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A nyugdíjas „Nagy csa lád”

ANNA-BÁLRA
készül j ú l iu s  6 -án  ( va sár  -

nap )  a SEL MONT ét te rem ben.
Téged is szeretettel várunk!
Jelentkezni minél hamarabb,

a 0362- 417818-as te le fon szá mon.

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!

Nagybányai olvasóink
figyelmébe!

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

ELADÓ
a Bányavidéki Új Szó
Máramaros megyei

mag yar hetilap
Felszerelt szerkesztőség, mű -

kö dőképes nyomda, lap- és

könyv ki a dási engedély,

kiépített lap ter jesztői hálózat,

előnyös szék hely bér let.

Vállalkozók, magán be fek te -

tők, egyesületek, politikai a la -

ku latok ér deklődésére szá mí -

tunk az újság tovább mű köd te -

té se érdekében.

RÉSZLETEK A

SZERKESZTŐSÉGBEN.

Tom bola
A Pro Ge nius Egyesület tom bo la -

je gye ket bo csát ki DU DÁS GYU LA
e gyik fest mé nyé nek ki sorsolá sára.

Dudás Gyula városunk 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 Érdem 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 
84x60 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! Tombo -
la jegyek 10 lejes áron a szer  kesz tő -
ség ben és a Teleki Magyar Ház ban
kap ha tók.

Már csak alig több, mint
30 tom bo lajegy vár

gazdára. A festmény
mellett két vígaszdíjat is

kisorsolunk majd.

TÖBB TOMBOLAJEGY
= NAGYOBB ESÉLY!

Misztótfalui utcaszámok 
Romániában rendszerint híres személyiségekről, kiemelkedő tör té nel -

mi eseményekről, vagy például virágokról nevezik el az utcákat. Az or -
szágban kuriózumnak számít tehát, hogy számozva legyenek az utcák.

Misztótfalu talán az egyetlen olyan város, ahol ilyennel lehet találkozni. Itt 2008-
 ban egy román-mag yar vitát zárt le a polgármester ezzel a középutas megol dás -
sal. A kisvárosban 12 százalékban élő magyarok azt szerették volna, hogy a falu
híres szülöttéről, Tótfalusi Kis Miklósról nevezzék el a főutcát, a románok vi -
szont nem szavazták meg.

Tótfalusi Kis Miklós nemzetközi hí -
rű nyomdász, betűmetsző tavaly a vá -
ros dísz polgára lett. Helyi emlékét a
23 évvel ezelőtt megnyílt gyűjte mény
őrzi a leg hű ebben. Ő alkotta meg pél -
dául a Tótfalusi, Janson néven is is -
meretes betűtípust, de az ő nevéhez
fűződik az első nyomtatott szakács -
könyv is.

Zahoránszki Brigitta,
Kirsch Norbert, Duna TV

Vasárnap gyülekezeti napot tartottak Apahegyen.
Beszámoló az 5. oldalon. (Fotó: Tamási At tila)

EU Tábor:

Hogyan tovább
Európa? 

„Hogyan tovább Európa? té ma -
körben kerül sor a 11. EU Táborra
július 8-13. között Marosfőn, a Ma -
gyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSz 
Főtitkársága, a Kós Károly Aka dé -
mia Alapítvány és a Sapientia EMTE
kolozsvári karának szerve zésé ben”
– jelentette be Jakab Adorján MIÉRT
elnökhelyettes, a rendezvény fő szer -
vezője június 24-én.

Az idei EU Tábor a Hogyan tovább
Európa? nevet viseli, amelynek kere -
tén belül az idei rendezvényen vissza -
tekintünk a 2004–2014 közötti válasz -
tási kampányainkra, megvizsgáljuk Eu -
rópa jelenét és jövőjét, és sor kerül a
soknyelvűség és multikulturalizmus té -
maköreinek több szempontú megvizs -
gálására.

A tábor időszaka alatt a résztvevő fi -
atalok szakemberek, jeles közéleti sze -
mélyiségek, valamint politikusok köz -
reműködésével hallgathatnak meg elő -
adásokat az adott tematikákban, több
perspektívából is megvizsgálva Eu ró pa
jövőjét. (Folytatás a 2. oldalon)

Drágul a gáz és a villany
Július elsejétől 2,5 százalékkal drágul a lakossági földgáz, a cé gek

gázszámlái pedig 1,5 százalékkal emelkednek, mert nőtt az orosz im -
portból származó gázmennyiség – jelentette be szerdán az ener gia á -
rakat szabályozó hatóság (ANRE) elnöke, Niculae Havrileţ, hoz zá té ve,
hogy ez még mindig a tervezett 3 százalékos árnövekedés alatt marad.

A villanyáram árának módosítását
még nem jelentették be, de elkerül he -
tet lennek látszik, mivel az ársza bá lyo zó
hatóság elfogadja az idéntől bevezetett 
oszlopadó áthárítását a fogyasztókra. A
havonta kiállított villanyszámlákon a
tulajdonképpeni fogyasztás mellett már
eddig is hatféle illeték szerepelt. 

A Hidroelectricának idén 163, a Nuc -
learelectricának közel 90 millió lejes
oszlopadót kell befizetnie, de összesen
1,5 milliárd lejre számít az állam az új
adóból.

Az energiaárak fokozatos libera li zá -

lásáról a Nemzetközi Va lutaalappal ál -
la podott meg a kormány, a támogatási
rendszer cégek számára 2014-ben, ma -
gánfogyasztók esetében 2018-ban szű -
nik meg, de utóbbi egy évvel még meg -
hosszabbítható. 

Răzvan Nicolescu energiaügyi mi -
niszter korábban úgy nyilatkozott, hogy
a cégek már nagyjából azonos szinten
fizetik meg a gázfogyasztást, mint a
kör nyező országokban működő vál lal -
kozások, és a villanyszámla is csak a
kisfogyasztók számára kedvezményes
még Romániában. (Háromszék)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan géli kus-

 Lu theránus Egyházközség min -
den csü törtökön 18 órakor és va sár -
nap 10 óra kor, a szokásos idő pont -
ban tartja is ten tiszteleteit, melyekre
mindekit nagy sze retettel vár. 

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték
ö rök nyugalomra Toader Sava test -
vérünket, akit 77 évesen szólított ma -
gához az Úr. 

Bunda Csilla Annamária

A hét mottója:
,,Ha koronára áhítozol, tudd is vi -

selni a súlyát.” (She Is Wow c. film)

Az Uni ver sal Al loy Cor po ra tion Eu rope – repülőgépalkatrész gyár -
munkatársakat keres.  Folytonos fejlődésben lévén, technikai ismeretekkel

rendelkező, középiskola vagy egyetemi végzettsegű (mérnöki egyetem),
valamint számítógép ismeretekkel rendelkező személyek CV-jét érdeklődéssel
várjuk a következő e-mail címre: resurse.umane@universalalloy.com, vagy

személyesen, cégünk székhelyén: Dumbrăviţa 244 A.
Különböző állások betöltése lehetséges:

Termelés üzemeltető, Minőségellenőrző, Gépészmérnök, stb.
Az angol nyelv ismerete előnyt jelent, főleg a felsőfokú – mérnöki –

végzettséget igénylő állások betöltése esetén.
Minden önéletrajzot bejegyzünk, a megfelelő személyeket állásinterjúra hívjuk.

Előre is köszönjük érdeklődésüket.

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

A nagybányai RMDSz-nél 
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd

tart jogtanácsadást. Az
érdek lő dő ket minden

kedden 15.00-16.00 óra kö -
zött várjuk a nagy bá nyai

RMDSZ-székházba.

Népszerű a japán
nyelv Nagybányán
Egyre többen érdeklődnek a

távolkeleti nyelvek iránt
Nagybányán

Két évvel ezelőtt egy angol-japán 
sza kos tanár indított japán nyelvleckét. 
A tanfolyamok ingyenesek és bárki szá -
mára nyitottak. Voltak már hét éves és
hatvan év fölötti tanulók, jelenleg leg -
inkább középiskolás diákok látogatják
a kurzust, összesen mintegy húszan.

Romániban jelenleg csak néhány e -
gyetemen tanítják a japánt, közép isko -
lában pedig csupán Bukaresben oktat -
ják. Farkas Annamária angol-japán sza -
kos tanár maga is gyakorolni szerette
volna az egyetemen tanultakat, ezért is
indította el ezt a kurzust heti egy alka -
lommal. 

Elmondta, sokan kuriózumként te -
kintenek erre az egzotikus nyelvre, töb -
ben le is morzsolódnak. Szerinte ko moly
kitartással és sok gyakorlással pár év a -
latt el lehet érni a középszintet. Az órá -
kon a tanár a japánok sajátos men ta li -
tásvilágát is megismerteti a diákokkal.

Zahoránszki Brigitta

EU Tábor:

Hogyan tovább
Európa? 

- folytatás az első oldalról -

A hagyományokhoz híven, az egy
hetes rendezvény magas szakmai szín -
vonalú előadásai és szekcióülései mel -
lett számos beszélgetésre, szabadidős és
szórakoztató programra, illetve csapat -
építő tevékenységre is sor kerül.

Ha te is szeretnéd kellemesen, u gyan  -
akkor hasznosan elkezdeni a nyári va -
kációt, jelentkezz az idei EU Táborba,
ahol az egyhetes tanulás, szórakozás,
be szélgetés, játszás és bulizás során e -
gyütt megválaszoljuk a kérdést: Ho -
gyan tovább Európa?!

„A szakmai programok és szóra ko -
zási lehetőségek sokasága fogadja Ma -
rosfőn az ország minden területéről ér -
kező 17–35 év közötti fiatalokat július 8-
 án, és több mint 350 személy tölti meg
a helyszínt élettel. A táborban a sza bad -
idős tevékenységek alapját a helyszí nen
meghatározott csapatok közti vetél ke -
dő re építjük, érdekességként pedig egy
elnökválasztási kampány folyamatát szi -
muláljuk. A tábor, mint a fiktív ország
területe az Eutópia nevet viseli, amely -
ben hat csapat állít jelöltet, majd küzd

meg az államelnöki címért és a fő díj ért.
A nyertes csapat egy brüsszeli tanul mány -
úton vesz részt Winkler Gyula és Sógor
Csaba EP-képviselők jóvoltából” – fej -
tette ki Jakab Adorján.

A 11. EU Tábor partnerei az Eu ró -
pai Tanulmányok Központja (Wilfred Mar -
tens Cen tre for Eu ro pean Stud ies), az In -
teretnikus Kapcsolatok Hivatala, Har -
gita Megyei Tanácsa és a Communitas
Alapítvány. A tábor részletei meg talál -
hatóak az eutabor.miert.ro oldalon, je -
lentkezési határidő július 2.

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.
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Továbbra is
várják a

gyerekeket a
nagybányai

mag yar
óvodákba

Továbbra is várják a gyerekeket, a nagybányai mag yar óvodai 
csoportok. Iratkozni az óvó néniknél és az óvodák titkárságán lehet.

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, e -
setleg elutasítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék az Isko lá -
inkért, Gyermekeinkért Egyesület képviselőjénél, tel.: 0740 176757
(Várady Enikő), e-mail: iskolainkert@nagybanya.ro

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

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

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

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

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

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

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

(Iskoláinkért, Gyermekekinkért Egyesület)

FF2014: Tervezd meg
Nagybánya óriásfeliratát!

Más „nagyvároshoz” hasonlóan 
Nagybányának is tervezünk egy óri -
ás feliratot, amelyet a Főtér Fesztivál 
2014. idejére állítunk fel. A Nagy bá -
nya felirat célja főleg az emlékfotók, 
szelfik készítése. A felirat ugyan ak -
kor a fesztiválhangulatot, a kulturált
szórakozást kell sugallja, a talál ko zó -
pontot, a központot hivatott jelké pez -
ni. A Főtér Fesztivál Facebook ol da -
lán közlünk pár hasonló feliratot (Bu -
dapest, Amszterdám stb.).

