Ilyen körülmények
között minden fuvallat helyi vasos pas -
must (az erek izomrétegének kontrak -
ci óját) vagy izomgörcsöt okozhat, ami
helyi fájdalmakban nyilvánul meg.” A
huzat tehát akkor ártalmas, ha lehűlést
okoz, a túlmelegedett szervezet a hőmér -
séklet-különbségre reagál – ugyanez a
helyzet a téli hidegben túl meleg ruhák
viselésével is, amiről korábban írtunk.

Dr. Szentes Ádám sepsiszent györ gyi
fülorrgégész azt emelte ki, hogy egész -
séges embernek nem lehet baja a hu zat -
tól. Ha az immunrendszer nincs le gyen -
gülve életkor, táplálkozás vagy vala mi -
lyen betegség okán, a huzat nem ár tal -
mas. Fülgyulladást, -fájást csak akkor
okoz például, ha amúgy már beteg a fü -
lünk, a fogakkal ugyanaz a helyzet: csak
a rossz fog fájdul bele a huzatba. A DoR-
 nek nyilatkozó Şerban Beloiu fogorvos 

elmagyarázta: a huzat következtében ér -
zett fogfájás inkább az orr nyálka hár -
tyájával áll kapcsolatban. Ha ez be van
gyulladva, a hőmérséklet-különbség dif -
fúz fájdalmakat okozhat, tehát igazá -
ból nem is a fogunk fáj, csak úgy é rez -
zük, mintha.

Mennyire sajátunk akkor a „hu zat -
be tegség”? Angol oldalakon valóban ke -
véssé lelhető fel ilyen panasz, de azt e -
gyenesen „cold draft”-nak, azaz hideg
huzatnak nevezik, utalva ezzel a hő mér -
séklet-változás fontosságára. A DoR egy
Romániában élő angol újságírónőt i -
déz, aki, míg ide nem érkezett, fütyült a 
huzatra. Érzékelte, hogy létezik, de e -
gyenesen szerette hűsítő hatását. Ami -
kor itteni kollégái panaszkodtak rá, nem
értette, mi a baj a friss levegővel; ő így
nőtt fel és gyermekeit is így akarja majd
szoktatni. Szentes Ádám viszont elmond -
ta, arról a nyugati szakkönyvek is be -
szélnek, hogy például frissen műtött be -
teget ne tegyünk ki huzatnak, mert árt -
hat neki, viszont itt is a legyengült im -
munrendszer a probléma valódi oka.
Ebben az esetben nem is csak a hő mér -
séklet, hanem a légáramlat által száll í -
tott kórokozók fenyegetik az amúgy sem
egészséges em ber állapotát.

Úgy tűnik, a „csukd be az egyik ab -
la kot, érzékeny vagyok a huzatra” kifo -
gás nem áll meg a lábán. Legfeljebb azt
mondhatnánk, „csukd be, mert gyenge
az immunrendszerem”, viszont akkor
rengeteg minket körülvevő, poten ciá -
lis fertőzést okozó tényezőtől el kel le -
ne zárnunk magunkat. A huzat nem o -
koz semmiből betegségeket, hanem fel -
erősítheti a meglévőket. Nem teljesen
ártalmatlan, de nem is olyan mumus,
mint amilyennek hinni szeretnénk, el -
felejtkezve esetleg a valódi egészség -
beli hiányosságainkról. (transindex.ro)

A nándorfehérvári
diadal emléknapja

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő
ma g yar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed tö rök
szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából a
Magyar Országgyűlés 2011-ben a napot a nándor fehérvári di a dal 
emléknapjává nyilvánította.

A 13. század végén, Kis-Ázsiában 
formálódott oszmán-török állam száz 
év alatt maga alá gyűrte Kis-Ázsiát,
majd a Balkánon kezdett terjesz ked -
ni. A törökök 1389-ben Rigómezőnél 
szétzúzták a szerbek vezette észak-
bal káni szövetséget, majd 1396-ban
Nikápolynál Zsigmond mag yar ki rály
lovagi seregére mértek vereséget. Hó -
dításukat mintegy fél évszázadra meg -
akasztotta az utolsó nagy mon gol hó -
dító, Timur Lenktől 1402-ben elszen -
ve dett vereség, az újjászervezett bi -
ro dalom a 15. század közepétől jelen -
tett közvetlen fenyegetést Magyar or -
szág számára.

