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A Nagybányai Református Egyházmegye Koltón
tartott Közgyűlése Szilágyi Béla egykori egyházmegyei főgondnok és Varga Károly nyugalma zott lelkipásztor-esperes javaslatára ünnepélyes nyilatko zat ban köszöntötte SIPOS FAZAKAS ISTVÁN hagymásláposi egyháztagot 90. születésnapja alkalmá ból, aki több mint fél évszázadon át töltött be jelentős egyházközségi és egyházmegyei tisztségeket.
A Közgyűlés áldását kérte a ,,Matuzsálem korú”
Isten szolgája további életére.
Ecsedi Árpád
egyházmegyei főjegyző

A hét mottója:
,,Mi a nagy élet? Egy ifjúkori
gondolat, melyet érett
korban megvalósítunk.”
(Alfred de Vigny)

A Nagybánya Óvárosi Református
Egyházközség, a Németh László Elméleti
Líceum és a Nagybányai RMDSZ közleménye
Kultúr-táj mellékletünkben olvasható

Újragondolták a magyar gyerekek
román nyelvű oktatását
Ősztől alaposabban elsajátíthatják a román nyelvet a magyarul
tanuló negyedikesek – jelentette ki Király András.

Az oktatási államtitkár hangsúlyoz- teri rendeletet, amely jóváhagyja a mata, hogy a héten aláírták azt a minisz- gyar nyelven tanuló negyedik osztályosok specifikus Román nyelv és irodalom tankönyvét.
Ennek értelmében ősztől már használható a tankönyv, amely nagy segítség a tanulás megtervezésében. A két
kötetes nyomtatott tankönyvet CD-n
annak digitális változata is kíséri, és
egy héten belül felkerül a digitális tankönyvek honlapjára.
11-én, a Boldog Scheffler János kömarosvasarhelyiradio.ro

,,Háló”-s gondolatok,
erőfeszítések a szórvány
megmentéséért

Április
zösségi házban egy lelkes csapat verődött össze
azért, hogy megtárgyalják szórványmagyarságunk sorsát, problémáit - ezt fémjelezte a rendezvény címe is: ,,Nemzetünk és a Háló a
szórványban”.
Az összejövetelnek a Háló-tagok vidám csevegése jó kezdést biztosított.
Uglár Sándor kerületi főbogozó köszöntötte az egybegyűlteket, és azokat
az egyéniségeket is, akik részvételükkel megtisztelték a találkozót, többek között: Bogdán Tibor meghívott előadót,
a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasát,
Konrád Katalint, a Háló partiumi régióvezetőjét, kárpát-medencei Háló -vezetőt, aki Nagyváradról jött; Vida Noémit, a nagybányai RMDSZ elnökét, városi tanácsost.

A Mágnás Miska
Nagybányán
Bérletes előadás
A Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulatának következő BÉRLETES ELŐADÁSÁRA 2016. április 26-án, 18 órai kezdettel a Nagybányai Városi Színházban kerül sor!

Műsoron:
Bakonyi Károly,
Szirmai Albert,
Gábor Andor:

„Mágnás Miska”
Részletek a múlt
heti Kultúr-táj
melléklet II. oldalán.

Bogdán Tibor tavaly szeptember óta
van kapcsolatban Máramaros szórványvidékével, mely vidék számára korábban idegen volt.
Amikor ide került, első dolga az volt,
hogy felvegye a kapcsolatot a különböző egyházi és civil szervezetekkel.
A szórványban az a probléma, hogy az
emberek el vannak foglalva magukkal,
„ezekben a közösségekben széthúzás és
Idéntől V-VIII. osztályosok is megpályázhatják!
összefogás is van” - fogalmazott BogA Teleki Magyar Ház Kuratóriuma
Pályázati adatlap beszerezhető a Tedán Tibor.
a Teleki Ösztöndíjprogram keretében leki Magyar Házban, vagy letölthető az
- folytatás a 3. oldalon esztendőről-esztendőre ösztöndíjjal i- intézmény honlapjáról. Az adatlapot (agyekszik felhívni a figyelmet legkivá- melyet egyházainkhoz, valamint az élóbb fiataljainkra. A 100 eurónak meg- rintett tanintézetekhez is eljuttatunk), a
felelő összegű egyszeri tanulmányi-köz- pályázó diák tölti ki és röviden az oszéleti ösztöndíj anyagi hátterét továbbra tályfőnök, az iskola igazgatója vagy alis közösségünk adományai biztosítják, igazgatója, valamint még legalább egy
idéntől azonban nem csak a IX-XII., ajánló személy (pl. lelkipásztor, közéhanem az V-VIII. osztályos diákok is leti személyiség, valamely egyesület vemegpályázhatják!
zetője stb.) is véleményezi.
Az ösztöndíjpályázatra olyan NagyA pályázatokat a Ház irodájában kell
bányán a Németh László Elméleti Líce- leadni, április 30., szombat 20 óráig.
umban, vagy a Nicolae Iorga Általános Határidőn túl érkező pályázatokat nem
Iskolában magyar nyelven tanuló fiata- fogadunk el.
lok jelentkezését várjuk, akik a 2015/
Az ösztöndíjak ünnepélyes átadásá2016-ös tanév kiváló diákjai, s nem csak ra az idei Teleki Napok keretében kerül
tanulmányi eredményeik tekintetében, sor 2016. május 22-én, az óvárosi rehanem iskolán kívül, egyházi szerveze- formátus templomban!
tekben, egyesületekben, a mindennapokVárjuk jelentkezéseiteket!
ban is példát mutatnak közösségüknek!

Teleki Tanulmányi-közéleti Ösztöndíj
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RMDSZ: törvényi
garancia kell az
egészségügyi anyanyelvhasználatra
„Románia még mindig nem ültette
gyakorlatba a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában foglaltakat, amelyet 1995-ben írt alá. Amennyiben vállalta volna kötelezettségeit, akkor az olyan esetek, mint az olaszteleki lányé, nem fordultak volna elő. Éppen ezért az RMDSZ egy újabb
törvény-tervezetet iktatott szerdán a
képviselőházban, amelyben újból kéri a
Charta előírásainak gyakorlatba ültetését. A javaslatunkban kérjük, hogy azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya eléri a húsz százalékot,
vagy az 5000 főt, anyanyelven beszélő
személyzetet is alkalmazzanak az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokat
nyújtó közintézményekben. Ez azt jelentené, úgy ahogyan azt a Charta is előírja, hogy az egészségügy mellett a szociális ellátást biztosító intézményekben
is, mint például gyerek- és öregotthonokban, alkalmazzanak az adott kisebbség nyelvén beszélő alkalmazottat” – fogalmazott Kerekes Károly, az RMDSZ
Maros megyei parlamenti képviselője,
a jogszabály-javaslat kidolgozója azt
követően, hogy a tervezetet iktatták a
képviselőházban.
Bónis István, a Szövetség Máramaros megyei parlamenti képviselője, a parlament alsóháza egészségügyi bizottságának tagja így fogalmazott: „az RMDSZ
az elmúlt időszakban számos hivatalos
kérdésben és interpellációban fordult
a szakminisztériumhoz, amelyben arról érdeklődött, hogy milyen jellegű intézkedések vannak tervben annak érdekében, hogy az olaszteleki lány esete
ne váljon gyakorlattá. Azonban kitérő
és konkrétumok nélküli válaszokat kaptunk, ezért szükséges egy újabb törvénytervezet iktatása.” Bónis István emlékeztetett, hogy a képviselőház törvényhozási folyamatában egy korábbi, erre vonatkozó RMDSZ-es törvénykezdeménye-

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti
képviselő telefonszáma: 0726200756.
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zés is létezik, amelyről a Szövetség parlamenti frakciói egy újabb kormányvéleményt kértek februárban, hiszen az egykori Szociálliberális Koalíció elutasító
javaslattal küldte vissza a parlamentnek a tervezetet. Azonban, az RMDSZ
kérésére a jelenlegi szakértői kormány
még nem küldte el újabb véleményezését a törvénytervezetről.
Kerekes Károly úgy értékelte, hogy
megengedhetetlen, hogy az érintett ne
érezze magát biztonságban az adott egészségügyi vagy szociális intézményben, azért mert nem beszéli a többség
nyelvét. „Az RMDSZ-nek az a feladata,
hogy megteremtse azokat a törvényes
kereteket, amelyek mentén megakadályozzuk az olaszteleki lány esetéhez hasonló történéseket” – szögezte le az
RMDSZ szakpolitikusa, majd hozzátette: „mi azt szeretnénk, ha jogaink betartása nem a véletlenre lenne bízva, hanem az ország a vállalt kötelezettségeit
beemeli a jogrendjébe is.”
Mint az ismert, az RMDSZ az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) tett feljelentése eredményeként bebizonyosodott, hogy valóban
etnikai alapú diszkrimináció történt a
kolozsvári gyermekkórházban hiányos
román nyelvtudása miatt megalázott magyar lány ügyében. Az intézmény 2000
lejes büntetést szabott ki a kolozsvári
kórházra, illetve 1000 lejes bírságot a
kislányt sértegető ügyeletes orvosra.
rmdsz.ro

Köszönjük mindazoknak, akik tavaly adójuk 2%-ával a Bányavidéki
Új Szót működtető Pro Genius Egyesületet támogatták. Ha tehetik, idén is
ajánlják fel adójuk 2%-át a megye egyetlen magyar nyelvű hetilapjának.
A Pro Genius Egyesületet 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
Igyekezetüket, segítségüket előre is köszönjük!
A szerkesztőség

Egyházi hírek
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor istentiszteletre vár mindenkit.
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök nyugalomra Molnár Jánosné született Bálint Katalin asszonytestvérünket, akit 91 évesen szólított magához az
Úr és Kiss Sándor József testvérünket,
akit 62 évesen kísértünk utolsó földi útjára. Nyugodjanak békében!
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől kísértük utolsó
föl di útjára Nagy Zoltánné született
Henczes Anna testvérünket, aki 84 évesen hunyt el; Bota János Ferenc test-

