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Petőfi-szavaló- 
ver seny Koltón

(BÚSz-beszámoló) A koltói Agape Alapít vány Pe -
tőfi-szavalóversenyt ren dezett folyó év október 11-én 
diákok, felnőttek és szépkorúak számára, mint egy foly -
tatásaként a nagybányai Teleki Blanka Nyugdíjas
Klub által tíz é ven keresztül sikeresen megszer ve -
zett vers- és prózamondó versenynek.

Bencze Béla, az Agape A -
lapítvány el nö ke, valamint Ben -
cze Zita, az alapítvány al el nö -
ke, főszervező felhívására hu -
szon hár man adták le jelent ke -
zésüket fiatalok, felnőttek és
szépkorúak, viszont a Balogh
Csaba iro da lomtanár, Dávid 
Erzsébet irodalomtanár, Mol -
dován Blanka, a szatmár né -
meti Harag György Társulat
színésze és Simori Sán dor, a
nagybányai Lendvay Márton
Színjátszó Kör elnöke össze -
tételű zsűri előtt húsz ver seny -
ző jelent meg (ebből 11 fel nőtt
és szép korú, 9 diák). Érde mes
felsorolni név sze rint is a ver -
senyzőket: Gáspár Júlia, Hom -

pot Margit és Judt Borbála –
Déva, Katona Anna, Péter Esz -
ter – Székelyudvarhely, Da -
cher Károly – Tata (Magyar -
ország), Pellok Magdolna és
Longáver Adél – Nagybánya, 
Miskolczi Erzsébet – Misz tót -
falu, Szűcs I bo lya – Koltó,
La katos Zsófia – Koltó – fel -
nőt tek és szépkorúak; Dacher
Beáta – Bu da pest, Maier Hen -
rietta, Tasnádi Kincső és Iván
Petra Kinga – Nagybánya, Fü -
löp Ad rienn, Bencze Noémi,
Bencze Nikoletta, La katos Nán -
dor, Turuczkó Beáta – Koltó
– di ákok. A sorrendet sors hú -
zással döntötték el.

- folytatás a 3. oldalon -

Lapzárta

Megváltozott a
planetárium

nyitvatartási rendje
Felújítási, fejlesztési mun -

kálatok miatt mától vál to zott 

nyitvatartással üzemel a nagy -
bányai planetárium. Kedd -
től szombatig 9.00 és 15.00
óra között látogatható a pla -
netárium, hétfőn és va sár nap
zárva lesz a nagyközönség
előtt. A munkálatok vé gez -
téig a kupolai vetítések el ma -

radnak, helyette a kiállí tá so -
kat és az alternatív virtuális
planetáriumi digitális be mu -
tatókat tekinthetik meg az ér -
deklődők, illetve te lesz kó pos
megfigyelésekre nyílik lehe -
tő ség.

Az új vetítő beszerelését
követően, amit a tervek sze -
rint 2015 elején végeznek be,
a nagybányai planetárium Kö -
zép- és Kelet-Európa leg kor -
szerűbb vetítőjével büsz kél -
kedhet majd.

Nő a minimálbér
2015. január elsejétől 75

lejjel nő a bruttó mini mál bér
- jelentette be hétfőn Ro va -
na Plumb munkaügyi mi nisz -
ter.

2014. januárjában 800 lej -
ről 850 lejre, júliusban pe dig
900 lejre emelkedett a mi ni -
málbér, az ide vágó kor -
mány határozatban rögzítet -
teknek megfelelően.

Elkezdték a
kifizetéseket

A Mezőgazdasági Kifi ze -
tési és Intervenciós Ügy nök -
ség (APIA) tegnap elkezdte
a területalapú támogatás elő -
legének a kifizetését. Orszá -
gos viszonylatban több, mint
egymillió gazda igényelt tá -
mogatást. A most kifi ze tés -
re kerülő előleg hektá ron -
ként 79 euró. Várhatóan két
héten belül minden igénylő
számlájára befut az előleg.

Novembertől nő a
családi pótlék

Bizonyos esetekben akár 
duplájára is nőhet jövő hó -
naptól a családi pótlék - je -
lentette be szerdán a mun ka -
ügyi miniszter.

- folytatás a 2. oldalon -

RMDSz szórvanykaraván Nagybányán
Az RMDSz szórványkaravánja Nagybányára érkezik
Október 18-án, szombaton 18 órától a Városi

Szín ház termében az RMDSz vendégei a ko lozs vá -
ri Ma gyar Op era művészei és György Botond, va la -
mint Kun Zsolt humoristák.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
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Egyházi hírek
* Vasárnap 12 órai kezdettel uni -

tá rius istentisztelet lesz az evangé li -
kus templomban.

* A nagybányai Evan gélikus-Lu -
theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 ó ra -
kor, a szokásos időpontban tartja isten -
tiszteleteit. A vasárnapi istentisztelet u -
tán vallásórára várják a fiatalokat.

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközségből helyezték örök
nyugalomra Pop Józsefné szül. Csapó
Gyöngyi Rozália 52 éves asszony test -
vérünket és Karsay István  52 éves test -
vérünket. Nyugodjanak békében!          

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség, a Nagybánya-új -
városi Református Egyházköz ség gel,
illetve a Nagybányai Evangélikus Egy -
házközséggel együtt szervezi idén a re -
formáció ünnepére való megemlé ke zést, 
amit október 31-én, pénteken, a refor -
máció napjának délelőttjén a Nagy bá -
nya-újvárosi gyülekezet templomában
tartanak közös ünnepi istentiszteletet,
délután a Nagybánya-óvárosi gyüle ke -
zet templomában folytatódik az ün nep -
lés.

A délelőtti ünnepi istentisztelet 10
órakor kezdődik, amikor Köncze Ge -
réb Árpád evangélikus espe res-lel ki -
pásztor hirdeti Isten Igéjét.

A délutáni istentisztelet 5 órakor kez -
dődik, melyen Buzogányné Kovács E -
mese református lelkipásztor lesz az i -
gehirdető, és dr. Buzogány Dezső teo -
lógiai professzor tart előadást. Termé -
szetesen más meglepetésekkel is szol -
gál az ünnep, amiről csak a jelenlévők
szerezhetnek tudomást.  Mindenkit sze -
retettel várunk!

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébániától helyezték örök 
nyugalomra Boros született Ursoi Mar -
cela testvérünket, akit 55 évesen, Mo -
can született Orosz Erzsébet asszony -
testvérünket, akit 88 évesen, Propsz Já -
nos test vérünket, akit 58 évesen, Grosz -
hárt született Resch Mária asszony -
testvérünket, akit 77 évesen, Lenghel A -
lexandru test vérünket, akit 57 évesen,
valamint Glezl született Benedek Ma -
tild asszonytestvérünket, akit 81 évesen
szólított magához az Úr. Nyugodjanak
békében!

* Ugyanitt kötött  házasságot Dob -
ra Mircea, Dobra Ioan és Săsăran An -

na fia és Eber Carin Olga, Eber Vasile
és a Calugăr Rodica lánya. Tanúként
Fă zăcaş Ionuţ, Făzăcaş Adina, Conţiu
Andrei és Zăgreanu Iulia volt jelen.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság plébánia templomában Both
Ovidiu Vasile, Lădar Mărioara, Ma rin -
ca Dan és Hereş Elvira Terezia tartotta
keresztvíz alá Marinca Claudiu és Lă -
dar-Marinca Ioana kislányát, aki a ke -
resztségben a So fia Maria  nevet kapta.
Ugyanitt  Gruber Dorina Sabina és E -
le kes Ancuţa Monica tartotta ke reszt -
víz alá Vereş Dorel Alexandru és Gru -
ber Alexandra Andrea kislányát, aki a
keresztségben a Francisca Do ris nevet 
kapta. Balogh Csaba és Gereben No -
é mi ikergyerekeit Varga Cosmin és
Ba logh Róbert keresztelte, Naomi és
Csabi  névre.

Figyelem!
Az október 12-re meghirdetett

Eperjes Károly
irodalmi est

rendkívüli okok miatt október 19-
 én délután 4 órakor kerül bemuta tás -
ra a veresvízi Krisztus Király temp lom -
ban. A már megváltott meghívók ér vé -
nyesek az új időpontra, vagy vissza -
válthatók.

Az előadás  címe ,,Az igazat mondd,
ne csak a valódit...!”,  melyre minden
érdeklődőt nagy szeretettel várnak a
szervezők. 

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 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

Támogatja a Pro Ge nius Egyesület

Lapzárta

- folytatás az első oldalról -

A mintegy félmillió gyermeket é -
rintő intézkedés során a fejenkénti 530
lej alatti jövedelemmel rendelkező
családok gyermekenként további 42
lej segélyt kapnak havonta.

Ugyanakkor, szintén novembertől 
jelentősen növekedik a szociális el -
helyezésben lévő gyermekek támo ga -
tására szánt pénzösszeg is, az eddigi
97 lejről 440 lejre.

Új pro gram az akut
leukémiában szenvedőknek

Az Egészségügyi Minisztérium egy
új alprogramot dolgoz ki az akut leu -
kémiában szenvedők számára, mely
során a biztosító fedezni fogja a kü -
lön féle betegségkimutató tesztek költ -
ségeit - jelentették ki tegnap az ille té -
kesek.

A tervezett új alprogram segít sé -
gével évente átlagosan 800 betegen
végezhet el olyan vizsgálatokat, a me -
lyekért jelenleg fizetni kell.

Tamási At tila
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Sárvár - Élmény és tradíció

ÉLMÉNY
A királyi

fürdőváros

KULTÚRA
Fesztiválok

tavasztól őszig

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan

megújuló gazdaság

TERMÉSZET
Arborétum

a város szívében

TRADÍCIÓ
A Nádasdyak

öröksége

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

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

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

Ne feledjék: Sárváron lenni jó!

JOGTANÁCSADÁS – időpont módosítás
ÚJ IDŐPONT szerint kerül sor a mag yar nyelvű jog ta nács adásra.

FEHÉR MIKLÓS ügyvéd októbertől havonta kétszer tartja jogi ta -
nácsadását. Minden hónap elején közöljuk az idő pontokat. Októ ber -
ben 7-én és 21-én kerül erre sor, 15-16 óra kö zött várja az érdek lő -

dőket a nagybányai RMDSz-szék házba (V. Lucaciu u., 1 sz., I.  emelet).
Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák személyes vagy te le fo nos

előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jogtanácsadást igény lő ket, hogy idő -
ben jelezzék szándékukat a 0262217103 vagy 0262216593 tele fon számon.

Megérkeztek a színházi bérletek
Megérkeztek a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György

Társulatának idei bérletei. Az érdeklődőket az RMDSz-székházba
várjuk, naponta 9.00-16.00 óra között.

A bérletek ára: 60 lej a felnőtt bérlet, a diák- és nyugdíjas bérlet
pedig 40 lej.

Díjmentes MAG YAR NYELV -
TANFOLYAM és SZEMI NÁ -
RIUM indul a nagybányai „Pet -
re Dulfu” Megyei Könyvtárban.

Időpont: minden hétfőn 17.30
órától. Első óra október 6-án. (Ta -
nulmányi év: 2014/2015.)

Felsőbányai
famatuzsálem
A tiszafa a leghosszabb életű eu -

rópai fafajta. A felsőbányai főut cá -
tól alig néhány száz méterre, a régi
kapniki út kanyarulatánál, a Dra -
goş Vodă egyik házának kertjében
két 300 éves tiszafában gyönyör köd -
hetünk, amelyek most, a hervadás he -
teiben sem az elmúlásra emlékez tet -
nek.

A két örökzöld fa hűséges élet -
társ ként nő egymás mellett. A por -
zós virágú „férj” valószínűleg idő -
sebb, mint termős virágú „fele sé ge”,
de a kétezer-háromezer évet is elérő 
tiszafák családjában egy évszázad
sem számít jelentős korkülönb ség nek.

A védett növénynek nyilvánított
sötétzöld, lándzsa alakú levelű tör -
zsének az átmérője körülbelül fél mé -
ter.

A famatuzsálemeket valószí nű leg
a Tomasovszki-család egyik tagja
ho nosította meg ebben a kertben  a
XVIII. század utolsó évtizedeiben. A 
múlt század nyolcvanas éveiben idő -
sebb felsőbányaiak még emlékeztek
arra, hogy a tiszafák közelében egy
kis szabadkerti állatkertben őzikék
sétáltak.

Dáncs László és felesége féltve
őr zik, ápolják városunk háromszáz
éves élő kincsét, földig csüngő ágait 
időnként megkurtítják. Néhány évti -
zede mesébe illő faházikót építettek
melléjük.

A Dáncs-családban apáról fiúra
száll a tiszafák iránti szeretet. A csa -
lád utódai még több száz év múlva
is ápolhatják a famatuzsálemet, ha
e gyes emberek csillapíthatatlan nye -
reségvágya, felelőtlensége, közöm bös -
sége miatt addig bolygónk nem vá -
lik élettelenné.

