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D u n a ú j v ár o st ó l a F ek et e- t en g er i g
2022. j ú l i u s 4- én Du n aú j v ár osból
i n du l t M észár os Ján os, f al u n k
szü l öt t e, u l t r at r i at l on i st a.
74 év esen i n du l t az ev ez?s v áci
al u m ín i u m csón ak k al a Fek et e
?t en ger i g l e a Du n án .
A t ú r át , am el y en Ci pszer Ján os
bar át j a k ísér t e el , az édesapj a és
a t est v ér e em l ék ér e t et t e m eg,
ak i k egész él et ü k ben h aj ósok
v ol t ak és az Al -Du n át j ár t ák r en dszer esen .
Au gu szt u s 2-án , 29 n ap ev ezés u t án szer en csésen el ér t ék Su l i n án ál
a t en ger t .
Gr at u l ál u n k a n em m i n den n api t el j esít m én y h ez!
Az
út
sor án
szer zet t
t apaszt al at ai r ól és él m én y ei r ?l
ok t óber 11- én (k edden ) est e 18
ór át ól
szám ol
be
az
ér dek l ?d?k n ek
a M ? v el ?dési
Házban az "Am i k v agy u n k ..."
el ?adássor ozat ?szi év adj án ak
m ásodi k el ?adásak én t .
M i n den k i t szer et et t el v ár u n k r á!

A z ol v a s ó f i g y el m éb e..

Elérhet?ségek:
-muvhaz.dszekcso@gmail.com
-Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház
Facebook oldala
-7712 Dunaszekcs?
Kossuth Lajosu. 33.
- instagram
- weboldal

Am en n y i ben az Ol v asón ak v an ol y an t ém a
j av asl at a Jogi v agy Állat orvosi rovat unkhoz,
m el y r ?l szív esen ol v asn a, ak k or k ü l dj e el
azt a m u v h az.dszek cso@gm ai l .com em ai l
cím r e, h ogy a k öv et k ez? l apszám ok ban
ír h assu n k r ól a.

Az újságot megjelentette
Dunaszekcs?Község
Önkormányzata 140 példányban.
Szerkeszt?: Kulutácz Tímea
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Helyi hír ek

P r o g r a m a j án l ó
Szept ember 10. (szombat ) 14.00-t ól Szüret i felvonulás és bál
Szept ember 17. (szombat ) Zarándoklat a Bát ai Szent vér bazilikához

L ev él H oz z ád ..

Mentsük meg értékeinket! 2.
Én a mindent megtakarító és meg?rz? ember vagyok.
Biztosan sokan vannak így dolgaikkal. Most
önkormányzatunk szép munkára szánta el magát:
összegy?jtik a még meglev? régi népviseleti, használati
öltözékeket. Segítsünk nekik, hogy gyerekeink,
unokáink is megismerjék ezeket. Nézzünk körül
házunk táján, biztosan akad olyan régiség, amit
szívesen megmutatnánk másoknak is. Most van rá
lehet?ség, hogy a lelkes segít?k átvegyék értékeinket
és ápolják, hogy tovább "éljenek".
Elmondhatatlan örömért, mikor az édesanyám
menyasszonyi ruhája jött velemszemben egy édes
kislány viselésében. Mindenkinek kívánok ilyen örömet,
ezért hozzák be a régi viseleteket!
"Addig ?rzök, míg magamis
majd meg?rizend? leszek,
s viszemtovább ezt a múlásban
szépséges örök életet."
(Kiss T.)
A jöv? ifjúsága nevében is köszönettel követ?imnek!
Hetényi Ádámné

Helyi hír ek

Dunaszekcs?i Hír ek
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J át ék
Keresdmegaz újságcikkeiben a buborékba tett
szavakat, ésállítsösszebel?lük egy régi magyar
szólást vagy közmondást.

Az augusztuss havi játék helyes

A helyesmegfejtést küldd el

megfejtése:

sms-ben: 06-20/ 4857088,
email-ben: muvhaz.dszekcso@gmail.com,

Úgy m ég soh asem volt , h ogy
valah ogy n e let t voln a.
A szerencsés nyertes:

vagy messenger üzenetben: a Dunaszekcs?i
M?vel?dési Ház facebook oldalára

Du ba Béla

szeptember 30-ig!
A megfejt?k között ajándékot sorsolunk ki.
Z ö l d Sa r ok

-

d r . A c él Cs a b a r ov at a

Sz ep t em b er
Népies nevén Szt. Mihály hava, vagy ? szel? hava.
Igaz, amikor ezt a bejegyzést írom, még csak augusztust írunk, a hónapok óta tartó, közel negyven
fokot sem hevertük ki, de már egy jótékony kis ?szi el?zetest kaptunk mára, a várva várt es? és
lehülés formájában. Mintha lélegzethez jutnánk a fojtogató, poros, tikkasztó h?ség után, miközben
? vadász embernek ? még annál is jobb érzés, hogy végre vízhez juthatnak a természetnek teljesen
kiszolgáltatott vadon él? állatok, ?zek, szarvasok, fácánok, stb. Sajnos a kukoricát ez az es? nem
támasztja fel, ?lábon?halt meg szegény!
Számomra az augusztus vége a várakozást, a jó értelemben vett
izgalmat jelentette és jelenti most is. Az augusztus derekán
kezd?d? gerlevadászat egy közel hét hónapos sörétes puskás böjt
várva-várt ideje.
Miel?tt bárki ítélkezne a gerlevadászat fölött, el kell mondani,
hogy ez egy ún. vadkár elhárító vadászati forma. Az érett
napraforgó táblákat tömegével lepik el a gerlék, a tányérokat
dézsmálják, miközben rengeteg szemet kiszórnak a földre,
tetemes károkat okozva az egyébként is sz?kös termésben.
A vadászok dolga a puskás riogatás, mert a sebes, cikázó röpt?
gerlék lövése nem egy könny? mutatvány.
De az igazi várakozás a szeptemberi szarvasb?géshez köt?dik.
Már augusztus utolsó napjaiban az éjszaka csendjét egy-egy fiatal
bika gyenge b?gése töri meg, de az igazi, er?s mélyhangú bikák
csak er?t gy?jtenek még, hagyják a fiatalokat, de már nem
sokáig.
Ha a tehenek ivarérettségének illata eljut hozzájuk, akkor már az
öreg bikák hangja harci riadó lesz, nem t?rik tovább a fiatal
legényeket maguk mellett, ha másként nem megy, akkor kemény
agancscsatában tanítják móresre ?ket.
A népies elnevezések mellé én még hozzátenném, hogy a szeptember- számomra ? a várakozás
hava is.
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Aszt alit en isz NB III. oszt ályú bajn ok ság DÉL
DUNÁNTÚLI r égió 2022-2023
2022. 09. 10. 11.00 Dunaszekcs?i SE 2020

-

2022. 09. 24. 15.00 Dunaújvárosi EDSE III .
2022. 10. 01. 11.00 Dunaszekcs?i SE 2020
2022. 10. 02. 11.00 Dunaszekcs?i SE 2020
2022. 10. 16. 11.00 Kaposvári AC I.
2022. 11. 12. 11.00 Dunaszekcs?i SE 2020
2022. 11. 26. 11.00 Harkányfürd? SE
2022. 12. 10. 11.00 Dunaszekcs?i SE 2020
2022. 12. 17. 11.00 Mohácsi TE 1888 II UP.