Rövidtávú Terápiás
Program
2016. május 2-13., Magyarózd
A Bonus Pastor Alapítvány idén
második alkalommal szervezi meg
Rövidtávú Terápiás Programját, szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak, 2016. május 2-13. között, Magyarózdon.
Azon személyek jelentkezését várjuk, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségek egyikén:
Bartha Éva:
tel.: 0740056691,
e-mail: evabartha2004@yahoo.co.uk
Szakács Előd:
tel.: 0757054282
e-mail: elod@bonuspastor.com

vérünket, akit 64 évesen szólított magához az Úr; Erdei Istvánné született
Pajzos Margit asszonytestvérünket, akit 65 évesen helyeztek örök nyugalomra és Csolti János testvérünket, akit 95
évesen kísértünk utolsó földi útjára. Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt Ladányi Gábor és Andreica Anamária tartotta keresztvíz alá
Broscoi Florin és Ladányi Andrea Erika kislányát, aki a keresztségben a Delia Andrea nevet kapta.
* A nagybányai katolikus Szentháromság plébániától helyezték örök
nyugalomra Gombos született Dongó
Ileana asszonytestvérünket, akit 77 évesen kísértünk utolsó földi útjára. Nyugodjon békében!
Bunda Csilla Annamária
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Ötven éve hunyt el Shakirov Sebestyén
1966. április 23-án, fél évszázada
hunyt el Nagybányán Shakirov Sebestyén festőművész. A nagybányai festőiskola e jeles tagja felnőtt korban áttért
az unitárius vallásra. Kis lélekszámú
gyülekezetünk lelkészeként úgy éreztem, egy visszapillantó jellegű összeállítás most időszerű.
Shakirov orosz származású volt, aki
a Volga mentéről került Erdélybe hadifogolyként, s mint unitárius vallásra áttért, magyar kultúrájú festő hunyt el

Hibaigazítás
Popovic Gergely múlt heti lapszámunkban megjelent Négy sor agg
sorsról c. négysorosának első sora
helyesen így olvasandó: „Deltájába
ért életem...”.
Az elírásért a szerző és az olvasók szíves elnézését kérjük!

Nagybányán. Apja kazáni orosz kereskedő volt. Az első világháborúban hadifogolyként egy Bécs melletti táborba
vitték, innen a Tövis melletti Diódra
került egy birtokra. Tövisen szabóműhelyt alapított, és végleg Erdélyben telepedett meg.
Művészeti tanulmányait egy orosz
festőiskolában kezdte 1913-ban, majd
galíciai frontszolgálata, fogsága és erdélyi megtelepedése után a nagybányai
kolónián folytatta (1922–1925). 1924től kezdve részt vett a kolónia tárlatain.
1929-ben Nagybányára költözött, ahol
a művésztelep tagjaival jelentkezett kiállításokon. Itt lépett házasságra az unitárius vallású Labina Máriával. 1934ben a Nagybányai Festők Társasága
törzstagjává választotta; műterme volt
a festőtelepen.
A művésztelep hagyományai és Thorma János tanítása alakították ki lírai fogantatású, puha tónusú tájképfestészetét. Előszeretettel festette a Nagybánya

környéki erdőket, a Zazar-parti tájakat.
Sok képe készült az Al-Duna-menti Ada-Kaleh szigetén és Déván: a dévai várat,
Dávid Ferenc egyházalapító, mártírhalált halt püspök fogságának helyét több
festményén örökítette meg, ezeket 1929ben Kolozsváron, az Unitárius Egyház
termében állította ki. Erdélyi lapok (mindenekelőtt a Pásztortűz) irodalmi szövegképekként közöltek műveiből.
Murádin Jenő szerint, nagy termékenységű, de ingadozó, egyenetlen színvonalú műveiből erdélyi kisvárosokban
és Bukarestben számos kiállítást szervezett. Ritkán föl-föltűnt olyan képe is,
melyet a hazája iránti vágyakozása szült
(Orosz falu, Muzsik család). „Néha végtelen sóvárgást éreztem Kazany után mondotta egy alkalommal. - Szerettem
volna érezni a levegő ízét, hallani az
orosz beszédet.” (Ellenzék, 1929. nov.
14.) A festő életében olyan történelmi
fordulat nem következett be, hogy hazáját viszontláthatta volna.
Források (Világháló és könyv):
https://hu.wikipedia.org/wiki/Shakirov

_ S e b e s t y % C 3 % A 9 n ,
http://www.kieselbach.hu/muvesz/sha
kirov-sebestyen_5615,
http://www.nagybanya.ro/muvesztelep
/tanulmanyok.php?tan_id=5,
Murádin Jenő: Nagybánya – a festőtelep művészei. Miskolc 1994.
Összeállította:
Pálffy Anna-Mária unitárius
lelkésznő, Északnyugat-Erdélyi
Unitárius Szórványegyházközség,
Szatmárnémeti

,,Háló”-s gondolatok, erőfeszítések a szórvány megmentéséért
- folytatás az első oldalról Konrád Katalin kérdésére, miszerint „hogy lehet
leállítani a más országba történő migrációt”, a választ a turizmus és idegenforgalom fellendítésében, a

különböző műszaki pályák, mint a rádiózás, televíziózás megszerettetésével és annak magas szintű elsajátításában kell keresni. Elhangzott az is, hogy életképessé és vonzóvá kell tenni a fiatalok számára a
magánvállalkozásokat és megtalálni rá a megfelelő
támogatást.
Szóba jött, mint pozitív példa a friss Oscar-díjas
Molnár Levente neve is, akire már azért is büszkék
lehetünk, mert a szórványból jött.
Laurán Angéla bogozó, tanítónő elmondta, hogy
egyre nehezebb megtartani intézményeinket, a történelmi és kulturális örökségünket megőrizni és továbbadni, hiszen egyre csökken a gyermekek száma.
Bár minden magyar település megtesz mindent annak érdekében, hogy iskoláit, templomait, nyelvét és
kulturális örökségét megőrizze, a szórványban szükséges lenne a tömbvidék segítsége is, hiszen csak önerőből nem képes felemelkedni.
Bogdán Tibor megjegyezte, hogy más probléma

is akad a szórványban, mégpedig a szegénység. Ugyanakkor elmondta, hogy nem azt kell látni, hogy
kevesen vannak, hanem azt, hogy akadnak emberek,
akik tenni akarnak, programokat szerveznek, új megoldások után kutatnak.
Végső következtetésként elmondhatjuk, hogy itt,
a szórványban is, mint bárhol, nagyon fontos a pozitív példa, hiszen ennek megtartó ereje van.
Varga Gábor

Színe és fonákja:

Mondhatnám azt, hogy...,
de nem mondom!
Jogi fogalomtár (24.)
Haszonélvezet (románul uzufruct)
- a korlátolt dologi jog egyik ideiglenes
fajtája, amelynek jellegzetessége, hogy
tulajdonoshoz hasonló jogokkal ruházza fel a haszonélvezőt egy olyan dolog
felett, amely más tulajdonában van. Ebben az ügyletben részt vesz a puszta tulajdonos, aki továbbra is tulajdonos marad, csupán egy bizonyos időre átengedi a dolog használatát és birtoklását
a haszonélvezőnek.
A törvényes meghatározás értelmében a haszonélvezet azon jogosultság,
amely más személy tulajdonában lévő
dolog használatát, birtoklását és hasznainak megszerzését biztosítja. A Polgári Törvénykönyv 703-748-ig terjedő
szakaszai szabályozzák ezen intézményt.
Természetesen lehetőség van, hogy a
felek igényeik szerint alakítsák ki a haszonélvezet határait.
A haszonélvezeti jog kialakulhat jogügylet, elbirtoklás vagy más, a törvény
által előírt lehetőség által, egy létező személy javára. A haszonélvezet tárgyát képezhetik ingó és ingatlan, anyagi és nem
anyagi javak tartozékaikkal együtt, ugyanakkor vagyonközösség vagy ennek
egy bizonyos része is.

Abban az esetben, ha a haszonélvezet tárgyát elhasználható javak teszik ki,
mint például pénz vagy gabona, a haszonélvező elhasználhatja ezen javakat,
azzal a kötelezettségével, hogy az ügylet lejártakor ugyanolyan minőségű és
mennyiségű javakat szolgáltat vissza.
A törvény meghatározza az intézmény időtartamát is. Ennek értelmében
a haszonélvezethez való jog a természetes személy javára leghosszabb holtig
tartó lehet. A jogi személyek esetében
a haszonélvezet időtartama nem haladhatja meg a 30 évet. Ezen időtartam lejártával a puszta tulajdonos visszaszerzi tulajdonjogának összes sajátosságát.
Ilyen jogügyletre példa azon eset,
amikor egy szőlőültetvény tulajdonosa,
ajándékozási szerződés által, 5 évre haszonélvezőnek nevezi ki közeli barátját.
A haszonélvező ez által jogosultságot
szerez az ültetvény használatára, gyümölcseinek megszerzésére, haszonbérbe adására, sőt, bármely személy, még
a puszta tulajdonos ellen is keresetet indíthat, ha jogaiban zavarnák.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Ismét hallgatólagosan fogadott el a szenátus egy olyan törvényt, melynek
bizonyos rendelkezései, ha nem is nyíltan, de burkoltan, a magyarok ellen irányulnak, vagy legalábbis a magyarokat irritálják, provokálják. Az úgynevezett jelképtörvényről van szó, amely a román nemzeti és hatósági jelképek nyilvános megsértését szabályozza.
Ha a képviselőház is rábólint a törvénytervezetre, egyebek mellett azért is
vezekelhetünk majd, ha a törvény által hivatalosan megszabott alkalmakkor
nem tűzzük ki az ország lobogóját, vagy ha mondjuk akár sértő gesztusok,
„becsmérlő arckifejezések” formájában úgymond szidalmazzuk az állami szimbólumokat. Hogy ez utóbbi esetben hogyan tesznek különbséget majd a különféle megnyilvánulások között, rejtély számomra. Magyarán: ránk néznek,
s ha nem tetszik a fizimiskánk, már visznek is. Ügyvéd legyen a talpán, aki aztán képes lesz bebizonyítani, hogy gesztusunk, arckifejezésünk nem az állami
szimbólumok ellen irányult, csak éppen idegrángásunk volt.
Ezzel a törvénytervezettel párhuzamosan egy másik, még ennél is cifrább
tervezetet is benyújtottak márciusban a gondos, többségükben szociáldemokrata honatyák. Ez a törvénytervezet azokat a „más etnikumú” állampolgárokat sújtaná börtönbüntetéssel, akik december elsejét gyásznapnak tekintik, természetesen nem azért, mert az az AIDS Elleni Küzdelem Világnapja, hanem
azért, mert akkor van Románia nemzeti ünnepe. Úgyszintén az úgynevezett „szakadárok” dicsőítése, illetve az ország „szívében” élő románok elüldözése is
bűncselekménynek minősülne a kezdeményezők szemében.
Vigyázzunk hát arra, hogy hol és mit mondunk, illetve arra, hogy a járda
mellett gőzölgő kutyagumi mellett milyen grimaszokat vágunk. Én mindenesetre ezentúl - ha minden áron el szeretném mondani a véleményemet egy adott,
a nemzeti jelképeket érintő témában - minden gyanúsnak tűnő mondatom elé
odabiggyesztem azt, hogy: „Mondhatnám azt, hogy..., de nem mondom, mert
a törvény nem engedi meg”.
Így hát azzal fejezem be: mondhatnám azt, hogy aki mindezeket kiagyalta,
fogadja szeretettel egyszerű, őszinte és félreérthetetlen gesztusomat, amit karom középtáji hajlítása útján juttatok kifejezésre..., de nem mondom!
Tamási Attila
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Politikai hirdetés