A felirat megtervezésére ver senyt
hirdetünk, bárki benevezhet a Főtér

Fesztivál résztvevői közül. A Nagy -
bánya feliratú rajzokat, terveket email -
en kell elküldeni 2014. augusztus 20-ig
(foterfesztival@nagybanya.ro). A ké -
pek, tervek mellé pár soros megva -
lósíthatósági, technikai útmutatást is 
lehet küldeni (természetesen szem -
pont lesz az elbírálásban a könnyű
és nem költséges megvaló sítható ság).
A Nagybánya felirat betűit min i mum
egy méter magasra kell tervezni. A
verseny résztvevői ötödikes diáktól
kezdve bárkik lehetnek. Minden ver -
senyző egy pályamunkát küldjön be, 

minden beérkezett tervet bemu ta tunk, 
a nyertesét pedig megvalósítjuk! Az
első három díjazott aján dékcso mag -
ban részesül. 

Jó tervezést, jó szórakozást!

Mehet a
sóhivatalba

Gyermekkoromban történt, hogy egy hi -
va tali em ber jött hozzánk valami hivatali ügy -
ben, mire anyám nagyon kitört az ügyet il le -
tően. A hivatali em ber azzal védekezett, hogy
amennyiben anyámnak ellenvetése van,  akkor:

- Tessék menni a hatósághoz! 
Erre anyám:
- Mehetek a sóhivatalba!
Szólásmondásunkká vált a mondat: Me -

hetsz a sóhivatalba!, ami azt jelenti, hogy o -
lyan intézményhez fordulhatsz, ahol ügyed
minden bizonnyal nem kap majd elintézést,
vagyis hiába koptatod a cipőd talpát!

Az igazság az, hogy a valóságban voltak 
sóhivatalok és nem is kis hatáskörrel. Va la -
mikor, már a 12. század elejétől a só ter me -
lés és -értékesítés állami monopóliumnak mi -
nősült, sőt, királyi jogkörrel bírt, ezért szük -
séges volt az ennek megfelelő intéz mé nye sí -
tés létrehozása. A só termelése és beszer zé -
se szükségszerű volt, ezért az ebből szár -
mazó jövedelem után járó adó behajtása or -
szágos feladatnak minősült. Ennek ér de ké -
ben létrehoztak bizonyos sókamarákat és le -
rakatokat, majd a későbbiek folyamán hi -
va talokat, melyek a sóhivatal nevet vi sel ték.
Ebben dolgoztak a sótisztek, akik őrködtek
a sóból származó jövedelmek állam felé eső 
részének pénzbeli behajtásáról. Nem ér dek -
telen megemlíteni, hogy Lendvay Márton, vá -
rosunk nagy szülöttjének édesapja ilyen só -
tiszt volt, aki ebben a minőségben került vá -
rosunkba. Máramarosszigeten ma is léte zik
az a külvárosi rész, amelyet Szi getka ma rá -
nak neveznek, éppen azért, mert itt volt egy
sókamra, ahol a máramarosi só bányák só -
ját gyűjtötték egybe, és szál lí tot ták a Tiszán 
egészen Tokajig, ahol létezett a sóhivatal!
Erdély-szerte több sóbánya is volt a tör té -
ne lem folyamán, erre hely ségnevek is utal -
nak, például a Beszterce melletti Sófalva, Só -
várad, ahol a sókancellár szé kelt, de u gyan i -
lyen helység a Szováta környékén  található 
Felsősófalva is. Az idő múlásával és a szál -
lítás fejlődésével a sóhivatalok je lentősége
csökkent, és a megszűnés ve szé lye fenye get -
te azokat. Ekkor keletkezhetett a mondás,
miszerint oda mehetsz, mert ott úgy sem in -
téznek el egyetlen ügyedet sem.

Minap az egyik politikus szájából hal lot -
tam a megjegyzést, ami szerint az Európai
Unió egyik intézményét nevezte sóhiva tal nak. 
Nem szándékozom megnevezni sem a poli -
ti kust, sem a hivatalt, mert mindketten ké nye -
sek feladatkörükre, és még megérhetem, hogy
becsületbeli konfliktusba keveredem. Bár tu -
dott dolog, hogy a hivatalok nagyon is ké -
nyesek tekintélyükre, hisz ha nem tekintik ő -
ket szükségesnek, hamarosan elérhetik a sza -
nálást, ami hivatalnokok új munkakörbe ke -
rülését eredményezheti. Akárhogy is, de ma -
gánvéleményem, hogy a brüsszeli negy ven ez -
res hivatali had soraiban vannak o lyanok,
melyek olyan ügyekkel foglal koz nak, hogy az 
uborka görbülete hány fokos lehet, a krigli
ne félliteres legyen, a pálin kát ne stam ped li -
vel, hanem centiliterrel mérjék és a többi…
Ám a hivatalt megilleti a maga fontos ságá -
nak megnevezése!

Nem csak minálunk, de Ausztriában is
használatos a Salzamt megnevezés, aminek 
ugyanaz a jelentése, mint nálunk a sóhi va -
talnak. De nem szükséges Brüsszelig menni,
elegendő szétnéznünk a magunk környé kén.
Nagyító nélkül is felfedezhetők olyan intéz -
mények, melyek méltóan viselhetnék a só -
hivatal nevet. Nem nevezem meg egyiket sem,
nehogy  megsértődjenek.

Kis Kornél Iván

Homokszemcse 
a szemben

A II. világháború óta nem volt ilyen
alacsony a születések száma, mint tavaly, 
csupán 180.000 újszülött - mondják a sta -
tisztikák szakemberei. Aggasztó az a hely -
zet is, miszerint három és fél millió csa lád -
nak csak egy gyereke van. Az alacsony
gyermekvállalási szintet azzal próbálják
magyarázni, hogy sok 20 és 45 év közötti
nő hagyta el az országot az utóbbi évek ben.

Az országelhagyás nem újkeletű, im -
már negyedévszázados múltja van és a je -
lenlegi hazai adottságokat látva, hát bi -
zony jövője is lesz.

Ezzel a problémával ellentétben vi szont
egyre nő a még gyerekkorban levő leány -
kák gyermekvállalása, ami ugyancsak fi -
gye lemfelkeltő és aggasztó. Iaşi megyé -
ben például az utóbbi öt évben közel 700
gyerek-anyát regisztráltak. Éppen ezért el -
hangzott olyan javaslat a szakemberek ré -
széről, hogy már 12 éves korban el kell kez -
deni az iskolákban a kiskorúak szexuális
felvilágosítását, és ha mégis megtörtént,
terhességi tesztet végezzenek. A felnőtt kor -
osztály és a kiskorúak korosztálya között
nem egy esetben azért mégis van valami
közös. Míg anyuci külföldön vállal mun kát
azért, hogy egyszem kislányának idehaza 
jól menjen sora, mindene meglegyen, ad -
dig a leányka barátokat keres, szerelmi
csalódások sorát éli át, aminek ered mé -
nye egy kisbaba, egy eleven, hús-vér kis -
ba ba megfogantatása. És csak ezután jön -
nek a gondok, problémák, melyek egy e -
gész életre kihathatnak.

Vicsai György

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

Infó: 0771 747 534, vagy a „Voluntari Sal -
vaţi Animalele, Baia Mare” facebook oldalon.
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Lőrincz János
1954-ben, szilveszterkor találkoztam először Lő -

rincz Jani bácsival a felsőbányai vezetékes rádió stú -
diójában. Az Alsóvégtől a Felsővégig, a Kapnik ut -
cától a tölgyes alatti bányászházakig több ezren 
hallgatták az „élesztős ládának” elnevezett hang szó -
rókból a Szív küldi szívnek sercegő lemezekről le ját -
szott kívánságdalait, valamint Jani bácsi, a népi köl -
tő szilveszteri köszöntőit, alkalmi verseit és han gu -
la tos visszaemlékezéseit.

Lőrincz János 1900 május havában az Alsó vé gen,
a Pécsi rét mellett a városnak abban a részében szü -
letett, amelyben akkoriban csak fazekasok laktak.

Gyermekkorában édesapja fazekasműhelyében bir -
kózott az agyaggal, és az edények festését is elsa já tí -
totta.

A verseket az első osztályban szerette meg. É des -
apját egy olyan verssel köszöntötte, amelyet Di mand
Károly, a verselgető tanítója választott ki neki. A kö -
vetkező évben a bérmálás után dr. Boromissza, a püs -
pök ellátogatott a II. osztályba.

- Fiacskám, meg tudod mondani nekem, hogy ki
bérmált meg téged? - kérdezte a püspök.

- Dr. Bornemissza püspök úr - válaszolt büszkén 
a nebuló.

A kedélyes püspök úr mosolyogva fogadta el ke -
resztelését.

Az V. osztály elvégzése után Janika otthon faze -
kasinasként dolgozott. Mesterét, a világ dolgai i ránt
érdeklődő, újságokat rendszeresen járató, 57 éves
édesapját 1917-ben kísérte utolsó útjára. Ugyan ab -
ban az évben nővérének segített a sekrestyési te en -
dőkben.

1918 elején besorozták. 18. születésnapját egy 
Varsó melletti erdőben ünnepelte. Hazaérkezése u -
tán oltárhoz vezette Javorek Annát, akivel 40 évig
élt szeretetben. Imrét, a bányászfiukat 21 éves ko rá -
ban ragadta el a halál. Lányuk, férje halála után, e -
gyedül nevelte három gyerekét.

1936-ban fél évig a nagybányai jár ványkór ház -
ban kezelték, mert a cserép égetésekor keletkezett gáz
mérgezést okozott a szervezetében. 1937-ben hosszú
vívódás után úgy döntött, hogy abbahagyja azt a mes -
terséget, amelyet a Lőrincz család több mint két év -
századon át űzött.

Ezután templomszolgaként kereste kenyerét. 1944-
 től a néptanácstól kapott alacsony fizetést mint éj sza -
kai telefonszolgálatos.

- Sokszor úgy érzem, hogy itt a vég... De ne csak
a bajok jussanak az eszünkbe, emlékezzünk a szép
napokra is - tanácsolja egyik, az életpályáját megö -
rökítő füzetében.

Élete végéig lelke mélyén a világra önfeledten rá -
csodálkozó gyerek maradt. Nincs már sok hátra, jön 
az örök pihenés... Érdemes volt élni? Bár sok lelki
megrázkódtatás, testi baj sújtott, értékelem az élet
ap ró örömeit - írta 1975-ben április első napjaiban.

Lőrincz Jánost 1975. július 5-én szólította ma gá -
hoz az Úr.

Írásait 28 füzetben, témakörök szerint állította
össze. Ezekből Hit ter Ferenc, aki a népi költő élet -
pá lyáját is felvázolta, a Felsőbányai arckép csarnok -
ban több vers et, visszaemlékezést tett közzé, Máriás
József pedig a Felsőbányai Kalauz céhhagyo má nyok -
kal foglalkozó fejezetében több részletet idéz Lő rincz
János vándorkönyvéből, amelyet Lőrincz János őr -
zött meg.

Köszönet a szülővárosához ragaszkodó és annak 
történetét alaposan ismerő Brezovszki Györgynek,
Lőrincz János unokájának, aki szívesen kölcsönözte 
nekem a 28 füzetet.

Lőrincz János soha nem állította azt, hogy ver sei,
visszaemlékezései szépirodalmi, művészi alkotások. 
Ha nagybányai gimnáziumban tanulhatott volna,
mag yartanára kibontakoztathatta volna tehetségét.

Stílusa, ízlése a nép-nemzeti irányzathoz kötötte. 
Verseinek rímjei, ritmusai a népköltészetre emlé kez -
tetnek. Bensőséges, személyes élményekből is táp lál -
kozó verseinek gyakori témái az egyszerű, becsü le tes
emberek békés családi élete, az elesetekkel, a nél kü -

lözőkkel való együttérzés, a szülőföld tájainak a szép -
sége. Prózai írásait, visszaemlékezéseit az élőbe széd
közvetlensége jellemzi. Ezek egy hatalmas adattárat 
képeznek, és dokumentum értékük vitathatatlan.

Ebben az évben több cikkemben idézek a füze tek -
ből. Remélem, hogy így a fiatalokban is felkeltem az 
érdeklődést városuk múltjának, elődeik életének a
megismerése iránt.

Cikksorozatom első részében a 22. füzetből vá lo -
gatok ki olyan adomákat, amelyeket Lőrincz János
hallott, illetve Vagányi Kálmán igazgató tanító tett
közzé a Felsőbányai Hírlapban.