A déli vidékek védelmét az 1440-
 es években Hunyadi János szervezte
meg, aki hadi sikerei révén báró, szö -
rényi bán, erdélyi vajda és temesi is -
pán lett, s minden jövedelmét és tel jes
magánhadseregét a török elleni harc
szolgálatába állította. Az 1446-ban kor -
mányzóvá választott Hunyadi az oli -
garchák támogatása híján 1448-ban
Rigómezőnél súlyos vereséget szen ve -
dett, s 1453-ban lemondott a kormány -
zóságról.

Ugyanebben az évben II. Mehmed 
szultán bevette az ezeréves Bizánci
Birodalom szívét, Konstantinápolyt és
Európa felé fordult. 1454-ben végleg
annektálta Szerbiát, majd 1456 máju -
sában százezres haddal indult a mag -
yar királyság kulcsának tartott, az or -
szág belseje felé felvonulási útvo na -
lat biztosító Nándorfehérvár el len. (A 
Duna és a Száva összefolyásánál é pült
várat a török már 1440-ben meg ostro -
molta, de kudarcot vallott.)

A hírre Európában keresztes had já -
ratot hirdettek, de seregek nem érkez -
tek, jöttek viszont katonák és nép fel ke -
lők Cseh- és Lengyelországból, Mold -
vából, Szerbiából. Az olasz inkvizí tor
és hitszónok Kapisztrán János mag yar
földön szervezett keresztes sereget,
Hunyadi pedig zsoldossereg élén sie -
tett a várparancsnok Szilágyi Mihály
megsegítésére.

Az ostrom 1456. július 4-én kez dő -
dött: a törökök a félkörben körülvett
várat a Duna és a Száva közti sík ság -
ról ágyúzták, komoly károkat okozva 
a falakban. Július 14-én Kapisztrán és
Hunyadi flottája áttörte a dunai hajó -
zárat, így megnyílt az út a felmentő
sereg előtt a szorongatott várba. Hu nya -
di saját serege élén a védőkhöz csat la -
kozott, a keresztesek a Száva bal part -
ján ütöttek tábort.

A törökök július 21-én indították
meg a döntő rohamot a szinte teljesen 
rommá lőtt vár el len, öldöklő küzde -
lemben áttörték a külső védvonalat és 
már a belső várat ostromolták. (A le -
genda szerint egy Dugovics Titusz ne -
vű mag yar vitéz életét feláldozva so -
dort a mélybe egy törököt, aki a vár
falára ki akarta tűzni lófarkas zászlót, 
új erőt öntve a védőkbe. A közismert
történet legenda, de a hazaszeretet és
az önfeláldozás jelképe lett.) Másnap
a Száva bal partjáról átkelő keresz te -
sek, élükön a hetvenéves Kapiszt rán -
nal támadásba lendültek, Hunyadi a
várból kitörve a török ágyúkat fog lal -
ta el, majd együttesen szétszórták az
ostromlók derékhadát. 

A győzelem után a török ter jesz ke -
dés hét évtizedre megtorpant, a délvi -
dé ki erősséget csak 1521-ben tudta be -
venni I. Szulejmán. A diadal emlé ké -
re vezette be 1457-ben III. Callixtus
pápa az Úr színeváltozása ünnepet au -
gusztus 6-ra, a győzelmi hír vételé nek
időpontjára. A közhiedelemmel ellen -
tétben viszont a déli harangozást még 
az ütközet előtt rendelte el könyör -
gésként a török támadás miatt, és csak
a győzelem után változtatta a há la a dás
harangszavává.

A katonai diadalt nem sikerült ki -
ak názni: a keresztes had felbomlott, a 
csata után kitört pestisnek Hunyadi és 
Kapisztrán is áldozatául esett. A nán -
dor fehérvári győzelem hatalmas ha di -
tett, amely a mag yar hadtörténet leg -
fényesebb lapjaira kívánkozik.

(mult-kor.hu)
Kátyúsak voltak a római utak

Egy sokat látott autóve zető vel ke vés
bosszantóbb dolog történhet annál, mint
amikor kocsijával kátyúba hajt. A jelen -
ség persze nem új keletű, hiszen még az
időtálló útjaikra méltán büszke ókori
rómaiak is - ha nap mint nap nem is -
belefuthattak egy-két kátyúba hosszú út -
jaik során: legutóbb a délnyugat-ang li ai
Devonban tártak fel egy gödrökkel te li,
toldozott-foldozott római utat.