Boczor József

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

Sötét színű, 4 hó napos, szo batiszta ci ca gazdit ke res.
E leinte félénk, de na gyon ked ves sé, do rom bolóssá vá -
lik. In kább tömb ház ba, gyerektelen csa lád hoz aján -
lom. Tel.: 0771722425.

Petőfi-szavalóverseny Koltón
- folytatás az első oldalról -

A versenyen egy Petőfi-vers volt a
kötelező, ki-ki választása szerint és egy 
szabadon választott vers et kellett el sza -
valniuk a versenyzőknek.

Mint minden vetélkedőn, voltak na -
gyon jó és kevésbé jó produkciók is, ám
a zsűri azt tartotta szem előtt, hogy ez -
út tal senki sem „karriert” akart a pro -
dukciójával, csupán kedvtelésből, a vers,
a líra szeretete késztette versengésre a
jelentkezőket. A zsűri döntéseiről is le -
het vitatkozni, viszont az első ízben meg -
rendezett Petőfi-szavalóverseny sike ré -

hez nem fér kétség, pláne, ha a ver senyt
követő vacsora hangulatát vesszük fi -
gyelembe, ahol tombolt a jókedv, az e -
gyüvé tartozás szelleme. A szava lóver -
seny színvonalát emelte Balogh Le ven -
te előadóművész produkciója. Csak gra -
tulálni tudunk a szervezőknek a sikeres 
rendezésért, az áldozatos munkáért. 

Íme a szavalóverseny díjazottjai:

Idősek és szépkorúak:

1. díj: Péter Eszter – Szé kely ud var -
hely,

2. díj: Pellók Magdolna – Nagy bá -
nya,

3. díj: Szűcs Ibolya – Koltó,
Dícséret: Lakatos Zsófia – Koltó.

Diákok:

1. díj: Dacher Beáta – Bu da pest,
2. díj: Iván Petra Kinga – Nagy bá -

nya,
3. díj: Fülöp Adrienn – Koltó,
Dícséret: Tasnádi Kincső – Nagy -

bá nya és Turuczkó Beáta – Koltó.

Közönségdíj:

Longáver Adél – Nagy bánya.

Még egyszer gratulálunk és kö szö -
net a szervezőknek, részvevőknek, köz -
reműködőknek (akik mindannyian egy-
 egy emléklappal mehettek haza). Jö vő -
re még többen leszünk!

Simori Sándor
úgy is, mint zsűritag

„Alattad a föld, fölötted az ég,        
benned a létra.” (Weörös Sándor)

2014. október 11-én, szombaton nyílt 
meg ezzel a mottóval

PUCHARD  ZOLTÁN
(Bu da pest)

fotókiállítása
a Boldog Scheffler János Közösségi 

Házban
A tárlatot Prof. Dr. Nemeshegyi Pé -

ter SJ jezsuita szerzetes nyitotta meg.
„Kitűnik a  tárlatból az alkotó szé -

leskörű  érdeklődése, ökumenikus látás -
módja, a  világ különböző népeinek – hin -
duk,  muzulmánok, keresztények, zsi dók
–  vallása, építészeti alkotási, a te rem -
tett világ természeti szépségei iránti nyi -
tottsága, szimpátiája, ugyanakkor fo tó -
in a szakrális és profán keveredik, s a
profán is megszentelődik.” (Márfi Gyu -
la érsek)

A kiállítás 2014. de cem ber 15-ig lá -
tógatható.

   Nagybányai Háló Mozgalom
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Az evangélium
örömteli követei
Felszabadultan, örömmel kell hirdetni az 

evangéliumot - mondta Ft. Nemeshegyi Pé -
ter SJ. a tízedik, jubileumi Háló talál kozón,
Nagybányán.

Jubileumi évét éli a nagybányai Háló mozgalom.
A különböző katolikus közösségeket tömörítő Kár -
pát-medencei hálózat részeként tíz éve találkoznak,
terveznek, működnek együtt, őrizve a keresztény hit
és a nemzeti érzület adta értékeket, szépségeket. Az
október 10-én és 11-én zajlott éves találkozó lehe tő -
séget adott az eltelt idő megünneplésére, a vissza em -
lékezésre, számadásra.

Idén tehát nem egy, hanem kétnapos volt a ren -
dezvény, már pénteken este szentségimádást végez -
tek a Szent Miklós templomban, ahol azután Ft. Ne -
meshegyi Péter SJ. „Keresztény családok napjaink ban”
címmel tartott előadást. Másnap kezdődött az úgy ne -
vezett „rendes találkozó” a tagok, vendégek fogadá -
sával, köszöntésével. A Szentháromság templomban 
Ft. Román János nagybányai esperes üdvözölt min -
denkit, Uglár Sándor főbogozó felvezette a prog ra -
mot, majd Konrád Katalin partiumi régióvezető te kin -

tett vissza a tíz évvel ezelőtti találkozásra, áttekin tet -
te az eltelt időt, kiemelve a Háló hitet és magyarságot 
őrző célkitűzéseit, melyeket a jövőbe is el akarnak vinni.

A második napnak is volt nagyelőadása, Ft. Ne -
meshegyi Péter SJ. „Az öröm evangéliuma és az e -
van gélium öröme - Ferenc pápa nyomán” címmel buz -
dított mindenkit a derűre. Visszaemlékezett a Lápos -
bányán született Bihari Zoltán jezsuita barátjára, aki
egy évvel utána lépett be a Jézus Társaságába és vele 
együtt kapott kihelyezést Japánba, ott közösen, e gyütt
működtek. Előadásában kiemelte, az evangéliumot
ö römmel kell hirdetni: „Az a legfontosabb, hogy aki
az evangéliumot tanítja, örömmel tegye. Az öröm, a
felszabadultság az első, amit hirdetnünk kell az e van -
gélium kapcsán, nem a parancsok és a megrovások.
A szabadság egy nagy adomány. Ahol Krisztus, ott a
szabadság, az öröm és a béke.”

Az öröm kapcsán bibliai párhuzamokat húzott, így
beszélt az angyali üdvözletről, a három királyok ör -
ven dezéséről, az utolsó vacsora buzdításáról, a szent -
páli levelek örömintéseiről. „Ki kell mondani akkor
is, amikor fáj és nehéz kihívások elé nézünk: igen, én
ma is hiszek benned, ma is hiszem, hogy jó úton já rok,
hogy Te szeretsz engem, jó vagy. Egy hiányszikra a mai
világban az öröm és a reménység. Sokaknak úgy tű nik,
hogy nincs értelme... De az éjszaka után jön a hajnal, 

az ördögöt legyőzi a Jóisten. Ebben kell bíz nunk.”
Előadásában, Nemeshegyi atya az életünkben le vő

rendszer és fontosság sorrendjének szükségességét is 
hangsúlyozta, a fölös dolgok kiselejtezését éle tünk -
ből, a helykészítést az értékes, szent dolgoknak. En -
nek kapcsán fogalmazta meg kérdéseit aztán a cso -
port beszélgetésekre, melyekre még délelőtt sor ke rült.

A nap második felében a résztvevők Puchard Zol -
tán fotókiállítását tekintették meg, Balázs Hajnal ká -
val énekeltek együtt, beszélgetésben elmélkedtek az
életüket meghatározó hitélményekről, kézműves fog -
lalkozáson alkottak. A találkozó végi szentmisét Ft. 
Nemeshegyi Péter SJ. Ft. Román János nagybányai
esperessel mutatta be, szentbeszédében kiemelve, hogy
a Jóisten meghív minket országába, ez pedig nem a
mi érdemünk: „Isten számára minden nép választott
nép. Részt vehetünk a szentmisén, magunkhoz ve het -
jük Krisztus szent testét és vérét, és meghív minket az
örökkévalóságba. Ez egy olyan adomány, aminek örül -
nünk kell, másoknak is el kell mondanunk, hogy mi -
lyen jó.”

A szentmise végén bemutatták a nagybányai Háló
tíz évét szemléző könyvet, és megajándékozták egy -
mást az eltelt időben a mozgalmat együtt erősítő ta -
gok, vezetők.

Józsa János médiareferens, Szatmárnémeti

Máramaros a levegőből is fantasztikus.
Vagy még fantasztikusabb

Jön egy nap, amikor választanod kell: vagy repülsz, és fotózol e -
gyet a máramarosi táj fölött, vagy elmész néhány barátoddal és kol -
légáddal, akik a magánszektorban és erdőkutatásban dolgoznak, Má -
ramaros egyik régi erdejébe túrázni. Te mit választanál?

- folytatás az előző lapszámból -

A szaploncai Vidám Temető nép sze -
rű turistacélpont, gyakran látogatják itt -
honiak és külföldiek is. Évtizedeken ke -
resztül nagyon promoválták, kü lönle ges -
nek mutatva be, holott tulajdonképpen
nem más, mint egy színes giccs, és sem -
mi köze nincs a hagyományhoz. A tu ris -
ták jó része, akik autójukkal kívánják
gyorsan bejárni mondjuk a 10 legjobb
helyet Máramarosban, el sem jutnak a
brébi temetőhöz, amely őriz még vala -
mit az archaikus Máramarosból, és kü -
lönleges kelta hasonlásokat mutat.

A Tisza vidéke, amelyet Mára ma ros -
sziget és Szaplonca között kaptam len -
csevégre. Megpróbáltam a még érin tet -
len területeket a maguk vadro man ti ká -
jában megragadni. Vannak helyek, a -
hol a kukoricatáblák a víz széléig ér nek, 
ahol minden erdős részt elpusztított az
emberi mohóság, de azért vannak még
területek, ahol a természet megőrző dött.
Milyen jó is lett volna, ha ezeket a fo -
tókat elkészíthettem volna abban az i dő -
ben, mikor a térség vízalatti biodi ver zi -
tását kutattuk egy közös, román-ukrán, 
határokon átívelő projekt keretében. Szé -
pen illusztrálhattuk volna a „Vízi Má -

ra maros” című könyvet, s jobban lát -
szott volna a helyi realitás.

Erdős tájak, erdőgazdálkodási te rü -
letekkel, tarolásokkal, szélviharok ál tal
okozott pusztításokkal stb. Ha meg lá tod,
milyen mértékben pusztulnak a Kár pá -
tok erdői (beleértve ezt, a Keleti-Kár pá -
tok északi részét), biztosan nagyon szo -
morú leszel. Ha fenntarthatóan gaz dál -
kodnának velük, a biodiverzitás meg őr -
zése mellett a klimatikus stabili záció ban
(árvizek és aszályok enyhítése) is hasz -
nosak lettek volna. Ezek az erdők u gyan -
akkor hosszú távon biztosíthatták vol na
a fűtőanyagot, nem mint a fosszilis a -
nyagok. A jó minőségű rönkök fenn tar -
tottak volna egy fafeldolgozó ipart, sok 
munkahelyet teremtve ezzel. Vicces, hogy
papíron a Kárpátok erdőinek nagy ré -
sze tartozik az FSC-rendszerbe, fenn tart -
ható menedzsment alá, azonban ha va -
laki kimegy a terepre, látja a pusz tí tá -
sok mértékét és a famaffia mun kálko dá -
sait. Amikor a teljesen letarolt hegy ol -
dalakat látod, nem marad kétség, hon -
nan jönnek a vizek, amelyek nagy pusz -
tításokat képesek végezni. A rönk- és
fűrészáruexport ökológiai, szociális és
gazdasági bűntett, éppen az ellentéte a
fenntartható fejlődésnek.

A helikopterhasználat fotózáshoz tech -
nikai és nem anyagi szempontból a le g -
alkalmasabb. Helikopterből sokkal szé -
lesebb kilátásod nyílik a tájra, mint a
kisrepülőgépekből, amelyeknek sok szor
rúddal van megtámasztva a szárny szer -
kezetük, ezek pedig vizuálisan akadá -
lyoz hatnak. Ha helikopterben ülsz, ak -
kor használhatsz nagyobb vagy széle -
sebb látószögű objektíveket, így pedig
alacsony magasságban jobban át lehet 
fogni a tájat, a kép minőségét nem ront -
ja a köd és a pára. Felléphetnek egyéb
zavaró tényezők, belóghat egy lég csa -
var, kevésbé lesz „lapos” a táj. A heli kop -
tereknek az a képessége, hogy egy hely -
ben maradj a levegőben, rendkívül hasz -
nos, ez tárgyak, témák fotózását jóval
megkönnyíti egy mozgó repülőéhez ké -
pest. A legnagyobb probléma így a költ -
ségekben merül fel, amelyek 4-5-ször
többe kerülnek, mintha kisrepülővel száll -
nék fel. Ugyanakkor repülőgéppel sok -
kal jobban elképzelhető, hogy az ér de -
kes helyek látványos körülmények kö -
zött megközelíthetőek, köddel, felhővel
borított, fényárnyékban játszó hegyvi -
dé kek. Például elképzelhetetlen, hogy a
helikopterekkel a felhők fölé emel ked -
jünk és a hófödte csúcsokat fotózzuk.
És – amennyire én értek hozzá – köny -
nyebben léphetnek fel problémák heli -
kopterrel, mivel jobban hatnak rá az e -
rős széllökések, így főleg nyugodt idő -
járási viszonyok közepette haszná la tos.
A végkövetkeztetés tehát az, hogy jó,
ha van egy megfelelő eszköz a témák
megközelítéséhez, mindegy, hogy re pü -
lő, hőlégballon, vagy helikopter is le gyen
az, mindenképpen rendelkezned kell egy

kreatív képességgel, egy fotográfiai
vízióval.