*
 Tanító: Hogy hívnak, kisfiam?
Gyerek: Hát Jóskának.
Tanító: De milyen Jóskának?
Gyerek: Nem tom,biz en.
Tanító: Hát apádat hogy hívják?
Gyerek: Úgy hívják, hogy jöjjön csak kend, Ist ván

bácsi!
**

Patikába ment golyvacseppért a gyerek.
- Mi lesz belőled, ha megnősz? - kérdi a pati kus.
- Azt mondta az édesapám, hogy bead a berg sul -

ba (bányaiskolába), ha jól tanulok.
- És ha nem tanulsz jól?
- Akkor bead a városházára írnoknak.

***
Felsőbányán a régi időkben gyakran léptek szín -

padra helyi műkedvelők. Egy fiatal írnok, M. Pista
minden áron a dicsőségben akart sütkérezni. Addig
kunyerált, amíg egy inas rövid szerepét kiosztották
ne ki.

A kezdők betegsége, a lámpaláz őt is hatalmába
kerítette, amikor kilépett a színpadra.

- Nagyságos úr, jelentem alássan, az előszo bá -
ban egy lefátyolozott hölgy várakozik - súgta a súgó 
a zavarba jött komédiásnak.

- Nagyságos úr, jelentem, hogy az előszobában 
egy fájdalmas nő vákarozik - mondta szerepe el tor -
zí tott szövegét a műkedvelő színész. (Boczor József)

„2014 - a külhoni mag yar felsősök éve”

Gyermeknap, természetjárás,
tánc és hagyományőrzés

Szinérváralján, kicsit másképp
(BÚSz-beszámoló) Nemrég rendhagyó programsorozatot kez de -

ményeztek a szinérváraljai mag yar tagozatú iskola óvónői és ta ní -
tónői, név szerint Tepfenhárdt Ágota projektvezető és együtt mű kö -
dő partnerei, Szilágyi Éva tanítónő és Pop Mónika óvónő. A négy
programpontból álló sorozat a Bethlen Gábor Alap támo gatásá val
valósul(t) meg, a „2014 - a külhoni mag yar felsősök éve” elne ve zé -
sű pro gram keretében.

Az említett pro gram célja a non-for -
mális pedagógiai módszerek alkal ma zá -
sának elősegítése. Ennek meg valósí tá -
sát a „2014 - a külhoni mag yar fel ső -
sök éve” pro gram keretében – a „2012 - a
külhoni mag yar óvodák éve” és a „2013
- a külhoni mag yar kisiskolások éve”
programok folytatásaként – külhoni ma -

gyar óvoda- és iskolapedagógusok e gyütt -
működésével szervezik meg, óvo dá sok,
iskolások, szülők, nagyszülők bevo ná -
sá val.

A programsorozat négy külön idő -
pontban megszervezett prog rampont ból
áll, melyek közül kettő a közelmúlban
zajlott le.

Az első rendezvényre Gyermek na -
pon került sor, amikor az óvodások, kis -
iskolások szüleikkel, nagyszüleikkel e -
gyütt vehettek részt a játékokban, ve tél -
kedőkben, a felhőtlen szórakozást kí -
náló tevékenységekben.

A programsorozat második pont já -
nak a „Ne bántsd a fát, hisz ő is érez!”
címet adták a szervezők. Ennek ke re té -
ben egy bográcsolással egybekötött ki -
rándulást szerveztek a Szinérbe, ahová
szép számban kísérték el a gyerekeket
szülők is. A múlt szombaton, a ter mé -
szet lágy ölén lezajlott esemény célja –
a közösségépítés mellett – a gyerekek is -
mereteinek a gazdagítása, a ter mészet
kincseivel szembeni felelős magatartás 
kialakítása volt.

Mit mondjak, a játékok, vetél ke dők,
ismeretgyarapító és környezet véde lem -
mel kapcsolatos események hevében ma -
gam is visszavedlettem gyermekké, s
bizony nehezen sikerült visszai rányul -
nom a mindennapok szürke felnőtt vi lá -
gába. A legjobbnak ebben a prog ram -
pontban azt tartom, hogy a gyerekek meg -
tapasztalhatták a természet közelségét,
és láthatták, hogy a természetben sok -

szor érdekesebb játékokat fedezhetünk 
fel, mint mondjuk a legflancosabb plá -
zai játszóházban. Az ilyen és ehhez ha -
sonló programokat rendszeresíteni kel -
lene oktatási intézményeinkben, hogy
a felnövekvő generáció testi-lelki el sor -
vadását, eltunyulását elkerüljük.

Ez zajlott le eddig a programsorozat 
keretében, a továbbiakban pedig szep -
temberben és októberben kerül sor a har -
madik, decemberben pedig a negyedik
eseményre. A harmadik programpont
elnevezése: „Táncra, babám!”, mely nek
keretében táncolni oktatják a gyereke -
ket, a szülők és a hozzátartozók bevo -
ná sával. A Tímár-módszert alkal maz va,
szatmári csárdást és népi gyer mek já té -
kokat tanítanak majd meg a részt ve vők -
nek. A programpont célja: megis mer tet -
ni a gyerekekkel a népzene, a néptánc
szépségeit.

Az utolsó, 16 napra kiterjedő prog -
ram pontra no vem ber 27-e és de cem ber 
18-a kö zött kerül sor, és a karácsonyi
ünnepkörrel kapcsolatos eseményeket
ö leli át, s szintén szülők, hozzátartozók 
bevonásával valósul meg.

Tamási At tila
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Gyülekezeti napot
tartottak Apahegyen

(BÚSz-tudósítás) Immár negyedik alkalommal szerveztek Apa -
hegyen gyülekezeti napot, a helység bölcsőjének számító domb ol -
dal ban. Ott, ahol az egykori településre ma már csak a jobb időket
is megért iskolaépület emlékeztet. Ez az épület nem véletlenül áll még
mindig, üzenetet ment át a ma embere számára, mely üzenet akár így
is hangozhatna: őseitek törvénye szerint éljetek és cselekedjetek, ő -
rizzétek meg hiteteket, anyanyelveteket, hintsétek el a remény mag -
vait az utánatok jövők szívében!

Nem véletlenül választották az apa -
hegyi reformátusok azt a helyet a gyü -
lekezeti nap helyszínéült. Az egykori is -
kola közelében állt egykoron a temp -
lom is, melynek „testét” és minden bi -
zonnyal lelkét is az új templom épí té sé -
nek oltárán áldozták fel. Nem volt hiá -
bavaló ez az áldozat, hiszen ma egy szép,
nemrég új arculatot kapott istenházát tud -
hatnak magukénak a hívek.

Persze, a dolgok nem ilyen egy sze rű -
ek, a csodák nem történnek meg ma guk -
tól. Csoda csak ott történik, ahol van hit,
és van tenniakarás. Ez a kis közösség is 
talán már rég elsorvadt volna, ha a gond -
viselés nem vezérel oda egy olyan fia tal
lelkész házaspárt, mint Bogya Árpád
és felesége, Gizella asszony, akiket nem
kell hosszasan jellemeznem ahhoz, hogy
képet alkothassanak róluk. Elég csu pán
annyit elárulnom erről a példás csa lád -
ról, hogy éppen harmadik gyer me kü ket
várják, s enyhe túlzással azt is mond hat -
nám: alig ért véget a rendezvény (ami -
nek a szervezéséből mellesleg Gizella
asszony teljes mértékben kivette a ré -
szét, fogadván a vendégeket, gon dos kod -
ván arról, hogy mindenki jól érezze ma -
gát stb. stb.), máris indultak a kór ház -
ba, hogy a kilenc hónapos reményteli
várakozásuk gyermekáldásban tel jesed -
jék ki. Az is meglehet, hogy mire e so -

rokat olvassák, a Bogya család már nem
négy, hanem öt tagú lesz.

A hagyományokhoz hűen, az ese -
mé nyen szép számban megjelentek e -
lőbb egy szabadtéri, ahogy Bogya Ár -
pád fogalmazott, az Isten temp lomá ban
megtartott istentiszteleten vehettek részt. 
A tiszteletes a gyülekezeti nap fő cél ja -
ként a közösségre való emlékezést je -
lölte meg, egyszersmind arra buzdítva
a jelenlévőket, hogy soha ne csüg ged -
jenek el, ne veszítsék el a hitüket, a re -
ményt, s engedjék Istent, hogy rajtuk,
cselekedeteiken keresztül meg mutat koz -
zék. Bár a szórakozás, a kikap cso ló dás,
a játék is fontos része a programnak, e
nap alkalmával elsősorban a gyö ke rek -
hez való ragaszkodásra, a belső meg -
tisztulásra, az emberközi kapcsolatok
á polására, a pici, de életerős apahegyi
közösség összekovácsolására kell he -
lyezni a hangsúlyt – összegezhetném
kissé erőltetett zanzásítással mindazt,
a mit a tiszteletes mondott.

Az istentisztelet végén a dísz ven dég -
ként jelen lévő dr. Bónis István par la -
menti képviselő tevékenységét mél tat -
va, Bogya Árpád elmondta: a kép vi se -
lő azon kevés politikusok közé tar to zik,
akik nem csak kampány során járják a
vidéket, hanem két választás között is
szeretnek jelen lenni választóik köré ben, 
meghallgatni azok panaszát, és lehe tő -
ségükhöz mérten segíteni is. Így sike -
rült például, képviselői közbenjárásra,
pénzt szerezni a templomfelújításhoz és
a parókia épületének a korszerű sítésé -
hez is.

Dr. Bónis István az esemény által ki -
váltott kellemes meglepetés mámo rá -
ban, jól látható megilletődéssel, sze mé -
lyes hangvételben beszélt a rendkívül
életképes és törekvő apahegyi mag yar
közösséghez, külön méltatva a szel le -
mi vezető lelkész házaspár áldásos te -
vékenységét.

Azt sem hagyhatom ki e rövid tu dó -
sításból, hogy Kató Margit nyugdíjas
tanítónő a gyülekezet nevében felkö -
szöntötte az éppen aznap szüle tésnap -
ját ünneplő Bogya Gizellát.

Közben a hatalmas bográcsokban,

jobban mondva kondérokban – a szor -
gos szakácsnőknek köszönhetően – meg -
főtt az illatok alapján ízletesnek ígér ke -
ző ebéd. Mielőtt azonban asztalhoz ül -
tünk, megtekintettünk egy igencsak el -
gondolkodtató pantomimjelenetet, a fia -
talok előadásában. El kell mondanom,
nagyon ügyesek voltak!

A továbbiakban a játéké, a felhőtlen 
szórakozásé volt a főszerep. Bárki ki -
próbálhatta magát a különféle vetél ke -
dők, megmérettetések során, így derült 
ki például az, hogy ki a legügyesebb
asszony, a legerősebb férfi, vagy ép pen
a legösszehangoltabb házaspár. Ü gyes -
ségi, erőnléti játékok, tréfás, vagy ép -
pen ijesztő vetélkedőkkel szórakoz tat -
ták az egybegyűlteket, illetve szóra koz -
tak az egybegyűltek. A végén díjakat is 

osztottak, igen ötletes, fából készült em -
lékér mék és cukorkák, édességek for má -
jában.

Mit lehet minderre mondani, túl a -
zon, hogy gratulálunk a szervezőknek? 
Csak azt: jövőre, veletek, ugyanitt!

Tamási At tila

Péter Károly jegyzete:

A rend
A rend a lelke mindennek! Ezt szin -

te mindenki tudja, és mégis - a leg -
töb ben - halogatjuk a rendrakást. Ha -
logatjuk, mert a rend nem épült be lénk,
nincs bennünk. Első sorban nincs rend
a fejünkben, és nem volt rend a há -
zunk ban sem, amikor kicsik voltunk.

A rend rendezettséget, rendezett
viszonyokat jelent. A rendet meg le -
het ta nulni éppen úgy, mint az írást, 
olvasást. A tanulást otthon kell el kez -
deni. Há rom dologra kell leginkább 
figyelni: amit ma megtehetsz, ne ha -
laszd hol nap ra; mindennek legyen
meg a helye és ideje; a rendet meg
kell őrizni, a tör vényt betartani.

Rendet csak rendes emberektől ta -
nulhatunk. A jó példa követése nagy 
se gít ségünkre lehet a tanulásban. Jó 
példával szolgálhat a szülő, a na gyobb
test vér, a tanító, a szomszéd, de or -
szágunk vezetői is.