Nem hatékony vagy
korrupt önkormányzat?
1. Tudjuk, hogy az utóbbi időszakban találkozott a nagybányaiakkal a városnegyedekben. Mi a polgárok véleménye a megbizatása végén lévő helyi
önkormányzatról?
Cristian Niculescu Ţăgârlaş: Azzal
ellentétben, amit a sajtó egy része tükröz, a polgárok rendkívül elégedetlenek
a kötelezettségvállalások tekintetében.
A jelenlegi polgármester nagyvonalú terveket ígért, amelyek viszont nem ültettek gyakorlatba, a polgárok pedig aláhúzták: nem volt kármentesítve és leaszfaltozva a teljes közúti infrastruktúra, nem
oldották meg a forgalom és a parkolók
kérdését, nem újították fel a lakótömbök
fűtésrendszereit, nem oldották meg a romák helyzetét, akiket el kellett volna költöztetni, és a kéregetőkét sem. A közbiztonság és a közrend jelentős probléma,
a közműköltségek és a közszolgáltatások ára pedig nőtt, bár megígérték, hogy
ez nem fog bekövetkezni.
2. Ezeknek a találkozásoknak az alkalmával milyen területeken és milyen
társadalmi-szakmai csoportokkal beszélgetett?
Cristian Niculescu Ţăgârlaş: Mindegyik korosztályt és társadalmi helyzetet képviselő emberrel találkoztam, értelmiségiekkel, munkásokkal, egyetemi hallgatókkal, üzletemberekkel, nyugdíjasokkal, a Raktárak területétől és Borpataktól kezdve, az Állomás Negyedein,
a Traian és a Republicii negyedeken, az
Óvároson keresztül, a Progesului és az
Alecsandri negyedekig az emberek e-

légedetlenek, és utaltak mind a város,
mind pedig a városnegyedek problémáira. Az önkormányzat megígérte, hogy
megoldja az aszfaltozást, az egészségtelen altalaj és a hulladéklerakó megtisztítását, a zöldövezetek kármentesítését,
az egész város területén. A jelenlévők
elmondták, hogy főleg a főutakat rendezik, évente 4-5 alkalommal ültetnek virágokat a körforgalmakban, seprik és
mossák a központi részt. A városnegyedekbe viszont ritkán, felületesen és csupán propaganda céllal mennek.
3. A polgárokkal folytatott beszélgetések nyíltak, őszinték vagy külsőségesek voltak? Ezeken a találkozásokon politikai vagy polgári szemszögből közelítette meg a témát?
Kettős minőségemben voltam jelen,
mint a Nagybányai Nemzeti Liberális
Párt elnöke és mint Nagybánya Megyei
Jogú Város Polgármesterjelöltje. Én mindig őszintén beszélek az emberekkel.
Anélkül, hogy a szavak mögé bújnék,
és főleg anélkül, hogy lehetetlen dolgokat ígérnék. Megállapítottam, hogy
a polgárok az igazságot akarják, tudni
szeretnék a helyi költségvetés valós
helyzetét, azt, hogy milyen módon költötték el a két hitelt, és hogy miért akarnak még egy hitelt felvenni. Az emberek nehezen fogadják el, hogy egy olyan polgármester manipulálja őket és
hazudjon nekik, aki földalatti és felszíni parkolókat, sportlétesítményeket, szabadidő eltöltésére szolgáló helyeket, új
lakásokat és több ezer munkahelyet í-

lR KOCSMAZENE, vagy pub and roll – a műfaj egyre divatosabb, s már
létezik erdélyi képviselője is: a SELFISH MURPHY. A sepsiszentgyörgyi
zenekar nem először jön Nagybányára, hiszen több alkalommal koncerteztek
már a Route 66-ben, azonban MOST ELŐSZÖR elsősorban a magyar közönség kedvéért látogatnak hozzánk!
SELFISH MURPHY: MÁJUS 20-án, A TELEKI NAPOKON !
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KEMENCEÉPÍTŐ
TÁBOR
Kovács Gábor hidegkúti
(Magyarország)
kemenceépítő mester
vezetésével!
(néptánctáborunkkal
egyidőben / párhuzamosan)
Részletek, információk
a Teleki Magyar Házban.
Helyek korlátozott számban
(kb. 10 fő)!

gért. Ők arról győződtek meg, hogy mindaz, ami megvalósult, rendkívül sokba
került és veszélyezteti a közösség fizetőképességét.
4. Milyen választ tudott adni egy pártelnök és polgármesterjelölt a polgárok
elégedetlenkedéseire? Mire kötelezte el
magár, és milyen értelemben?
Őszinte és becsületes álláspontra
helyezkedtem. Vállaltam az ezen találkozókon szintén jelen lévő helyi liberális tanácsosok harcos szellemének és
olykor hatékonyságának hiányát. A polgárok előtt az alábbi kötelezettségeket
vállaltam: ellenőrizni fogom, az állami
költségvetés felhasználásának módját,
az utolsó lejig, megteremtem a városban
a törvényességet, az önkormányzat (Helyi Tanács és Polgármester) által meghozott valamennyi határozat átlátható
lesz, a közéletben pedig elősegítem az
erkölcsös légkör kialakulását, oly módon, hogy egy polgármester soha ne sérthessen meg nyilvánosan egy polgárt.
5. Van-e politikai programja és igazgatási terve? Elmondta-e a polgároknak,
hogy ezek általánosságban mit tartalmaznak, és a nagybányaiak hogy fogadták?
Bemutattam az alapelveket és a liberális jövőképet Nagybánya számára.
Világosan és tömören. Nagybányának
erős várossá kell válnia, ez viszont csupán a a gazdasági fejlődés, új munkahelyek teremtése és lakások építése révén
érhető el. Haza kell hoznunk a nagybányaiakat, hiszen ők szavatolják a város
fejlődését. Meg kell győznünk a befek-

tetőket, hogy jöjjenek Nagybányára, anélkül, hogy meg kéne alázkodniuk és
kenőpénzt kéne adniuk a polgármesternek.
6. Említést tettek-e a polgárok különleges problémákról is? Az önkormányzattal fennáló viszonyukkal és a
bejelentéseik és javaslataik megoldásának módjával kapcsolatban?
Igen, és nem is kevesen. Nagyon
sok nagybányai mondta el, hogy kihallgatáson volt a jelenlegi polgármesternél. Egyesek akár 3-4 alkalommal is
ugyanazon kérdés kapcsán. Minden egyes alkalommal azt mondták nekik,
hogy „megoldják” de nem történt semmi. Más nagybányaiak arról számoltak
be, hogy nem került sor a kihallgatásra,
vagy megkezdték, és a polgármester elment, félbehagyva a kihallgatást. Kérdem én, mi lehet fontosabb egy polgármester számára, mint az, hogy szemtől-szembe álljon a polgárokkal? Milyen oka lehetett arra, hogy elmenjen,
és hagyja, hogy az emberek az ajtók
előtt álldogálva veszítsék az idejüket?
7. Mit gondol, mire van most szüksége Nagybányának?
Új önkonymánzatra van szükségünk,
amely másfajta tervet hozzon létre, ami gazdasági fejlődést, a város pénzügyi forrásainak helyes felhasználását,
munkahelyteremtést, a polgárokkal szembeni tiszteletet, törvényességet, átláthatóságot és erkölcsösséget jelentsen a
közéletben. De főleg egy másik, tisztességes és becsületes polgármesterre.

Teleki Magyar Ház: folytatódik a téglajegyek árusítása!

Megkezdtük a faragott
kapu felújítását
A következő lépés: az udvari homlokzat
Megkezdtük a Maticska-féle faragott kapu felújítási munkálatait, amelyek első, kevésbé látványos szakasza
Balázsi Lajos restaurátor műhelyében
zajlik, majd a lábazat és kapufedél is
megújul. A Teleki-ház kapuja az év
közepétől remélhetően ismét régi pompájában várja a látogatókat!
Pályázataink eredményétől és az adományoktól függően ősztől az udvari homlokzat felújítását is folytatjuk!
KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettek.
A téglajegyek árusítása, az ado-

mánygyűjtés folytatódik!
Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/arany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni,
személyesen a Házban, vagy banki utalással, esetleg PayPal rendszeren keresztül. Támogatóink nevét és a felajánlott segítséget a Ház honlapján ezután is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a munkálatok befejeztével az épület falán elhelyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük.
(Dávid Lajos, TMH)
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Szent György napi hiedelmek