A kétezer éves római utat Délnyu gat-
 Angliában, Devon megye déli részén,
Ipplepennél fedezték fel brit régészek.
Az út meglepő módon tele volt szekér
okozta gödrökkel, hasonlóan az egyik
Pompejiben feltárt úthoz. A régészek
szerint a kátyúk keletkezését követően
agyaggal és kövekkel próbálták be töm -
ködni a lyukakat. „Az út láthatóan rend -
kívüli igénybevételnek volt kitéve, na -
gyon érdekes abba belegondolni, hogy
mit szállítottak ezek a lovak vontatta sze -
kerek” – fogalmazott Danielle Woot ton
devoni régész.

A rómaiak érkezése előtt szinte sem -

milyen használható út nem volt De von -
ban, ám Bri tan nia meghódításával ez
meg változott. A római útépítést a me -
rész vonalvezetés és az alapos kivitel
jellemezte, fennmaradásukat pedig a mély
alapozásnak köszönhetik. Az utak több -
sé ge nyílegyenes volt, ám a magasan
fekvő területeken szerpentineket ala kí -
tottak ki. A folyókat, kisebb szaka dé ko -
kat áthidalták, a lápokban, mocsa rak ban
több kilométer hosszú pallóhidakat is
lefektettek, a vizenyős területeken pe dig
dorongutakat építettek.

A római jog legjelentősebb forrásá -
nak számító ún. XII. táblás törvények
(i.e. 451-449) az utak kialakítását is
megszabták, többek között szélességét
(ez az egyenes utaknál 8 római láb -
2,45 méter -, a kanyarokban pedig 16 láb
volt) és az út kövezését. Bár a források
egybehangzó állítása szerint a rómaiak 
célja olyan utak építése volt, ame lye -
ket nem kellett felújítani, úgy tűnik,
hogy a devoni útszakasz nem állta ki az 
idő próbáját. (mult-kor.hu)
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 Sportolni nyáron – mire figyelj
Mi sem egyszerűbb, gondolhatnánk, hiszen nyáron a legegy sze -

rűbb mindenféle sport a szabadban. Azért van mire figyelni!

Sportolni szinte bármikor és bárhol lehet. Vannak, akik télen sem tudnak
meglenni testedzés nélkül, de a legtöbben csak nyáron, a jobb időben állnak neki
a szabadban sportolni. Nekik próbálunk segíteni néhány jó tanáccsal.

A legfontosabb, hogy a testedzést ne a nyári szabadság idején kezdjük,
ne ekkor próbáljuk meg behozni az egész éves elmaradásunkat és két hét
alatt megváltani a világot, mert csak sérülés és kudarcélmény lesz a vége!

Senkinek sem mondunk vele újat, hogy a nyári 
melegben a legnagyobb veszélyt a hőség és a nap
káros sugárzása jelenti. Éppen ezért célszerű a
sza badban végzett testedzést a reggeli, vagy a
késő délutáni, esti órákra időzíteni és semmi -
képpen sem délre, kora délutánra.

Ruházat
Nyugodtan űzzük ugyanazokat a sportokat

nyá ron is, amiket az év többi részében, de aho -
gyan télen, úgy a nyári melegben is fektessünk
különös hangsúlyt az öltözködésre: öltözetünk 
legyen kényelmes, nedvszívó, ugyanakkor
meg felelően szellős is. Ne használjuk a testhez
simuló ruhadarabokat, mert attól csak még mele -
gebbnek érezzük majd a levegőt.

A fokozott izzadás miatt még azokat a ruhadarabokat is csak egyszer viseljük
mosás előtt, amiket az év többi részében akár több alkalommal is felvennénk.
Ilyen lehet például a hajpánt, vagy a futónadrág.

Bármennyire is csábító lehet egy homokos tengerpart, vagy egy zöld mező,
ne menjünk kocogni mezítláb, mindig viseljünk cipőt!

Folyadékpótlás
A nyári kánikulában szervezetünk több

vizet veszít, a nagy hőségben akár másfélszer
annyi folyadékra is szükségünk lehet, mint
egyébként. Különösen fontos a folyadékpótlás
akkor, ha sportolunk. Ha egy óránál többet ter -
vezünk sportolással tölteni, gondoskodjunk arról, 
hogy sportolás közben is tudjunk inni. A leg egy -
szerűbb megoldás a csapvíz, de ihatunk ás -
vány vizet, gyümölcsleveket, teákat is. Kerül -
jük a nagyon hideg italokat, edzés után külö nö -
sen figyeljünk oda, hogy csak langyos italokat
fo gyasszunk. Ez amellett, hogy nem isszuk túl
magunkat, a torokgyulladástól is megvéd minket.