A törvényt - amiről fentebb emlí -
tést tettem - azért hoztuk létre, hogy
rend szerezzük a káoszt, amit a rend-
 szertelen viselkedéseinkkel, érzel me -
inkkel  o koztunk. Ha nem tartjuk be,
akkor törvényszerű, hogy ha lopok, en -
gem is meg lopnak, ha nem szeretek
engem sem szeretnek, ha hazudok ne -
kem is hazud nak. Törvényszerű: ha
uszítom az embereket egymással szem -
ben, akkor nem találok nyugalmat
és biztonságot, és elítélnek engem is 
mások.

A rend-től egy hangzóban külön -
bözik a csend szó. A rend mindig a
csend ben gyökerezik. Legyen hát egy
kicsi csend, és valósítsuk meg an nak
rendjét magunkban és világunkban. 
Ennyi lenne a feladat, ami nem is o -
lyan nehéz. Először házunkban, az -
tán hazánkban is!

Dr. Bónis István parlamenti képviselő és Bogya Árpád lelkipásztor

Csak a ra dar meg ne fogjon...

A vízzel teli lufi nem mindig bírta
ilyen jól a megpróbáltatásokat.

Pantomimesek
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-  Hogyan lehet felismerni a focistákat?
- Négy árnyékuk van.

***

Két sző ke beszélget meccs közben:
- Miért van nálad állandóan a focicsapat fény ké -

pe?
- Miért ne? Nálad nincs kép a gyereked apjáról?

***
Kovács kérdezi a haverját:
- Figyelj, te miért sántítasz?
- Semmiség, egy szimpla focibaleset!
- Nem is tudtam, hogy szoktál focizni.
- Nem is. Csak tegnap kikapott a válogatott, és

mér gemben belerúgtam a tévébe.

***
Focimeccs közvetítése közben hangzott el a tu dó -

sító szájából:
- Ajjaj... Ez már a negyedik sárga a kínaiaknál...

***
Általános iskolások fociznak a szomszéd iskola csa -

patával. A félidőben odahívja az edző magához az
egyik játékost:

- Fiam, ugye tudod, hogy ez egy játék?
- Igen - feleli csodálkozva a srác.
- És azt is tudod, hogy ha szabálytalankodnak ve -

lünk, vagy egyszerűen csak az ellenfélnél van a lab -
da, nem szabad a bírót átkozni és szidni az anyját?

- Igen.
- Akkor most menj oda az édesapádhoz, és légy

szíves, magyarázd el neki!

***
Saddam Hussein kivégzése van, bekötött szem mel,

egy fél cigarettával áll a kivégzőosztag előtt. Meg -
szólal az ítéletvégrehajtó:

- Saddam Hussein! Eljött az ideje, most még van
egy utolsó kívánsága!

Saddam:
- Azt szeretném, hogy egy mag yar focista lőjön!

***
Két focista beszélget.
- Szerinted kik a legszolidabb szurkolók a vilá gon?
- Egyértelműen a skótok... Ők semmit nem dob -

nának be a pályára.

***
A skót nagyon meg akar nézni egy focimeccset,

de nem akar taxira költeni, ezért végig fut a 20 km-re
levő stadionig. Mikor hazaér, kérdezi a szomszédja:

- Na, milyen volt a meccs?
- Azt nem tudom, mert mire odaértem, már nem

volt erőm átmászni a kerítésen.

***
Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén új -

sá golja:
- Képzeld, papa, két gólt is rúgtam!
- Nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény?
- 1:1.

***
- Azt mondta a feleségem, hogy kér egy drága

bundát születésnapjára.
- És?
- Kiírtam neki dvd-re a tavalyi Siófok-ZTE mecs -

cset...
***

Habs burg Ottó szokásos délutáni pihenőjét tölti.
Épp szundikál, amikor legbizalmasabb komornyikja
lép be hozzá, s óvatosan felébreszti:

- Felség! Most kezdődik az osztrák-mag yar foci -
meccs. Felkapcsoljam a TV-t?

Erre Ottó félálomban:
- És ki el len játszunk?

***
Kvíz a televízióban: 
- Tehát, ön mindent tud a fociról? 
- Igen. 
- Jól van. Akkor árulja el nekünk, hány lyuk van

a hálón?
***

Károly nagy fociszurkoló. Késő éjjelig a tévé előtt
ült, és a meccset nézte. Reggel a felesége meg kér -
dezte:

- Hogy végződött a meccs?
- 0:0
- És az első félidő?

***
Két barát focimeccset néz. Kimegy az egyik pár

percre a mosdóba, majd amikor visszaér, azt kérdezi
a másiktól: 

- Na, történt valami?
- Aha, lőttek 3 gólt.
- 3 gólt 1 perc alatt?
- Aha.
- Na és ki ?
- Egyet Kovács, kettőt meg Re play.

***
- Figyelj, hamarosan új szavakat tanulunk! - mond -

ja Móricka az öccsének.
- Miért?
- Apu focimeccset akar nézni, de rossz a tévé.

***

Fociznak a legyek, amikor egyikőjükre rájön a szük -
ség, és kime gy vécére. Mikor visszajön látja, hogy az 
összes légy a földön fetreng. 

- Veletek meg mi történt ?
- Valaki lefújta a meccset.

*** 
Bizonyítványosztás. A futballista fia boldogan me -

séli apjának:
- Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik osz -

tállyal egy évvel meghosszabbították!

***
- Ha kiderül, hogy rövidlátó vagyok, akkor vége

a futballkarrieremnek - mondja a csatár a szemész nek.
- Már hogy volna vége? Elfelejtette, hogy a fut -

ball hoz szükség van játékvezetőkre is?

Az alábbi idézetek külföldi futball -
köz vetítéseken hangzottak el:

1. Liv er pool, Ipswich 2:0. Ha az eredmény nem
változik a meccs végéig, azt hiszem, a Liver pool -
nak komoly esélye van a győzelemre.

2. Bármeddig képes megtartani a labdát, de
most túl sokáig tartotta magánál.

3. Most hiányzik belőlük a képesség, hogy túl -
szárnyalják az előző, 100%-os rekordjukat.

4. A meccs utolsó rúgásaként egy gólt fejelt.
5. Egy csodálatos, színes kaleidoszkópot lát ha -

tunk: majdnem az összes brazil sárga mezt visel.
6. Ha bemegy, biztos gól lett volna.
7. Howard Wilkinson csapatkapitány nincs ma

itt, ami azt sugallja, hogy máshol van.
8. Én hiszek abban, hogy ha az egyik csapat sze -

rez egy gólt, akkor a másiknak kettőt kell lőnie a
győzelemhez.

9. Ha az egyik csapat korán lő gólt, korai ve -
ze téshez jut.

10. Megszámlálhatatlan átadással hozták fel
a labdát, egész pontosan nyolccal.

A klímaváltozás hatásait többé nem 
lehet figyelmen kívül hagyni!

Fuss,
focilabda,

fuss!
Bántani

akar!
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Mit akarnak a székelyek?
Ilyen lesz Székelyföld autonómiája

Erdélyt és Székelyföldet nem az etnikai
dominanciának, hanem az etnikai méltányosságnak 

és együttműködésnek kell jellemeznie

Az erdélyi mag yar közélet egyik leg meghatározóbb, legforróbb
témája Szé kelyföld autonómiája. Mindenki vi szo nyul hozzá vala ho -
gyan, és noha tény az, hogy ez egy olyan széles körben is mert kér dés,
melynek stabil társadalmi tömegbázisa van, mellyel kap cso latosan
létezik egy széleskörű társadalmi konszenzus, vannak még, akik nem
értik eléggé pontosan, hogy a gyakorlatban mit je lent majd a XXI.
századi székely autonómia.

Ezért fontosnak tartjuk, hogy Szé -
kelyföld autonómiájáról ne elvont mó -
don, fennkölt terminusokban beszél jünk,
hanem annak a gyakorlati vonzataira
világítsunk rá, és azt vizsgáljuk meg,
hogy hogyan, milyen mértékben javul
a Székelyföldön élő emberek élete és
életminősége a régió önrendel kezé sé -
nek megvalósulása következtében.

Amikor Székelyföld autonó miájá ról
beszélünk, négy dologról beszé lünk.

Elsősorban arról, hogy az auto nó -
mia egyik legerőteljesebb komponense 
az, hogy a román mellett a mag yar is
hi vatalos nyelve lesz a régiónak. Ez
azért fontos, mert végre mindenki az a -
nyanyelvén érvényesülhet, hivatalo san.
Megszűnik majd az a jogi össze vissza -
ság, mely olyan sok nyelvi jogi komp -
likációt, visszaélést és bonyodalmat o -
koz, és megszűnik az a jelenleg fenn ál -
ló, áldatlan helyzet, hogy Románia hi á -
ba ratifikált egy sor nemzetközi egyez -
ményt, mely az anyanyelvhasználatot
biztosítja, a gyakorlatban a hivatalos a -
nyanyelvhasználat mégsem működik.
Az első nyelvi jogokat tizenhat éve si ke -
rült törvénybe foglalni, azonban ennyi
idő sem volt elég ahhoz, hogy ezek a
gyakorlatba is átkerüljenek. A hiva ta -
los mag yar nyelvhasználat Székely föl -
dön az állami intézményekben a mai
napig eshetőleges, szórványos és egyén -
függő. A magyarnak a román mellett
hivatalossá tétele egyben azt is jelenti
majd, hogy végre elfogadott és meg -
szo kott lesz az, hogy a mag yar nyelvet
hivatalos ügyek intézése alkalmával is
magától értetődően használhatjuk. Ma
például nyelvi jogok tekintetében az i -
gazságszolgáltatásban rosszabb a hely -
zet, mint volt a diktatúra idején. Akkor
a tanúknak és a feleknek szabad volt pe -
res eljárások alatt a bíróval és az ügy -
vé dekkel közvetlenül magyarul be szél -
niük, ez ma csak tolmács útján lehet sé -
ges. A mag yar hivatalos regionális nyelv
válasz ezekre a hiányosságokra, kihí -
vá sokra és nem utolsósorban erősíti a

székelyföldi közösség nyelvi tudatos sá -
gát is, amire egy kisebbségben élő nép -
cso portnak hosszú távon igencsak nagy
szüksége van.

Az autonómia ugyanakkor azt is je -
lenti, hogy a külügy és a hadügy ki -
vé telével az összes kormányzati kom -
petencia a régióhoz kerül. Vagyis tar -
to mányi szinten döntenek a helyi kér -
désekről minden más ügyben. Ez azt
eredményezi majd, hogy a döntések e -
gé szen közel kerülnek a helyi embe rek -
hez, és ennek eredményeképpen sok kal
hatékonyabbá válik az egész döntés ho -
zó folyamat. Magyarán, nem Bukarest
pillanatnyi politikai érdekei határoz zák
meg majd azt, hogy épül-e autópálya
Székelyföldön, hanem az, hogy a helyi
embereknek van-e erre szüksége vagy
nincs. A helyben befizetett adókat hely -
ben használják fel, és annak csak öt szá -
zaléka kerül az államhoz. Az összes he -
lyi cég helyben fizet adót, így például
azok a nagy cégek is, melyek rendes kö -
rülmények között mindannyian Buka -
rest költségvetését gazdagítanák. A ré -
gió ásványi és altalajkincseinek a kiter -
melési és koncessziós joga is a tarto -
mányt illetné. Amellett, hogy például
Ro mánia ásványvízkészletének szinte
negyven százaléka Székelyföldön van, 
nincsen az rendben, hogy a helyiek még -
sem részesülnek szinte semmilyen mó -
don ennek a gazdasági hozadékából.

Akik esetleg Székelyföld elszegé nye -
dése miatt aggódnának az autonómia
be vezetése esetén, azokat szeretnénk
megnyugtatni, hogy a székelyföldi me -
gyék erős középmezőnyben vannak és
az államkasszába szinte harminc szá za -
lékkal többet fizetnek be, mint a meny -
nyit visszakapnak. Ugyanakkor, mivel
nem jött létre a Székelyföldi fejlesztési 
régió, a székelyföldi megyék a 2014-
 2020-as uniós költségvetési időszak ban
600 millió eurót veszítenek. Ez a pénz
is a miénk lehetne, ha megalakulna az
autonóm tartomány területével egybe -
eső fejlesztési régió. Ugyanakkor arra

is felhívnánk a figyelmet, hogy or szá -
gos szinten Székelyföldön van a leg több
megtakarítás. A mintegy egy milliárd e -
urónyi lakossági megtakarítás azt je -
lenti, hogy a székelyföldi emberek nem
hitelből élnek, hanem a keresetükből.
Nem elhanyagolható tény, hogy megta -
karításaik aránya ötszöröse az orszá gos
átlagnak. Székelyföld autonómiájának
megvalósulása esetén tehát nem elsze -
gényednénk, hanem végre valósággá
válna az, hogy aki többet dolgozik, az
jobban is él.