Összefogás az iskolánkért

A tavasz közeledtével a falvak, városok, bárhol is legyenek a világon, egy
elbűvölő mesevilággá változnak át. Az
ébredező természetben a millió nyíló
tavaszi virág, a szinpompás ruhába öltözött fák, s a lengedező virágillat szeretetet csal az emberek szívébe, s mosolyt az arcukra.
A tavasz közepe környékén, pontosabban április 24-én, más néven Szent
György napjához sok falusi hiedelem
kapcsolódik. Íme közülük néhány:
A falusiak szerint április 24-étől számítható a tavasz kezdete. Idáig csak a
korai gyümölcsfák illatoznak, majd ezután kezdődik igazán a tavasz.
Egy másik hiedelem azt tartja, hogy
attól a falusi embertől, aki Szent György

napja után is úgynevezett „kucsmát”
hord, attól nem jó tanácsot kérni.
Állítólag, ha Szent György napja után sok lesz a cserebogár, akkor abban
az évben bő termésre lehetett számítani.
A falusiak úgytartják, Szent György
napjától vége lesz az éjszakai fagyok
sorozatának, és ekkortól kezdődik a gabona vetésének az ideje.
Néhány falusi még mai napig is ezeknek a hiedelmeknek a betartásával
éli mindennapi életét. Ha az ősök mindezt átadják a gyerekeknek, majd az unokáknak, talán pár közülük, ha nem is
az összes, néhány tovább fog élni az újabb generációval.
Fóris Henrietta

A Nagybánya Óvárosi Református Egyházközség, a Németh
László Elméleti Líceum és a Nagybányai RMDSZ közleménye:
A Nagybánya Óvárosi Református
Egyházközség, a Németh László Elméleti Líceum és a Nagybánya-i RMDSZ
folyó év februárjában és márciusában
folyamatos együttműködés mellett döntött a hajdani Híd utcai református iskola mielőbbi felújítása és átadása érdekében, hogy az a mindenkori magyar
nyelvű oktatást szolgálja Nagybányán.
A három intézmény közös erővel
fogja április hónap folyamán a Nagybányai Önkormányzat elé tárni ezt a tervet, annak érdekében, hogy negyedik
tényezőként a Polgármesteri Hivatal,
mint az iskola jövőbeni karbantartója
és működtetője, befejezze a felújítási
munkálatokat.
A Nagybányai Református Egyházközség közadakozásra hívja fel a nagybányai és bányavidéki magyarságot,
mert anyagi alapjai végesek, és addig
sem szeretné leállítani a javítás folyamatát, amíg az Önkormányzat aktívan
részt venne abban. Ez ügyben a fent
említett három intézmény folyamatosan őrködik és közli az eredményeket a
magyar közösséggel.

FELHÍVÁS:
A Nagybánya Óvárosi Református
Egyházközség közadakozást hirdet téglajegy árusítása formájában az iskola
javára, amelyeket 50, 100, 300 és 500
lej értékben lehet vásárolni. Továbbá,
jótékonysági estet szervez 2016. április
22-én, AZAZ MA este 19 órai kezdettel a VINKLI vendéglőben, amelynek belépőjegye személyenként 80 lej be kerül. A zenét a ROAD PLAYERS
BAND zenekar biztosítja, fellép: MOLDOVÁN BLANKA színművész. Ugyanitt tombolatárgyak is lesznek, festmények és különböző képzőművészeti
alkotások formájában. Mindez az iskola javí tá sá ra megy, mert az Egyházközség eddig több mint 700 000 lejt
költött az épület felújítására.
Belépőjegyeket és téglajegyeket a
következő helyeken lehet vásárolni:
- A Nagybánya Óvárosi Református Egyházközség lelkészi hivatalában:
Dacia utca, 3. szám alatt
- Az Art Butik üzletben, a Híd utca, 3. szám alatt (folytatás a II. oldalon)

Először tart
szalagavatót
a Németh
László Elméleti Líceum
A Németh László Elméleti Líceum végzős diákjai szeretettel hívnak minden
érdeklődőt az idén
első alkalommal
megrendezésre
kerülő Szalagavató
ünnepségükre.
Az eseményre 2016.
április 23-án kerül
sor, 17 órakor, a hajdani Fekete Sas Fogadó nagytermében.

Péter Károly jegyzete:

Nem a méret a lényeg
A piac a kereslet és a kínálat találkozó helye, ahol az áruk adás-vételét lebonyolítják. De nem csak.
A piacon minden a lehető „legfrissebb, legjobb, legolcsóbb”. A kofáknak
nem fáj a szájuk, hogy ezt állandóan ismételjék. Különösen a hirtelenszőkéknek nem. Nem is vásárolok én tőlük semmit. Leginkább a koltóiakat és a kataliniakat keresem, ők kevésbé dicsérik az árut. Valahányszor fizetek, a virágos néniktől mosolyt, az öregemberektől humort is kapok, csak úgy, ráadásul.
A piacon remekül lehet szórakozni, tanulni, híreket is hallhatsz, méghozzá
zamatos magyar nyelven.
A legidősebb nénikétől megtudtam, hogy egy zacskó szárazpaszulyból, egy
zacskó fokhagymából és a három köteg petrezselyemzöldből nem lehet megélni. És azt is megtudtam, hogy neki mégis megéri:
– Csak tudja, a mi korunkban olyan jó emberek között lenni.
Az egyedüli biotermelőtől megtanultam, hogy mitől bio a bio?
– Gyomirtó helyett kapa, műtrágya helyett komposzt, és sok-sok munka.
Sokak szerint azt, hogy nem a méret a lényeg, egy nem túl szerencsés férfi,
vagy egy hazudós nő találta ki. Ezzel kapcsolatban egy kuncogó, cinkos mosolyú parasztasszonyka érdeklődésemre válaszolva kijelentette:
– Lehet, hogy a kisebb és kicsit görbébb sárgarépa sokkal játékosabb, akarom mondani sokkal finomabb, édesebb a nagynál.
Én meg hittem neki, s vásároltam is tőle két kilogrammot, pedig eredetileg
én is a nagyokat kerestem.
Az árak nem is olyan nagyok.
– Egy lej a paprika – mondta a mama.
Meg is töltettem tölteni való paprikával egy nagyobb szatyrot, s kérdezem,
hogy mennyit fizetek?
– Huszonhét lejt, kedves!
Én meg csak ámultam-bámultam.
– Darabja egy lej, nem kilogrammja bácsikám! Látszik, hogy ritkán jár a
piacra!
Jó volt velük beszélgetni. Beszélgessünk is sokat. Amíg vannak. Mert valószínűleg egyre kevesebben lesznek. A kistermelők eltűnnek; a nagy boltok polcai roskadoznak a külföldről behozott zöldségektől, gyümölcsöktől. Nincs már
ezeknek se íze, se zamata, se szezonja.
Remélni szeretném, hogy a piac még sokáig fog élni, s addig mindig lesz,
akivel elbeszélgessünk anyanyelvünkön…

Értesítés-felhívás
1. XIII. Szilágyság-kutatás nap
Szilágysági emberek. 100 éve született, 40 éve hunyt el a Szilágyság szülötte, Márton Gyula nyelvész, egyetemi tanár
Szervező: az EME Zilah és vidék
fiókegyesülete
Társszervezők, támogatók: az EME
szilágysomlyói fiókszervezete, a zilahi
EMKE, a Tövishát Kulturális Egyesület, Szilágy Társaság Kulturális Egyesület, a Szilágy Megyei Művelődési és
Művészeti Központ, a Hepehupa művelődési folyóirat.

Kezdő időpont, helyszín: 2016. május 6., d.u. 4 óra, a zilahi EMKE háza
Tudományos ülésszak
Záró időpont, helyszín: 2016. május
7., reggel 10.00 óra, Nagymon - megemlékezés a szülői háznál és emléktábla avatás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (Külön köszönet jár annak a 36
szilágysági embernek, akik a jövedelmük adójának 2 százalékát az EME-nek
ajándékozták a 2015-ös évre. A tagdíj
továbbra is 40 lej, nyugdíjasoknak ennek a fele.

letben tartása miatt. Seres Dénes elnök
úr szerint megrendezhetjük a választások utáni szombaton (2016. június 12én). Addig fiúk családostól szavazzunk
az RMDSZ-re, és egy eddig ismeretlen
helyen találkozhatunk focizni. Közben
a szilágysámsoni igazi öregfiúk (50 év
felüliek Bálint Vilmos) csapata megmenti
a hagyomány folytatását és politikamentes öregfiús focizásra-barátkozásra hívja azt a négy csapatot, amelyek eddig is komolyan vették az öreg-öregfiúk felhívásait s kiálltak a sámsoniakkal
focizni Désházán, Szilágyperecsenben,
és Nyárszón. Az
2. XIII. Pünkösdi-kupa Szilágynagyfaluban
érintett csapatokat (Szilágybagos, Nyár- lálkozója Szilágysámsonban május 28A XIII. Pünkösdi-kupa öregfiúk fo- szó, Désháza és Zsobok) külön megkecitorna sajnos május 21-én nem kivi- ressük meghívónkkal 2016. május 1-jén, án lesz.
Kovács Kuruc János
telezhető a választási törvények tiszte- a szilágysági majálison. Az öregfiúk ta-

50 éve hunyt el

Pakocs Károly (1892-1966) költő, író,
római katolikus pap, szatmári kanonok
Pakocs (Pakots) Károly Nagykárolyban született 1892. november 17-én. A
középiskola alsó osztályait a Nagykárolyi Piarista Gimnáziumban, felső osztályait a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban, teológiai tanulmányait a központi szeminárium növendékeként a Budapesti Tudományegye-

tem Hittudományi Karán végezte. 1915ben szentelték pappá, ugyanabban az
évben doktorált. Ezután káplán Máramarosszigeten, majd püspöki titkár és
teológiai tanár, 1924-30-ban a Katolikus Élet című hetilap belső munkatársa. Az Erdélyi Irodalmi Társaság 1926ban tagjává választotta, az Er délyi
Lapok főmunkatársává vált. 1929-ben
Gyárfás Elemérrel és Karácsonyi Jánossal közösen megalapították az Erdélyi Katolikus Akadémiát, melynek alelnöke, 1938-tól pedig elnöke lett.
1933-36-ban plébános Szinérváralján, 1936-39-ben Nagybányán, ez utóbbi
helyen kerületi esperesként is szolgál. 193940-ben a szociális testvérek lelki igazga tó ja Budapesten. 1942-től általános
helynök.
Miután 1939-ben a hatóságok a szat-