Hiába vannak azonban meg fe le -
lő kondíciók a repülésre, ahhoz, hogy 
erős vizuális hatással rendelkező so -
rozatot készíthessünk, legalább annyi -
ra fontos, hogy egy megfelelő fény -
képezőgépet vegyünk igénybe (nem, 
nem a hiperteleobjektívekre ér ten dő), 
és főleg, hogy legyen fotós vénánk,
hogy a másodperc töredéke alatt el
tudjuk dönteni, mi az alany, amire ér -
demes fókuszálni, hogyan helyezzük 
azt el, és mikor van a megfelelő pil -
lanat a zárkioldó megnyomására és 
egy sorozat elkészítésére, amelyből 
majd kiválaszthatjuk a legmeg fele -
lőbbet. Tehát a „véredben kell len -
ni e a fotózásnak”. (befejezés köv.)

Lengyel Péter blogjáról -
Transindex.ro



2014. október 17.KULTÚR-TÁJ

ÁBRAHÁM MÁRTON:

Naplótöredékek (11.)
Az alábbi visszaemlékezést a megyeszerte ismert tanárember, Vicsai

János juttatta el szerkesztőségünkbe, miután a Komárom ban élő szerző fel -
vette vele a kapcsolatot. A Naplótöredékeknek u gyan is  több, megyénkhez 
kö tődő része is van, így túl az értékes kortör té ne ti elemeken, helytörténeti
szempontból is érdeklődésre tarthat szá mot tisztelt olvasóink körében.

Bukovinában
Július 17., hétfő:

Hét órától figyelőnek mentem ki, de 
eleredt az eső, úgyhogy messzire nem
láthattam. Közben Kertész Matyi fel jött
a reggelivel és a postával. Parancsot köz -
vetített a részemre, mely szerint az összes
szerelvényemmel le kellett mennem az 
irodához. Azt hittem, hogy Gura-Pu ti -
leibe fogunk menni Jass szakaszve ze -
tővel.

Az irodánál olvastam el Bönci leve -
lét. Azt írja, hogy valószínűleg ápo ló -
nő nek fog menni, mert eddig a leá nyok, 
akik ott dolgoznak Réthyéknél, ápo ló női
beosztást kaptak. Nagyon elkeserített ez
a hír. Délután aztán megtudtam, hogy
miért kellett nekem teljes szerel vénnyel
lejönnöm az irodához. Jass Bandi he lyé -
re vezényeltek ki az első vonalba, az 1.
szakaszba. Egyes kezelő leszek, és Bandi
jön be az én helyemre kerékpáros hír -
vivőnek. Feltehető, hogy az idősebbik
Jassnak, a szakaszvezetőnek, benne van
a keze ebben. Belátom, az öccse ér de -
kében más is megtenné ezt, ha ilyes -
mire lehetősége lenne. Kertész Matyi pár
nappal ezelőtt leváltással fenyege tő zött, 
lehet, hogy ő is támogatta ezt az akciót. 
Velem természetesen nem közölték a fel -
váltás okát, de nincs kizárva, hogy a
,,nagy pofám” miatt hoztak ilyen dön -
tést. (Mondj igazat, beverik a fejed!)
Nem panaszkodom senkinek, hiszen a
jó Isten ott is velem lesz, ha meg fogom 
érdemelni.

Kis idő múlva útnak is in dultunk. Két
bajtárssal, akik onnan a pos táért jöttek

ide. Hosszú gyaloglás után este 8 óra kor
értünk erre a helyre. É sza ki irányba for -
dulva jobb kéz felé Lo puszna nevű köz -
séget látjuk magunk a latt, a Sereth fo -
lyó két oldalán. Idáig a ,,kopor sóhe gyen”,
a Szednyjesztán jöttünk, majd a Ki hasz -
kán keresztül az 1. század mellett, és in -
nen két órai menet után érkeztünk ide,
ahol Remsey Zoltán fiatal pesti had nagy,
szakaszparancsnok azzal vígasztalt, hogy
jó hely ez, és az élet sokkal jobb itt,
mint odabent a törzsnél.

Július 18., kedd:

Hajnali két órától figyelő voltam a
géppuskánál, földimmel - Aradszki bá -
csi val. A rajban minden éjjel min den -
ki re jut figyelői szolgálat. Kettesével őr -
ködünk, hiszen minden pillanatban fel -
tűnhet ellenséges járőr, s ha tüzelni kel -
lene, egy em ber nemigen boldogulna a
géppuskával. A figyelőszolgálat így van
beosztva: az 1. pár este 9-től fél 12-ig;
a 2. pár fél 12-től 2-ig; a 3. pár pedig 2-
 től 5-ig. Ez az utolsó pár áll legtovább
kint, mert három óra után már úgyis vir -
radni kezd. Amint kivirradt, a szemer -
kélő eső dacára is krumplit sütöttem,
majd a naplómat írtam, öt óra felé az őr 
társam elment reggeliért, s csakhamar
vissza is ért. 

A reggeli elfogyasztása után dróta -
kadályokat húztunk a tüzelőállásunk e -
lőtt. Helyenként a telepített aknák köz -
vetlen közelében raktuk a drótot. A ki -
feszített drótokra bizonyos táv közök -
kel üres konzervdobozokat aggattunk,
4-5 kavicsot téve bele. 

Ebéd után lementem Bótos Pistá val,

rajbéli bajtársammal, vízért - Lopusz -
nába. Útközben nagy eső kapott el ben -
nünket, s egy másik raj bunkerjában ke -
restünk menedéket. Lent a falu szélén,
amely sík terepen fekszik, egy kis pa -
tak ból merítettük meg kulacsainkat. Mi -
lyen jó a szemnek síkságot látni! 

Este Remsey hadnagy kihozta a pos -
tát. Egy lapot kaptam Böncitől. 

Július 19., szerda:

Az este elsők voltunk a figyelő szol -
gálattal. Semmi különös esemény nem
történt. Amikor fél tizenkettőkor átad -
tuk a szolgálatot, bent a bunkerban a ba -
kancsomat is levéve feküdtem le, ho -
lott ez itt szabályellenes! Azért, mert ide
elég közel van a muszka, és hát sosem
lehet tudni, mit hoz a következő pil la -
nat. Az orosz tüzérfigyelő helye táv cső -
vel jól kivehető. 

Reggeli után a lövészárkokat mé lyí -
tettük. Később azonban annyira esett az
eső, hogy kénytelenek voltunk fedél a lá
menni. Az ebédért én mentem le a kony -
hára, én voltam a soros. 

Délután egy órától négyig figyelő vol -
tam. Egész napon át esett az eső. A zon -
ban hála Aradszki bácsi lelemé nyes sé -
gének, nem áztunk meg a figye lőhe lyen. 
Az egyik fenyőfa oldalára sátorlapot sze -
relt dél tájban, s ettől fogva védve vol -
tunk az eső elől. Ma két hónapja, hogy
búcsút vettem édesanyámtól és a meny -
asszonyomtól - Böncitől. De régen volt,
legalábbis annak tűnik. 

Fél órával éjfél előtt szolgálatba lép -
tem a partneremmel. Koromsötét éj sza -
ka volt, kétlépésnyire sem lehetett lát -
ni. Esett az eső, de hála Aradszki bácsi
,,találmányának” most sem áztunk. 

Július 20., csütörtök:

Bent ültünk a bunkerban, amikor jött
a parancs: minden munkát beszüntetni
- megyünk el innen, állítólag németek
jönnek a helyünkre. Holnap indulunk -
így hallottam. Cser Jankó két ízben is
átjött egy kis beszélgetésre az egyik szom -
széd rajból. Estefelé megkaptuk négy -
napi kenyéradagunkat s ugyanannyi nap -
ra hideg élelmet is. A dohányt holnap
reggel fogják kiosztani.

Július 21., péntek:

Két órától voltam figyelő. Amikor vi -
lágosodott, tüzet gyújtottunk és meg -
főztük a maradék krumplimat. Nem tu -
dom, tudunk-e szerezni a jövőben is? A
délelőtt folyamán lementem a faluba. Vé -
gigmentem Lapuszna ,,főutcáján”, majd 
letértem a Sereth folyó mellé. Ezen a
helyen még csak bokáig ér a vize. A fo -
lyóval párhuzamosan keskeny vágá nyú
vasút kígyózik északi irányban - Ber -
hometh felé. Megmosakodtam a Se reth
vizében, s a parti köveken ülve egy la -
pot írtam Böncinek. Az itteni ukrá nok -
tól megtudtam a falut körülölelő he gyek
nevét: Zhar, Doseti Tonyenki, Tusztej,
Ozsencsit, Procset (a folyó jobb olda lán);
Dimitrovszka, Koponka, Vipcsenka, Do -
kovinyeszka, Velyike Polye, Korosz to -
varu és Stois - a folyótól balra. 

Jó érzés volt vízszintes terepen jár -
ni, oly sok hegyi ösvény után. Eléggé

nagy falu, több kilométer hosszan hú -
zó dik az 5-600 m széles völgyben. La -
kosai kétajkúak, de többnyire ukránul
beszélnek, vagy ehhez hasonló vala mi -
lyen szláv nyelven. Német katonaság van
a faluban. Tanúja voltam egy magasran -
gú tiszt fogadásának. A tiszt, aki fo gad -
ta, jó húszméternyit díszlépéssel tisz tel -
te meg a (gondolom) tábornokot, aztán
feszesen megállt előtte és jelentést tett. 

A helyi lakosság közül számosan
hilft feilinger-ként (lehet, hogy tévesen 
értettem-írtam!) a németek szolgá latá -
ban állnak. Civilben járkálnak végig a
falun, puskával a vállukon.

A németek a falu északi részén tor -
laszokat építtetnek a civilekkel. Cseré -
be csak élelmet kapnak a civilek.

Estefelé M. Molnár szakasz veze tő -
től megtudtuk, hogy holnap reggel 5- kor
ébresztő, és indulunk vissza a Jene ze -
lora. Onnan majd Kosowba megyünk,
és a hercehurcának bevetés lesz a vége.

Délutáni figyelőszolgálatom alatt, mi -
vel szép napos idő volt, távcsővel tisz -
tán lehetett látni a Berhometh előtti nagy
síkságot. A várost nem lehetett látni, el -
takarják a hegyek. Este kilenctől újból
szolgálatban voltam, csillagos volt az ég.
Aradszki bácsi leült a fa tövében, pok -
rócba bugyolálta magát és elaludt. Ma -
gam pedig csendesen járkálva figyel tem
és ábrándoztam a menyasszonyomra gon -
dolva. Észre sem vettük s a szolgálat le -
telt.  (folytatjuk)

Péter Károly jegyzete:

Csak mondom…
Most az egyszer nem panaszkodhatunk, mert a felhozatal bőséges: novem -

berben 14 jelölt közül választhatunk államfőt.
A baj csak a minőséggel van: a felkínált áru nem friss, gyenge minőségű,

csenevész, netalán divatból kiment. Amikor piacra megyek, az almát megíz le -
lem, a virágnak illatát veszem, a megkóstolható sok finom sajtról nem is be -
szélek. Ebben az esetben mit csináljak, ha választanom kell? Kitűnő mód az á -
ru „megkóstolásra”, ha nézem a tévében „Az elnök dolgozószobája” című
mű sort, és hallgatom, hogyan beszélnek a jelöltek. Beszédjükből megtudom,
hogy miként gondolkodnak, s nekem ez bőségesen elég. 

Van köztük habzó szájú bőbeszédű, és van köztük szűkszavú, de ezek közül
egyik sem győzött meg: a bőbeszédűek semmit sem mondtak, a szűkszavúak
hall gatása nem termett aranyat.

Én a tettek emberét kedvelem, azt, aki első, amikor cselekedni kell, s utol -
só, amikor beszélni vagy hallgatni. Legfeljebb egy ilyen meghívottat láttam az 
„elnöki dolgozószobában”. 

Minden beszélgetés legfőbb célja, hogy meggyőzzön. Még gondolkodom, mert
egyik diskurzus sem győzött meg, de egy bizonyos sorrendet máris felál lí tot -
tam, mert kétségtelen, hogy választani kell. Ez minden em ber fontos feladata!

Szót kér az Olvasó:

,,Mosolyognak a
szürke kövek”

Nemes gesztus azoktól, akik le -
he tőségeik szerint emlékkövet avat -
tak a régi főtéren Ferenczy Károly, Ré -
ti István, Iványi Grünwald Béla, és
Thorma János festőművészek emlé -
kére. Sétálgatva a főtéren az az ér zé -
sem támadt, hogy ,,mosolyognak a
szürke kövek”, merthogy ilyen fé nyes
társaságot kaptak, arra gondolni se 
merek, hányan tapossák nevüket, me -
rem remélni, csak azért, mert nem
tudják, kik voltak ők.