A harmadik fontos kérdés, mely Szé -
kelyföld autonómiájához tartozik, az et -
nikai arányosság kérdése. Kovászna
megyében ötven bíróból csak öt mag yar.
Ötven ügyészből csak kettő mag yar, és 
a rendőrség kötelékében szolgálók 95%-
 os túlnyomó többségben román nem ze -
tiségűek, akik nagyon kevés kivétellel
egyáltalán nem is beszélik a mag yar
nyelvet. Hargita megyében csak alig va -
lamivel jobb a helyzet. Fontos, hogy
minden intézményben érvényesüljön az
etnikai arányosság, mert nem lehet igaz -
ságos és kiegyensúlyozott az a társa da -
lom, ahol a belügyhöz, igazság ügy höz,
rendőrséghez kötődő állami intéz mény -

vezetők mind románok, és a helyi ön kor -
mányzatban dolgozók mind ma gya rok.

És a negyedik, az autonómiához szer -
vesen kapcsolódó kérdés a székely föl -
di románok jogainak a kérdésköre.
Fontos, hogy világosan beszéljünk e te -
kintetben, fontos hogy a székelyföldi
románok azt érezzék, hogy az auto nó -
mia számukra is ugyanolyan kedvező
lehetőségeket biztosít Székelyföld la -
ko saiként, mint a magyarok számára.
Ezért a székelyföldi románok jogait ga -
rantálni kell Székelyföld területén. A
román közösség számára teljes körű kul -
turális autonómiát kell biztosítani, ami
garanciaként működik arra nézve, hogy
nem kell félniük attól, hogy nyelvi és
kulturális jogaik a legkisebb mérték ben
is csorbulnak. Kulturális autonó miát
kell biztosítani egyébként a Székely -
földön kívül élő erdélyi magyaroknak
is, hiszen Erdélyt és Székelyföldet nem 
az etnikai dominanciának, hanem az et -
nikai méltányosságnak és együttmű kö -
désnek kell jellemeznie.

Ezt akarják a székelyek, és ilyen
lesz Székelyföld autonómiája.

Transindex.ro – Antal Árpád,
Tamás Sándor és Tánczos Barna

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!

10 tény a labdarúgó világbajnokságokról
1. A világbajnokságok történe té -

nek első gólját a francia Lucien Lau -
rent szerezte 1930. július 13-án.

2. Egyedül Brazília vett részt az ösz -
szes (19) labdarúgó- világbajnok sá gon.

3. A dél-amerikai ország váloga -
tott ja diadalmaskodott a legtöbbször,
öt alkalommal, őket Olaszország kö -
veti négy elsőséggel. A brazilok és a
Squadra Azzurra mellett hat nemzet
tudott vb-t nyerni: Argentína, Uru gu -
ay, Franciaország, Németország (NSzK),
Anglia és legutóbb Spanyolország.

4. Az 1930-as uruguayi torna fi ná -
léja előtt a rendőrség összesen 1600
fegyvert foglalt le a stadionban.

5. Minden idők egyik legnagyobb
olasz játékosa, Guseppe „Peppino”
Meazza pályafutásának egyik legem -
lé kezetesebb pillanata az volt, ami kor
az 1938-as vébén a Brazília el len meg -
ítélt 11-es előtt lecsúszott a nadrágja.
Meazzát ez sem zavarta: egyik kezé -
vel nadrágját tartva bevarrta az eseten 
jót derülő kapus mellett a labdát.

6. Bár In dia kvalifikálta magát az
1950-es futball vb-re, az ország végül 
visszalépett a küzdelmektől, miután
több kérdésben nem tudott meg egyez -
ni a Nemzetközi Labdarúgó-szövet -

séggel. A FIFA például előírta, hogy
minden játékosnak cipőt kell viselnie
a tornán, az indiaiak pedig akkoriban
még mezítláb játszottak.

7. Nagy riadalmat okozott, amikor 
néhány hónappal az 1966-os angliai vb
előtt ellopták a világbajnoki serleget,
a Jules Rimet-kupát. A serleget végül 
egy járókelő és Pick les nevű kutyája
egy régi újságpapírba csomagolva ta -
lálta meg a délkelet-londoni Beul ah Hill
negyedben. Pick les később igazi ce leb
lett, számos filmben és tévéműsorban 
tűnt fel.

8. A Magyarország Sal va dor el len 
aratott 10-1-es győzelme (1982, Spa -
nyolország) a futball-világbajnoksá -
gok történetének legnagyobb arányú
sikere és az egyetlen, amikor két szám -
jegyű eredmény született.

9. Pelé a világbajnokságok törté -
ne tének egyetlen olyan játékosa, aki
háromszoros vb-győztesnek mondhat -
ja magát. A brazil csillag ezenkívül
számos rekordot tart.

10. Az egy mérkőzésen szerzett
legtöbb gól Oleg Salenko nevéhez
fűződik: az orosz gólvágó 5 találattal
szomorította Kamerunt az 1994-es a -
merikai vb-n. (mult-kor.hu)



Növelheti a mellrák
kockázatát a vörös hús
A vörös hús fogyasztása össze függ -

het a mellrákkal. Azoknál a nőknél,
akik gyakran esznek hamburgert, stea -
ket és más hasonló fogásokat, kissé
ma gasabb lehet a mellrák kockázata –
derült ki egy új tanulmányból. Azt rég -
óta tudják az orvosok, hogy a vörös
húsban gazdag étrend összefügg a rák
egyes fajtáival, köztük a bél- és a has -
nyálmirigyrákkal. A mellrák kialaku -
lásában játszott szerepéről azonban
nem volt elegendő bizonyíték. A Har -
vard Egyetem kutatói több mint 88
ezer, 26-45 éves nő adatait elemezték.
Ők 1991-ben válaszoltak a kérdésekre. 
A vörös hús fogyasztásának gyakori -
sága a soha vagy havi egy alkalomtól a
napi hat vagy annál is több adagig ter -
jedt. A tanulmány első eredményeit
2006-ban publikálták, és úgy tűnt, 12
év elteltével van összefüggés a vörös
hús és a mellrák között. Az új kutatás
ezt a sejtést támasztja alá hosszabb kö -
vetési idő és a mellrák más típusainak
elemzése után. Húszéves követési idő
után azoknál a nőknél, akik a legtöbb
vörös húst ették, minden ezer főre
plusz 6,8 mellrákos eset fordult elő.
Azt a lehetőséget nem zárták ki a ku ta -
tók, hogy más tényezők magyarázhat -
ják a vörös hús gyakori fogyasztása és
a mellrák közötti látható összefüggést.
A fejlett országokban élő nőknél 12,5
százalék eséllyel alakul ki mellrák. A
tudósok úgy vélik, a vörös hús fehérjéi
felgyorsítják a sejtosztódást és a daga -
nat növekedését. A húskészítmények

nitrátjait már lehetséges rákkeltő anyag -
ként tartják számon. (mti)

Legatyásodva hagyta ott
a Fehér Házat

a Clinton házaspár
A Clinton házaspárnak 12 millió dol -

láros adóssága volt, amikor 2001-ben
kiköltözött a Fehér Házból - mondta el
kedden az ABC televíziónak nyilat -
koz va Hil lary Clinton, aki 2016-os el -
nökválasztási évben versenybe száll -
hat az Egyesült Államok legmagasabb
hivataláért. Clintonék büdzséjét az ren -
dítette meg, hogy ki kellett fizetniük az 
ügyvédeket, akik Bill Clinton elnököt
védték a Lewinsky-ügyben. A volt first
lady, Hil lary Clinton, aki a Hard Choi -
ces (Nehéz választások) könyvével
kap csolatban nyilatkozott, családjának 
megrendült anyagi helyzetével kap -
csolatban hangsúlyozta, hogy neki is
“ugyanolyan problémákkal” kellett szem -
benéznie, mint “sok más embernek”. A 
politikus kijelentette, hogy a talpra ál -
lás Bill Clintonnak köszönhető, aki “ke -
ményen dolgozott”, miközben ő, az ame -
rikai szenátus tagjaként nem tehetett
sokat. Noha a 12 millió dolláros adós -
sággal kapcsolatos kijelentése sajtóér -

te sülések szerint helytálló lehet, Hil -
lary Clinton azonnal támadások ke -
reszt tüzébe került. Az Amer ica Ris ing
című republikánus weboldal például
rá mutatott, hogy a Fehér Házból tör -
tént kiköltözésük után a New York ál -
lambeli Chappaquában és a Washing -
ton ban vásárolt két házuk összértéke
elérte a 4,5 millió dollárt. Clintonékat a 

nyilvános szereplésekért kapott több
százezer dolláros tarifa segítette ki a
gö dörből. Ez utóbbi egyébként nem
szo katlan a Fehér Ház volt lakóinak
körében. Bill Clinton a CNN szerint
exelnökként 106 millió dollárt keresett
az előadásaival. Egyedül 2012-ben 17
millió dollárt kapott. A volt külügy mi -
niszter, aki egyébként nem egyszer té -
rítésmentesen is felszólalt, az előadá -
saival 5 millió dollárt keresett azóta,
hogy másfél évvel ezelőtt távozott az
amerikai diplomáciai tárca éléről. Saj -
tó értesülések szerint Bill Clinton 750
ezer dollárt, Hil lary Clinton pedig 200
ezer dollárt kér egy-egy beszédéért. A
volt first lady a könyvbemutató kam -
pányának keretében is nyilatkozott az
ABC-nek és ebben szót ejtett Monica
Lewinskynek a Van ity Fair magazin -
ban májusban megjelent esszéjéről is.
Úgy fogalmazott, hogy Lewinskynek
jogában áll írni az egykori fehér házi
kalandjáról, mert minden amerikai úgy 
fejezi ki magát, ahogyan csak akarja,
de ő ezen személy szerint nem sokat
gondolkodott és továbblépett az ügyön.
Reményének adott hangot, hogy férjé -
nek volt szeretője - akinek a jókíván -
ságait küldte - úgy tudja majd alakítani
életét, hogy “tartalmat és kielégülést”
találjon benne. A külpolitikáról szólva
elismerte ugyan, hogy az iráni atom -
programról való megállapodásnak cse -
kély az esélye, ám úgy vélte, hogy az
Egyesült Államok Teherán viszonyla -
tá ban jobb helyzetben van, mint ami -
lyet az előző kormánytól örökölt. Clin -
ton ismételten magára vállalta a fele -
lős séget a bengázi amerikai képviselet
elleni, négy halálos áldozattal járó ter -
rortámadás ügyében, ugyanakkor le -
szö gezte, hogy nem ő hozta meg az ob -
jektum biztonságával kapcsolatos dön -
téseket. Úgy vélte, hogy a kongresz -
szusnak az ügy folyamatos újrabon co -
lása helyett fontosabb világpolitikai
ügyekkel kellene foglalkoznia. Mint
mondta, mindent megadna azért, ha az
egészet meg nem történtté lehetne ten -
ni. Clinton úgy ítélte meg, hogy egyet -
len külügyminiszter sem képes “kikü -
szöbölni az összes fenyegetést, az ösz -
szes veszélyt”. Hil lary Clinton a na -
pok ban elkezdett könyvbemutató or -
szág járását a sajtóban és elemzői kö -
rökben sokan az elnökválasztási kam -

pány előkészítésének tartják. Az ame -
ri kai médiában egyébként arra is kitér -
tek, hogy 1983-ban Cyrus Vance volt
amerikai külügyminiszter is Hard Choi -
ces címmel jelentetett meg memoárt,
de ugyanez a címe egy 1987-es por nó -
filmnek is. Clinton második emlék ira -
tát első kiadásban egymillió példány -
ban jelentette meg a CBS tulajdonában 
lévő Si mon & Schuster kiadó. (mti)

Nemsokára jöhet
a Lyme-kór elleni

védőoltás
Egyedülálló vakcinát fejlesztettek

ki a Lyme-kór el len cseh tudósok. A
betegség el len eddig nem volt ilyen
védelem. Az új oltóanyag azonban
egerekben és kutyákban elindította a

megfelelő antitestek képződését. A tu -
dósok a dél-morvaországi Bioveta
gyógy szergyárral működnek együtt.
Az ivanovicei székhelyű cég az állat -
gyógyászati piacra akarja először be -
ve zetni a vakcinát. Ezután tovább sze -
retnének lépni, hogy az emberi védő -
oltást is kifejlesszék – mondta Mi lan
Raska, az Olmützi Egyetem Immu no -
lógiai Intézetének kutatója. Az állati és 
emberi vakcina négy-hat éven belül
kerülhet forgalomba – tette hozzá. Az
oltás a betegség továbbterjedését aka -
dályozza meg. Kutyákon végzett tesz -
tekkel bizonyították, hogy hatásosan
véd a fertőzéstől – közölte Libor Bitt -
ner, a Bioveta vezetője. Egyelőre ugyan -
akkor nem lehet kijelenteni, hogy
minden teszt sikeres – tette hozzá. A
fejlesztésben részt vettek a brnói Állat -
orvos-tudományi Intézet, a prágai szék -
helyű Szerves Kémiai és Biokémiai
Intézet, illetve az Olmützi Egyetem
kutatói. (mti via hvg)

Az asszonyokról
VÍZSZINTES: 1. Amaz párja. 5.