Pakocs Károly
és
Scheffler János

mári püspöki palota padlásán ekrazitot, az irattárban gyújtózsinórokat „találtak”, másik 12 fővel együtt fölkelés
előkészítésével vádolták meg. 1949 decembere és 1950 októbere között a Vatikánnal való kapcsolattartása miatt letartóztatásban volt. 1955-ig a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Főiskola tanára. 1957-ben szintén koholt
vádak alapján bebörtönözték, kiszabadulása (1963) után az angolkisasszo-

nyok (idős apácák otthona) bukaresti
zárdájában volt lelkész.
1966 nyarán újra letartóztatták és súlyosan bántalmazták, annak következtében hunyt el október 22-én Bukarestben (egészen pontosan Popeşti-Leordeniben).
Pakocs Károly húsznál is több kötet
szerzője, ugyanakkor egyházi jellegű,
illetve egyháztörténeti munkái is jelentősek. Emellett az is említésre méltó,
hogy az ő szövegével énekeljük a Hozsanna 4, 23, 56, 85, 174, 181. sz. énekét. (Összeállította: Tamási Attila)

Összefogás az
iskolánkért
- folytatás az I. oldalról -

Mari néni élvezi a tavaszt
Egy áprilisi reggelen bekopogtam Mari nénémhez egy
csokor virággal.
- Jó napot kívánok, Mari néni!
- Jó napot neked is, Gyuri fijam!
- Mari néni, fogadja szeretettel ezt a csokrot tőlem. Bocsánat, hogy...
És ekkor hirtelen, váratlanul, mint a tavaszi zápor, csípőre tett kézzel ontotta magából a csípős megjegyzéseit,
hogy aszongya:
- Gyuri te, nagy csibész vagy, se csohányleveskét nem
jötté' enni, se húsvítkó' meglocsolni a hervadt virágszálat.
Én mán nem számítok semmit se neked? Igen, igen, tudom,
hogy fiatalabbakra, szebbekre akadtá' útközbe, osztán én
mán csak hervadozzak tovább... A tűzhelyen hajába' főtt
krumpli és a neszkávé... Ülj le mán, ne pislogj reám, mint
a kendermagos kotlósom, mikó' várja, hogy apróra összevágott csohánylevélle' kevert kását aggyak neki és csirkecsapattya számára... Máskülönbe' hogy vagy, Gyuri fijam?
- Köszönöm kérdését, jól. És Mari néném?
- Most mán elég jól érzem magam az otthonkámba'. A
múlt héten nagyon rosszalkodtak a lábaim, de hál' Istennek a háziorvosom adott valami kenőcsfélít, aztán most mán
meg is tudnálak táncoltatni.
- Mari néni, lassan-lassan közelednek a választások, a
miénkfajta politizálásról mi a véleménye?
- Há', Gyuri fijam, ahogy e'nízem, egyeseknek olyan jól
áll, mint Juci kománémnak fijatal korában nyáron a mejtartó.

- Hogyhogy, olyan feszes volt a kománéja eleje?
- Ó, mit tudod te! Akkó' mejtartót nem aggattunk magunkra, osztán mikó' kapálni jártunk, vagy marokszedni
aratáskó', bizony jobbrú balra és balrú jobbra vótak az
ingadozások. Osztán olyanok ezek a mai politikusok is,
egysze' jobbra, egysze' balra. Hogy hová jut a világ sora,
nem tudom. Húsvít előtt pár nappa' csörög a telefonom az
otthonkámba', és aszongya az egyik unokám: mama, a tő'tött
káposztáva' ne bajlódj, me' mi vesszük kíszen a bótbú', csak
meg ke' melegítened. Na, de azír' én magamnak töltöttem
külön málékásásat. ezt űk nem szeretik, csak a rizsest. De
akkó' minek savanyítottam bé a káposztát és minek daráltattam málékását?! Még pirgalisztem is van, tepertős-túrós
puliszkához. A mai fijatalok nem tuggyák, mi is a finom,
egíszsíges ennivaló. de mikó' hozzám jönnek a családaim,
a konyhába érve beleszagolnak a levegőbe, oszt mán helyezkednek is az asztalhoz. Osztán az evís vígin arrú' áradoznak, hogy ilyen fincsi, olyan fincsi vó't a kaja. Én annakidejin még peníszes málékenyeret is ettem titokba', me'
az anyósom nagyon nem szerette, ha a szám többet jár, mint
a kezem, me' há' én is bokotán fijúba szerettem, olyanba,
akinek az eszit az édes anyuci irányította, mint azt a sok
hó'd fődet, amelyhez ugyancsak ragaszkodott, de ű dó'gozni nem dó'gozta, me' azt tartotta, vannak menyei, így neki
elíg a napi té'bekása. Könnyű vó't mondani, me' a nígy
menye közül én aprítottam vele egy tálba a málékenyeret.
Há', nem vót könnyű, Gyuri fijam. Látod, megírtem a tavaszt, élvezem a madarak zeníjit, a zöldet, a nap melegét,
osztán a továbbiakba' valahogy lesz, csak egíszsígem legyen...
Vicsai György

- A Compact üzletben, Bukarest sugárút, 5. szám alatt
(A belépőjegyekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 0262 211 048, 0758 616 787,
0741 167 922.)
Az egyházközség cégek számára támogatási szerződést is készített - Contract de Sponsorizare -, amelyeket ugyancsak a lelkészi hivatalban vehetnek át az érdeklődők.
Számlaszámunk, amire az adományokat várjuk:
Parohia Reformată Baia Mare,
Oraşul Vechi
RON: RO15RNCB0182126459850001
EUR: RO85RNCB0182126459850002
Természetesen ezek a számlák kimondottan az iskola céljára létrehozott
számlák, melyek történetét bármikor ki
lehet kérni a Nagybányai BCR BANK-tól.
Amint azt az Egyházközség honlapján
is olvashatják, az egyházközség hivatalos számlaszáma is nyilvános. Tudnia kell mindenkinek, hogy a felhívásban feltüntetett számlákon lejesítve eddig csak 21-22 ezer lej érkezett az iskola javára, amiből a jelentős tételt az
Iskoláinkért és Gyermekeinkért Egyesület adományozta.
Köszönjük!

A Nagybánya Tájképfestő Telep 20 éve c. kötet elé

Egy festőtelep
születésnapjára
Népes közönség jelenlétében, s az áramszolgáltatás tökéletlensége
okán gyertyafényes hangulatban került sor múlt csütörtökön Véső Ágoston festőművész „A Nagybánya Tájképfestő Telep 20 éve” című
kötetének bemutatójára és a könyv megjelenése előtt tisztelgő kiállítás megnyitójára. A Teleki Magyar Ház Thorma János termében zajló eseményt Ludescher István alpolgármester, az intézmény nevében pedig Dávid Lajos köszöntötte, s az idős, Munkácsy-díjas alkotó is felszólalt, aki lelke, két évtizeden át irányítója volt a kezdeményezésnek.
Az alábbiakban a házigazda köszöntőjét olvashatjuk.
Egy elvi felvetéssel kezdeném gondolataimat: e könyv konkrét témájától
elvonatkoztatva nagy-nagy adósságaink
vannak a helytörténetírás tekintetében.
Nem a régmúlt századokra gondolok (ott
van még mit felütni, fellapozni, ha az
itt élők, a település mindennapjait szeretnénk felidézni), még csak nem is a
XX. század első 6-8 évtizedének eseményeire (ahol már nagyobbak a fehér foltok, de Balogh Béla kutakodásainak,
meg a néhai Csoma György adatgyűjtő
munkásságának is köszönhetően lesz
honnan elindulniuk a jövendő történészeinek), hanem az 1989 óta eltelt 25
esztendő tekintetében. Ez utóbbi negyedszázad, amely úgy repült el a fejünk felett hogy szinte észre sem vettük, még e
kis magyar közösség életében is nagyságrendekkel volt gazdagabb esemé-

Vannak-e forrásaink? Aligha.
Az emberek, akik tudatos felnőttként
élték végig e korszakot egyre kevesebben vannak, gondolataikat, emlékeiket
senki le nem jegyezte. Sajtónk folytonos szűkségében csak felszínesen képes
tükrözni e város mindennapjait, s követni a felszín alatti vizek mozgását, az
utca történéseit, a háttereket; jószerivel
csak kronológia. Könyveink – nos ezen
a téren vagyunk a legszegényebbek.
Szépíróink Pusztai János óta lényegében nincsenek, néhány kisebb szépirodalmi próbálkozás, vers- és riportkötet képviseli az utóbbi negyedszázad
vonatkozásában a nyomtatott szépirodalmat Nagybányán. Helytörténetíróink akik vannak, a hatalmas munka szorításában jórészt a korábbi történelmi
korszakokra szorítkoznak, az elmúlt

Háromszék Táncegyüttes: „Az én mesém”
A szomorú királylány vidám története, ahol az igaz győz és elnyeri méltó jutalmát!
Találkozunk MÁJUS 6-án, délelőtt 11 és délután 18 órától, a Városi
Színházban.
nyekben mint a megelőző 50 év, s közösségünk jövőjét, sorsát meghatározó
hatásaiban egészen bizonyosan az. Zárt
kapuk mögött éltük az életünket ’89
decemberéig, e kapukat azonban olyan
lendülettel nyitottuk tágra a Kondukátor bukását követően, hogy nem csak a
kaput sikerült sarkából kiszakítanunk,
de tartok tőle, a fél karunk is vele szakadt. Mestersebész legyen a talpán aki
azt visszaragasztja.
Hogy van ilyen mestersebész abban
nem kételkedem. Hívő ember vagyok.
Az asszisztensei azonban mi emberek
vagyunk, s a műtéthez nem lesz elegendő felismernünk a diagnózist, de a kórtörténetet is fel kellene tárnunk, hogy
pontosan tudjuk: honnan is kell elindulnunk. Ismernünk kellene tehát e negyedszázados történelem minden mozzanatát.