Kánikulában jó ötlet a csuklóra kötött vizes 
kendő, vagy a bevizezett vászonsapka. Vigyázzunk, hogy ne jéghideg vízzel
nedvesítsük magunkat

Teljesítmény
Legyünk tisztában vele, hogy szervezetünknek nem ideális a nagy

melegben, kánikulában sportolni. Emiatt aztán a teljesítményünk sem lesz
ugyanolyan, mint tavasszal, vagy ősszel, amikor megfelelőbbek a
körülmények testünk átmozgatásához. Ne várjuk el magunktól ugyanazt a
teljesítményt és készüljünk fel rá, hogy nehezebben fogjuk tudni teljesíteni a
kitűzött céljainkat! Nem érdemes szenvedni, a lényeg, hogy jól essen a
mozgás!

Bemelegítés
Bármennyire is úgy érezzük, hogy a

me legben nincs rá szükség, ilyenkor is
ugyanúgy el kell végezni a megfelelő
gyakorlatokat, mint télen! Ne sajnáljuk rá
az időt, mert komoly sérüléseket előz he -
tünk meg és az elvégzett munka is haté -
konyabb lesz. Persze a testedzés végén
elengedhetetlen a megfelelő levezetés is –
erről se feledkezzünk meg! (anna.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 mun ká -
val járó, de hiánypótló kiad vány elkészítésére. Az
560 oldalas, nagy mé retű, színes képmelléklettel
gazda gí tott, igényes ki vi te lezésű könyv besze rez -
hető az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új 
Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai
Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.

A mindennapok megkeserítője:
talp- és sarokfájdalom

Szinte nincs is olyan em ber, aki olykor ne panaszkodna kellemetlen talp-
vagy sarokfájdalomra. A probléma lehet enyhe, ám esetenként a fájdalom
olyan méreteket ölt, hogy már a mindennapokat is megkeseríti.

Bár a sportolókat gyakrabban érinti, valójában bárkinél előfordulhat a probléma.
Dr. Váradi Éva főorvosnő, a Fájdalomközpont aktívfájdalomcsillapítás-specialistája
a talpfájdalom okait és kezelési lehetőségeit ismerteti.

Kötőszöveti gyulladás állhat a háttérben
A lábfej a test egyik legerősebben terhelt része, hiszen mióta az em ber két lábra

állt, lábfeje kénytelen a test egész súlyát elbírni. A 26 csontból álló testrészt szala -
gok, inak és izmok tartják össze. Három nagyobb részre osztható: lábtő, lábközép,
valamint az ujjak. Boltozatos szerkezetét a hosszanti és a harántboltozat biztosítja.
Hosszanti boltozatának megtartásában nagy szerepe van a sarokcsont talpi részét és
az ujjakat összekötő vastag kötőszöveti rostnak, a plantaris fasciának, ami egyfajta
lengéscsillapítóként funkcionál. Mivel ez a rész igen sok behatásnak van kitéve, így
na gyobb megterhelés esetén nem ritka, hogy begyullad, megvastagszik, ami fájdal -
mat okoz. Előfordulhat, hogy a sarok érzékenysége mellett az ujjak hátrafeszítésekor 
vagy lábujjhegyre álláskor szinte az egész talp fájdalmassá válik, így a járás korlá -
tozott és nehézkes lesz, különösen a reggeli órákban.

Kialakulásának okai: rossz lábbeli (flip-flop, túl magas sarkú cipő); sérülés;
túlzott igénybevétel; merev lábszár; Achil les-ín problémája.

Otthoni módszerek a fájdalom enyhítésére
Enyhébb esetben a probléma pár nap alatt megszüntethető. Ilyenkor érdemes pi -

hentetni, jegelni az adott részt, a lábfej hátrafeszítésével nyújtógyakorlatokat vé -
gezni, valamint érdemes talpbetétet vagy sarokemelőt beszerezni. Megelőzésként
válasszon megfelelő cipőt (pl. gördülő talpú cipőt), illetve edzések előtt ne feled kez -
zen meg a helyesen kivitelezett nyújtásról és bemelegítésről!