“Rossz asszonyok kínozzák, ...”
(Wil de). 13. Forgalomból hatóságilag
kivonó. 14. Elemi parány. 15. Helyez,
tesz. 16. Kripton és deutérium. 17. Hi -
vatalosan bizonyít. 19. Bolgár pénz.
20. Tanult tinó! 22. ... Bates; angol
filmszínész. 23. Maró anyaggal kezel.
24. Azután! 25. Védelmez. 27. Nyílvé -
gek! 28. Most a végén! 29. Sziget (fr.).
30. ... Cereteli; grúz költő. 32. Tüzet
éleszt. 34. Amerikai cigarettamárka.
35. Egykori iskolatípus. 37. Szervál.
39. Királyi szék. 40. Eszik a nyáj. 42.
Lószín. 44. Bot. 46. Gyengén termő bú -
zafajta. 48. Néma okos! 50. Moha me -
dán bíró. 51. Toronyiránt. 52. Osztrák,
zambiai és svéd gkj. 54. Isa! 55. Com -
pact Disk (röv.). 56. Két kos! 57. Az
utamba kerültek! 59. Amerikai fizikus

(Clar ence). 61. Bajor művészcsalád.
63. Ételt ízesítő. 65. Ritka női név. 66.
Eukleidész fő műve. 68. Kerület (röv.). 
69. Gadolínium és trícium. 70. Erre
épül a ház. 71. A tetejére taszító.

FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Gyári védjegy. 3.
Fenyves. 4. Beszorul! 5. Negyven rab -
ló babája! 6. Indiai eredetű tan. 7. Szé -
naboglya. 8. Jack Kerouac regénye. 9.
Kambodzsai diktátor volt (Lon). 10.
Teremfalak! 11. Híres római kút. 12.
Ajánl (nép.). 18. Vas, nikkel és alumí -
nium ötvözete. 19. Lakásbejárat! 21.
Móricz Zsigmond regénye. 23. ...
Blom qvist; világbajnok svéd ralizó.
26. Szilaj. 28. Hangot ad, beszédre
emelkedik. 30. A katód párja. 31. Régi
fenyítőeszköz. 32. Svéd, német és spa -
nyol gkj. 33. Csinos, nett. 36. Arrafele! 
37. Öreg. 38. Teremsport. 41. Becézett 
Enikő. 43. Besorol! 45. A tetejére je -
gyez. 47. Durván taszít. 49. Szerény,
ártatlan és szemérmes. 51. Hol land
sajt város. 53. Szabásminta. 55. A len
gerebenezésekor keletkező kóc. 57.
An nak az orrához. 58. Elégedetlen ke -
dik a kutya. 60. A vederben vannak!
61. Forma. 62. Bátorkodó. 64. Eszes.
66. Elnök (röv.). 67. Mon gol uralkodói 
cím volt. 70. Kettő odaesik! 72. Oldalt
több!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Meddig jutottak el a
kalandozó magyarok?

Egy bő ezredévvel ezelőtt, a 9-10. században őseink megítélése
meglehetősen kedvezőtlen volt Nyugat-Európában és a Bizánci Bi ro -
dalomban. Elődeinket rendkívül erőszakos, kegyetlen, ugyan ak kor
jól képzett és felkészült harcosként tartották számon, akiknek fő célja
különféle értékes javak megszerzése volt. Ami Nyugat- E u rópának
veszedelmes rablóhadjáratokat jelentett, a mag yar törté net írásban a
kalandozások korává szelídült.

A mag yar kalandozó hadjáratok már
a honfoglalás előtt, 830 körül elkez dőd -
tek, és egészen 970-ig tartottak, legsi ke -
re sebb szakasza pedig a 900-as évek el -
ső felére, a Kárpát-medencei megtele pe -
dést követő időszakra esik. A magya rok
kezdeti sikereiket egyrészt sajátos, el len -
ségeik számára nehezen kezel he tő harc -
modoruknak köszönhették, más részt pe -
dig annak, hogy a 9-10. század mind
Nyu gat-Európában, mind Bizánc ban a
széttagoltság és a válság idő sza ka volt.
Őseink pedig kihasználták az érintett te -
rületek gyengeségét.

Egyre messzebb
merészkedtek

A honfoglalás és a kalandozások
970 körüli lezárulása közötti évekből
összesen 47 hadjáratról van idő- és cél -
pontot is megadó adatunk. A korszakot 
két részre oszthatjuk: 899 és 955 kö -
zött 42 hadjáratot ismerünk, ezekből 38
indult nyugat felé, és mindössze négy

délre, Bizánc el len. Az Augsburg mel -
lett 955-ben elszenvedett vereséget kö -
ve tő másfél évtizedből csupán öt, kizá -
ró lag dél felé indított hadjáratról van
tudomásunk, de szinte bizonyos, hogy
ennél jóval több hadjáratot vezettek.

A nyugati hadjáratok kapcsán vilá -
go san kirajzolódik, hogy őseink foko -
za tosan egyre távolabb merészkedtek a 
Kárpát-medencétől. 899-ben még „csak”
Itáliáig jutottak, 909-ben Svábföldet dúl -
ták, 911-ben átkeltek a Rajnán, 915- ben
egészen Dániáig mentek, 926-ban és
937-ben eljutottak az Atlanti-óceánig,
942-ben pedig az Ibériai-félszigeten ka -
landoztak. Bizonytalan adataink van nak
arról is, hogy időnként észak felé is ve -
zettek hadjáratot. Ez azonban csak mel -
lékvágány volt: a magyarokat főként a
fejlettebb, gazdagabb, így több zsák mányt
kínáló területek érdekelték.

Szép ez az ország, nehogy baja 
essen

A kalandozó hadjáratok több célt is
szolgáltak. Világosnak látszik, hogy a
hadjáratok nem a hódítást szolgálták,
hiszen a magyaroknak tartós hódításra
nem lett volna erejük a nyugat-európai
haderők el len. A korabeli, a magya rok -

kal értelemszerűen nem rokonszen ve ző
nyugat-európai források egyértelműen 
őseink zsákmány utáni vágyát emelik ki.
A Sankt Gallen-i kolostorban 926-ban
például följegyezték, hogy a magyarok 
még a kolostor haranglábjának csúcsán 
elhelyezett kakashoz is fölmásztak, mert
azt hitték, aranyból van. A magyarok fő
célpontjai a kolostorok voltak, hiszen
e zeken a helyeken megtalálhatták mind -
azt, amire vágytak: nemesfémből ké szült
tárgyakat, selymet, értékes textíliákat,
ritka étel- és italféleségeket. Főként o lyan
luxuscikkeket igyekeztek megsze rez ni,
amelyek könnyen szállíthatóak voltak,
ugyanakkor a magyarok társadalma nem
volt képes előállítani.

A hadjáratok során számos foglyot
is ejtettek a magyarok, ezeket első sor ban
cserealapnak használták, hogy értük az 
általuk oly nagyon vágyott zsákmány -
hoz jussanak. Voltak olyanok, akiket ha -
zavittek, és rabszolgaként otthon dol goz -
tattak, vagy éppen arra kényszerítették
őket, hogy a legveszélyesebb hadmű ve -
letekben a magyarok helyett harcol ja -
nak. Előfordult olyan is, hogy a rab szol -
gákat arab kereskedőknek értékesí tet -
ték tovább.

A kalandozó hadjáratok esetében a
közvetlen zsákmányszerzés mellett je -

lentős bevételt jelentett az is, hogy a 10.
század elejének zavaros európai vi szo -
nyai között egyre otthonosabban moz -
gó eleinket gyakran az egymással ri va -
li záló nyugat-európai fejedelmek bé rel -
ték föl. A bevétel egy speciális formá -
ját jelentették azok az akciók, amikor
kifejezetten azért támadtak meg egy te -
rületet, hogy adót követeljenek. 924- ben
például Madarász Hen rik német ki rály -
lyal kilenc évre békét kötöttek: a magya -
rok megígérték, hogy adó fejében nem
dúlják Hen rik országát. Hen rik 932- -
ben megtagadta az adó befizetését, a mi -
re a magyarok a következő évben „ka -
landozó” hadjárattal válaszoltak. Hen -
rik azonban a béke éveit erőgyűjtésre
használta, így 933-ban Merseburg mel -
lett alaposan megverte az adó behaj tá -
sára érkező magyarokat.

Kristó Gyula történész szerint a hon -
foglalás előtt még közösen szervezték
a hadjáratokat, a honfoglalás után in -
kább az egyes törzsek, illetve alkalmi
szövetségeik szintjére került a hadjára -
tok szervezése. 906-ban például előfor -
dult, hogy a dalamancok fölbérelték a
ma gyarokat a szászok el len. A magya -
rok földúlták Szászországot, ám a da la -
mancok földjén egy másik mag yar se -
reggel találkoztak, akiknek vezetői ré -
sze sedést követeltek a zsákmányból. Vé -
gül a második mag yar sereg is vé gig -
dúlta Szászországot, s együtt tértek ha -
za. Hat olyan évet is ismerünk, amikor
több irányba is elindultak őseink ka lan -
dozni. Ezek az esetek arra utalnak, hogy
a törzsszövetségnél kisebb egységek, a 
törzsek is szerveztek hadjáratot.

A hadjáratok vége

A 950-es évek elejére a nyugat- e u -
rópai viszonyok megszilárdulásával a
Bajorországon és Szászországon át ve -
zető utak lezárultak a magyarok előtt.
954-ben azonban Ottó német király –
későbbi német-római császár – el len lá -
zadás tört ki. A magyarok Ottó elle né -

ben, a lázadók hívására vonultak be, ám
végül nem ütköztek meg közvetlenül a
királlyal, hanem a mai Bel gium és Fran -
ciaország területén vittek véghez jelen -
tős pusztítást, majd Burgundián és Itá -
li án át tértek haza gazdag zsák má nyuk -
kal. Nem sejtették, hogy ez utolsó na -
gyobb szabású sikerük.

955-re Ottó helyzete sokat javult, a
magyarok mégis abban reménykedtek
hogy kiújul a lázadás, így a gazdag zsák -
mány reményében újabb hadjáratot in -
dí tottak. A becslések ötezer és tízezer
közé teszik a hadra kelő magyarok lét -
számát. 955 augusztusában ostrom alá
vették Augsburg városát, ám amikor hí -
rét vették, hogy Ottó felmentő sereggel 
közeledik, fölhagytak az ostrommal. Az
Ottó páncélos lovagjaitól elszenvedett
vereség súlyos volt, és külön csapást
jelentett, hogy a magyarok vezetőit, így
Bulcsút, Lehelt és Súrt is foglyul ej tet -
ték a németek, majd Regensburgban ki -
végezték őket. Német területen később 
nagy kultusza alakult ki ennek a csatá -
nak, amely világossá tette a magyarok
számára, hogy a nyugati irányú hadjá -
ra tok a továbbiakban nem folytat ható -
ak. 958-ban Bizánc falai alatt álltak ő -
se ink, ezt az esetet őrizte meg Botond
mondája. 970-ben Arkadiupolisznál a bi -
zánci seregek nagy győzelmet arat tak,
így erről az irányról is le kellett mon -
daniuk.