Belépőjegyek, nagyon kedvezményes áron (8 lej gyermekeknek, nyugdíjasoknak és 15 lej felnőtteknek) a
Teleki Magyar Házban kaphatók, érdeklődni a 0740-751490, vagy 0744919166-os telefonszámokon lehet!
negyedszázadot alig (egyáltalán nem)
dokumentálták.
Tudom, e gondolatsorral kissé elkalandoztam a tárgytól, azonban érteniük
kell: mi okból vettem kézbe különös örömmel a Nagybánya Tájképfestő Telep 20 éve c. kötetet, amely Véső Ágoston festőművész szerkesztésében jelent
meg 2016 legelején. Mert dokumentál
- s nem is akármit, hanem az elmúlt 25
év egyik legkomolyabb bányavidéki
magyar kulturális vállalkozását, művészeti vonatkozásban pedig kétségkívül
a legkomolyabbat: a Nagybánya Tájképfestő Telep két évtizedét. Igaz, inkább fotókban... A szöveges rész szellősségén a tördelés sem tudott érezhetően javítani – a táborvezető Véső Ágoston, valamint Szücs György (a Magyar Nemzeti Galéria igazgatója) és
Szilágyi András művészeti író szakmai

szövegei mellett magam például szívesen láttam volna a sajtómunkások talán
kevésbé reprezentatív, ám életszagúbb
írásaiból is egyet-kettőt a kötetben, mindenképpen növelte volna a kiadvány
dokumentumértékét – ezzel együtt azonban hiánypótló, igényes lenyomatát vehettük kézbe a Bányavidék elmúlt
negyedszázada egyik epizódjának.
Miért is?
1. Véső Ágoston nem csak egy művésztelepet alapított és működtetett amilyenből meglehetősen bőven burjánzott az utóbbi években szerte a Kárpát-medencében –, hanem Nagybánya
szellemi és földrajzi vonzáskörzetében
alapított művésztelepet, ami önmagában is merész, kockázatos vállalkozás.
2. A Nagybánya Tájképfestő Telep
– amint Véső Ágoston is utal erre a kötetben – nem valamely intézmény anyagi biztonságot is nyújtó védő szárnyai
alatt szerveződött és élte mindennapjait, hanem jószerivel saját magának
kellett intézménnyé válnia, létrehozva
azt a civil hátteret (a Nagybánya Képzőművészeti és Kulturális Egyesületet)
amely a működését biztosította.
3. Végül a Nagybányai Tájképfestő
Telepet nem tiszavirág életű kezdeményezésnek szánták alapítói, mert ilyenekből is bőven volt mifelénk – átgondolatlan közösségi kezdeményezések
és politikusi nagyotmondások egynyári virágainak szirmaiban gázoltunk negyedszázadon át –, hanem azzal a meggyőződéssel indították útjára 1996-ban
Magyarláposon, majd költöztették
2000-ben Felsőbányára, hogy hosszútávú tervezés és kitartó munka nélkül
lehet ugyan dolgozni, de nem érdemes,
s hogy annak a hagyományban és igényességben gyökerező kortársi szemléletű tájfestészetnek a meghonosítása
(visszahonosítása), amelyet a maguk
számára célként megfogalmaztak, időt,
munkát és bizony pénzt – tehát elköteleződést igényel...
Hollósyék példája is ezt igazolja, akik ugyan szintén egynyári kalandként
ruccantak le Münchenből Nagybányára, azonban a helyszínt látva nagyon
hamar felülbírálták döntésüket, s ehhez
Nagybánya részéről is minden lehetséges támogatást megkaptak. Retorikus
a kérdés: mire emlékeznénk ebből a
120 évvel ezelőtti eseményből, ha 1896
után nincs a következő félévszázad?
Beszélhetnénk-e ma úgy Nagybányáról, mint „a modern magyar képzőművészet szülőhelyéről”, ha nincs Réti, Ferenczy, Thorma, akik Hollósy kezéből
a következő évtizedekben átvették a stafétabotot? Magunk is tudjuk a választ.
Ezzel a gondolattal indultak tehát
útnak Véső Ágostonék 20 évvel ezelőtt,
s hogy nem minden eredmény nélkül,
arról már a Telep számadatai is sokat-

mondóan árulkodnak. 1996-1999, majd
2000-2016 között 11 országból 150 művész fordult meg a Telepen. Munkájuk
eredményét a 20 év alatt 50 belföldi és
20 külföldi kiállítás igazolja, valamint
az a 400 festményből álló gyűjtemény,
amelyet a résztvevő művészek hagytak
ajándékba a szervezők számára.
Ehhez képest az én szememben már
csak megérdemelt, de szerény bónusz a
Magyar Örökség Díj és a többi elismerés; Véső Ágostonék nyilván nem ezért
csinálták...
Más kérdés, hogy hol a helye ennek
a próbálkozásnak ebben a 120 éves folyamatban...?
A két véglet közül az egyik Szilágyi
András művészetfilozófus és művészeti
író, aki szerint: A mai „Nagybánya ... igazi átmeneti, köztes világ. Képzőművészete múlt és jelen közé van beszorítva, amiben a múlt szépsége eltakarja
a jelen szürkeségét, s amiben a jövő bizonytalan....”
A Réti Istvánt idéző Szücs György
válasza pragmatikusabb és bizakodóbb:
„Ha számban megfogyatkozva is: művészek élnek ott, dolgoznak ma is, és a
jövendő talaját munkálják...”
Ilyenformán én is mindenképpen újrafogalmaznám a kötet egyik megállapítását, miszerint „ez a jobb sorsra érdemes kezdeményezés bár sok csatát nyert,
de háborút nem”. Nincs háború; az élet
végtelen csaták sorozata. Hogy egy-egy
győzelem, vagy vereség a nagy ügy
szemszögéből mi is valójában, azt csak
a Teremtő tudhatja, az emberek világában legfeljebb az utókor tudja majd megítélni. Hollósyék nagyszerű megvalósítása ha akarom csoda - ha akarom torzón maradt félévszázados „kiugrási kísérlet”; a siker mércéje sohasem lehet
az örökkévalóság...
Végezetül, Véső Ágoston egyik megállapításába kapaszkodva, miszerint az
igaz művészet utat jelent az Istenhez,
engedjék meg, hogy felolvassam Babits Mihály: Művész imája c. versét, s
ezzel kívánjak a művésznek és minden
társának erőt a folytatáshoz:
Adj nyálat ajkaimnak, Isten,
adj termékeny kilenc esztendőt,
hogy hangos, unokás vasárnap
üdvözítse az új teremtőt!
Adj napjaimnak szőkeséget
és éjeimnek barnaságot,
hogy virágától gyökeréig
végigszagoljam szent világod!
Naptól, sártól és virágvértől
csatakosan állok előtted:
mind, amit adtál, elfogadtam:
áld meg áldódat, követődet!
Dávid Lajos

Plágiumbotrány a Led
Zeppelinnél: a bíróság
szerint is koppintották
a Stairway to Heavent

ra meggyőzte a két szám közötti hasonlóság, hogy Gary Klausner muzikológiai érveket sem nélkülöző döntése szerint a világhírű Led-Zeppelin-tagok kénytelenek megvárni e tárgyban
az esküdtszék ítéletét is. A Spirit néhai,
még 1997 elején vízbe fúlt gitárosa, a
Taurust 17 évesen komponáló és felgitározó Randy Wolfe (vagy ahogy a világ megismerte: Randy California) nevében meghatalmazottként egy bizonyos Michael Skidmore perelte be a
zenekart, s ha nyer, övé a megítélt kártérítés fele. (magyar narancs)

Tudományos tény: több
alvásra van szüksége
a nőknek,
mint a férfiaknak

Jimmy Paige-et és Robert Plantet, a
Led Zeppelin rockzenekar tagjait plágium vádjával állították a bíróság elé.
A vád szerint a 45 évvel ezelőtt megjelent világhírű daluk, a Stairway to Heaven nem a saját szerzeményük. A plágiumvád szerint egy Spirit nevű amerikai zenekar Taurus instrumentális című szerzeménye akkordmenetét tekintve feltűnően emlékeztet a Page-ék később íródott dalára. A Magyar Narancs
a BBC tudósítójára hivatkozva azt írja,
hogy a Los Angeles-i bíróságot annyi-

A teremtés hajnalán
VÍZSZINTES: 1. “Ha az Isten a
nőt a férfi urává akarta volna tenni,
akkor a fejéből vágta volna ki. Ha
rabszolgájának szánta volna, akkor
a lábából vette volna ki, ...” (Augustinus). 14. Portugál focicsapat. 15.
Szóban kifejez. 16. Orvostanhallgatónő. 17. A légnyomás régebbi mértékegysége. 18. ... West; amerikai filmszínésznő. 19. Angol zenész (Brian). 20.
Beverő! 21. Verdi operája. 23. Villaágak! 25. Arthur Schnitzler műve. 28.
Kissé fakó! 29. Autonóm Terület
(röv.). 30. Épületszárny. 32. Fejvesztett menekülés. 34. Depeche ...; angol
együttes. 36. Szobrász (György). 38.
Ománi és holland gkj. 39. Jószívűsködik. 41. Pinceszag. 43. Csőrös agyagfuvola. 45. Már eleve (lat.). 47. Lett és
norvég gkj. 48. Libatollak! 49. Igen
(cseh.). 50. Kis mértékben. 51. Pótmama. 53. Brazília és Uruguay határán
fekvő tó. 56. Ozmium és ittrium vj. 57.
Antonov gépe. 58. Piheszálak! 60.
Építmény kicsinyített modellje. 62.
Páros szám! 63. Algériai kikötőváros.
65. Szolmizációs hang. 66. Bevérez!