Merész gondolat-e vagy naívság
azt hinni, hogy egyszer szo borcs o -
port áll majd a főtéren, emberi ma -
gasságban, azoknak a művészeknek 
az emlékére, akik világhírnevet sze -
reztek városunknak, hogy fölnéz hes -
sünk rá, nem pedig le a földre?

Lázár Angella
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A rendőr egyik éjjel valami 
furcsa neszre ébred. Kiszól a
hálószobából:

- Van itt valaki?
- Nincs - feleli suttogva a

be törő.
- Érdekes, pedig mintha va -

lami zajt hallottam volna - az -
zal megfordul és alszik to vább.

***
Két rendőr járőrözik. Az e -

gyik megpillantja a társa a nyó -
sát.

- Az ott az anyósod? Mu -
tass már be neki!

Mire a másik kinyújtott kö -
zépső ujjal:

- Hé, mama! Ezt neked!

***
Két rendőr beszélget:
- A feleségem nagyon fél a 

víztől.
- Igen? Miből gondolod?
- Tegnap, mikor haza men -

tem, benyitottam a fürdő szo bá -
ba, hát látom, hogy az asszony
egy biztonsági őrrel ül a kád ban.

***
A második világháború a -

latt az élelmiszerüzlet előtt ha -
talmas sor áll. Valaki egyszer
csak elszellenti magát. Telje sen
megszégyenülve álldogál to -
vább, mikor emberek gyüle kez -
nek köré:

- Honnan vette a babot?

***
Egy texasi érkezik Syd ney-

 be és taxit fog magának. Arra
kéri a sofőrt, vigye körül a vá -
roson. Közben elkezd nagy ké -
pűsködni, hogy milyen kicsi a
városi repülőtér és hogy Texas -
ban nagyobb kifutópályák van -

nak minden farmon. Hama ro san
átkelnek a kikötő feletti hídon
és a texasi továbbra is felvág:

- A kacsaúsztatóm na gyobb, 
mint ez a kikötő, és a dísz hi -
dacs ka felette hosszabb, mint
ez a játékhíd.

Hirtelen egy kenguru ugrik
a kocsi elé, a taxisofőrnek fé -
keznie kell, az utas pedig erő -
sen kapaszkodik. A sofőr ek -
kor nem bírja tovább, felkiált:

- Rohadt tücskök!

***

- Mi az? Egy csontváz a bo -
korban?

- A tavalyi bujócska ver seny
győztese!

***
Barátnők egymás között:
- Miért hagytad el a bará to -

dat? Megcsalt?
- Ha még meg tudott volna

csalni, akkor nem hagyom el!

***
Bemegy a skót az ét te rem -

be és rendel egy birka pör köl -
tet. Mikor megette, meg kér de -
zi: 

- Elnézést! Kinek kell itt fi -
zetni? 

Erre megszólal a pincér: 
- Nekem kell, uram! 
Mire a skót: 
- Hál' Istennek, már azt hit -

tem, hogy nekem!

***
Marslakók szállnak le a Föld -

re. Ahogy sétálgatnak a város -
ban, észrevesznek egy parko ló -
órát. Vizsgálgatják egy ideig,
nézegetik, majd az egyikük meg -
szólal: 

- Hát, tudod, nagyon ron dák
ezek a földi nők, de legalább
nem kerülnek sokba.

***
Főnök a beosztottnak: 
- Magából jó bűnöző len ne!
- Miért? 
- Mert a munkájának soha

nincs semmi nyoma.

***
Férj és feleség ülnek a ve -

randán, a férj bort kortyolgat. 
- Annyira szeretlek - mond -

ja a férj. 
- Ezt most te mondod, vagy

a bor? - kérdezi a feleség. 
- Ezt én mondom a bornak…

***

Egy fiatal pár ül a padon. A
fiú megszólal: 

- Drágám! Minek nevez nél, 
ha most lehúznám a bugyidat
és elvenném a szűzességed? 

- Varázslónak drágám, va -
rázslónak.

***
Egy férfi megszólít egy nőt

az utcán: 
- Mondja, hölgyem, lefe küd -

ne velem egymillió dollárért? 
- Egymillió dollárért? Le! 
- És húsz dollárért? 
- Na de uram! Mit gondol,

mi vagyok én? 
- Hogy ön micsoda, azt már

megbeszéltük. Most már csak
az áron vitatkozunk.

***
- Julika, ahányszor moso -

lyogni látom arra gon dolok, szí -
vesen felvinném magamhoz. 

- Pista, maga ekkora nő csá -
bász? 

- Nem, fogorvos vagyok.

***
A pap becsönget egy ház -

ba. A kaputelefonon keresztül
kiszól egy női hang:

- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva vissza -

szól:
- Nem egészen, de ugyan -

az a cég.
***

- Mit csinál a béna origa mis?
- Mindig ugyanazt hajto -

gat ja!
***

- Hej, fiam…, azok a régi
szép idők… Jó kaják, finom pi -
ák, gyönyörű nők … 

- Miért, most mi van, apa? 
- Parizer, csapvíz, anyád…

Budapesti emléktáblák (1.)

Budapesti emléktáblák (2.)

Budapesti emléktáblák (3.)

Budapesti emléktáblák (4.)

Budapesti emléktáblák (5.)

Európai tévhitek és cáfolataik (1.)
Ausztria: 
– Igaz-e, hogy ha csatlakozunk, újra monarchia lesz? 
– Nem, csak a soproni fogorvosok tartoznak majd oszt rák

fennhatóság alá. 
Bel gium: 
– Igaz-e, hogy minden belga pedofil vagy sorozat gyil kos? 
– Nem, de semmi más említésre méltó nem történik velük. 
Dánia: 
– Igaz-e, hogy Dánia nagy része legóból épült. 
– Nem, de mégis úgy néz ki. 
Finnország: 
– Vannak asztalosok is Finnországban, vagy mindenki te -

lefonszerelő? 
– Nem, még vannak asztalosok, akik a Nokia szaunákat

gyártják, például.
Franciaország: 
– Igaz-e, hogy a franciák csak franciául hajlandók be szél -

ni? 
– Nem, de abban sincs sok köszönet, ha a többi nyelven

beszélnek.
Görögország: 
– Igaz-e, hogy Görögország fővárosa Last min ute? 
– Nem, de már fontolgatják Athén átkeresztelését. 
Hollandia: 
– Igaz-e, hogy minden hol land drogos vagy piroslámpás

házban dolgozik?
– Nem. 3% tulipánt termeszt vagy fapapucsot készít. 
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Ebola: óvintézkedések
Váradon és Kolozsváron

Hadrian Borcea, a Bihar megyei kórház sürgősségi osztályának
vezetője szerint a fertőzöttgyanús betegeket a mentőautó egye ne sen a
speciális konténerbe szállítaná, ahol ellenőrzött körül mé nyek között
vizsgálnák, hogy valóban az Afrikában tomboló és már Európában is
megjelent gyilkos kórban szenvednek-e.

Raed Arafat, a belügyminisztérium
sürgősségi helyzetekért felelős osz tály -
vezetője szerint ilyen elkülönítőket or -
szágszerte be kellene rendezni. „A zon -
nal izolálni kell minden beazono sítha -
tó esetet, amikor fennáll a veszélye an -
nak, hogy a beteg azon országokból ér -
kezett, ahol a vírus járványszerűen sze -
di áldozatait. Ilyenkor értesítik az egész -
ségügyi tárca operatív központját, hogy
megfelelő védőfelszereléssel rendel ke -
ző szakemberek szállítsák el a beteget a
kirendelt helyre” – magyarázta.

A partiumi megyeszékhelyen ami att
is fontosak a megelőző intézkedések,
mivel a Nagyváradi Egyetemnek közel 
350 külföldi, többségében afrikai hall -
ga tója van, akik épp most térnek vissza 
Romániába az új tanévre. Megérke zé -
sükkor ugyan ki kellett tölteniük egy
kérdőívet, hogy a rizikófaktort még in -
kább kiszűrjék, a vírus inkubációs ide -
je azonban 21 nap is lehet, ezért Flo ri -
an Bodog, az orvosi fakultás dékánja
szerint egyelőre nehéz lenne megjó sol -
ni, mi várható.

„Csak remélni tudjuk, hogy nem
lesz problémánk” – mondta a dékán. A
külföldi hallgatók közül sokan épp az
orvosi egyetemre járnak, és bár a leg -
több olyan afrikai országból szár ma zik,
ahol még nem ütötte fel a fejét az E -
bola, a hatóságok óvintézkedéseket ren -
deltek el. A reptereken infravörös láz mé -
rőkkel próbálják kiszűrni a lázas sze mé -
lyeket, és mindenkinek azt tanácsolják, 
hogy ha Afrikában járt, és az Ebola tü -
neteit mutatja, azonnal forduljon orvos -
hoz.

A kór megjelenésére Kolozsváron
is próbálnak felkészülni, a gyer mek kór -
házban például speciális felszerelést és 
védőruhát szereztek be, amelyek meg -
akadályozzák a vírus terjedését. A kór -
ház vezetősége által 800 lej értékben vá -
sárolt nyolc védőruha kezeslábasból,
speciális maszkból és szemüvegből áll. 
Kolozsváron egyébként már korábban
berendeztek egy speciális kórtermet a
járványkórházban az esetleges Ebo la-
 fertőzöttek kezelésére.

(kronika.ro)

Olcsó autó, kedvezménnyel
Első autó néven állami hitelgarancia-pro gram indítását ter ve zik

Romániában, amellyel főleg a 18 és 35 év közötti fiatalokat tá mo gat nák
abban, hogy egy legfeljebb 50 ezer lej plusz áfa (mintegy 11 300 euró
plusz áfa) értékű új gépkocsit vásároljanak – jelentette be Vic tor Ponta
miniszterelnök.

A kormány évi 20 ezer új, kevésbé
szennyező autó vásárlását kívánja elő -
se gíteni, ezzel az is a szándéka, hogy a
romániai autóiparban, illetve beszállí tók -
nál dolgozó 200 ezer em ber munka he -
lyének megőrzését is segítse. Vic tor Pon -
ta kifejezte reményét, hogy a fiatalok -
nak szóló pro gram ugyanolyan sikeres
lesz, mint az Első otthon nevű lakás vá -
sárlási hitelkedvezmény.

A Constatin Niţă gazdasági minisz -
ter által ismertetett Első autó prog ram -
nál „előnyben részesülnek” a 35 év a -
latti fiatalok, de nem zárják ki belőle az 
idősebbeket sem. A vásárlónak a leg fel -
jebb 50 ezer lej értékű új autó árának 5-
 10 százalékát kell előlegként befi zet nie,
a különbözetre felvett hitelt pedig leg -
feljebb hét év alatt kell törlesztenie. Az 
állam a hitel felére vállal garanciát, a
másik felére a vásárolt autó a fedezet.

A pro gram 6 százalékot nem meg ha -
ladó kamatot kínál, miközben az autó -
lízingek kamata jelenleg 9-12 százalék
körüli Romániában. A futamidő legtöbb
84 hónap lehet. A román gazdasági mi -
niszter szerint átlagosan 670 lejes havi
törlesztőrészlettel lehet számolni. Az El -
ső autó programról a tervek szerint a
jövő heti kormányülésen döntenek, és
így a pro gram no vem ber elsején, vagyis 
még az államfőválasztás előtt indulhat.

A gazdasági tárca vezetője kijelen -

tette: semmilyen formában sem szeret -
nék összekapcsolni az Első autó prog ra -
mot és a roncsautóprogramként ismert
autópark-felújítási kezdeményezést. Ez
utóbbit már régóta meg szeretné szün tet -
tetni a Gépjárműgyártók és Forgal ma -
zók Szövetsége (APIA).

„Számunkra nagyon fontos, hogy a
pro gram segítségével beindulhat a ma -
gánszemélyek újautóvásárlása, amely je -
lentősen visszaesett a 2008-as válságot 
követően” – idézte a Mediafax Nich o -
las Maure-t, a Dacia vezérigazgatóját.
Az APIA adatai alapján tavaly 82 ezer
új autó talált gazdára az országban, ami 
több mint hatszázalékos csökkenés volt
2012-höz képest, és gyakorlatilag a 13
évvel ezelőtti szintnek felelt meg.

Milyen autókat lehet megvásárolni?
Bár az 50 000 lejes (áfa nélkül) fel -

ső határral jelentős előnyt élveznek a ha -
zai gyártók, akár gyengébben felsze -
relt külföldi kompakt autót is lehet vá -
sárolni a pro gram keretében. Ezért az
összegért jól felszerelt, dízelmotoros San -
dero, Lo gan és Lo gan MCV típusok -
hoz lehet hozzájutni, de még a Duster
terepjáró vagy a Lodgy családi egyterű 
dízelmotoros alapverziói is a határon
belül találhatók – akárcsak a szintén
Romániában gyártott Ford B-Max 1,4
literes, 90 lóerős motorral szerelt alap -
verziója. (a Krónika nyomán)

Elkészült az RMDSz
vitaindítója a mag yar
közoktatás helyzetéről

Az RMDSZ kistérségi iskolahálózatok kialakításával és a szór -
ványkollégiumi rendszer kiteljesítésével, működésének megszi -
lárdításával biztosítaná a mag yar nyelvű oktatás jövőjét.