-

Dombóvári AC
Dunaszekcs?i SE 2020
Bonyhád Vasas AC II.
Pécsi TÜKE SE
Dunaszekcs?i SE 2020
PTE PEAC Kalo-Méh IV
Dunaszekcs?i SE 2020
Baja II. UP
Dunaszekcs?i SE 2020

Labdar ú gás Au t oCit y Volk sw agen Bar an ya m III.
f eln ?t t Dár dai Fer en c csopor t
2022. 09. 04. 17.00 Szajk i SE
2022. 09.10. 16.30 DSE 2020
2022. 09. 17. 16.00 DSE 2020
2022. 09. 25. 16.00 Bát a KSE
2022. 10. 02. 15.00 DSE 2020
2022. 10. 08. 15.00 Sát or h elyi SE
2022. 10. 16. 14.30 DSE 2020
2022. 10. 30. 13.30 DSE 2020
2022. 11. 06. 13.30 M agyar bóly SE
2022. 11. 12. 13.30 DSE 2020
2022. 11. 20. 13.00 Bor jádi SE

-

DSE 2020
Dr ávaszabolcsi DFC
Olasz Község 2022 SE
DSE 2020
Palot abozsok SE
DSE 2020
Ger esdlak Dózsa SE
Gör csön ydobok ai IKSE
DSE 2020
Babar c BSE II.
DSE 2020

M él y k ú t , a M él y k ú t i L ov a s eg y es ü l et
f o g at h a j t ó p ál y a k om p l ex u m a , 2 0 2 2 ,
C A N - B : m ás o d i k h el y ez és
A 2022. augusztus 12?14. között rendezett,
négyes-,
kettesés
egyesfogatoknak
szervezett országos verseny jelentette
egyben idén a B kategóriás hazai országos
bajnokság dönt?jét is.
Dr. Tóth Andrea kivételesen ebben, azaz a B
kategóriában indult el, ugyanis szerette volna
kipróbálni, hogy mit tud az immár C
kategóriában, azaz akadályhajtásban idén
debütált új lova, 182 Maestoso Bonadea I,
amelynek így ez volt az els? háromszámos
versenye, és mellé befogta az A kategóriában
már régebben indított 146 Maestoso
Bonadea I-et. Mivel A kategóriában volt
regisztrálva, így a B kategória országos

Spor t
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bajnokságának dönt?jében nem vett részt, de
magában a B kategóriában kiírt versenyben igen,
és ezúttal mindhárom számban a fenti párossal
versenyzett.
Pénteken
a
díjhajtásban
a
háromtagú
versenybíróság els? helyre értékelte a bemutatott
gyakorlatot.
Szombaton, maratonhajtásban az els? két akadály
után a következ? két akadályban a hajtó nem
tudott felgyorsulni a lelkes és gyors lovakhoz, és
az egyes kapuk el?tti felvételek sem mindig
sikerültek a tervek szerint, így összességében a 11
résztvev?b?l ez alkalommal csak a 10. helyet
sikerült a kirobbanóan fiatalos, és emiatt
a
megszokottnál
valamivel
nehezebben
kontrollálható fogattal megszerezni. Azonban még
így is az utolsó versenyszámot az összetett
eredményt tekintve a harmadik helyr?l várta.
Vasárnap, az akadályhajtásban a párossal sikerült
hibátlan, azaz ver?hiba nélküli és alapid?n belüli
pályateljesítés, ami a második helyet jelentette, mivel a Tihanyi Lovas Club színeiben
versenyz? Baranyai Géza Bélának sikerült szintén hibátlanul, de két másodperccel még
gyorsabban teljesítenie az akadálypályát. Ezzel a versenyz?n? összetett eredménye
az összetett második hely lett a versenyt végül
megnyer?
fels?szentiváni, de a Mélykúti
Lovasegyesület színeiben versenyz? Vörös Milán
mögött, aki egyben az országos bajnokság
dönt?jét is megnyerte. Akik látták a versenyen dr.
Tóth Andrea ?alkalmi?, új fogatát, azoknál nem
hagy kérdést, hogy 182 Maestoso Bonadea I nem
vallott szégyent a tapasztalt ?öreg?, 146 Maestoso
Bonadea I mellett, és mutatós, az eredmények
alapján pedig ígéretes új lóval egészülhet ki a
jöv?ben
a versenyben
?bevethet?? lovak
repertoárja. Vagyis; a próbaverseny remekül
sikerült!

A z ál l at o r v o s v ál a s z ol : B o" t ej el o"
t eh en ek el l ési b én u l ás a
írt a Dr. Kovács Iván

Az
ellési
bénulás
a
hypocalcaemia
/kalciumhiány/ akut állapota, amely az ellést
követ? 72 órán belül jelentkezik, és
leggyakrabban öt évnél id?sebb, magas
tejtermelés? teheneknél fordul el?.
A betegség a vér kalciumkoncentrációjának
csökkenésében, általános parézisben, azaz
izomgyengeségben,
eszméletvesztésben,
kómában
és
keringési
összeomlásban
nyilvánul meg. Ha nem kezelik az állatot

súlyos esetekben
elpusztul.

néhány

órán

belül

Közvetlenül az ellés el?tt
megindul
a tejszintézis /tejtermelés/ a t?gyben. A tej
szintéziséhez más anyagokon kívül nagy
mennyiség? kalciumra van szükség, amely
a véráramból szívódik fel. A vérben
a kalcium mennyisége a normál 1,7- 2,1
mmol/l-r?l 1- 1,6 mmol/l-re csökken, az ilyen
mérték? kalciumhiányt a szervezet nem
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Egészség

tudja rövid id?n belül kompenzálni, az állat
egészségi állapota megromlik.
Tü n et ek
Az ellési bánulásnak három szakasza van:
Az els? fázisban az állatok szoronganak és
érzékenyek a küls? ingerekre. Enyhe remegés
léphet fel a hát-, a nyak- és a végtagizmokban.
Nehezen kelnek fel, és járás közben
bizonytalanok.
A
tehenek
spontán
felépülhetnek a betegség ezen formájából, de
ha nem kezdik el a kalciumterápiát,
a betegség valószín?leg egy másik, súlyosabb
stádiumba lép.