Hogy a járás ne legyen többé fájdalmas
A fájdalom el len dr. Váradi Éva szerint a lézer-, illetve a lökéshullám-terápia a

legcélravezetőbb. A lökéshullám-terápia lényege, hogy a keletkezett hanghullámok
felpezsdítik a keringést, így a gyulladásért felelős anyagok gyorsabban elszállí tód -
nak, a környező izmok így elernyednek és a fájdalom mérséklődik. A kezelés – a
prob léma mértékétől függően – minimális fájdalommal jár, és rendszerint kúra -
szerűen (3-4 alkalommal) történik, de már az első alkalom lényeges javulást hozhat.

                          (szimpatika.hu)
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• 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.

• A régi főtér környékén ELADÓ 1 
szo ba, konyha, fürdőszobás ház, nagy
udvarral. Tel: 0742794946.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér

MOLNÁR JÁNOS
életének 68. évében visszaadta

lel két Teremtőjének. Temetése 2014. 
jú lius 25-én, 13.00 órakor lesz, a
sáros magyarberkeszi református
te mető ben. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drá ga édesanya

LES ILDIKÓ ÉVA
életének 64. évében elhunyt. Nyu -

galma legyen csendes, emléke ál -
dott. Temetése július 25-én, pén te -
ken 13 órakor lesz a Horea I. Ro -
zália ká pol nából. Gyászoló fia, Jimi

„Megszólalnak a harangok, /
ma gukhoz hívtak az angyalok. / A
földi szenvedést itt hagyom. / Ami
rám vár, az a nyugalom. / S ha az ég 
boltján egy csillag sem ragyog, /
tudni fogod akkor is, hogy ott
vagyok.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a kol -
tói

FÁBIÁN KÁROLY
hosszú szenvedés után 53 éves

ko rában elhunyt. Ezúton mondunk
kö szönetet mindazoknak, akik
teme té sén részt vettek, sírjára
koszorút, vi rá got helyeztek. A
gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondok köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett 

LENDECZKI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára ko -

szorút, virágot helyeztek, fájdal munk -
ban osztoztak. A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a Molnár
csa ládnak a szeretett

MOLNÁR JÁNOS
halála miatt érzett mély fájdal -

má ban.
Székely Erzsébet és a Com pact

üzlet munkaközössége

Szomorú szívvel búcsúzunk a
sze retett 

LES ILDIKÓ ÉVÁTÓL
Nyugodjon békében. Őszintén

e gyütt érzünk gyászoló családjával.
A Czompa család

Sajnálattal fogadtuk a fájdalmas
hírt, hogy a szeretett testvér,
sógornő és nagynéni

LES ILDIKÓ ÉVA
örökre itt hagyott bennünket.

Nyu galma fölött őrködjön a
szeretet és az emlékezés.

Les Pál és családja

A Nagybánya-Központú
Területi RMDSz választmánya
szomorú szív vel búcsúzik

MOLNÁR JÁNOSTÓL
a sárosmagyarberkeszi RMDSz

el nökétől, aki hosszú betegség után
az örökkévalóságba távozott.
Őszinte rész vétünk gyászoló
családjának. Nyu godjon békében!

Emlékét megőríz zük.

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
ezúton is kollegánknak, Molnár
Ró bertnek

szeretett édesapja elhunyta felett 
ér zett mély fájdalmában.

Nyugodjék békében!
A Mons Medius munka kö zös sé -

ge

MEGEMLÉKEZÉS

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál, / 
búcsú nélkül elaludtál. / Halál böl -
cső je örökre lezárt, / nem látunk
többé so ha már, / Végleg elmentél
hosszú u tad ra, / hangod nem halljuk
többé már soha.”

Szomorú szívvel emlékezünk,
au gusztus 3-án lesz 4 éve hogy 

CHIS JÁNOS

örökre itt hagyta szeretteit. Nyu -
galma legyen csendes.

Felesége Magda, fia Janika, lá -
nya Babuci és három unokája.

„Én élek, ti is élni fogtok.”
Ezzel a reménységgel emlékez ünk

a koltói

BALÁZS ZOLTÁNRA
a drága édesapára, aki július

23- án 20 éve távozott szerettei kö -
réből. Emléke legyen áldott, nyu -
galma csen des. Leánya, veje, unokái 
és dédu no kái, Evelin és Jázminka

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, nagy -
tatá ra és apósra

ZAJ FERENCRE
aki 3 éve örökre itt hagyott ben -

nünket.
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét örökre szívében őrzi fe -

le sé ge, leánya, veje és unokája. 