A mag yar nyelvű közoktatással kap -
csolatos teendőket összegző vitain -
dító dolgozatot Magyari Tivadar, az
RMDSz oktatási főtitkárhelyettese ír -
ta a Kulturális Autonómiatanács (KAT)
megbízásából, és a Transindex portál
tette közzé. Az RMDSz továbbra is o -
lyan oktatási rendszer létrehozását te -
kinti céljának, amely minden mag yar
gyermek számára biztosítja az anya -
nyelven való tanulás lehetőségét. „Cél,
hogy egyetlen mag yar tanuló se kény -
szerüljön más tannyelvű iskolába” -
fogalmaz a dokumentum. A vita indí -
tó többek között olyan kutatás adatait 
idézi, amely a megszűnés határán le -
vő, veszélyeztetett mag yar oktatási hely -
színeket összegzi. A kutatás szerint Er -
délyben 2006 óta csökken folya ma to -
san a mag yar iskoláskorú gyermekek

száma. Az apadás hatványozottan é -
rinti a szórványvidékeket. „Ha a ro -
mániai mag yar közösség nem készül
fel tudatosan ezekre a kihívásokra, a
mag yar nyelvű iskolák, oktatási hely -
szí nek felszámolódása egy olyan fo -
lyamatot indíthat meg, amely rövid
távon (akár 2020-ig) a szórvány ok ta -
tá si hálózat szinte teljes elle he tetle nü -
léséhez vezet” – áll a doku mentum ban.

A kutatás 235 veszélyeztetett ma -
g yar oktatási helyszínt azonosít, a leg -
többet Maros megye és Kolozs me gye
szórványvidékein.

Székely István, az RMDSZ ke re té -
ben létrejött Kulturális Autonó miata -
nács elnöke úgy vélekedett, az elemi
osztályosoknak lehetőleg helyben kell
biztosítani az anyanyelvi oktatást, míg
a felsőbb tagozatokon a kipróbált, be -
vált módszerek közül kell kiválasz ta -
ni a megfelelőt. Ez helyenként a ta -
nulók iskolabuszos vagy költségté rí -
té ses ingáztatása, máshol a diákok szór -
ványkollégiumokban vagy nagy is ko -
laközpontok kollégiumaiban történő
elhelyezése, esetleg a tanárok ingáz -
ta tása lehet.

Az RMDSz hírlevele idézte Szé -
kely Istvánt, aki szerint egy éven be lül
el kell készíteni egy olyan, egész Er -
délyre kiterjedő tervet, amely min den 
kisrégió számára a legmeg fe le lőbb
meg oldást tartalmazza. (maszol.ro)

Nyirő újratemetésének megakadályozásáról
beszélt a román külügyminiszter

A román diplomácia vezetője a ro -
mániai holokauszt kezdetének 73. évfor -
dulója alkalmából a bukaresti parla ment -
ben rendezett emlékülésen beszélt a
Nyirő-ügyről. „Románia nem fogja meg -
engedni, hogy olyan eszméket, politi kai
nézeteket és jelképeket hozzanak be
területére egy szomszédos országból,
amelyek szerintünk a múlthoz tartoz nak.
A román állam nem fogadja el mind azt,
amit egy szélsőjobboldali, fasiszta, an -
ti szemita és románellenes író romániai
újratemetése jelképezne” – idézte a ro -
mán diplomácia vezetőjét a Mediafax.
Nyirő József szülőföldjén való újra te -
me tését a román hatóságok 2012-ben
megakadályozták, mivel szerintük az í -
ró antiszemita, fasiszta eszméket kép -
vi selt. “Romániát aggasztja, hogy az e -

u rópai társadalom egy részében és köz -
vetlen szomszédságában is újra megje -
lent az idegengyűlölet, rasszizmus és
antiszemitizmus” – jelentette ki Cor la -
tean a romániai holokauszt évfordu ló -
ján. Romániában azért jelölték ki októ -
ber 9-ét a holokauszt emléknapjává, mert
1941-ben ezen a napon kezdődött a bu -
kovinai zsidók deportálása. A román ál -
lam csak a kétezres évek elején ismerte 
el, hogy a Ion Antonescu vezette kor -
mány felelős volt több mint negyed mil -
lió zsidó megöléséért az 1941-44-es i -
dőszakban. A bukaresti vezetők koráb -
ban tagadták a romániai holokausztot,
és kizárólag Magyarország felelős sé gét
hangoztatták az észak-erdélyi terüle tek -
ről deportált zsidók vonatkozásában.

(mult-kor.hu)



Meleg ikonná
választották Tony Blairt

A homoszexuálisok jogainak elis me -
réséért végzett munkájáért az elmúlt
har minc év egyik meleg ikonjává vá -
lasztotta Tony Blair volt brit minisz ter -
elnököt a Gay Times című meleg ma -
gazin. Megjelenésének 30. évforduló -
ján a Gay Times a volt brit minisz ter el -
nök mellett Barbra Streisandet, Ian Mc -
Kellent és Boy George-ot is a meleg jo -
gok szószólójaként méltatta a napok -

ban megjelent ünnepi számában. Tony
Blair hivatali ideje alatt (1997-től 2007-
 ig) Nagy-Britanniában lehetővé vált a
homoszexuálisok számára a bejegyzett 
élettársi kapcsolat, a homoszexuálisok
közötti, közös megegyezéssel történő

szexuális kapcsolat alsó korhatára a
heteroszexuális párokéval azonos lett,
valamint törvény tiltotta meg, hogy a köz -
intézményekből valakit homoszexua li -
tása miatt bocsássanak el. “Vitathatat -
lan Tony Blair szerepe a homoszexuá -
lisok jogainak nagyköveteként” - írta a
Gay Times. Az egykori miniszterelnök 
megtiszteltetésnek tartja a méltatását.
Kifejtette, büszke arra a munkára, amit 
a melegek jogaiért végzett, és politikai
öröksége részeként tekint rá. (mti)

Nő az autizmus
kockázata a korban közel 

álló gyerekeknél
Növekszik az autizmus kockázata

an nál a gyereknél, aki testvére szüle té -
se után egy éven belül fogant - állapí -
tot ta meg egy amerikai kutatás. Az egy 
évnél később fogantakhoz képest ezek -
nél a gyerekeknél 150 százalékkal na -
gyobb volt az esélye annak, hogy au -
tizmust diagnosztizálnak. Ha nem volt
semmilyen egyéb rizikófaktor, akkor a
legbiztonságosabb távolság az előző
szülés és a következő fogamzás között
kettő-öt év között volt. Az ötéves idő -
szak után azonban 30 százalékkal újra
nőtt az autizmus esélye, és tízéves kor -
különbség 40 százalékkal fokozta a
kockázatot. “Eredményeink újabb bi -
zo nyítékkal szolgálnak arra, hogy a
szü letés körüli környezeti tényezőknek 
szerepe van az autizmusban” - idézte a
The Daily Tele graph a Jour nal of the
Amer i can Acad emy of Child and Ad o -
les cent Psy chi a try című gyermek pszi -
chiátriai szaklapban megjelent tanul -
mány vezető szerzőjét, Alan Brownt, a
Columbiai Egyetem munkatársát. El -
mondta: nem világos, hogy a korkü -
lönb ség közvetlenül okozza-e a koc ká -
zat növekedését, vagy a problémát más 
tényező okozza, ami az anyákat a kis
korkülönbséggel való gyermekvál la -
lás ra ösztönzi. A Columbiai Egyetem
kutató több mint hétezer, 1987 és 2005
között Finnországban született gyer -
mek adatait elemezte. A gyerekek egy -
harmadánál diagnosztizáltak autiz -
must. Figyelembe vették a szülők és az
idősebb testvérek életkorát és a ko ráb -

bi pszichiátriai zavarokat is. Azt talál -
ták, hogy a testvére születése után egy
éven belül fogant gyerekeknél volt a
legnagyobb az autizmus kockázata. Az 
autizmus az agyi működés alapvető
fej lődésterületeket érintő, egész életen
át tartó zavara, amely a társas visel ke -
dés, a kommunikáció, a képzeleti mű -
ködés és a rugalmas gondolkodás za -
varában jelentkezik. (mti)

“Putyinos” vécépapíron
háborognak a krímiek
Vécépapírbotrány van kialakulóban 

az Oroszország által annektált Krím
félszigeten, mert az egyik helyi gyártó
V.V. márkanéven dobta piacra teker -
cseit. Jó pár krími mélységesen felhá -
borodott, mert szerintük a V.V. Putyin
orosz elnök kereszt- és apai neve (Vla -
gyimir Vlagyimirovics) kezdőbetűire
utal - írta hétfőn a BBC. A legtöbben a fe -
kete-tengeri félszigeten található Szim -
feropolban bírálják a Szimferopoli Pa -
pírmalmot, a vécépapír gyártóját. Egy
szevasztopoli lap egyik olvasója az
újságnak küldött levélben adott hangot 
felháborodásának amiatt, hogy a ter -
mék gyártója, a Krím körvonalait nyom -
tatta a tekercsre. Mások szerint a vál la -
lat ezzel csak a lokálpatrióta érzelmek -
re próbált hatni, a csomagoláson egye -
bek mellett az is fel van tüntetve, hogy: 
“Vásároljon krími terméket!”. Amúgy
kapható Ukrajnában olyan vécépapír
is, amelyről egyenesen Vlagyimir Pu -
tyin arcképe mered a használóra. Ezek
a tekercsek nagyon népszerűek - Uk -
raj na más részén. (mti)

Kalapács alá kerülnek
Agatha Chris tie
családi ékszerei

Agatha Chris tie egyik rajongója el -
árverezi a világhírű angol írónő el ve -
szettnek hitt családi ékszereit, ame lye -
ket a krimiíró egykori angliai bir toká -
ról származó utazóládában talált. A
dél kelet-angliai East Sus sex megyében 
élő Jennifer Grant 2006-ban tett szert
az utazóládára az írónő egykori devoni

birtokán rendezett vásáron. A láda va -
lamikor Agatha Chris tie édesanyjának
tulajdona volt. Grant száz fontot fize -
tett a relikviáért és csupán az átvételkor 
fedezte fel, hogy egy fémből készült,

lezárt páncélszekrény van a láda aljá -
hoz erősítve. “A páncélszekrény miatt
a láda nagyon súlyos volt, ezért éveken 
át a lépcső aljában hevert” - idézte az
asszonyt a BBC News. “Nem is akar -
tam igazán kinyitni, mert tudtam, hogy 
akkor véget ér a rejtély. Amikor a ba -
rátaim látogatóba jöttek, egyik oldalról 
a másikra billentettük a ládát és figyel -
tünk, hogy hallani-e valami zörgést oda -
bentről. Ha az em ber elég csendben
volt, akkor halhatta, ahogy valami ide- 
oda csúszkál benne” - emlékezett visz -
sza Grant. Négy évvel a megvásárlása
után az asszony végül felnyittatta a
fém dobozt, amely egy aranyérmékkel
teli erszényt, egy gyémánt melltűt és
egy háromköves gyémántgyűrűt rej tett.
Grant azonnal felismerte az éksze re -
ket, mivel azokról az írónő önéletraj zá -
ban is szó esik. A gyémántokat Agatha
Chris tie és testvére, Madge kapta an -
nak idején. “Olvastam Agatha Chris tie
önéletrajzát, ezért pontosan tudtam,
hogy mit látok magam előtt. Pontosan
illett rájuk a leírás, szinte alig kaptam
levegőt az izgalomtól” - mondta az
asszony. Az ékszerek eladását a knights -
bridge-i Bonhams aukciósház intézi. A 
melltű és a gyűrű összesen akár 13 ezer 
fontot is hozhat a konyhára. (mti)

Egészséges hasonlat
VÍZSZINTES: 1. “A nő nagyon ha -

sonlít az egészséghez, csak ...” (Na -
rey). 13. Pótmama. 14. Franz Kafka
regénye. 15. Kezd gépesíteni! 16. Tö -
rött bot! 17. Személyéről. 19. Vonat -
kozó névmás. 20. Szemüvegtartó! 21.
Gyakorító igeképző, a -get társa. 23.
Két lusta! 24. ... et con tra; mellette és
ellene. 25. ... vág; régi gyógymódot al -
kalmaz. 26. Állítunk róla. 28. Argentin 
focikapus (Carlos). 29. Csekély mér -
ték ben. 30. Part ner. 31. Mázol. 32. Tü -
zel. 33. Iskola (röv.). 34. Japán tornász
volt. 35. Élő torpedó. 38. Minden nye -
regben van! 40. Tours folyója. 42. Ze -
nedráma. 44. Maros-partok! 46. A kal -
cium-karbonát egyik változata. 48.
Lett országban élő, finnugor nyelvű
néptöredék. 50. Észak-erdélyi folyó.
52. Lakrészek! 53. Karó. 54. Bab ka -

paszkodik rá. 55. Kör alakú. 57. Hol -
land úszónő (Ada). 58. Evőeszköz. 59.
Júda fia. 60. Levon ... Petroszján; ör -
mény politikus. 61. Asszonynévképző. 
62. Robbanóanyag (röv.). 63. Párosan
erodál! 64. A kályha sütője. 65. Kis
súly. 67. Nyári részlet! 68. Kiss ... Ka -
te!; Cole Por ter musicalje. 69. Munká -
val szerzett jövedelem. 71. Balti nép.