megsz?nnek, és a szervezet normális
neuromuszkuláris
funkciója
visszatér.
A
simaizomm?ködés
visszatérése
vizelésben és székletürítésben nyilvánul
meg, amint a tehén feláll. A tehenek
A második fázisban az állat nem tud felállni. 25-30%-ánál 24- 48 óra elteltével újra
A fej oldalra van hajlítva, és a mellkasra jelentkeznek a betegség tünetei, ezért
támaszkodik. Apatikus /kedvetlen/, nem szükséges a terápia megismétlése. A kezelés
reagál a küls? ingerekre. A tehenek után nem javasolt az állat teljes fejése.
étvágytalanok,
orrtükrük
száraz,
M egel?zés
testh?mérsékletük
a
normálisnál
alacsonyabb, végtagjaik hidegek. A légzés Az
alacsony
kalciumtartalmú
étkezés
nehézkes és hallható. A székletürítés és serkenti a kalcium csontokból történ?
a vizelés hiányzik, a laktáció pedig jelent?sen mobilizálását
és
felszívódását
csökken.
az emészt?rendszerb?l. Emiatt javasolt, hogy
az ellés el?tti két héttel az étkezés 80 g-nál
A harmadik szakaszban a tehenek fokozatosan
kevesebb kalciumot, 60 g foszfort és
elvesztik az eszméletüket és kómába esnek.
körülbelül
35
000
NE
D-vitamint
A szívverés nagyon gyors (körülbelül 120 ütés
tartalmazzon, az ellés után pedig megfelel?
percenként). Ha nem alkalmaznak terápiát,
mennyiség?
kalciumot
kell biztosítani
a tehén hat órán belül elpusztul.
az étkezésben.
Ter ápia
Mindez gyakorlatilag nehezen kivitelezhet?,
Kezelésében különféle kalcium- sókat vagy tekintettel a kisebb tápanyagválasztékra kis
kész
készítményeket
használnak. mennyiség? kalcium mellett, ugyanakkor
Vészhelyzetekben
és súlyos esetekben ügyelni kell a kiegyensúlyozott étkezésre is.
kalciumoldat intravénás infúziója szükséges.
A kis mennyiség? kalciumot tartalmazó
élelmiszerek a korpa, az állati eredet? liszt és
Az izmok és az idegrendszer maradandó
a kukoricacsíra liszt. Ezenkívül a szülés el?tti
károsodásának
elkerülése
érdekében
a vérben a kalcium normál mennyiségének és utáni hirtelen táplálkozási változások
miel?bbi megteremtése szükséges. Ezt különféle rendellenességeket okozhatnak
kér?dz?kben.
A
kalciumban
és
kalciumot tartalmazó oldatok intravénás a
szegény
ételekhez
beadásával érik el. A betegség enyhébb D-vitaminban
formáiban az állatorvos dönthet úgy, hogy vitamin-ásványi anyagok keverékeket adnak,
biztosítják
ezen
anyagok
szájon át kalciumot ad, ami csökkenti annak amelyek
kardiotoxikus /szivre ható kedvez?tlen/ szükségletét. Eddig a legjobb megel?zési
módszernek a szintetikus parathormon
hatását.
alkalmazása bizonyult, amely 60 órával ? hat
A hipokalcémiás szarvasmarhák azonnal
nappal az ellés el?tt ? szabályozza
reagálnak a terápiára. Az izomgörcsök
a csontokból a kalcium mobilizálását.

Egészség

Dunaszekcs?i Hír ek

7.oldal

Sz ep t em b er : Ú j r a i n f l u en z a
írt a Torba Kamilla

M i ez pon t osan ?

M egel?zése:

Ez egy vírusos megbetegedés, ami
köhögéskor, tüsszögéskor és a beszéd
közben keletkez? légúti
váladékcseppecskék révén,
cseppfert?zéssel terjed.

·id?ben elvégzett véd?oltás
·kézmosás
·D-vitamin
·elegend? alvás
·testmozgás
·cigaretta, alkohol kerülése

Kezelése: A beteg maradjon ágyban, pihenjen, sok folyadékot igyon, és kerülje az
er?feszítéseket.
Múlt unk hangjai

" I F Ú V Ó SZ E N E K A R I
V . D U N A SZ E K C SO
TA L Á L K OZ Ó 20 22. 0 8 . 27 .
Galambosi László rovat a

Ötödik alkalommal került megrendezésre
fúvószenekarok találkozója Dunaszekcs?n.

Hermann Józsefné a Dunaszekcs?i Fúvósok
Egyesülete elnöke: - El?ször is fel kellett mérni
a rendezvény anyagi vonzatát és a lehetséges
- Honnan jött az ötlet?
pénzügyi forrásokat. Meg kellett vizsgálni
a pályázati lehet?ségeket, a helyi és más
Hermann József (Szepi) a fúvószenekar számításba vehet? támogatásokat. Végül is
menedzsere: - 2003- ban testvér települési a pénz összejött, és indulhatott a szervezés.
kapcsolatok keretében, a Szekcs?i Németek Rendezvénysátor
kellett,
a
zenekarok
Kisebbségi
Önkormányzata
meghívására buszköltségét finanszírozni, vendéglátás, italok,
a Sváb-bálon és a Német Nemzetiségi Napon vacsora, ajándékok.
vendégszerepelt a Kaposszekcs?i Fúvószenekar
nagy közönségsiker közepette. Ezt követ?en - Milyen szempontok szerint történt
folyamatosan meghívott vendégeink voltak a fellép? zenekarok kiválasztása?
évr?l évre. 2010-t?l már nálunk is m?ködött
a zeneoktatás, és negyven év szünet után ismét Hermann József: - Els?sorban ismeretség
megalakult
a
fúvószenekar,
javarészt alapján, mert akkor már sok helyen voltunk
fiatalokból, és községünk id?sebb zenészei is fellépni, személyes kapcsolatok is voltak
csatlakoztak. Így, amikor a Kaposszekcs?iek környékbeli zenekarokkal. Zenekarvezet?nk,
visszahívtak minket a náluk már hagyománnyá Alföldi
Balázs
széleskör?
ismeretséggel
vált fúvószenekarok találkozójára, örömmel rendelkezett. Nagy örömünkre öt zenekar is
teljesítettük a felkérést. Bár m?sorunk még elfogadta a meghívást, így 2017. szeptember
egyszer? zeneszámokból állt, a közönség nagy 2-án szép számú közönség el?tt debütált
ovációval fogadta, s ez óriási lökést adott a rendezvény. Olyan sikere lett, hogy innent?l
zenekarunknak. Innen jött az ötlet, hogy kezdve már szinte kötelességünknek éreztük
nálunk is meg lehetne szervezni hasonló minden évben megrendezni.
összejöveteleket.
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2022. au gu szt u s 27. V. Du n aszekcs?i
Fú vószen ek ar i Találkozó
15 óra 30 perc: A zenekarok egymás után
négy irányból menetelnek a templomtér felé.
Feszes ritmusú indulók, marsok csendülnek
fel, a szekcs?i zenekar el?tt mazsorettek
táncolnak.

Múlt unk hangjai

Második fellép? a nemrég újjá szervezett
Bátaszéki
Ifjúsági
Fúvószenekar.
Fiatalságuk ellenére érett, színvonalas
muzsikával mutatkoznak be. M?soruk f?leg
ismert filmzenékb?l, világslágerekb?l áll.
Nagy taps a jutalmuk.