TELEKI MAG YAR HÁZ:
* OLVASS NEKEM: minden

szer dán 16 órától a Teleki Házban!
* GYÓGYTORNA –  a követ -

kező  héten SZÜNETEL!

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő –  au -
gusztus 7., VÁSÁROS NA MÉNY –
jú li us 30. 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).

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

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: Várady Enikő – 50 lej (bronz téglajegy), András
Zsófia – 100 lej (ezüst), név nélkül – 50 lej (bronz), Dombrászki Radu Irén –
100 lej (ezüst), Kádár Dávid – 25 euró (ezüst), Fodoreanu Anna – 300 lej
(arany), Csillik Jenő – 50 lej (bronz), Németh Károly, Chi cago – 500 lej (gyé -
mánt), Móré Ambrus és Éva – 100 lej (ezüst), Vincze István és családja – 100
euró (4 db. ezüst), név nélkül – 200 lej (2 db. bronz, 1 db. ezüst), Balog Vik tó -
ria – 50 lej (bronz), Balog Brigitta – 50 lej (bronz), Lipcsey Magda – 10 lej
(egyszerű), Barcsy Zoltán és Mária – 200 lej (2 db. ezüst), dr. Varga Gizella
– 300 lej (arany), dr. Oláh Imola – 300 lej (arany), Somai Tünde – 50 lej
(bronz), Berindán Emese – 100 lej (ezüst), Koltó-katalini Református Gyü le -
kezet – 300 lej. Eddig összegyűlt támogatás: 9660 lej és 300 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!
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James Rodríguez a Real Madridhoz igazolt 

A Real Ma drid kedden hivatalosan is bejelentette, hogy le iga zol ta
James Rodríguezt, a brazíliai világbajnokságon a legjobb nyolc közé
jutott kolumbiai válogatott sztárjátékosát, aki hat találattal a torna
gólkirálya lett.

A klub honlapjának beszámolója
alap ján a vb legeredményesebb játéko -
sának járó Aranycipő mellett a torna
legszebb góljáért járó elismerést is be -
gyűjtő futballista hatéves szerződést
kötött új klubjával.

A kolumbiai sztár hétfőn érkezett
Madridba, kedd délelőtt pedig átesett a
kötelező orvosi vizsgálatokon. Az biz -
tos, hogy a 23 éves játékos 2020-ig szó -
ló szerződést ír majd alá a Real Mad -
riddal, spanyol sajtóinformációk sze rint 
évente 7 millió eurót keres a királyi
gárda játékosaként.

Előző klubja, a Mo naco mintegy 80 
millió eurót kap érte. A támadó közép -

pályás a kolumbiai Envigado neveltje,
amelynek felnőttcsapatában 16 évesen
mutatkozott be. Két év múlva, 2008- -
ban az argentin Banfieldhez került,
2010-ben pedig a Porto áthozta Euró -
pá ba 7,3 millió euróért cserébe. A Mo na -
co tavaly nyáron 45 milliót fizetett érte.

James Rodríguez várhatóan a 10-es
mezszámot viseli új klubjában, a hírek
szerint augusztus elején csatlakozik Car -
lo Ancelotti keretéhez. Rodríguez már a 
második nyári szerzeménye a Real Mad -
ridnak a világbajnok Toni Kroos szer -
ződtetését követően, akiért mintegy 30
millió eurót fizettek a Bayern Mün -
chennek. (Krónika)

FORMA1

Német Nagydíj:
Rosberg otthon ünnepelt 
A világbajnoki pontversenyben élen álló és hazai közönség előtt

sze replő Nico Rosberg, a Mercedes pilótája nyerte a vasárnapi For -
ma–1-es Német Nagydíjat, és 14 pontosra növelte az előnyét össze -
tettben csapattársával, a harmadik Lewis Hamiltonnal szemben.

A 29 éves Rosbergnek ez volt pálya -
futása hetedik, idei negyedik futam győ -
zelme, Ham il ton teljesítményét pedig
az tette emlékezetessé, hogy a 20. hely -
ről rajtolva – az egész mezőnyön át ve -
rekedve magát – állhatott fel a do bo gó -
ra. A második pozícióban Valtteri Bottas, a
Wil liams finn pilótája zárta a ver senyt,
neki ez volt sorozatban a harmadik do -
bogós helyezése.