FÜGGŐLEGES: 1. Szerváló. 2.
Bar ce lona lakója. 3. Üres a kád! 4.
Vál tott evezőlapát. 5. Kisebb telepü -
lés. 6. Palóc alma. 7. A rege vége! 8.
Papagájfajta. 9. Keskeny, lócaszerű
ágy. 10. Japán, kambodzsai és olasz
gkj. 11. Páratlan urak! 12. Zeneszerző
(Béni). 18. Ahhoz hasonló. 20. Becé -
zett Orsolya. 22. Arat a tekéző. 24.
Tör pe ló. 25. Tojás (ném.). 27. Egye -
nes! 28. Retteg. 29. Ásványi anyag. 31. 
Vuk nevelője. 32. Meghunyászkodik.
35. Mozaikot készít. 36. Makacs, aka -
ratos. 37. Kerettagok! 39. A gon do lat
befejező része. 41. Görög légitársaság
(röv.). 43. Lent (rég.). 45. Nagy testű,
alkonyati lepkefajta. 47. Nemes nedű.
49. Tájékozódási eszköz. 51. Kazah tó. 
54. Kakastollak! 56. Bent rekedtek!
57. Kutat. 58. Szemszín. 60. Hősök ...
(Bu da pest). 61. Csinos, takaros. 64. ...
Tolsztoj; orosz író. 65. Ag nus ...; Isten
báránya. 66. Női énekhang. 69. Ke -
letlen! 70. Félkész! 72. Est!!

   Szerkesztette: Csatlós János
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A nap, amikor
megállítottuk a portyázó

törököket
535 éve, 1479. október 13-án Kinizsi Pál temesi ispán és Bát ho ri

István erdélyi vajda hadai döntő győzelmet arattak Kenyér me ző nél a
törökök felett. A Maros két partján Alkenyér (Alvinc) és Szász város
között fekvő teraszos vidéken az Erdély el len támadó török ha dakat
Báthorinak először nem sikerült feltartóztatnia, de ami kor a Kinizsi Pál
vezette temesi csapatok a segítségére siettek, a csata győ zelemre fordult. 
A feljegyzések a törökök vesz te sé gét 30 e zer, a ma gyarokét 8 ezer főre
tették. Az oszmánok Má tyás király u ralkodása alatt már nem is
indítottak hadjáratot Magyarország el len.

A Mag yar Királyság a 14. század vé -
ge óta már megtapasztalta az oszmán por -
tyák keserűségét. A nikápolyi vereség
után Zsigmond hozzálátott a déli vég -
várvonal kiépítéséhez, ám 1427-ben a
törökök mégis elfoglalták a szerbiai Du -
na-szakasz egyik fontos erősségét, Ga -
lambócot. A belpolitikai helyzet sem
kedvezett az egységes oszmán-ellenes
összefogásnak: Zsigmond 1437-es ha -
lá lát követően Habs burg Al bert két év
után, 1439-ben járvány következtében
meghalt.

Az ország vezetése ezt követően ket -
tészakadt: egy részük Al bert utószülött
fiát, a csecsemő V. Lászlót, másik (na -
gyobb) részük a lengyel Ulászlót látta
volna szívesen a mag yar trónon. A za va -
ros helyzetben Hunyadi János ragad ta
magához a kezdeményezést.

Bár II. Mehmed szultán 1456-os, Nán -
dorfehérvár elleni sikertelen támadása
után a Porta hosszú ideig nem indított
hadjáratot a Mag yar Királyság el len, a
határokat fenyegető veszély továbbra
is fennállt. Az ország déli területére ve -
zetett, az ellenfél gyengítését célzó, zsák -
mány-és élelemszerző portyázások kö -
vetkeztében a végvárvonal komoly vesz -
teségeket volt kénytelen elszenvedni.

Az 1458-ban hatalomra kerülő Má -
tyás király (1458-1490) „reálpoliti kus -
ként” alakította külpolitikáját a Porta
irányában. Nem kívánt támadást indí ta -
ni az Oszmán Birodalom el len, de ha a
helyzet úgy kívánta, akkor mozgó sí tot -
ta csapatait, tovább szélesítve délen az
ütközőzónát: 1464-ben visszafoglalta

Jajcát, majd Mátyás fennhatósága alá
vonta Észak-Boszniát, ám a török által
1459-ben elfoglalt Szendrő vára - a szerb
királyok egykori székhelye - vissza hó -
dí tására indított ostrom nem járt siker -
rel. Az ekkor létrejött fegyvernyugvást 
és a - Bosznia felosztása nyomán - ki -
alakult sta tus quo-t mindkét fél tiszte -
let ben tartotta.

Ezután többnyire csak a törökök ki -
sebb portyázásai nyugtalanították Ma -
gyarországot. 1474-ben Ali szendrői
bég egészen Nagyváradig dúlta fel az
országot, kihasználva Mátyás sziléziai
hadjáratát. A bosszú nem maradt el, a
mag yar rendek által ostromlott király -
az első sikertelen próbálkozások után,
csellel - 1476-ban elfoglalta Szabács vá -
rát. Bár a mag yar támadások miatti tö -
rök válaszcsapásokra sem kellett sokat
várni, a Porta egészen három évig nem
indított akciót a Mag yar Királyság el -
len.

Mátyás - ahogy arról történetírója,
An to nio Bonfini is beszámolt - már
számított a Szendrő alatt gyülekező tö -
rökök támadására, amely végül 1479 ok -
tóberében indult meg Haszán-oglu Isza
bég vezetésével Magyarország el len.
Bár korábban hatalmas, százezer fős tö -
rök seregről tettek említést a kútfők,
valószínűbb, hogy a bég zászlaja alatt
legfeljebb 35-40 ezer - mások szerint
még ennél is kevesebb, 15-20 ezer - tö -
rök katona várta a pillanatot az Erdély
elleni támadásra.

Mátyás július 11-én kelt rende le té -
ben adott parancsot a mozgósításra Bát -

hory István erdélyi vajdának, de szá mít -
hatott Kinizsi Pál temesi ispán és Vuk
Branković, a Mátyás által uralt szerbiai 
területek vajdájának katonai támoga tá -
sára is. A törökök október 9-én hatol tak
be az országba a Lator forrásvidékénél, 
a Kárpátok hágóin keresztül. A portyá -
zó seregek végigfosztogatták Erdély dé li
részét, számos foglyot ejtettek és több
száz települést égettek fel. Báthory a -
zonban nem támadta meg azonnal az
oszmán sereget, ugyanis arra szá mí tott,
hogy a portyázásoktól előbb-utóbb ki -
fáradnak, majd így könnyedén meg sem -
misítheti őket.

Báthory és Kinizsi egyesített serege
október 13-án, Kenyérmezőnél ütkö zött
meg az ott táborozó török sereggel. Az
összecsapás, amelyben mag yar részről
szászok, székelyek és moldvaiak is részt
vettek, délután egy órakor kezdődött és 
hat óráig tartott. A keresztény sereg há -

rom oszlopban állt fel: a jobbszárnyat
Kinizsi foglalta el, a balszárnyon Bran -
ković helyezkedett el, mellette a Jak sics
Demeter vezette szerb könnyű lovas -
ság gal, illetve szászokkal, míg közé pen
Báthori csapata várta a rohamot.

Már-már úgy látszott, hogy az osz -
mánok kerekednek felül - Báthory a
török roham során le is esett lováról -,
ekkor azonban megjelentek Kinizsi ne -
hézlovasai, akik elsöpörték az ellen sé -
get. A küzdelem óriási voltát bizo nyít -
ja, hogy a csatamezőn - Bonfini króni -
ká ja szerint - 30 ezer oszmán maradt
holtan, de a mag yar veszteségek is na -
gyon jelentősek voltak. A csata jól mu -
tatta, hogy a törökök (ekkor még) nem
tudták felvenni a harcot a nehéz fegy -
verzetű lovassággal, s Mátyás ural ko -
dá sa alatt már nem is indítottak had já -
ratot Magyarország el len.

(mult-kor)

Régészeti lelettel is lehet adót fizetni Olaszországban
Pénz helyett festménnyel, szo bor ral,

értékes könyvvel, régészeti lelettel vagy
ingatlannal, földbirtokkal is kifizet he -
tő Olaszországban az adó. A vagyon -
tárgyak értékét egy hatfős bizottság ál -
lapítja meg: ennek három tagját az o -
lasz kulturális tárca, másik hármat a
pénzügyminisztérium delegálja.

Az olasz sajtó emlékeztetett arra,
hogy az adófizetés műkincsekkel 1982 
óta lehetséges Olaszországban, eddig a -

zonban kevesen éltek vele. Az alko tá so -
kat felülvizsgáló bizottság tagjait 2010
óta nem újították meg. Azóta a bizott -
ság nem is dolgozott. Utoljára az olasz
állam éppen négy évvel ezelőtt en ge -
délyezte, hogy magánszemély egy bir -
tokában levő festménnyel törlessze adó -
tartozását. Akkor egy százezer eurót érő
Alberto Burri (1915–1995) festette kép -
ről volt szó.

(mult-kor)

Új eredmények a halálközeli élményekről
Egy négy éven át tartó tanulmány 15 kórház 2060 szívin far k tusos

esetének elemzéséből megállapította, hogy egyes esetekben az
úgynevezett testen kívüli élmény összhangban van a valós ese mé -
nyekkel. Az amerikai, brit és ausztrál kutatók részvételével készült
tanulmány először tesztelte objektív markerek alkalmazásával a
tudatos élmények hitelességét, hogy megállapítsa, vajon a be szá -
molókban említett testen kívüli élményekkel kapcsolatos tuda tos ság
valós, vagy hallucinációs eseményeken alapul-e.

A halállal kapcsolatos emlékeket, a
testen kívüli-, vagy a halálközeli él mé -
nyeket általában hallucinációs, vagy ér -
zékcsalódási természetűnek tekintik, pe -
dig egy alig vizsgált jelenségről alkot -
nak véleményt. „A kialakult nézettel
ellentétben a halál nem egy adott pil la -
nat, hanem egy potenciálisan vissza -
for dítható folyamat, ami a szív, a tüdő
és az agy működésének leállását okozó 
súlyos betegségek, vagy baleset után kö -
vetkezik be. Ebben a tanulmányban túl

akartunk lépni az érzelmekkel teli, u -
gyanakkor alig ismert halálközeli él mény
fogalmán, hogy tárgyilagosan vizs gál -
hassuk, mi történik, amikor meg ha lunk”
- magyarázta dr. Sam Parnia, a New
York Állami Egyetem Újjáélesztési Ku -
tatások igazgatója.

A vizsgálat eredményei szerint a
szívinfarktust túlélők 39 százaléka, a kik
képesek voltak végigmenni egy struk -
tu rált interjún, arról számoltak be, hogy
tudatában voltak a halál állapotának, ér -

dekes módon azonban nem rendel kez -
tek semmilyen határozott emlékkel az
eseményekről. „Ez arra utal, hogy kez -
detben sokuknak lehet mentális te vé -
kenysége, a felépülés során azonban el -
vesztik emlékeiket, ami lehet az agy sé -
rülés, vagy az altatószerek hatása” -
mond ta Parnia.

Azok körében, akiknél további in -
terjúkat is készítettek, 46 százalék ta -
pasztalt széleskörű mentális emléket a
halállal kapcsolatban, ami nem egye -
zett meg a halálközeli élmény általá no -
san alkalmazott fogalmával, többnyire
a félelem és üldözöttség élményéről szá -
molva be. Csupán 9 százaléknál ala kult
ki a halálközeli élményeknek megfe le -
lő, és 2 százaléknál a testen kívüli él -
ményekkel egyező tudatosság, melyek -
ben az alany emlékezett arra, hogy „hal -
lotta” vagy „látta” az eseményeket.

Parnia elmondta, az egyik esetnél i -
gazolták, hogy hallási stimulációt alkal -

maztak a szívleállás közben. „Ez fon -
tos, mivel gyakran feltételezik, hogy a
halállal kapcsolatos élmények hallu ci -
ná ciók, vagy illúziók, amik vagy a szív 
leállása előtt, vagy a sikeres újraindí tá -
sa után következnek be, de nem a szív
leállása közben zajló valós esemé nyek -
kel kapcsolatosak” - taglalta. „Ebben
az esetben az öntudat és a tudatosság
egy háromperces időszakban követ ke -
zett be, amikor a páciensnek nem volt
szívműködése. Ez paradoxon, mivel az 
agyműködés jellemzően a szív leállá -
sá tól számított 20-30 másodpercen be -
lül leáll, és nem is indul újra a szív új -
raindulását megelőzően. Ezen felül a
vizuális tudatosság emlékei ebben az
esetben megegyeztek az igazolt ese -
mé nyekkel”

Mivel a vizuális tudatosságra, vagy -
is a teljes testen kívüli élményekre csak 
2 százalék esetében volt példa, u gyan -
akkor tagadni sem sikerült ezek létezé -
sét, további kutatásokra lesz szükség e zen
a területen, összegzett Parnia.