Megérkezés után az öt zenekar
és
a mazsorettek felállnak a templomtéren.
Kolozsvári Gábor (Bátaszék) majd Alföldi
Balázs vezényletével elhangzik a Szamosmenti
induló és a Hopfender marsch. A szépszámú
néz?k közül kiszól valaki: M ár ezér t m egér t e
eljön n i!
16 óra: A M?vel?dési Ház udvarán felállított
rendezvénysátor megtelt és az udvaron is
sokan összegy?ltek. Az id? kit?n? és
a hangulat is annak mutatkozik.
Színpadon a Kaposszekcs?i Fúvószenekar,
vidám polkával kezdik a m?sort.
A nyitószám után Faller János polgármester
köszönti
a
résztvev?ket,
méltatja
a rendezvényt. (A szünetekben ajándékot ad
át a fellép?k vezet?inek.)

Bát aszéki Ifjúsági Fúvószenekar

A
Pomázi
Önkéntes T?zoltózenekar
kezdetekt?l fogva meghívott fellép?nk,
nemcsak látványos egyenruhájukkal t?nnek
ki,
hanem
a
t?lük
megszokott
professzionális muzsikával, amit vidám
hangulati elemekkel, katonás mozgással
ötvöznek. Még táncra is perdültek, ez az
igazi show, ez kell a közönségnek, hálás is
érte!

Treutz
László
konferanszié
bemutatja
a zenekart, majd folytatódhat a hangulatos
muzsika, amib?l Kaposszekcs?n nincs hiány.
Két schnell polkával is kirukkolnak a végére.
Az alap hangulat már meg van! Még egy kis
mulatós zene a színpad el?tt, no, lehet ezt
még fokozni? A ?testvérek? ismét kitettek
magukért. Köszönjük!

Pomázi Önként es T?zolt ózenekar

Pécs Város Mazsorett Együttese tavaly is
vendégünk volt, idén is ugyanolyan
színvonalas táncokkal tette színesebbé
a rendezvényt. Magyaros ruhájukkal,
katonás mozgás elemekkel és zsongl?r
mutatványokkal
kápráztatták
el
a közönséget.
Kaposszekcs?i Fúvósegyesület

Múlt unk hangjai
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a fülekben. Aztán a Trinklied, ének és
koccintás,
felszabadult
vidámság!
A közönség nem mozdul, jöhet még egy
énekes szám, a Tirol, aztán Bis bald auf
Wiedersehen, majd
Adieu
vitéz kis
gárdahadnagyom. Amilyen a kezdés, olyan
a befejezés. Vastaps, nem, nem, nem, nem
megyünk mi innen el.

Pécs Város Mazsoret t Együt t ese

A Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar
el?ször vendégszerepelt nálunk. Nagy múltú,
sok fiatalból álló csapat. Összlétszámuk kb.
ötven f?, ami irigylésre méltó. Számos
külföldi fellépés is van a hátuk mögött.
Színes repertoárjukban az egyszer?, vidám
dallamoktól az összetett hangzásvilágú
zenedarabokig
minden
megtalálható.
Az ?ínyenceknek? is igazi élményt nyújtottak.

Ráadásként egy közös produkció, a két
?szekcs?i? zenekar
együtt
adja
el?
a Radetzky marschot. No, nem, ezt már nem
lehet ?überelni?! Sz?nni nem akaró vastaps,
a közönség arcán elégedettség, még
maradnának, de most már valóban vége.
Kicsit hosszúra sikeredett, de senki nem bánja,
hogy eljött- mondja egy hang. ?Szuper volt! Alföldi Balázs: -Ez egy komoly, nagy volumen?
rendezvény. Örülök, hogy ilyen jó csapat áll
a szervezés mögött és sikerült összehoznunk
ismét egy felejthetetlen eseményt, színvonalas
zenekarokkal. Remélem, még sok éven keresztül
büszkélkedhetünk
eme
rendezvénnyel
falunkban. Külön gratuláció a fellép?
zenekaroknak és tagjaiknak.
A rendezvény támogatói: Bethlen Gábor
Alapkezel?
Zrt.,
Baranyai
Német
Önkormányzatok
Szövetsége,
Szekcs?i
Németek
Kisebbségi
Önkormányzata,
Dunaszekcs? Község Önkormányzata.

Sziget vári Zrínyi Miklós Fúvószenekar

Nagy várakozás el?zte meg a Dunaszekcs?i
Fúvószenekar fellépését. Annál is inkább,
mivel tavaly a rendezvény végén Faller János
polgármester zárszavában megkérdezte:
- Gyerekek! Lehet ezt még ?überelni??
Katonás kezdés -El?re honvédek induló-,
majd a lendületes Jugend Voran marsch.
A közönség ujjongva, füttyögetve fogadja.
Két polka, aztán a Budai foxok, majd
a szokásos világslágerek, Smoke on the
water, Sofia, Moskau, ismer?sen cseng

Jöv?re ismét találkozunk! A m?sorról készült
videó felvétel megtekinthet? a YouTube-on.
V. Dunaszekcs?i Fúvószenekari Találkozó
2022. (Erszény videó). Pár nap múlva fent
lesz.

Dunaszekcs?i Fúvószenekar
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" n ev én ek v al ó s z í n u" s í t h et o"
SZ E K C SO
j el en t ést a r t al m a
írt a Salamon Gábor

2022. július hónapban feleségemmel több
napos kirándulást tettünk a Felvidéken,
majd Lengyelországban.
Erre az útra magunkkal vittük jó
feldolgozású, az eredeti magyar település,
és földrajzi neveket tartalmazó NagyMagyarország térképünket, amit jó pár évvel
ezel?tt
vettünk
Ópusztaszeren.
Zakopane-ban a hazaút tervezése során,
olyan földrajzi nevek jöttek velünk szembe
a térképen, hogy Szekcs?i dombság,
Szekcs?alja falu, majd egy Szekcs? nev?
folyócska. Részemr?l a meglepetés nem
kicsi volt. Ett?l kezdve ezek a nevek nem
hagytak
nyugodni.
Hazatérés
után
az interneten, ill. a könyvtárban próbáltam
tájékozódni.
A következ?t találtam a Földrajzi nevek
etimológiai szótárában:
? ? .?A Szekcs? hn. a m. szökik ige gyakorító
képz?s szökös származékának folyamatos
melléknévi
igenevéb?l
keletkezett,
etimológiailag tehát azonos a szöcske ? R.
szökcse rovarnévvel.
Valószín?nek látszik, hogy a középkorban volt
egy szekcs? hangalakú és sebesen, fodrozódva
haladó víz, sell?, zuhatag, valamint ?gázló? ?
féle jelentés? magyar földrajzi köznév, és ez
vált hn.-vé. A megkülönböztet? szerep? Dunael?tag a Duna mellékére utal.?? ..
Úgy gondolom, az els? rész egy nyelvészeti
fikció, ami nagy valószín?séggel nem fog
bennünket
közelebb
vinni
a
név
jelentésének megfejtéséhez. A második rész
már gyakorlatiasabb megközelítés, tehát
ennek az irányában érdemes tovább
tapogatózni.
Elolvastam:
Gy?rffy
Erzsébet
?Kor ai
óm agyar kor i Folyóvízn evek (Debreceni
Egyetemi Kiadó 2011) cím? munkáját.
Meglep? volt számomra látni, hogy milyen
sokan foglalkoznak, ill. foglalkoztak már
vizeink mindenféle irányú vizsgálatával.
Sok regionális gy?jtést ismertet meg
az olvasóval, mellette viszont nem tud
elszakadni
a
gyakori
finn-ugori