Az első és a második helyről Ros -
berg és Bottas egyaránt remekül kapta el
a rajtot, mögöttük azonban Kevin Ma g -
nussen (Mc Laren) és Felipe Massa
(Wil liams) autója összeért az első ka -
nyarnál, utóbbi fel is borult, majd újra
négy keréken állt meg. A baleset miatt a
versenybíróság a pályára küldte a biz -
tonsági autót.

A 20. rajtkockából induló Ham il ton 
a 20. körben már a harmadik helyen szá -
guldott. A leintés előtt 20 körrel Ros -

berg, Bottas, Alonso, Ham il ton, But ton,
Vettel volt az első hat sorrendje, Ha -
miltonnak, már a második helyről vi -
szont az 51. körben ismét a szere lők -
höz kellett hajtania új abroncsokért. A
hajrában Ham il ton az utolsó néhány kör -
ben nagyon közel volt a második Bot -
tashoz, megelőzni nem tudta. A világbaj -
noki sorozat egy hét múlva a mogyo ró -
di Hungaroringen folytatódik.

Német Nagydíj, az élboly: 1. Nico
Rosberg (német, Mercedes), 2. Valtteri 
Bottas (finn, Wil liams-Mercedes), 3. Le -
wis Ham il ton (brit, Mercedes), 4. Se bas -
tian Vettel (német, Red Bull-Renault),
5. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari), 
6. Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red Bull-
 Renault).

A világbajnoki pontverseny élcso -
portja, pilóták: 1. Rosberg 190 pont, 2.
Ham il ton 176, 3. Ricciardo 106, 4. A -
lonso 97, 5. Bottas 91. (Krónika)

NŐI KÉZILABDA

Megérkezett Nagybányára
a brazil “különítmény”

Megérkezett a nagybányai HCM két sztárigazolása, nevesen Bar bara 
Arenhart kapus és Alexandra do Nascimento. Mindketten sok szoros
brazil válogatottak és eddig a Hypo Niederösterreich csa patának
erősségei voltak. A rövidesen kezdődő új kézilab da sze zonban
azonban már a nagybányai HCM bajnokcsapatot erősítik.

Mindkét sztárjátékos azon a véle mé -
nyen van, hogy a nagybányai csapatnál 
új perspektívák nyilnak előttük, hiszen
a bécsieknél mindent megnyertek, a mit
lehetett, viszont Nagybányán új perspek -
tívákban gondolkodnak a vezetők, ami
arra ösztönzi a két brazil lányt, hogy
mindent megtegyenek azért, hogy ez
sikeresen meg is valósuljon.

Különben, do Nascimento férje, Pat -
ricio Marinez is kézilabdázó és az új
szezontól ő is Nagybányán játszik majd 
és a Minaur HC-t erősíti. Mindkét sztár -
nak két évre szól a szerződése a HCM-
 nél. Íme a két új szerzemény „személyi 
lapja”:

Barbara Elis a beth Arenhart – ka -
pus. 1986. október 4-én született Novo
Hamburgoban (Brazília).

Csapatai: Santa /Feevale, Me to dis -
ta/Sao Bernardo, Balonmano Parc Sa -
gunto, Byasen, 2011-től Hypo Nieder -
österreich. Többszörös országos baj nok-,
illetve kupagyőztes. Több mint hatvan -
szoros brazil válogatott, világbajnok a
brazil válogatottal (2013) és a világ baj -
nokság legjobb kapusa. 1.84 cm ma gas,
80 kg.

Alexandra do Nascimento – jobb -
szélső. A több mint 140-szeres brazil
válogatottsággal rendelkező szuper sztár
1981. szeptember 16-án született a bra -
ziliai Limeira városkában. A Jundial
Guarulhosban kezdte a kézilabdázást,
majd 2003-ban a bécsi Hypo Nieder ös -
ter reich csapatához szerződött, amely -
lyel számos hazai és nemzetközi sikert ért
el (11 bajnoki cím, ugyanannyi osztrák 
kupagyőzelem, Bajnokok Ligája dön -
tős, Kupák Kupája győzelem, stb.). A
brazil válogatottal háromszor vett részt 
az olimpián, a londoni olimpia All stars
válogatottban a legeredményesebb jobb -
szélsőnek választották. A 2011-es világ -
bajnokság gólkirálynője, a 2012-es év
legjobb játékosa a világon, a 2013-as
VB-győztes brazil válogatott sztárja, a
második legeredményesebb játékosa.
1,79 cm magas és 67 kilogramm a test -
súlya.