(sg.hu)
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Megjelent az EKE 
2015-ös

falinaptára
Már megvásárolhatja az Erdélyi

Kárpát-Egyesület 2015-ös falinaptárát.

„Hajdanában ahány nép volt, a ruha is
annyiféle, a szokás is ezerféle... Manapság 
a város füstie összemossa mind ezüstre."
A Weöres Sándor versében leírtakkal
„ellenkezik” az Erdélyi Kárpát-Egyesület
2015-ös falinaptára. Megcáfolja, hogy
Erdélyben a város füstje összemoshatná
ezüstre a színes, díszes népviseleteket. Be -

mutatja a széki szépségeit, a székely ruha mintáit, a csángók viseletét... és
mindezt a jelenből, a jövő tudomására hozva, hogy az erdélyi népviseletek
tarkasága értékelt érték. Mert az EKE vallja: a ha gyo mány nem rab és nem
beteg, nem őrizni és nem ápolni kell, hanem büsz ke séggel felmutatni és
továbbadni. Erre buzdítunk mindenkit, megvásárlásra ajánlva az EKE-tagok
fotóival ékesített falinaptárt.

Az EKE-naptár ára 15 lej, kapható az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya -
vidéki Új Szó szer kesztőségében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz -
pontban, EKE-tagoknak kedvezmény!

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei
ötödik lapszáma

Tartalmából:

- Megbízott elnök áll az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület élén

- Beszámolók a XXIII. EKE Vándor tá -
borról

- Meghívó a II. Várfalvi Termésnapra és 
őszi túrákra

- XII. Hargita Teljesítménytúra
- A Királykő Nemzeti Park nyugati része
-  Brassó – árvák és hősök Bertalanban
- A kézdiszentkereszti Vénusz- vagy

Ne mere-forrás
- Megvan Varga Csaba második nyolc -

ezrese
- GPS… az íróasztaltól az eltévedésig
- Naprendszerünk derekán

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta
megjelenő, természetjárás, hon is meret, kör -
nyezetvédelem témaköröket felölelő kiad -

vá nyát keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesztő sé -
gében, va la mint a nagy bá nyai Demokrá cia Köz pontban!

 Kelta temetőt találtak
 Kolozsvár közelében

Kelta temetőt találtak az észak-erdélyi autópálya nyomvonalát
kutató régészek Kolozsvártól mintegy 20 kilométerre nyugatra, a
kalotaszegi Magyarvista (Vistea) térségében - írta a Szabadság
napilap.

A lapnak nyilatkozó Sorin Cocis régész elmondta, a Magyarvista melletti
Gerecse-dombon a 2010-ben elvégzett fémérzékelős vizsgálat jelezte először,
hogy érdemes alaposabban átvizsgálni a területet. Akkor négy hamvasztásos
kelta sírt ástak ki, amelyekben az időszámításunk előtti 4-3. századból származó
vasfegyvereket, kardot, lándzsát és késeket találtak.

A munkálatokat az elmúlt hetekben folytatták, és egy 1,8 hektáros területre
terjesztették ki, amelyen 56 sírhelyet tártak fel, de a régészek azt feltételezik,
hogy a temető sokkal nagyobb lehet. A sírokból hamvakat tartalmazó urnák, ke -
rá miaedények, vasból készült fegyverek, kardok, lándzsák, kések és pajzs mar -
kolatok, valamint ékszerek, ezüst- és bronzkarperecek kerültek elő.

A felszínre hozott tárgyak arra utalnak, hogy a kelták hittek a túlvilági létben,
mert holmijukkal együtt temették el halottaikat, és ital- és ételáldozatot is elhe -
lyez tek a sírokban - jelentette ki az ásatásokat vezető régész. Hozzátette, egy 70
centiméter magas és 40 centiméter széles sírkövet is találtak, amelyen két fa ra -
gott kar látszik. A régészek a leletek feldolgozásán és restaurálásán dolgoznak,
idővel a leleteket múzeumban helyezik el.

Berecki Sándor régész, keltaszakértő a Szabadságnak elmondta, hogy a kel -
ták a Kr. e. 4. század utolsó negyedében hatoltak be Erdélybe. A Szatmár megyei 
Csomaközön (Ciumesti) talált, madárral díszített sisak a legismertebb romániai
kelta lelet. Kolozsvár környékén több kelta lelőhelyet is feltártak már. A közel
száz sírból álló apahidai temető a legkiterjedtebb közülük. A dezméri (Dezmir)
kelta temetőben egy szekerestül eltemetett vezér sírját is megtalálták. A kelták a
Krisztus előtti 2. évszázad elején húzódtak vissza Erdélyből. (MTI)

Az ázsiai barlangfestészet legalább
olyan régi, mint az európai

Egy új tanulmány következtetése szerint az ázsiai barlang fes -
tészet legalább olyan régi, mint a híres európai alkotások. Eddig
Európát tartották a művészetek bölcsőjének.

Az ausztrál Wollongong
Egyetem kutatói An thony
Do sseto vezetésével az indo -
néziai Celebesz-sziget hét
barlangjának tizenkét fest mé -
nyét vizsgálták meg. Ezeknél
az alkotásoknál emberi kéz
volt a sablon a sziklafalon, en -
nek a körvonalait húzták ki
festékkel. Megvizsgáltak két,
a sertés és a szarvas keve ré -
kére hasonlító állatot, a babi -
russzát ábrázoló festményt is - 
olvasható a brit Na ture tudo -
mányos lap friss számában.

Ezeket a barlangrajzokat már több mint 50 éve felfedezték, koruk meg ha -
tározásával azonban nem foglalkoztak alaposan. Úgy vélték, a helyi klíma miatt
legfeljebb 10 ezer évet bírnak ki a képek. A festményekre rakódott, leheletfinom 
ásványi üledék korát a tudósok az úgynevezett uránsorra épülő módszerrel
határozták meg. Ez az eljárás a radioaktív lebomlást méri. A minimális kort
állapítják meg vele, tehát a festmények ennél akár régebbiek is lehetnek.

A 40 ezer éves, vörös festékkel körvonalazott kéz a tanulmány szerint a leg -
régibb ismert ilyen típusú ábra lehet. A babirussza képén jól kivehető a négy láb,
a fej és a farok, a festmény legalább 35 ezer 400 éves. “Bebizonyosodott, hogy
mintegy 40 ezer évvel ezelőtt, a pleisztocén korában az eurázsiai világ mindkét
végpontján az em ber barlangok falára festett. Eddig Európa számított a törté ne -
lem előtti művészetek bölcsőjének” - olvasható a tanulmányban.

Wil Roebroeks, a hol land Leideni Egyetem kutatója szerint az eddig ismert
legrégibb, 37 ezer 300 éves barlangrajzot az észak-spanyolországi El Castillo-
 bar langban fedezték fel. A legősibb állatábrázolásnak, egy rinocérosz fa szén raj -
zának korát 35 ezer 300 és 38 ezer 800 év közé teszik, ezt a franciaországi
Chauvet-barlangban találták meg.

A tanulmány szerzői szerint két magyarázat adódik: lehetséges, hogy az ősi
embercsoportoknál egymástól függetlenül fejlődött ki a barlangi festészet, ám az 
is, hogy a homo sa pi ens már azelőtt tudott festeni, hogy Afrikából elindult volna, 
hogy az egész világot meghódítsa. (MTI)
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• 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.

• Eladó családi ház (85 m2 + 250 m2

udvar) Nagybánya központjában, La ka -
tos utca 11. szám. Irányár 55 000 euró, al -
kudható. Tel. 0362/417907, 0771/ 782714.

• Virágkötészetben jártas munkae -
rőt felveszünk. Tel. 0745234589.

• A CSORBA KOVÁCS MŰ HELY
markos, munkaszerető kovácslegényt
alkalmaz meghatározatlan időre. Je lent -
kezni önéletrajzzal, a Victoriei utca 1.
szám alatt.

• Alapítvány szakképzett szemé lye -
ket keres idős betegek gondozására. Te -
lefon 0748785010.

KÖSZÖNTŐ

„Szép volt a múlt, várjon ra gyog -
va rátok / Még szebb jövő, még dú -
sabb jutalom, / S ezek között, bár
sze rény fény gyanánt ég / Szere te -
tünk is hadd legyen ajándék.”

TIMÁR IMRÉNEK
és ÉVÁNAK

házasságkötésük 50. évfordulója
al kalmából kívánunk még sok
együtt töltött évet erőben,
egészségben, bol dogságban.

A család

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal, de Isten aka -
ra tában megnyugodva tudatjuk
mind azokkal, akik szerették és
ismerték, hogy

KARSAY ISTVÁN

hosszú szenvedés után 69 éves ko -
rában elhunyt.  Szeretett halot tunk tól
2014. október 11-én vettünk vég ső
búcsút a szilágycsehi református te -
metőben. Ezúton mondunk köszö -
netet mindazoknak, akik temetésén
részt vettek, sírjára virágot he lyez -
tek és részvétüket nyilvánították.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drá ga feleség, édesanya,

KOVÁCS ERZSÉBET KLÁRA
(Gindele-Csudi)

69 éves korában e hó 9-én meg -
tért Teremtőjéhez. Drága halottunk
te me tése szeptember 12-én volt.
Köszön jük mindazon rokonoknak,
barátok nak, ismerősöknek, akik
részt vetek búcsúztatásán, sírjára
koszorút, virá got helyeztek és
fájdalmunkban osz toztak.
Nyugalma legyen csendes, em léke
legyen áldott!

A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNITÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk ba rát -
nőnktől és szomszédasszo nyunk tól

KOVÁCS ERZSÉBETTŐL
(Csudika)

aki hirtelen az örökkévalóságba tá vo -
zott. Nyugodjon békében. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak.

Berindan Gyuri és családja

Őszinte együttérzésünket
fejezzük ki Kovács Bandi
sógorunknak és csa ládjának a
szeretett feleség és édes anya

CSUDIKA
elvesztése miatt. Egy rendkívüli

em ber volt, akit csak szeretni lehe -
tett! Nagy Árpád, felesége Ildikó,
gyermekeik és családjaik

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Csordás  Juliannának, édesanyja

SÁNTA ANNA
elvesztése miatti fájdalmában. A 

Sándor család

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
nagynénénktől

SÁNTA ANNÁTÓL.
Nyugalma legyen csendes, em -

lé ke áldott! Tusi és Jancsi

MEGEMLÉKEZÉS

Október 16-án volt 14 éve annak 
a szomorú napnak, hogy a szeretett
gyermek és unoka

TÓTH KRISZTINA
szíve örökre megszűnt dobogni.

Kegyelettel őrzi emlékét a bánatos
család

Soha el nem múló szeretettel
em lé kezünk

ifj. MAROSÁN JÓZSEFRE
halálának 4-ik évfordulóján.
A család

Október 20-án lesz 8 éve, hogy 

KARSAY SÁNDOR
örökre eltávozott közülünk. Em -

lé két szeretettel őrzi a családja.

Új kórustagokat vár

a Teleki Mag yar Ház

ÉNEKKARA!

Sze re tettel várunk min -
den szer dán 19 órakor a
Te leki  Ma gyar Ház ban!

* TÁNCHÁZ! – hétfőn 17 ó rá -
tól ap rók tán ca, fél hét től tánc ház na -
gyob bak nak! Muzsi kál a Bere na!

* OLVASS NEKEM – min den 
szer dán 16 órától!

* GYÓGY TOR NA – ezután min -
den ked den 16.30 és 17.45 órától!

* KÖNYVTÁR – minden ked -
den és csütörtökön 16-20 óra között!

HÉTFŐ-PÉNTEK
– 15-21 óra között –

SZOMBATON
– 11-21 óra között –

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

VÁSÁROSNAMÉNY
GYÓGYFÜRDŐ
Október 22-én, szerdán!
In du lás reggel 7- kor, a Má ra ma ros
á ru ház parko ló já ból. Je lent ke zés:
0747 017580 (Cso ma Be a).

Segítse téglajegy vásárlásával
a Teleki Mag yar Ház felújítását!