hivatkozásoktól. Így már nem lehet azon
csodálkozni, hogy vannak olyan általa idézett
kutatók, akik szerint a Kárpát- medencében
lév? vízfolyások nevei túlnyomó részben szláv
eredet?ek.
Néhány bennünket érint? részlet a könyvb?l:
22. old. ? A víznévkutató Kiss Lajos
tanulmányaiban magyarként említi (pl. Balog,
Bodrog, Búr-patak, Horhod, Sajó, Szekcs?, Ung)
vízneveket. 152. old.? A pontosabb kép
megrajzolása érdekében azonban még egy
megjegyzést
f?znünk
kell
a
víznevek
változékonyságának
a
kérdéséhez.
A folyóvíznevek szerkezettípusainak a változását
taglalva
célszer?
különbséget
tenni
a folyóvíznevek különböz? típusai között:
a folyóvizek földrajzi jellegét figyelembe véve? ? .mint korábban már láthattuk ? nagy-, közép-, kisés mikrovizekr?l, illetve ezek elnevezéseir?l
beszélhetünk. E víz (név) tipológiát alkalmazva
a folyóvíznevek állandóságának tételér?l intuitíve
azt mondhatjuk, hogy a nagy- és középvizek nevei
nyelvi felépítésüket tekintve általában nem
változnak. Gondoljunk például a Duna, Tisza,
Dráva, Száva, Berettyó, Körös stb. nevekre. Ezek
évszázadok (s?t némelyek akár egy évezrednél is
hosszabb id?) óta ugyanabban a formában
vannak jelen a magyar helynévrendszerben.
A kis- és mikrovizek elnevezései azonban jóval
változékonyabbak
lehetnek,
ami
minden
bizonnyal a nevek kisebb használati körével
magyarázható. Ennek a megfigyelésnek a további
finomítása nagyobb névanyag bevonásával
szintén az elvégzend? feladatok közé tartozik.?
157. old. ? ?a Szekcs? (1200 k./896 u.-ra:
Zecuseu) névben pedig a víz mozgása szolgáltatta
az eredeti Víznévnek a motivációit.?
167. old. ?Néhány, jobbára nem a korai ómagyar
korból származó tájnévben a folyóvíznév mellett
a föld, hát, kanyar, mez?, szeg ? szög, zug
földrajzi köznevek szerepelnek. A Bihar vármegyei
Körösszeg (1289: Keressceg) település nevér?l
Rácz Anita úgy tartja, hogy az másodlagosan jött
létre (2007: 166). Kés?bbr?l adatolható tájnevek
közül megemlíthetjük, hogy a szög ? szeg ?köznél
kisebb sarok, beszögellés? utólag jelenik meg
a Kalotaszeg (1443: Kalathazeg) névben.
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A név el?tagja feltehet?en a Kalota víznév, de
nem zárható ki az sem, hogy az ugyanilyen nev?
települést kell inkább ebben a pozícióban
látnunk. A szeg ? szög f?névhez hasonló szerep?
a zug?sarok, szöglet?közszó: ez a lexéma szerepel
Kiss Lajos szerint a Tiszazug (1884: Tiszazug)
tájnévben is (vö. FNESz.)?
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bels?
oldalán
található.
Mivel
más
helyzetben nem találtam szeg ? szög
szótaggal helységnevet, kijelenthet?, hogy
a régi magyar nyelvben kizárólag, mérett?l
függetlenül folyóvíz kanyarulat jelentéssel
bírt.

Jól
látható,
a
kigy?jtött
nevek
tulajdonképpen lefedik a Kárpát medencét,
kelett?l ? nyugatig, illetve északtól ? délig
mindenütt megtalálható a szeg-szög. Ez nem
jelentheti
azt,
hogy
itt
különböz?
népcsoportok éltek, akik azonos, vagy
nagyon hasonló nyelvet beszéltek? A szkíta
eredet? népek, és a nyelvük a IV. század óta
Duna-szek-cs? egy három tagból álló összetett jelen vannak a Kárpát medencében.
szó, amib?l az els?, Duna taggal nem
foglalkozunk, mert az csak a legújabb id?kben A hatalmi és uralmi viszonyok változtak
került a név elé. Sokkal izgalmasabb a másik a magyar törzsek bejöveteléig, na de a nép
maradt a beszélt nyelvével együtt. Err?l ma
kett?.
már igen b?ven lehet olvasni. Ezt azért
Els?nek próbáljunk meg nyomába eredni tartottam fontosnak megjegyezni, mert
a szeg ? szög el?tagnak, mennyire gyakori elképzelhet?, hogy egyes nevek, régebbiek
település neveinkben nagy Magyarország lehetnek, 895-t?l. Mivel egyértelm?nek
területén. Ennek áttekintéséhez alapul vettem: t?nik, hogy a szeg ? szög eredetileg kizárólag
a M agyar élet t ér au t óat laszt , melyet vízfolyás kanyarulatot jelentett, következés
a Magyar Élettér Alapítvány adott ki 2014-ben. képen a kiszögelés ? beszögelés szavaink is
Nézzük meg mit találunk keletr?l ? nyugatra innen eredeztethet?k.
haladva a Kárpát hazában a teljesség igénye
Hogyan kell ezeket a szavainkat értelmezni?
nélkül, néhány ismertebb folyóvíz mellett:
Ha benne állok a kanyarban, az a kiszögelés,
Maros: Gernyeszeg, Vidrátszeg, Vajdaszeg.
ha velem szemben van a kanyar, akkor az
Tisza:Besenyszög, Csataszög, Tószeg, Sárszög, a beszögelés. A szög szavunk ebb?l a régi
jelentéstartalomból kerülhetett át jóval
Szegvár, Szeged (Szöged).
kés?bb a geometria magyar nyelvezetébe.
Körösök: Szeghalom, Körösszeg, Bokszeg.
Ahol 895 után a megszilárdult és állandósult
Sajó: Sajószöged.
hatalmi szerkezetben valamiféle helyi
hatalmi központ alakult ki, ott alakulhatott át
Bodrog: Szegi, Szegilong, Bodrogszög.
a (szeg ? szög) szek ? szék-re. Így változhatott
Duna:
Dunaszeg,
Nádszeg,
Kisk?szeg, át, Szegcs? ? (Székcs?) Szekcs?-re. (Lásd:
Gesta Hungarorum)
Monostorszeg.
Ennyit tudtam kihámozni a kötetb?l, nagyon
el?rébb nem jutottunk. Megemlíti a szeg?szög
szavakat, de nem viszi tovább, pedig éppen ez
érdekelne bennünket. Tehát, ?magad uram ha
szolgád nincsen?, meg kell próbálni a legtöbbet
kihozni a falunk nevéb?l.