Naponta átlagosan 20 perccel több
alvásra van szüksége a nőknek, mint a
férfiaknak - közölték egy friss tanulmányban brit tudósok. A University of
Loughborough alváskutató központjának kutatása szerint, amelyben 210 férfi és nő vett részt, arra a következtetésre jutottak, hogy nem egyformán fáradnak a két nem tagjai. Állításuk szerint ennek oka a női agy “kiegyensúlyozatlanságában” keresendő: azért van
több pihenési időre szükségük, mert
általában több dolgot végeznek egyszerre, többszörösen vannak igénybe
véve, különösen a munkahelyükön.
Jim Horne, a tanulmány egyik készítője szerint azonban egyes férfiak is többet kell aludjanak, mint mások. Ez főleg azokra igaz, akik komplex feladatokat végeznek és folyamatosan döntéshozatali helyzetben vannak. Ebben az

68. Szünetel. 70. Sakkeredmény. 72.
Élénk. 74. Iskolába adó. 76. Addsza!
77. Nedvességgel telít.
FÜGGŐLEGES: 1. Horgászzsinór. 2. Ama párja. 3. ... In Hungary;
magyar termék. 4. Ritka női név. 5.
Kapcsolat jelzője lehet. 6. Trombitahang. 7. Tarolni kezd! 8. Madagaszkári és ománi gkj. 9. Corriere della ...;
olasz napilap. 10. Szökken. 11. Elem!
12. Az örök város. 13. Spanyol exkirályné. 17. Atta ...; Heine költeménye.
20. Akkád eposz. 22. Székesegyház.
24. Morfológia. 26. Névtelen. 27.
Éneklő szócska. 29. Férfiszépség. 30.
A gondolat befejező része. 31. Finn
sziget, svéd neve. 33. Richard Strauss
operája. 35. Clunyi bencés apát. 37.
Haragban vannak! 40. Alfredo ... Stefano; Puskás Öcsi csapattársa volt. 42.
Emelkedőn felfelé való haladás. 44.
Betilt! 45. Sáfár ...; színésznő. 46.
Mindig ez van! 49. Művészettörténész
(Nóra). 52. ... mail; légipostával. 54.
Kissé sima! 55. Döntéshozatal. 59.
Rossz tanácsadó! 61. Híres római kút.
63. Olajzöld szín. 64. Csinos, takaros.
67. A mókus rokona. 69. Talál. 71. Kihalt madár. 72. A medál közepe! 73.
“Nézd meg az anyját, vedd ... lányát.”
75. Fölé. 76. Római kettes.
Szerkesztette: Csatlós János

esetben a nők és a férfiak közötti különbség kevésbé hangsúlyos. Egyébként 2013-ban amerikai kutatók is hasonló eredményre jutottak, ők akkor
azt is megállapították, hogy azok a nők,
akik nem jutnak elég alváshoz, gyakrabban szenvednek depressziótól és a
mentális állapot változástól. Ugyanakkor ezek a zavarok a férfiakat nem
érintik hasonló helyzetben. (agerpres)

Ezek a
leghátborzongatóbb
emberi tulajdonságok
Teljesen hétköznapi viselkedések is
bekerültek a leghátborzongatóbb emberi tulajdonságok közé - legalábbis a
British Psychological Society által közölt összefoglalóból ez derült ki. Francis McAndrew és Sara Koehnke pszichológusok kutatásukban összesen
1341 embert kérdeztek meg online,
többségüket az Egyesült Államokból.
Ebben arra kérték a résztvevőket, hogy
a különböző viselkedési minták közül
válasszák ki azokat, amelyeket jellemzőnek tartanak a hátborzongatónak tartott személyekre, illetve határozzák
meg, hogy milyen szakmákat és hobbikat tartanak furcsának. A hátborzongató emberekre a következő tulajdonságokat tartják jellemzőnek: furcsa/piszkos ruhák, sápadt bőr, táskás szemek,
ápolatlan és zsíros haj, a beszélgetést
mindig egy témára irányítja, túl közel
áll, különös mosoly, kidülledő szemek,
hosszú ujjak, gyakran nyálazott ajkak,
furcsa nevetések, túl sok/kevés érzelem kimutatása, nem kívánt szexuális
érdeklődés megjelenítése, fénykép kérése, kóros soványság. A felmérésből
az is kiderül, hogy a férfiakat inkább
tartják hátborzongatónak a megkérdezettek, mint a nőket. A szakmák közül
a bohócot, a preparátort, a szexbolt tulajdonost és a temetkezési vállalkozót,
a hobbik közül pedig a furcsa dolgok
gyűjtőit (például körmök vagy rovarok) gondolták hátborzongatónak. A
kutatók szerint nem is kell valaki nyíltan fenyegető legyen, elég a szokatlan
nonverbális viselkedés, a normától eltérő tulajdonságok vagy furcsa érzelmi
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University of Science and Technology
of China csapata három év alatt építette meg női robotját. Céljuk az volt,
hogy alkotásuk képes legyen kommunikálni, ajkainak és testének mozgatásával pedig természetesnek ható módon kifejezhesse érzelmeit. A bemutató alapján egészen jól reagál a hozzászólásokra, volt, akit felszólított, hogy
ne fotózza őt túl közelről, mert arca
előnytelen lesz a képen. Jia Jia fejlesztői szerint ez még csak egy korai verzió, a 2.0 már ismerni fogja a deep learning technológiát, képes lesz leolvasni
érzelmeinket arcunkról és komolyabb
interakcióba lépni az emberekkel. A
humán robot tömeggyártását egyelőre
nem tervezik, megtekinteni április
21-23 között lehet majd a kínai International Technology Fair alatt. (pcworld.hu)
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Ha robotok fejlesztéséről hallunk,
még mindig nem az emberhez hasonló
megoldások jutnak az eszünkbe elsőként. Az egyre intelligensebbé váló gépek márpedig nem csak munkához, kutatásokhoz és fejlesztésekhez lehetnek
hasznosak, sok tudós célja, hogy egyre
humánabb módon viselkedjenek. Jia
Jia például már beszélgetni is tud... Az
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68

Beszélget és fényképekhez pózol a robotnő

15

16

23

jellemzők. A kutatók szerint az a tipikus hátborzongató személy, aki zavarja őket, mert nem tudják megjósolni,
hogy miként fog viselkedni. A hátborzongató emberek többsége egyébként
nem veszi észre magáról, hogy hátborzongató. A kutatás eredetileg a New
Ideas in Psychology szaklapban jelent
meg. (coed.com)
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HUMOR-ZSÁK

Egy angol és egy skót vacsoráznak. A vacsora végén az
angol letesz az asztalra egy fontot, majd így szól:
- Osszák el!
A skót egy pennyt tesz le az
asztalra majd így szól:
- Szorozzák meg!
***

Egyik reggel az igazgató éppen belép az irodájába, és ott
találja az egyik osztályvezetőt,
amint épp a titkárnővel csókolózik. Felháborodva ráförmed:
- Tibor, hát ezért fizetem én
magát?
- Nem, uram, ezt ingyen teszem!

Okosságok
* Minél magasabban van a cél, annál könnyebb átbújni
alatta.
* Amit ma megtehetsz, azt tegnap kellett volna!
* Szabad országban szabad ember szabad akaratából azt
mond és azt tesz, amit szabad.
* Mit szerethettek a nők a férfiakban, mielőtt feltalálták a
pénzt?
* Magyarországon azért olyen lassú a vasúti közlekedés,
mert meg kell őrizni a nagy ország látszatát.
* A lelkiismeret az a kis hang, ami azt mondja: az adóhivatal meg fogja nézni az adóbevallásodat!
* Milyen mélyek lennének az óceánok, ha nem élnének
bennük tengeri szivacsok?
* Honnan lehet tudni, hogy kifogyott a láthatatlan tinta?

Ballagj haza
nyugodtan!
A feleséged az
előbb járt itt.

***
Pincér:
- Hogy ízlett az ebéd, uram?
- Hát, ettem már jobbat is!
- De nem nálunk.
***
Két székely egy élő mókust
akar átcsempészni a határon. Ahogy a vámhoz közelednek, az
egyikük beteszi a mókust a nadrágjába. Hősiesen eljut a vámosig, ott hirtelen kikapja a
mókust és földhöz vágja.
- Ó, te idióta! - szidja a társa. - Hát nem tudtál volna várni
még két percet, amíg átjutunk?
- Ami sok, az sok! Ez a rohadt mókus előre nézett, talált
két mogyorót, s elkezdte hámozni azokat. Ezt még bírtam. Azután hátra nézett, talált egy odút s megpróbált bejutni. Ezt
is bírtam. De mikor a mogyorókat be akarta vinni az odúba,
hát az már sok volt.
***
- Mit mondott Hófehérke,
miután lefeküdt a törpékkel?
- ???
- Na, ez a hét is gyorsan elment!
***
- Apa, miért büdös a pénztárcád?
- Romlik a lej.
***
- Jellemezze magát 3 szóval.
- Lusta…
***
Kőműves Kelemen ebédnél:
- Egyél, fiam, anyád már fal!
***
A házaspár együtt ér haza a
munkából, csendes a ház. A
feleség megszólal:
- Drágám, nem tudod, hová lettek a gyerekek? Itthon
vannak egyáltalán?
- Várj csak - mondja a férj
-, kapcsoljuk ki az internetet,
akkor mindjárt előjönnek.
***
- Apu, az ufók a barátaink
vagy az ellenségeink?
- Miért kérdezed, kisfiam?
- Mert az előbb az udvaron
leszállt egy kis csészealj alakú
valami és elvitték a nagymamát...
- A barátaink!
***
Kohn titkos megbízatást kap,
ejtőernyővel átdobják a frontvonalon, hogy szétszórjon az
arabok között egy nagy táskányi röplapot. Fel is száll a repülő, és átdobják Kohnt a frontvonalon. Eltelik egy nap, eltelik még egy, de Kohn nem érkezik vissza. A harmadik nap
jelentkezik a felettesénél.
- Hol volt maga ennyi ideig? Azt a táska röplapot egy óra alatt szét lehetett volna szórni.
- Hát, szétszórni igen, de eladni?
***
- Üdvözlöm, szeretnék egy
éneklő madarat!
- Ajánlom ezt a sárga kanárit.
- De uram, ennek csak egy
lába van!
- Miért, táncolnia is kell?
***

Gyereknevelési okosságok
* Egy törhetetlen játék leginkább a törhető játékok összetörésére alkalmas.
* Egy kisbaba tömény zaj sok kosszal leöntve.
* Állj bosszút a kisbabádon! Élj olyan sokáig, hogy te is
problémát jelents majd a gyerekednek!
* Ha gyereked születik, megértőbb leszel a szüleiddel!
* A nyári vakáció arra jó, hogy rájöjj: a tanárok erősen
alulfizetettek.
* Bánj jól gyerekeiddel! Gondolj arra, hogy ők fogják kiválasztani neked a szociális otthont.
* Aki azt mondja: kisdeden alszik, még nem rendelkezik
gyerekkel.

Béla hazamegy az orvostól
és nagyon nyugtalannak tűnik.
- Mi a baj? - kérdezi a felesége.
- A doki azt mondta, mostantól mindennap be kell vennem egy tablettát életem végéig.
- És? Sok embernek kell tablettát szednie egész életében!
- Tudom, de a doki nekem
csak négyet adott!
***

- Képzeld, terhes vagyok! mondja a szőke nő a férjének!
- Ez nagyszerű, drágám!
- És van egy még nagyszerűbb hírem is: képzeld, ikrek
lesznek!
- Miből gondolod, hogy ikrek lesznek, hiszen ilyen korán
még nem lehet megállapítani!
- Abból, hogy a gyógyszertárban két terhességi tesztet vettem, és mind a kettő pozitív lett!