Legújabb támogatások: Lőrinczy Mária – 10 lej (póló-bónusz), Miszti
Matild – 50 lej (bronz), Kusenszki Károly – 100 lej (ezüst), Cégénydányádi
turistacsoport, Magyarország – 200 lej (2 db. ezüst), Oravecz Csongor – 10
lej (póló-bónusz), Kovács Zsuzsa, Bu da pest – 30 000 fo rint (1 db. arany, 1 e -
züst, 1 bronz), Kovács Györgyi, Bu da pest – 20 000 fo rint (1 db. arany), Me -
gye riné Kovács Katalin, Bu da pest – 700 fo rint (póló-bónusz), Fábry Tibor –
40 lej (3 db. póló-bónusz és egy egyszerű téglajegy), Metz Enikő – 100 lej
(ezüst), Név nélkül – 50 lej (bronz). Póló-eladásból származó bevétel: 4 000
lej és 13 300 fo rint. Bögre-eladásból származó bevétel: 1 345 lej és 14 500
fo rint. Eddig összegyűlt tá mo gatás: 30 295 lej, 114 000 fo rint és 1 980 euró.

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/ gyé mánt)
cím letekben lehet vásárolni, személyesen a Házban, il letve banki uta lás sal. 

Részletek: http://telekihaz.erdely.org/a-teleki-mag yar-haz-2/teglajegy/
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
A kezdeményezést sorsolásra szánt műalkotások felajánlásával támo gat ták:

Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Debrei Éva, Győri Kinga, Kondrák
Matyikó Margit, Kovács Bertalan, Murádin Lovász Noémi, Szántó And re ász,
Vassy Erzsébet  festőművészek, valamint Kása Dávid és Dinyés László szob -
rász művészek. Barkóczy Vera grafikáját Várvédő Zita ajánlotta fel.

Gróf Teleki Sándor cserkészcsapat

25. FOGADALOMTÉTEL
Több mint 100 cserkészre és leendő cserkészre

számítanak a nagybányai gr. Teleki Sándor cserkészcsapat idei, 25.
ünnepélyes fo ga dalomtételén és -újításán, amelyre a most következő hét -
vé gén kerül sor: október 18-án, szombaton a Teleki Mag yar Házban (pró -
bá zással), október 19-én, vasárnap pedig Koltón. A nagybányai cserké szek,
valamint a má ra marosszigeti Hollósy Si mon és a hosszúmezői Bát hori
István cser kész csapatok tagjai mellett idén több felnőtt is először tesz
cserkész fo ga dalmat, s az alakuló Mára ma ros megyei csapatok leendő
cserkészei is részt vesznek az eseményen!

A VASÁRNAP DÉLI 12 ÓRAKOR kezdődő  ünnepélyes fogada -
lom tételre és -újításra MINDEN ÉRDEKLŐDŐT NAGY SZERE -
TET TEL VÁRNAK a koltói kastélykertbe!

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 
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Pontrablás a
bukaresti pokolból 

Magyarország megtörte bukaresti kudarcsorozatát: ha nyerni
ugyan nem is tudott, de 1-1-es döntetlennel pontot rabolt Romá niától
a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnoki csoportselejtező szom bati
mérkőzésén.

Kudarcot vallott a Román Labda rú -
gó-szövetség kampánya, legalábbis a -
mi a xenofób megnyilvánulások meg -
fékezésére irányult, hiszen gyakran le -
hetett hallani a „Ki a magyarokkal az
országból!” rigmusokat, szitkozódást,
a magyarok részéről pedig „cigá nyo -
zást”.

A mag yar himnuszt a románok pe -
tárdadurrogtatásokkal és görög tüzek -
kel megspékelt füttykoncertje nyomta
el, a román himnusz alatt pedig a ven -
dégszektorban ülők mutogatásokkal
vá laszoltak. Ekkor különben továbbra
is petárdák hangjai adták meg az alap -
hangot, és a görögtüzek „hangu latvi lá -
gítása” közepette a hatalmas román lo -
bogó is legördült a lelátókon, és a poli -
ti kai „üzenet” sem maradt el.

„România este stat na tional suveran 
si inde pend ent, unitar si indivizibil”, az -
az Románia szuverén, független, önál -
ló és feloszthatatlan nemzetállam – ol -
vas hatta a stadion közönsége.

Szinte észre se lehetett venni, amint
a skót játékvezető síppal jelezte a meccs
kezdetét és a hazaiak letámadták a ven -
dégek gyenge védelmét. Az iram nem
volt rossz, de úgy tűnik, néhány szur ko -
ló nem a mérkőzés miatt jött, és bei ga -
zolódott a lapunk által megszólaltatott
drukkerek jóslata: bár a román rivális
klubok szurkolóit megpróbálták szétül -
tetni, a Kolozsvári U és a Dinamo ult -
rái között verekedés tört ki, így – akár -
csak az egy évvel ezelőtti román -  ma -
gyar vb-selejtező alkalmával – ezúttal
is gyorsan átrendeződött a stadion be -
osztás.

Eközben javában zajlott a játék a
pályán, és bár a magyarok egy „Min -
dent bele!” felkiátással próbálták ösz -
tö nözni a nemzeti tizenegyet, sem Dzsud -
zsák Balázs szögletrúgásából, sem pe -
dig az azt követő szabadrúgásából nem 
lett veszélyes helyzet, vagy akár gól -
helyzet. Támadásban a románok vol -
tak aktívabbak, ugyanakkor a kapura
lövések terén nem izzasztották meg túl -

ságosan Király Gábort.
Az első félidő közepén a „Vesszen

Trianon!” is előkerült a tarsolyból, de
ezután a hangulat is kezdett norma li zá -
lódni. Ekkor már a korábbi petárdá zás -
tól bedugult fülek is ismét „hallottak”,
és egymás sértegetése helyett biztatás sal
próbálkoztak a románok, és Vic tor Pi -
turcă legénységének helyzeteit tapssal
jutalmazták.

Aztán talán mintha Dárdai Pál ala -
ku lata meghallotta volna, hogy „Min -
dent bele!”, és egy pontrúgás talpra ug -
rasztotta a vendég szurkolókat. A 39.
percben ugyanis Szalai Ádámnak – aki
utána a földön maradt és ápolásra szo -
rult – sikerült bevennie Ciprian Tătă -
ru sanu kapuját, csakhogy az öröm ha -
mar elillant, mivel a mag yar ék lesről
indulva fejelte az érvénytelen talála tot. 
(Szerk. megj. A mérkőzés utáni vissza -
játszás viszont azt bizonyította, hogy
teljesen szabályos volt a gól)

Miközben a lelátókról „Székely -
föld, román föld!” rigmus csendült fel
a román szektorból, a percek nagyon
gyorsan peregtek, olyannyira, hogy a
stadion arra eszmélt fel, hogy a 45. perc -
ben a csapatkapitány Răzvan Rat kö -
zépreadását Raul Rusescu tolta be öt
méterről a mag yar hálóba – 1-0-s ro mán
előnnyel küldve így szünetre a csapato -
kat.

A román szövetségi kapitány kezdő 
tizenegye különben nem okozott meg -
le petést – bár Goiant már rögtön az ö -
tödik percben Gardosra kellett cse rél -
nie, várható volt, hogy Luchin végül
kispados lesz, és ha Keserű és Rusescu
között kell választania, akkor utóbbit
küldi előbb harcba. Ez jó megoldásnak 
tűnt, akárcsak Sânmărtean bevetése, a -
ki a 67. percig – amíg Tănaséra cse rél -
ték –, hatékonyan tartotta a labdát.

A magyarok nem adták fel: hol Sza -
lai próbált meg felszaladni a labdával,
hol pedig kombinatív építkezésekkel
próbálkoztak, de mindhiába. De ami kor
már úgy tűnt, hogy nyeretlenül távoz -

nak a román fővárosból, a magyarok be -
bizonyították, hogy értenek a pontrú -
gáshoz: a csapatkapitány Dzsudzsák Ba -
lázs a 82. percben szabadrúgásból kie -
gyenlített.

A hajrában bármi megtörténhetett
volna, de a második félidőben irányító

mag yar válogatott pontot szerzett, így
a Bölöni László (és Miriuta Laci) által
megtippelt döntetlen maradt a vége red -
mény. Ezt a mag yar szurkolók ének lés -
sel ünnepelték, miközben a hazaiak alig
pár perc alatt elhagyták a lelátókat.

(Krónika)

FORMA1

Ham il ton az
Orosz Nagydíj első „cárja”

Lewis Ham il ton, a Mercedes angol pilótája nyerte a Forma–1
történetének első Orosz Nagydíját, amelyet az idei téli olimpia
helyszínén, Szocsiban rendeztek meg vasárnap.

Az angol  ezzel még jobban elhú zott
legfőbb riválisától és csapattársától,
Nico Rosbergtől, aki második helyen
futott be, bebiztosítva ezzel a konst -
ruk tőri világbajnoki címet az istálló szá -
mára.

Az angol pilóta így megnyerte a fu -
tamot, növelve a második helyen be fu -

tó Rosberggel szembeni előnyét a vi lág -
bajnokság összetett pontversenyében.
A harmadik helyezett Bottas lett. A ket -
tős Mercedes-győzelem egyúttal azt je -
lenti, hogy a német istálló – törté neté -
ben először – a csapatok idei versenyét
már megnyerte, mivel két pilótája any -
nyi pontot gyűjtött, hogy a többiek a
hátralevő futamokon már nem tudják
ledolgozni a hátrányukat.

Ham il ton – aki Vlagyimir Putyin
orosz elnöktől vehette át a győztesnek

járó trófeát, miután az államfő a cere -
mónia előtt a dobogós helyezettek szá -
má ra kialakított „lihegőben” már mind -
három pilótának gratulált – az oroszok
vendégszeretetét, majd a csapatát di -
csérte. „Nico is nagyon jó munkát vég -
zett, de az én autóm is jó volt, a csapat
nagyon jól dolgozott, és nagyon bol -
dog vagyok, hogy győzelmünkkel tör -
té nelmet írhatunk” – mondta a díjáta -
dást követően.

Orosz Nagydíj, pontszerzők: 1. Le -
wis Ham il ton (brit, Mercedes), 2. Nico
Rosberg (német, Mercedes), 3. Valtteri 
Bottas (finn, Wil liams–Mercedes), 4.
Jenson But ton (brit, Mc Laren- Mer ce -
des), 5. Kevin Magnussen (dán, Mc -
Laren–Mercedes, 6. Fernando Alonso
spanyol, Ferrari), 7. Dan iel Ricciardo
(ausztrál, Red Bull–Renault), 8. Se bas -
tian Vettel (német, Red Bull-Renault),
9. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari), 10.
Sergio Pérez (mexikói, Force In dia-
 Mer cedes).

Az összetett pontverseny élcso port -

ja, pilóták: 1. Ham il ton 291 pont, 2.
Rosberg 274, 3. Ricciardo 199, 4.
Bottas 145, 5. Vettel 143. Csapatok: 1.
Mercedes 565 – már világbajnok, 2.
Red Bull–Renault 342, 3. Wil liams-
 Mer cedes 216.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Ne feledjék, ma:
Nagybányai HCM –
MKS Selgros Lublin

(Lengyelország) a
Kézilabda BL-ben!

Ma ringbe száll a nagybányai
HCM női kézilabdacsapata a Baj -
nokok Ligája D-csoportjában. Az 
el lenfél a lengyel MKS Selgros
Lub lin. A mérkőzésre a nagy bá -
nyai sportcsarnokban kerül sor
17.00 órai kezdettel. Jegyek elő -
vételben a sportcsarnok jegy pénz -
táránál kaphatók 10-17 óra kö zött.

Hajrá, lányok!

Berki ismét világbajnok lólengésben
Az olimpiai bajnok Berki Krisztián

aranyérmet nyert lólengésben szomba -
ton a tornászok nanningi világbajnok -
sá gán. A mag yar szövetség (MATSZ)
tájékoztatása szerint az Újpest 29 éves
tornásza – akit a döntőben hetedikként
szólítottak – a 7,0-ás kiinduló pontszá -
mú, kétollós, bőrorsós gyakorlatát mu -
tatta be hibátlanul a fináléban, s a bírák tól
16,033 pontot kapott a produk ci ó jára.

Berki mögött a horvát Ude Filip vég -
zett a második helyen (15,783 pont), a

harmadik pedig a francia Tommasone
Cyril lett (15,600 pont). A hatszoros Eu -
rópa-bajnok és immáron háromszoros
vb-győztes tornász a magyarok egyet -
len érmét szerezte a kínai városban ren -
dezett vb-n. Berki 2010 és 2011 után
nyert ismét vb-aranyat lólengésben, ta -
valy nem került be a döntőbe.

A román tornászok közül Larisa Ior -
dache pénteken egyéni összetettben, va -
sárnap pedig talajon ezüstérmet szer -
zett. (Krónika)

ÍME AZ F-CSOPORT EREDMÉNYEI:

Október 11.:
Románia–Magyarország 1–1 (Rusescu 45., ill. Dzsudzsák 82.)
Finnország–Görögország 1–1 (Hurme 55., ill. Karelisz 24.)
Észak-Írország–Feröer 2–0 (McAuley 6., K. Lafferty 21.) 
Október 14.:
Feröer–Magyarország 0–1 (Szalai 21.) 
Finnország–Románia 0–2 (Stancu 54., 83.)
Görögország–Észak-Írország 0–2 (Ward 9., K. Lafferty 51.)