Ipoly: Ipolyszög.
Nyitra: Nyitramalomszeg, Nyitraegerszeg.
Vág: Beregszeg.
Garam: Garamszeg.

Bátaszék
eredeti
neve
is
Bátaszeg
(Báta-kanyar) lehetett, csak kés?bb mikor
valamiféle
hatalmi
központtá
vált
a környezetében, alakulhatott át a szeg ?
szék utótagra.

Próbáljunk tájékozódni, a Szek ? cs?
összetett név utótagjával kapcsolatban.
Vizsgáljuk meg ismét a fent már említett
A térképet áttekintve azt tapasztaljuk, hogy magyar földrajzi neveket tartalmazó nagy
minden olyan település, melynek nevében Magyarország atlaszt, hol és milyen
szerepel a szeg ? szög általában utótagként, gyakorisággal fordul el? a cs? szavunk.:
kizárólag valamilyen vízfolyás mellett, és annak
jelenlegi, vagy volt kanyarulatának küls?, ill.
Dráva: Szeglak.
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Du n aszekcs? (Duna) Kaposszek cs? (Kapos)
Szek cs?alja (Siba, ma Szlovákia) (vízfolyása
északnak tart, Bártfa É/K sarkánál találkozik
a Tapoly vízével, majd Kamenec néven fut
északnak Lengyelország felé.) Tápiószecs?
(Tápió )M agyar szecs?d (Rába) Técs? (Tisza)
Már jóval kevesebbszer fordul el?, viszont
ismét
megállapítható,
hogy
kizárólag
vízfolyás mellett fekv? település nevekben
fordul el?. Kijelenthet?, hogy szintén teljes
Kárpát
medencei
el?fordulással.
Mindenképpen
folyóvízhez
kapcsolható
jelentés tartalommal kell rendelkeznie.
Az el?fordulási helyek alapján szerintem
meder, de nem nagy folyamét, hanem kis
vízfolyás
mellékág
medrének
megnevezésére
szolgált.
Ebbe
az
elképzelésbe, a mi Szekcs?nk is belefér, mivel
csak az 1800-as évek elején történt
kanyarátvágás után került át a f?ág a falunk
alá.
Van egy érdekes szavunk: cs?st ü l, jelentése:
?Tömegestül, nagyon is b?ségesen. cs?stül jön
a baj.? (M agyar ér t elm ez? k éziszót ár ,
Akadémiai kiadó, Budapest 1972)
Felmerül a kérdés: mi lehet ennek az eredeti
jelentés tartalma? Bizonyára több olyan
szavunk is van, amit használunk ugyan, de
már nem ismerjük az eredeti jelentését.
(pl.: egyszer egy el?adásban mesélte
az el?adó a következ?t: Ujgur vendégeket
(nyelvrokonaink) vitt körbe Budapesten, akik
elmondták neki, hogy a Pest szó sík területet
jelent. Így összeállt a helységnév és jelentés
tartalma.)
Mindenki látott már a televízióban árvizekr?l
szóló tudósításokat. Azt tudni kell, hogy
a legpusztítóbb árvizeket a kis folyók képesek
létrehozni
amelyeknek
közel
van
a forrásvidéke. Arányaiban nagyobb veszélyt
rejtenek magukban, mint a nagy folyamok
levonuló árvizei. Figyeljük meg a Lánka
patakot
egy
hatalmas
felh?szakadás
alkalmával, milyen mértékben képes kilépni
a medréb?l. Ahol jár, ott beborítja a területet
iszappal, ill. amit meg tud mozdítani azt el is
viszi. Arányaiban nagyobb kárt hoz létre,
mint a Duna folyó. Valami ilyen tartalmat
tudok elképzelni: a m eder b?l jön a baj, mert
ha kilép tönkreteszi, amit elér, viszi a
kazlakat, vízparti kunyhókat, csónakokat,
kivágott t?zifát, vízbefúlt állatokat, halastavak

gátjait, hidakat, fok gazdálkodás rekeszeit
stb. Tehát nem csak egy bajt képes okozni,
hanem sokféle kárt hoz létre a vízparti
emberek életében.
A cs? szavunk, eredetileg meder jelentését
akkor veszíthette el mikor elkezdtek
az emberek a mai értelemben vett csöveket
készíteni, ami új dolog volt, nem volt szavuk
rá. Mi állt legközelebb a mai cs? formájához,
amivel le lehetett írni az új eszközt? Ha két
medret (cs?) egymásra borítunk, ez
formázza meg az új használati eszközt, ami
tovább vitte az eredetileg meder jelentés?
cs? nevet. Nem vagyok nyelvész, de
a negatív jelentés tartalmú cs?stül szavunk
nem lehet valamiféle kiinduló alapja
a
szintén
negatív
jelentés?:
cs?d,
cs?dtömeg,
cs?cselék,
cs?dbement,
cs?dtömeg szavainknak?
Összefoglalva ezt a gondolatmenetet, ezek
szerint a Szek ? cs? eredetileg kanyarmeder
(meder-kanyar),
tartalommal
bírhatott. Miért elégedhettek meg ?seink
egy ilyen általános elnevezéssel minden
egyéniségre utaló jelz? nélkül? Talán azért,
mert
a földm?vel? ember viszonylag
nagyon kis területen élhette le, és dolgozta
végig az életét. Tehát nem sok folyóvíz
kanyarulattal lehetett dolga. Északi irányban
volt a Báta-szeg (Báta-kanyar), nekik volt egy
Szeg-cs? (kanyar-meder), délnek lehetett
még egy, valamiféle megnevezéssel talán
Al-szeg, Al-szög? (alsó-kanyar), ami elegend?
lehetett
a
tájékozódáshoz
a
sz?k
életterükben. (Al-szög), ma is benne van
a köztudatban.
Beszélni kell még a Szekcs?i ? dombságról.
Bártfa és Eperjes vonalától keletre található,
összeköti a két várost, É ? D irányú
az elhelyezkedése. A már általam fent
említett Gy?rffy Erzsébet ?Kor ai óm agyar
f olyó vízn evek cím? munkájában érdekes
magyarázatát adja annak, miként kaphatta
egy dombság, ill. hegység egy folyóvíz nevét,
amit idéznék is.
?5.4.
Folyóvíznevekb?l
hegynevek