Amikor Nyugat-Európa konszoli dá -
ciója lehetetlenné tette a további had já -
ratokat, a magyaroknak és vezetőiknek 
szembe kellett nézniük addigi életfor -
má juk válságával. Szerencsére 972-ben

olyan fejedelem került a trónra, aki vi -
lágosan látta a válságból kivezető utat.
Géza fejedelem és fia, István a Nyu gat-
 Európa hatalmaival megkötendő bé -
kében, a keresztény állam létrehozá sá -
ban és a földművelő-letelepedő életfor -
ma átvételében találta meg a meg ol -
dást.

(mult-kor.hu)

Lehel kürtje
A Képes krónika szerint az Aug s -

burg melletti csata után fogságba
esett Lehel vezér utolsó hőstette az 
volt, hogy kürtjével agyonvágta Kon -
rád császárt. Ezt követően Lehelt
és társait kivégezték. A császár meg -
ölése bizonyosan legenda, hiszen
ekkor még nem volt koronázott né -
met-római császár, a német királyt
pedig nem Konrádnak, hanem Ottó -

nak hívták. Feltehető, hogy a le gen -
dában az augsburgi csatában el e -
sett Vörös Konrád herceg emléke
őrződött meg. A ma a jászberényi
Jász Múzeumban őrzött kürt való -
szí nűleg nem azonos Lehel kürt jé -
vel. Annyi bizonyos, hogy a 43 cm
hosszú, elefántcsontból faragott,
szépen díszített hangszer a jászok
kapitányának legfőbb méltóságjel -
vénye volt. Nagyon szép állapot ban
van, ma is megszólaltatható.

Hogyan látta Bölcs Leó
bizánci császár a magyarok
harcmodorát?

„A főseregen kívül van tartalék -
e rejük, melyet kiküldenek tőrbe
csal ni azokat, akik elővigyázatlanul 
állnak fel velük szemben, vagy pe -
dig szorongatott csapatrész meg -
se gítésére tartogatnak. (...) Mások
pedig a sereg egy részét állítják les -
be, éspedig nem a nagyobb részét,
hanem a kisebbet. Az összecsapás 
megtörténtével azok, akiket előre -

ál lí tottak, szándékosan futásnak e -
rednek, és ha az ellenség hadrend
nélkül üldözi őket, mihelyt azok a
leshelyen túlhaladtak, a lesben ál -
lók előjönnek, és az ellenség mö -
gött a hátába kerülnek; ezután az e -
lőre meghatározott jelre a megfu ta -
modók is visszafordulnak, és közre -
veszik az ellenséget... (...) Jobbára
a távolharcban, a lesben állásban,
az ellenség bekerítésében, a szín lelt
meghátrálásban és vissza fordulás -
ban, és a szétszóródó harci alak za -
tokban lelik kedvüket.”

(Taktika, 10. század eleje)
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Magas vérnyomás
Mit ehet, és mit kerüljön el?

A túlsúly leadása mellett a megfelelő, egészséges étrend betar -
tása hozzájárulhat a magas vérnyomás kordában tartásához. 

A helytelen étkezési szokásokon lehet változtatni. Az első és legfontosabb
lépés a sófogyasztás korlátozása kell, hogy legyen. Ez nem csupán azoknak tesz
jót, akiknek főként a só okozza a magas vérnyomását, hanem valamennyi magas
vérnyomású páciensnek a javára válik. A magas vérnyomás csökkentését szol -
gáló tabletták szedése mellett, sószegény ételek fogyasztása ajánlott.

Az elfogyasztott konyhasó 80 százaléka készételekből kerül a szervezetbe.
Első sorban a kenyér, a virsli, a sajtok és a konzervételek készítéséhez hasz -
nálnak sok sót.

A káliumban gazdag étrend 
segít a vérnyomás
csökkentésében

Kálium elsősorban a hüvelye -
sekben, a banánban és a bur go -
nyában fordul elő. A veseelég te -
lenségben szenvedőknek, azon -
ban óvatosnak kell lenniük a ká -
liumfogyasztással! 

A sok gyümölcs és zöldség is
pozitívan hat a vérnyomásra.

Emellett kevesebb húst és állati zsiradékot szabad csak fogyasztani, ehelyett
inkább a halat és a növényi olajokat részesítsék előnyben! Mielőtt bármiféle dié -
tázásba kezdenek, kérjék ki orvosuk véleményét! Ne felejtsék el, hogy ritka eset -
ben a túl alacsony vérnyomás is okozhat szívinfarktust, illetve stroke-ot.

Ez az étrend nagyjából megfelel a mediterrán diétának. Tanulmányok szerint
a szisztolés vérnyomás értékét 11, a diasztolését pedig 6 Hgmm-rel csökkenti. 

Még jobb eredmények érhetőek el a súlycsökkentéssel. 
Minden leadott fölösleges kiló két-három Hgmm-rel csökkenti a szisztolés

értéket, és egy-két Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást. 
Mindezek mellett kerülendő az alkoholfogyasztás. 210 g alkoholnál többet

nem szabad meginni hetente. A májbetegeknek, és azoknak, akiknél az alkohol
hatására valamilyen betegség kialakult, természetesen le kell mondaniuk az
alkoholfogyasztásról. (WEBBeteg.hu)

Három jel, mely túlzott
fehérjefogyasztásra figyelmeztet
Úgy tűnik, hogy az élelmiszer-társaságok egyre több fehérjét pró -

bálnak eladni nekünk. Egy átlagos felnőttnek körülbelül 0,8 gramm fe -
hérjére van szüksége testtömegkilogrammonként naponta. Vagyis a fér -
fiaknak nagyjából 56 grammra, a nőknek 46 grammra – írja az In sti tutes
of Med i cine.

Hiába tüntetik fel
az élelmiszerek cím ké -
jén a fehérjetar tal mat,
a legtöbb em ber sokkal 
több fehérjét fo gyaszt,
mint amennyi re szük -
sége van – átla gosan
98,9 grammot. Az élel -
miszer-  tár sa  sá  gok
mar ketingcélból a fe -
hér jefogyasztás egész ségességét hangsúlyozzák, ami azonban csak részben
igaz. A fehérje természetesen fontos része a kiegyensúlyozott étrendnek: testünk 
fehérjéből építi az izmokat, és a legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy a meg -
felelő mennyiségű fehérje fogyasztása, különösen akkor, ha ezt halakból vesz -
szük magunkhoz, csökkenti a szívinfarktus kockázatát.

Bizonyos esetekben azonban a több fehérje fogyasztása is lehet proble ma -
tikus. Íme három jele annak, hogy étrendünk túl sok fehérjét tartalmaz:

1. Súlygyarapodás
Egy 2012 vizsgálat során a kutatók megállapították, hogy a magas fehérje -

tartalmú étrenddel megszerzett azonos mennyiségű zsír jobban hizlal, mint az
alacsony fehérjetartalmú, magas zsírtartalmú étrend.

2. Veseproblémák
Ha az étrend fehérjetartalma túl magas, az megterheli a veséket. Egy 2003-as

tanulmány megállapította, hogy az izomépítéshez vagy egyéb célból ex tra
mennyiségű fehérjét fogyasztók gyakran nincsenek tisztában a veséket érintő
problémával. 

3. Dehidratáltság
A kutatók és az orvosok a vér karbamidnitrogén-szintjét szokták vizsgálni a

vesefunkció értékelésére. Ha a szervezetben túl sok a fehérje, az a nitrogén-szint
emelkedéséhez vezet. Ez lehet az oka annak, hogy ha a a fehérjebevitelt emeljük, 
a folyadék mennyisége csökken a szervezetben. Valószínűleg azért, mert a szer -
vezet ekkor több vizet használ fel, hogy kimossa a megemelkedett szintű nitro -
gént, ez a folyamat pedig kiszáradáshoz vezethet. (szimpatika.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

New York-ban egy elegáns nő bemegy egy bankba, és közli, hogy külföldi
uta záshoz szeretne 5000 dollár gyorshitelt felvenni. A bankban beleegyeznek,
azzal a feltétellel, hogy felajánl valamit fedezetként.

- Itt áll a Rolls-Royce-om az épület előtt, megfelel? - mutatja a nő.
A bank vezetője nagyon elégedett. Amikor a nő távozik, kinevetik, hogy

milyen buta, amiért ekkora értéket hagyott fedezetként, ilyen kis kölcsönért.
Két hét múlva az asszony visszatér a bankba, hogy visszafizesse a kölcsönt és

a 19 dolláros kamatot. Az igazagató így szól:
- Hölgyem, utánanéztünk az Ön számlájának, és kiderült, hogy igen nagy

vagyonnal rendelkezik. Árulja már el, hogy miért volt szüksége mégis a gyors -
hitelre?

- Nos, mit gondol, hol máshol hagyhattam volna New York Cityben két hétre 
az autómat ilyen olcsón, úgy, hogy még vigyáznak is rá?

                Hu mor

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.

• ELADÓ CSALÁDI HÁZ Nagy -
bányán, Alba Iulia utca 6. szám alatt
(földszint, emelet, manzárd), 7 ár te -
lek kel. Irányár 130 000 euró.

Te le fon 0728-637653. 

• Autószervízbe autószerelőt kere -
sünk. Tel. 0753068123

• TÁRSKERESŐ – 65 éves e gye -
dülálló nyugdíjas férfi megis merked -
nék 55-60 éves nővel komoly szán dék -
kal. Tel.: 0753-936828.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatom mind -
azokkal, akik ismerték, szerették és
tisztelték, hogy a drága férj, édesa -
pa, nagytata és dédnagytata

SZILÁGYI LAJOS
jóságos szíve örökre megszűnt

dobogni. Ezúton köszönjük min den -
kinek akik utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Nyugalma legyen csendes, emlé -
ke örökké áldott. Bánatos felesége,
Ilona

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj,

TOADER SAVA
életének 77. évében június 25-én 

visszaadta lelkét Teremtőjének. Te -
me tése június 27-én, pénteken 13 ó -
rakor lesz, a Rozália kápolnából.
Sze rető és gyászoló felesége, Dóri

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendüléssel fogadtuk a
szomo rú hírt, hogy a szeretett

TOADER SAVA
örökre eltávozott közülünk.

Nyu galma legyen csendes, emléke
áldott. Őszinte együttérzéssel
osztozunk csa ládjának fájdalmában.

Uglár István és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
sze re tett halottunk

BALÁZS ISTVÁN
(Pisti - a postás)

temetésén részt vettek, fájdal munk -
ban osztoztak, sírjára virágot he lyez -
tek. Emléke legyen áldott, nyugal -
ma csen des! A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS

In memoriam 

PELÓK JÓZSEF
1930-2004
Nyugalma legyen csendes.
A család

Fájó szívvel emlékezünk június
26-ra, amikor a szeretett feleség, a -
nya, anyós és nagymama

FÁCZKI MÁRIA

17 éve örökre itt hagyott ben -
nün ket.

„Nem vársz már minket ragyogó 
szemekkel, / Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel, / De a könycsepp
a szemünkben még érted él, / Egy
gyer tya az asztalon érted ég / S
bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, / A mit tőlünk soha senki el
nem vehet, / S telhetnek hónapok,
múlhatnak az évek / Szívből
szeretünk, s nem fe le dünk Téged!”

A bánatos család

16 éve volt július 26-án, hogy a
drága édesanya, anyós és nagymama

PROGLI ILONKA 
örökre eltávozott az élők

sorából.
Emlékét örökre a szívünkben

őríz zük. A bánatos család

Szomorú szívvel emlékezünk jú -
ni us 29-én, halálának 20-ik évfor -
du ló jára, amikor a drága édesanya, a -
nyós, nagymama, dédmama,

a kata lini

BALÁZS IRMA
szül. Demeter

örökre elköltözött e földi
világból és megpihent.

Legyen áldott és békés örök pi -
henése.

Emlékét kegyelettel őrzik leánya
Erzsike, veje Tibi, unokája Gizike és
Lajos, dédunokái Andrea és Csilla

HIRDETÉSEK 2014. június 27.