 Sok sikert, lányok!
(simsán)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Súlyos UEFA-büntetést kapott a Diósgyőr
A Debrecenben lejátszott DVTK–

Birkirkara (2-1) UEFA Európa Li ga- -
selejtező mérkőzésen felhangzott szur -
kolói rigmusok miatt szektor bezá rás sal
büntette a DVTK-t az európai lab da rú -
gó szövetség – jelentette a klub hon -
lap ja. 

Az alapvetően sportszerű hangulatú 
találkozón sajnos felhangzott két olyan 
rigmus, amely miatt súlyos büntetést ka -
pott a DVTK. Az egyik az MLSZ-ben
dolgozók nemi identitását firtatta, a má -
sik pedig a máltaiakat kapcsolta egy ma -
gyarországi etnikumhoz.

Ezért a miskolci klub a soron követ -
kező hazai UEFA Európa Liga-mér kő -
zésen nem nyithatja ki a Nagyerdei Sta -
dion B5, B6, B7 jelű szektorait. (Mivel 
a következő mérkőzést Nyíregyházán

játsszák, a büntetés az ottani körülmé -
nyekhez alkalmazkodva lép hatályba).

A szektorbezárás nem csak azt je -
lenti, hogy bevételtől esik el a DVTK,
hanem azt is, hogy ezzel csökken a Nyír -
egyházi Városi Stadion befogadó képes -
sége, és előfordulhat, hogy emiatt néhá -
nyan lemaradnak a Litex Lovecs elleni
visszavágóról. Ezzel az UEFA ismét nyo -
matékosan hangsúlyozta, hogy nem tűr 
semmilyen kirekesztő magatartást, le -
gyen szó nemi identitásról, felekezeti
vagy etnikai hovatartozásról. 

A DVTK vezetői ismételten kérik
szurkolóikat, hogy töröljék a reperto -
ár jukból a kirekesztő rigmusokat, mert
a következő alkalommal az már sta di -
on bezárást is eredményezhet!

(NB1.hu)

DZSUDZSÁK:

“Megváltoztatta a mentalitásomat az új 
edző” - telitalálat neki eddig a váltás
Megváltoztatta Dzsudzsák Balázs

mentalitását a Dinamo Moszkva új ed -
zője, Stanislav Cherchesov, aki végre a 
saját posztján is játszatja a futballistát,
azaz eddig bejött a kispadon bekö vet -
ke zett váltás a mag yar labdarúgónak -
ez az eredményességén is meglátszik.
A Dinamo Moszkva légiósa elmondta,
életében nem volt még ilyen kemény
edzője, de eddig pozitívak a benyo má -
sai, a jövőjével pedig mostanában keve -
set foglalkozik. 

A Dinamo Moszkva szélsője, Dzsu d -
zsák Balázs egy sovsport.ru oldalon
megjelent interjúban beszélt arról, mek -
kora változást hozott saját helyzetében
az edzőváltás, Stanislav Cherchesov ki -
nevezése. 

A labdarúgó a jelek szerint eddig
abszolút pozitívan viszonyul a fej le mé -
nyekhez. 

– Nem csak az én mentalitásomat
változtatta meg, hanem az egész csapa -
tét. Azt akarja, hogy a mérkőzésen vé gig

kizárólag a győzelemre töreked jünk. I -
gyekszik minél jobb hangulatot terem -
teni a csapatnál, de közben követel is
rendesen. Talán ő a legkeményebb ed -
ző, akivel pályafutásom során dolgom
volt – mondta, majd kitért arra is, hogy
Cherchesov végre a posztján játszatja. 

– Dan Petrescu össze-vissza dobált
a két szél között, holott korábban éle -
temben nem játszottam a jobb oldalon,
csak a balon. Az új edzőnk világosan
elmondta, mit akar látni tőlem, ez pe -
dig egy kicsit egyszerűbbé tette a hely -
zetet. Az eredmény nyilvánvaló. Sok kal
eredményesebb voltam a gólok és a
gólpasszok tekintetében már az első
edzőmeccseken.

Jövője kapcsán Dzsudzsák annyit
mon dott, mostanában nem sokat fog -
lal kozott azzal, hogy mi lesz a sorsa, de 
hát amúgy is élő szerződése van, így
neki csak annyi a dolga, hogy úgy dol -
gozzon, hogy bekerüljön a kezdőbe. 

(csakfoci.hu)