keletkezett

A magyar helynévadás korai szakaszában
a folyóvíznevek központi szerepet játszottak,
hiszen a tájékozódás kiemelt fontosságú
viszonyítási pontjai voltak. Ez teljesen érthet?,
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hiszen ?a megtelepedés legel?ször a nagyobb
folyók, majd a
mellékvölgyek mentén
következett be, s csak lassacskán érte el
a
magasabban
fekv?
területeket,
a barátságtalan zord hegyvidéket. (? ..) S ha az
ember ezeket a kietlen régiókat aránylag kés?bb
ismerte csak meg, akkor a hegyvilági névadásra
is csak kés?n kerülhetett sor.? (Kiss L. 2005:
100). Ez ? vagyis az, hogy a magyar
névrendszerben
a
hegynevek
születése
a víznevek létrejötténél többnyire kés?bb
történhetett meg ? magyarázhatja talán azt,
hogy kis számban találunk a névrendszerben
víznév ? hegynév keletkezési
sémával
jellemezhet? nevet, hiszen a település, illetve
településnév-rendszer
kialakulása
és
megszilárdulása után a víznevek részben
elvesztették a tájszemléletben betöltött korábbi
kitüntetett jelent?ségüket, így a hegynevek
motivációi között is jóval több településnévi
el?zményre visszavezethet? elnevezést találunk.?
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Remélem sikerült ezt a felfedezésemet
megfelel? érveléssel alátámasztanom, és
egyúttal vele örömet okozhattam, nem csak
falumbeli honfitársaimnak, hanem minden
Szekcs?inek.
Salamon Gábor

A Szekcs? (Sekcov) vízfolyás a dombság
nyugati oldalát követi le, északról folyik
délnek, Eperjes város déli sarkánál folyik bele
a Tarca folyócskába. A képen jól látható, hogy
egy kicsit nagyobb egy patak méreténél.
(Azért álltam a képre, hogy a folyócska
mérete érzékelhet? legyen.)
Hagyományok

Sz ü r et
r és z l et A d u n a s z ek c s oi
" n ém et ek c í m u" k ö n y v b o" l
Szeptemberben
következett
a legnagyobb és legvidámabb munka,
a szüret.
Erre meghívták a rokonokat, barátokat,
szomszédokat. Néhány nappal a szüret
el?tt a gazdának el? kellett készülnie.
Kimosták a hordókat, a sz?l?darálót,
a prést és a puttonyokat, elmosták
a szüretel?edényeket. A présházat és
a pincét kitakarították.
A szüret napján korán reggel a háziak a
szüretel?kkel együtt szekéren mentek ki
a sz?l?be. Ott el?ször megreggeliztek
sonkából,
szalonnából,
kolbászból,
hozzá zöldpaprikát és kenyeret ettek.

Azután minden szüretel? beállt egy
sorba és késsel, metsz?ollóval levágták
a fürtöket a tekn?jükbe vagy kés?bb
a vödrükbe.
A férfiak puttonyba gy?jtötték a sz?l?t,
amit nagy nyitott hordókba öntöttek.
A szép fürtöket kosarakba rakták.
Munka
közben
sokat
meséltek,
énekeltek és nevettek. Ebédre megint
valami hideget ettek.
Miután
befejezték
a
munkát,
hazamentek, ahol a gazdasszony már
f?zte a vacsorát. Ez mindig paprikás
volt (birka- vagy csibepaprikás).
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A hónap múlt ja

Az erjedés alatt a hordókat nyitva
hagyták, majd az erjedés befejeztével
feltöltötték és ledugaszolták.
A hordók 1-2 hónapig így maradtak.
Azután felnyitották ?ket, és a bort egy
üres edénybe, egy kádba fejtették át.
A boroshordót forró és hideg vízzel
kimosták,
majd
a
tiszta
bort
visszatöltötték.
A férfiak eközben a présházban
ledarálták a sz?l?t. Azután a mustot
sajtárban vagy vödrökben behordták
a pincébe, és a hordókba töltötték.
A törköly még néhány napig a kádban
maradt, majd kipréselték. Ezt a mustot
is hordókba tölötték.

A törkölyt
egy nyitott
hordóba
gy?jtötték és sz?l?levéllel betakarták.
Kés?bb pálinkát f?ztek bel?le.
Az újbort Márton napján (november 11.)
lehetett megkóstolni.

A hónap múlt ja

A z 14 3 7 - es p a r a s z t f el k el és és a
K áp ol n ai U n i ó
ifj. Kulut ácz Zolt án rovat a

A XIV. század második felére a magyar külpolitika
fókusza egyre inkább a Balkán és az el?renyomuló
oszmán Birodalom irányába fordult. I. Zsigmond
négy hadjáratot is vezetett délre, illetve egyet
Havasalföld irányába, hogy az ottani törökpárti
vajdát elzavarja és a Magyarország irányába
kedvez?bben viszonyuló el?djét, Mirceat a trónra
visszasegítse. A sikerekt?l felbuzdúlva újabb
hadjáratot tervezett, amely azonban 1396-ban
Nikápolynál csúfos vereséggel végz?dött.
Az innent?l gyakorlatilag csak védekezésre
összpontosító uralkodó katonai kalandjai azonban
komoly terhet róttak a kincstárra és az új évszázad
elejével egyre kreatívabb megoldásokat kellett
keressen a helyzet kezelésére. Ahogy múltak
az évek és n?ttek a védelemmel is járó költségek,
úgy volt kénytelen többször is a pénzrontás
intézményéhez nyúlni. (A pénzrontás két féle módon
volt megvalósítható. Vagy az érme méretét vagy
pedig a nemesfémtartalmát csökkentették).
Az 1430-as évek közepére a pénzrontás olyannyira
gyakorlattá vált, hogy Lépes György erdélyi püspök
három évig nem is szedte be a tizedet. 1437 elején ?

amikor az újonnan vert jó érték? érmék elhagyták a
pénzverdéket- úgy határozott, hogy egyszerre hajtja
be a háromévi hátralékot a lakosságon. Lépes
megítélése korántsem volt pozitív, mivel mindössze
egy évvel korábban hívta be az inkvizíciót, hogy
kigyomlálja a huszitákat Erdélyb?l.
Ennek a mozgalomnak a táborita szárnya ? mely
többek között az egyházi hierarchiát és annak
gazdagságát is elutasította- azonban éppen a püspök
tetteinek köszönhet?en er?södött tovább. Lépes
döntéseinek köszönhet?en a kisnemesek is egyre
elégedettlenebbé váltak és amikor úgy döntött, hogy
az ortodox vallású lakosokat is megadóztatja -holott
ehhez katolikus püspökként joga nem volt-, az
elégedetlenek 1437 kora nyarán Bábolnánál
(Hunyad vármegyében, nem pedig Komáromban)
zászlót bontottak. A felkelést legismertebb
vezet?jér?l Budai Nagy Antalról nevezte el az
utókor és hosszútávúk övetkezményekkel járt Erdély
számára.
A megosztott nemesség által gyorsan összeszedett
sereg már júliusban komoly vereséget szenvedett,
arra kényszerítve az urakat, hogy a megegyezést
keressék a felkel?kkel. Ebben a kolozsmonostori