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú li us 10-én, csü törtökön. In du lás reg gel 7-
 kor, a Má ra ma ros á ru ház parko ló jából. VÁSÁROSNAMÉNY – júli us 3-án, csü -
törtökön. In du lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros á ru ház parko ló já ból. Je lentkezés
a 0747 017580 te lefon szá mon, Cso ma Be á nál.

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

VA SÁRNAP: ZÁRVA.

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
KÖNYVTÁR: 0362-401260

* 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 tetőjavítási
mun kálatok miatt előreláthatóan július
utol só hetétől indul, augusztus 22-ig (a
Kézmű ves Tábor időpontjáig). Rész le -
tek ha ma rosan.

* TERSÁNSZKY KÖNYV TÁR:
júliusban CSAK hétfőnként, du. 17-20
óra között. Augusztusban ZÁRVA!

 A MÉLYSÉGEK
CSODÁJA

- al bum a Bányavidék ásványairól -

Az Elec tro Sistem fenti kiad vá -
nya megvásárolható a Házban!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

Segítse téglajegy vásárlásával a Teleki
Mag yar Ház részleges felújítását!

A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával támogatják:
Bitay Zoltán, Dudás Gyula, Kovács Bertalan, Szántó Andreász, Győri 

Kinga és Kondrák Matyikó Margit festőművészek, valamint Kása Dávid
és Dinyés László szobrászművészek.

A téglajegyek megvásárolhatók július elsejétől, 10 LEJES (egyszerű tég -
la jegy), 50 LEJES (bronz), 100 lejes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75 eu -
ró/arany) és 500 LEJES (125 euró/gyémánt) címletekben.

A munkálatok elvégzését a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrá -
sok Minisztériuma több mint 5 millió forintos támogatása is segíti, mindez
a zonban kevés a főhomlokzat és tetőszerkezet teljes felújítására, a tervezett
vizesblokk kialakítására. Egy arany téglajegy megvásárlása hozzávető lege sen
1 négyzetméter homlokzat helyreállítását teszi lehetővé. Támogatóink ne vét a
Teleki Mag yar Ház honlapján is feltüntetjük, az ezüst, arany és gyémánt tég -
lajegyek vásárlóinak nevét pedig (hozzájárulásuk esetén) az épület falán el -
he lyezésre kerülő köszönőtáblán is megörökítjük!

További részletek, információk a Ház irodájában!
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
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FOCI VB 2014

Meglepetések és eredmények
Hatalmas meglepetésekkel folytatódtak a 2014-es Foci VB küz -

delmei. A legnagyobb meglepetés – szerintem – az a tény, hogy Cos ta
Rica három világbajnokot is legyőzve, a legnehezebb csoport é lén
jutott be a nyolcaddöntőbe. Még csak annyit, hogy az európai nagy -
csapatoknak – tisztelet a kivételnek – ezúttal nem ment. Hul lanak is a
fejek …

Íme a további eredmények:
A CSOPORT:
Kamerun – Horvátország 0 – 4. Ek -

kor még reménykedtek a horvátok…;
Kamerun – Brazília 1 – 4. Nem vol -

tak egy súlycsoportban a csapatok, plá -
ne, ha van egy Neymar, aki mindig be -
talál, amikor a legnagyobb szükség van
rá.

Horvátország – Mexikó 1 – 3. Szép 
– és főleg eredményes – focit játszanak 
a mexikóiak!

A nyolcaddöntőbe jutott: Brazília és
Mexikó.

B CSOPORT:
Ausztrália – Hollandia 2 – 3. Érett a

meglepetés, de 2 – 2 után a hollandok
rutinja három pontot ért.

Spanyolország – Chile 0 – 2. Hol
van már a tavalyi hó!?

Ausztrália – Spanyolország 0 – 3.
Hattyúdal. A spanyolok gépébe – már
itthon, leszállás közben – belecsapott a
villám. Még az is…?

Hollandia – Chile 2 – 0. Na, azért!
A nyolcaddöntőbe jutott: Hollandia 

és Chile.
C CSOPORT:
Kolumbia – Elefántcsontpart 2 – 1.

Pedig Drogbáék mindent megtettek a
győzelemért.

Japán – Görögország 0 – 0. Feled he -
tő mérkőzés. A görögök sokáig em ber -
hát rányban voltak, de az egy pont jól jött.

Japán – Kolumbia 1 – 4. Még Fal -
cao nélkül is hengereltek a dél- ame ri -
ka iak.

Görögország – Elefántcsontpart 2 –
1. A görögök – megérdemelten – a 93.
percben lőtték be a továbbjutást jelentő 
gólt!

A nyolcaddöntőbe jutott: Kolumbia 
és Görögország.

D CSOPORT:
Uru guay – Anglia 2 – 1. A Liver po -

ol ban játszó Luis Suarez ejtette ki az
angolokat. Te is fiam, Brutus?

Olaszország – Costa Rica 0 – 1. Igaz
a közmondás, miszerint: kicsi a bors, de

nagyon erős!
Olaszország – Uru guay 0– 1. Az o -

la szok sokáig emberhátrányban küzdöt -
tek az egyenlítésért, de a szerencse –
meg az „ördögi” biró – a másik oldalra
pártolt. Luis Suarez kannibálként is be -
mutatkozott a VB-n. Reméljük, jó idő -
re nem látjuk a focipályán!

Costa Rica – Anglia 0 – 0. Előbbiek
nem hajtottak, utóbbiak már nem haj -
tot tak.

A nyolcaddöntőbe jutott:  Costa Rica
és Uru guay.

E CSOPORT:
Svájc – Franciaország 2 – 5. Már 5

– 0-ra is vezettek a gallkakasok, a vé -
gére sikerült a svájci csapatnak a sza -
lon képesebb eredményt kicsikarnia.

Hon du ras – Ec ua dor 1 – 2. Nem
nagy ügy.

A Hon du ras – Svájc és Ec ua dor –
Franciaország mérkőzést lapzártánk u -
tán játszották.

F CSOPORT:
Argentína – Irán 1 -0. Nagyon érett

az óriási meglepetés, de az argentín csa -
patban létezik egy Messi, aki jóban volt
a szerencsével és az utolsó pillana tok -
ban kilőtte a hosszú sarkot. Ennyi.

Nigéria – Bosznia-Hercegovina 1 –
0. Mázlis afrikaiak.

A Nigéria – Argentína és Bosznia-
 Hercegovina mérkőzést lapzártánk után
játszották.

G CSOPORT:
Németország – Ghána 2 – 2. Majd nem

megviccelték az Übermann schaff t ot!
Az Egyesült Államok – Német ország

és Portugália – Ghána mérkőzést lap -
zártánk után játszották.

H CSOPORT:
Dél-Ko rea – Algéria 2 – 4. Szuperül 

játszott az algériai csapat!
Bel gium – Oroszország 1 – 0. A bel -

gák egy fejjel, akarom mondani, góllal
jobbak voltak a ruszkiknál.

A Dél-Ko rea – Bel gium és Algéria
– Oroszország mérkőzést lapzártánk
után játszották.

FORMA 1

Újabb kettős Mercedes-
 siker Ausztriában 

Újabb kettős Mercedes-győzelmet könyvelhettek el az autósport
szerelmesei a Forma-1-es gyorsasági verseny vasárnapi Osztrák
Nagydíján: bár ezúttal nem a német istálló autói indulhattak az élről,
a 11 évvel a legutóbbi ausztriai futam után Nico Rosberg (Mer cedes)
haladt át először a célvonalon, míg Lewis Ham il ton a má sodik helyen 
futott be.

A spielbergi Red Bull Ringen meg -
tartott szombati időmérőn még a Wil li -
ams ment nagyot: Massa az első, Bot -
tas a második rajtkockát szerezte meg,
mögülük Rosberg indulhatott, vagyis
idén először nem valamelyik Mercedes 
szerezte meg a pole pozíciót.

A rajtot Massa jól kapta el, Rosberg 
rövid időre megelőzte Bottast, de vé gül
maradt a harmadik helyen. A legjob ban
Ham il ton (Mercedes) kapta el az in du -
lást, a kilencedik helyről rövid idő után 
a negyediken autózott, csapattára, Ros -
berg mögött.

A négyszeres világbajnok, címvédő 
Vettelnek ismét peche volt, a második
körben valamitől lelassult az autója, és
már kiállni készült, amikor valamitől is -
mét csak beindult – igaz, ekkor már szin -
te a teljes mezőny elment mellette. A
német pilóta ugyanakkor a 37. körben
mégiscsak feladni készült a versenyt.

Az első kerékcseréknél Massa stáb -
ja nem volt elég gyors, így csak Ros -
berg és Ham il ton közé tudott vissza tér -
ni. Ekkor egy időre Perez (Force In dia
– Mercedes) került az élre, de aztán Ros -
berg, Bottas és Ham il ton is megelőzte.

A továbbiakban Rosberg az első,
Ham il ton pedig a második helyen ha -
ladt, vagyis helyreállt az idei „rend”,
már abban az értelemben, hogy a Mer -
cedesek uralják a versenyt. Ham il ton
viszont megpróbálta a győzelmet is meg -
szerezni, és egyre közeledett csapat tár -
sá hoz. Az angolnak azonban már nem
volt elég ideje, sem lendülete ahhoz,
hogy elvegye Rosbergtől az első he -
lyet, így az ismét a dobogó tetején áll -
va pezsgőzhetett, Ham il ton pedig a má -
sodik, míg Bottas a harmadik helyen ért
célba, megmentve a Wil liams becsü le tét.

„Nem volt egy könnyű futam, több
dolog is a végső határon működött az

autóban, de végül sikerült győznünk”
– nyilatkozta a futamot követően az
első helyezett Rosberg.

Osztrák Nagydíj (71 kör, 307,020
km), pontszerzők:

1. Nico Rosberg (német, Mercedes)
1:27:54.976 óra

2. Lewis Ham il ton (brit, Mercedes)
1.932 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Wil liams)
8.172 mp h.

4. Felipe Massa (brazil, Wil liams)
17.358 mp h.

5. Fernando Alonso (spanyol, Fer -
ra ri) 18.553 mp h.

6. Sergio Perez (mexikói, Force In -
dia) 28.546 mp h.

7. Kevin Magnussen (dán, Mc La -
ren) 32.031 mp h.

8. Dan iel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull) 43.522 mp h.

9. Nico Hülkenberg (német, Force
In dia) 44.137 mp h.

10. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)
47.777 mp h.

A vb-pontversenyek állása 8 futam
után, pilóták: 1. Rosberg 165 pont, 2.
Ham il ton 136, 3. Ricciardo 83, 4.
Alonso 79, 5. Sebastian Vettel 60, 6.
Hülkenberg 59, 7. Bottas 55, 8. Jen son
But ton 43, 9. Massa 30, 10. Magnus -
sen 29, 11. Perez 28, 12. Räikkönen
19, 13. Romain Grosjean 8, 14. Jean-
 Eric Vergne 8, 15. Danyiil Kvjat 4, 16. 
Jules Bianchi 2.

CSAPATOK: 1. Mercedes 301 pont,
2. Red Bull 143, 3. Ferrari 98, 4.
Force In dia 87, 5. Wil liams 85, 6.
Mc Laren 72, 7. Toro Rosso 12, 8.
Lo tus 8, 9. Marussia 2. (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

FÉRFI KÉZILABDA

TATAI PÉTER
Nagybányára igazolt

A román kézilabda-bajnokságban szereplő nagybányai Minaur
csapatához szerződött Tatai Péter, a mag yar válogatott kapusa.

A Pick Szeged honlapja arról szá -
molt be, hogy közös megegyezéssel
szerződést bontott a kapussal, aki négy
idényt töltött a klubnál, amellyel az i -
dén EHF Kupát nyert. Tatai azért dön -
tött a váltás mellett, mert a Pick szer -
ződtette a spanyol világbajnok José Ma -
nuel Sierrát és a lengyel válogatott Pi -
otr Wyszomirskit.

Tatai korábban a Győri ETO, a KC

Veszprém és a franciaországi Dunker -
que csapatában védett.

A nagybányai Minaur kilencedik
helyen végzett a 2013/2014-es román
bajnokságban, de megerősített kerettel
készül a következő idényre. A klubhoz 
szerződött Lars Walther dán edző. Ta tai
Péter mellett horvát, szerb, chilei és nor vég
játékosok érkeznek a kö vet ke ző i dény -
re a nagybányai klubhoz. (Krónika)