Dunaszekcs?i Hír ek

egyezményben garantálva lett mind a jobbágyok
szabad költözése, mind pedig az évenkénti paraszti
?országgy?lés? Bábolnánál.
Ugyanakkar a megállapodás betartását a nemesek
egy pillanatra sem gondolták komolyan, s abban
a pillanatban, hogy úgy látták a lázadó sereg
oszladozni kezd ismét támadásba lendültek.
Apátinál
azonban
ismét
a
parasztok
gy?zedelmeskedtek és nem sokkal kés?bb még
Kolozsvárra is bevonultak, amely ezután a lázadó
er?k központjaként funkcionált.
Az elkeseredett Lépes püspöknek azonban
szerencséje volt, mert bátyja Lóránd alvajda ekkor
már közvetít?ként a nemesek képvisel?ivel
tárgyalásokat folytatott. Ezek eredménnyel zárultak
és az erdélyi nemesség mentesült a tizedfizetés
kötelezettsége alól. Ezután egyre többen hagyták el
a felkel?k táborát és tértek haza vagy éppen álltak
az állam és az egyház oldalára.
Ennél is nagyobb problémát jelentett a felkel?k
számára a szeptember 16-án megkötött Kápolnai
Unió, pontosabban az Unio Trium Nationum,
melyben az erdélyi magyarok, szászok és székely
lóf?k az egymáshoz való viszonyukat rögzítették.
Az egyezmény hivatalosan a török elleni
védekezés jegyében jött létre, de figyelembe véve
az aktuális belpolitikai helyzetet nehéz nem látni,
hogy a paraszti er?k el?retörése -illetve ennek
hozadékaként
kirobbanó
magyarországi
parasztfelkelések- volt
a megállapodás egyik
motivátora. A felek örök h?séget esküdtek a
királynak és kimondták, hogy ha az egyik fél a
király ellen fordul, akkor a másik kett? ebben
semmiképpen sem támogatja. Ezt leszámítva
azonban a szerz?d? felek kötelesek azonnal
egymás sietségére sietni bármilyen küls? vagy
bels? támadás hatására.
Szintén szabályozták a táborozó katonaság ellátását
illetve az esetleges túlkapások elleni eljárások
lebonyolítását. Továbbá megsz?ntettek mindenféle
ellenségeskedést az egyház felé, illetve a három
nemzetség között.
Az Unió megkötése után a parasztok egyértelm?en
magukra maradtak, er?ik folyamatosan fogytak,
míg az urak egyesített serege egyre er?södött. A
nemesi had december 10-én Kolozsvárnál dönt?
csapást mért a parasztokra, a csatában Budai Nagy
Antal is elesett. Kolozsvár január 8-i bevételével az
utolsó felkel?i bázis is a Lépes és csapatai kezébe
került. A támadást túlél? paraszti vezet?ket az
alvajda karóba húzatta vagy egyéb módon
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kivégeztette.
A parasztok szempontjából a felkelés semmiféle
eredményt nem hozott, a két kolozsmonostori
egyezményt egyszer?en eltörölték, s?t a nemesek
a következ? években még keményebben tartották
szem alatt ?ket.
Erdély történelmében viszont fordulópontot hozott
a Kápolnai Unió, hiszen megteremtette az egyesülés
alapjait. A három nemzet mindegyike hajlandó volt
lemondani el?jogainak egy részér?l a béke és egység
létrejöttének érdekében.
Ez a döntés volt az els? lépés azon a hosszú és
körülményes úton amely mintegy 100 évvel kés?bb
lehet?vé tette, hogy Erdély egységes területként,
békében hagyja el a királyi Magyarország területét és
váljon el?ször a magyar egyesítési törekvések
bázisává, majd a középkori Európa egyik
legtoleránsabb, kultúrájában és vallási kérdésekben
legnyitottabb államává.
A három nemzet egységes fellépése és különutassága
egészen az 1848-as szabadságharcig volt a magyar
politika egyik stabil alapköve amely biztosította, hogy
az Oszmán és Habsburg birodalom közé ágyazott
Erdély túlélhessen és ne válljon sem idegen országok,
sem pedig politikai kalandorok áldozatává.

16 .oldal
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Mi, magyar ok

"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban,
mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb b?séggel adtak... "
(Ekkehard Sankt Gallen-i Évkönyvek 895-1060)

M a g y a r t al ál m án y ok :
H ol o g r áf i a
Gábor Dén es 1947-ben v et et t e f el
dol gozt a k i a h ol ogr áf i a öt l et ét .

és

A f i zi k u s 1900 j ú n i u sában szü l et et t
Bu dapest en .
Egy et em i
t an u l m án y ai t
a
bu dapest i
M ? egy et em en
k ezdt e,
azon ban di pl om áj át Ber l i n ben szer ezt e
el ek t r om ér n ök i szak on .
Teh et sége k or án m egm u t at k ozot t , egész
f i at al on m ár ú j abb s ú j abb t al ál m án y ok on
dol gozot t . Egy i k l egk or ábbi szabadal m át
Szi l ár d Leóv al dol gozt a k i .
Hi t l er
1933-as
h at al om r a
j u t ásak or
v i sszat ér t M agy ar or szágr a, a gázk i sü l éses
i zzól ám pák r a v on at k ozó szabadal m át
m ár Pest en n y ú j t ot t a be. Tal ál m án y a
azon ban a gy ak or l at ban n em i gazán v ál t
be.
Ezu t án An gl i ába m en t , s l an k adat l an
l el k esedéssel
t an u l m án y ozt a
az
el ek t r on su gar ak
v i sel k edését
az el ek t r on m i k r oszk óp t ök él et esít ésén ek
cél j ából .
It t m ár n agy on k özel ál l t a h ol ogr áf i a
f el t al ál ásáh oz. Saj át bev al l ása szer i n t egy
k özl ek edési l ám pán ál v al ó v ár ak ozásk or
pat t an t k i f ej éb?l az öt l et .
A h ol ogr áf i a a f én y h u l l ám t er m észet én
al apu l ó ol y an k épr ögzít ? el j ár ás, am el l y el
a
t ár gy
st r u k t ú r áj ár ól
t ök él et es
t ér h at ású , v agy i s h ár om di m en zi ós k ép
h ozh at ó l ét r e.
Ezzel k i dol gozot t egy m ódszer t , m el l y el
a k épek r ögzít ésén ek egy ol y an m ódj át
f edezt e
f el ,
am i
t öbb
i n f or m áci ó
v i sszaadását
t et t e
l eh et ?v é,
m int
bár m el y i k addi g i sm er t el j ár ás.

R ég i m a g y a r r ec ep t :

T ÖL T Ö T T T Y Ú K M ON Y
A tojásnak vagy
lúdtojásnak tör d meg
mind a két végét, és fúdd
ki a ser peny ?be, avagy
lábosba azt, r ántsd meg,
ne felette kemény en;
azután vedd ki, és
petr ezsely emlevéllel,
mézzel, bor ssal, vagdald
jól meg a vágókéssel, és a
ty úktojás vagy lúdtojás
héját töltsd meg véle,
akib?l kifúttad, azután
vagy a r ostély on, vagy
szép szálkán süsd meg, és
tálald fel.