Megtaláltuk a világvégét!
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Tények és tévhitek
a szénanátháról
Tavasszal sokan megtapasztalják a pollenallergia tüneteit: az
orrfolyást, az orrdugulást és a szemviszketést. De vajon a szénanátha tünetei csak tavasszal jelentkeznek? A lakásban tartózkodók
megúszhatják a kellemetlen tüneteket? Cikkünkben a pollenallergiával kapcsolatos 9 leggyakoribb tévhitet oszlatjuk el.
A pollenek csak tavasszal
okoznak tüneteket a pollenallergiásoknak - Tévedés
Az első pollenszemek már
tél végén megjelennek a levegőben, amint kicsit enyhül az
idő. Sőt a szezon kezdetén általában sokkal erősebb tüneteket váltanak ki a pollenallergiásokban, mivel ebben az időszakban gyakori megfázásos
megbetegedések miatt az orrnyálkahártya is érzékenyebben reagál az irritációra.
Zárt terekben a szénanáthások biztonságban vannak - Nem teljesen
Nem feltétlenül van biztonságban, aki pollenallergiás, zárt térben sem! Valamelyest enyhíthetők a panaszok, ha a lakás szellőztetését eső utánra időzítjük.
Vidéken reggel 5 és 10 óra között a legmagasabb a pollenkoncentráció, ezért
ekkor ne szellőztessen, nagyvárosokban fordított a helyzet! Ha légkondicionáló
berendezést használ, a szűrőket és légcsöveket rendszeresen tisztítani kell! A
napközben viselt ruháit ne vigye be a hálószobába!
A pollenallergia nem igényel orvosi kezelést - Tévhit
Aki a szénanátha tüneteit tapasztalja, minden estben forduljon orvoshoz!
Laikusként nehéz megállapítani, hogy a tünetek mögött egyszerű megfázás vagy
pollenallergia áll-e. Forduljon allergológus vagy tüdőgyógyász szakorvoshoz!
Az öndiagnózis azért is kerülendő, mert más komoly betegség is állhat a panaszok hátterében és azért is, mert ha bebizonyosodik, hogy pollenallergiáról
van szó, akkor a megfelelő kezeléssel jelentős javulás érhető el, és megakadályozható a súlyos szövődmények kialakulása.
Ha az ember nem vesz tudomást a pollenallergiáról, az magától eltűnik Nem igaz
A pollenallergiát kezelni kell, különben a tünetek elhúzódhatnak, súlyosbodhatnak. Kezelés hiányában szövődményként allergiás asztma alakulhat ki,
vagyis a tünetek átterjedhetnek az alsó légutakra. Ez az állapotromlás megakadályozható a megfelelő gyógyszeres kezeléssel.
A pollenallergia csak szem- és légúti tünetekkel jár - Nem feltétlenül
Sajnos ez sem igaz. Az olyan klasszikus tünetek mellett, mint amilyen az
orrfolyás és a szemviszketés, gyakoriak az alvászavarok és a fejfájás is.
A pollenszezon végével az allergiás panaszok is megszűnnek - Nem
mindenkinél
Sajnos nem mindenkinél múlnak el a tünetek a pollenszezon végén. Sok pollenallergiás beteg ételallergiában is szenved (keresztallergia). Azoknak, akik a

Megjelent
az Erdélyi Gyopár
idei második
lapszáma
Tartalmából:
– Az EKE napján saját várában ünnepli 125. születésnapját az Erdélyi
Kárpát-Egyesület
– EKE-napi pályázat – Mintha
csak álmodtam volna
– Erőss Zsolt Teljesítménytúra
harmadszorra
– Tábori tudnivalók – XXV. EKE
Vándortábor, Borszék, 2016. július
26–31.
– Korondfürdő – Unikumfürdő
– Etnográfus-turista a korai EKE-ben – Emlékezés dr. Herrmann Antalra,
halálának 90. évfordulóján
– Gemenele (Iker) Tudományos Rezervátum
– Újra itt a tavasz, gombássz velünk!
– A „kanyonos” és Szamothraki
– Újra a zöld csúcson – Grossglockner
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás,
honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az
EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a
nagybányai Demokrácia Központban!

korán virágzó növények pollenjére (pl. nyír, mogyoró) érzékenyek, gyakran
okoz allergiás panaszokat a paprika, a paradicsom, az alma, az eper, a kömény és
a mandula fogyasztása. Akik a fűfélék pollenjére allergiások, a szója-termékek
és a diófélék, mogyoró fogyasztása során gyakran tapasztalnak viszkető érzést
az ajkukban vagy a száj-garatüregükben.
Télen nem tapasztalhatók pollenallergiás tünetek - Tévhit
A klímaváltozás, globális felmelegedés következtében a növények életciklusa is megváltozik. Előfordul, hogy a fűfélék és a csalán még novemberben is
szórják pollenjeiket, és enyhe teleken már decemberben megjelenhetnek a
levegőben a mogyorópollenek.
A pollenszórás csúcsidőszaka a nyár - Nem teljesen
Ha vetünk egy pillantást a pollennaptárra, kiderül, hogy a legtöbb potenciális
allergén növény fő virágzási időszaka áprilisra esik. A nyáron virágzó növények
virágzási időszaka viszont sokkal hosszabb.
A reggeli szellőztetéssel - bárhol lakunk is - megszabadulhatunk a lakásban lévő pollenektől - Tévedés
Vidéken a pollenkoncentráció reggelente a legmagasabb. Ezért az itt lakóknak tanácsos az esti órákra időzíteni a szellőztetést. A nagyobb városokban viszont pont fordított a helyzet, ott valóban délelőtt célszerű szellőztetni, mivel a
pollenkoncentráció estére emelkedik meg. (WEBBeteg/derwesten.de)

6 jele annak, hogy
nem eszel elég
fehérjét
1. Étkezések közötti sóvárgás
Elvileg eleget eszel, de gyakorlatilag valahogy mégsem? Ha folyton
nassolnál, akkor könnyen lehet, hogy a szervezeted fehérjét szeretne, s elégedetlen, amiért folyton csak zsírt és szénhidrátot kap tőled.
2. Izom és ízületi fájdalmak
A látszólag megmagyarázhatatlan sajgás hátterében akár az is állhat, hogy a
fehérje hiánya negatívan hat az izmok szövetállományára, illetve az ízületi folyadék mennyiségére.
3. Lassú sebgyógyulás
Mintha valahogy lassabban rázódnál helyre, ha valami baleset ér – legyen szó
bokaficamról vagy egy vágásról az ujjadon. Protein nélkül ugyanis nehezebben
tudsz regenerálódni.
4. Bőr-, haj- és körömgondok
Egyik sem nő megfelelően, mind gyenge, pedig még vitaminokat is szedsz…
Hát persze, hiszen ezek alapvető alkotóeleme a fehérje!
5. Vízvisszatartás
Az ödéma, mely jelentkezhet például lábdagadás vagy másfajta „puffadtság”
formájában, a fehérjehiány egyértelmű jele. A pótlás szerencsére gyors segítséget jelent.
6. Koncentrációs nehézségek
Ha túl kevés proteint viszel be, annak rossz hatása van a vércukorszintedre.
Így fokozottan tapasztalhatod, milyen érzés, amikor sűrű köd telepszik az
agyadra, s a kávé sem orvosolja. (joy.hu)

HETIRENDEN
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APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket és képeslapokat. 0741-986855.
• Eladom, vagy elcserélem kétszobás tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917
• Eladó jó állapotban lévő kihúzható sarokkanapé. Irányár: 1400 lej. Telefon: 0362806951
• 5 hónapos aranyos, egészséges kutyakölyök (4) szerető gazdira vár. Érdeklődni a 0742599185-ös telefonszámon lehet.
• Gondozáshoz értő személyt keresek egy 77 éves beteg férfi mellé. Telefon 0362-803 251; 0773-790 463

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk. Öt éve annak a szomorú
napnak, amikor a drága édesanya
LÖNHARDT KATALIN
(született BENCZE)
örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzi lánya
Eri és barátja Ghita
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk. Tíz éve annak a szomorú napnak, amikor a drága édesapa
CSINTALAN JÓZSEF
örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzi lánya
Vali és veje Miki.
Ma, április 22-én 5 éve, hogy
szeretett fiúnk, a koltói
ifj. LAKATOS SÁNDOR
örökre eltávozott szerettei
köréből. Fejfádra nézünk, olvassuk
a neved / Fájdalmasan kérdjük, mi
is történt veled? / A sors
könyvében ennyi volt megírva /
Minden boldogságot elvittél a
sírba. / Sírod mellett könynyes
szemmel ülünk, / Nagyon hiányzol
nekünk.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT
– Non Stop –
Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk részei. Értékes információ kat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vagy digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.

Kiállítás
VÁRNA JÁNOS
nagybányai festőművész
egyéni tárlata.
Kurátor:

dr. Kovács Bertalan
egyetemi tanár
Megnyitó:
2016. április 27 (szerda),
18.00 órakor

a Partner Galériában
(Felsőbányai utca 13.)

Gyertek táncházba,
a Teleki Házba!
MINDEN hétfőn délután szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca
- 7,30-órától nagyok tánca
Oktat\óink:
Kása Zsolt és Kása Melinda

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. április 28.
0747017580 – Csoma Bea

Tersánszky Józsi
Jenõ Könyvtár
KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Házban!

Tel: 0362-401260

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – jövő ked den
csak 16.30 órától, a Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt. Legközelebb
ÁPRILIS 25-ÉN! Szeretettel várunk!

BABA-MAMA KLUB
Minden szerdán 17.00 órától!
Szeretettel várjuk a pocaklakókat és természetesen a már csúszkálókat, mászkálókat, totyogókat, örökmozgókat, vagyis minden
nagybányai csöppséget, aki még nem óvodás, anyukáikkal, apukáikkal együtt a Teleki Házba! Mondókázzunk-mondikáljunk együtt!

Teleki Magyar Ház, gr. Teleki Sándor cserkészcsapat

NYÁRI PROGRAMKÍNÁLAT 2016-RA
JÚLIUSBAN

Kossuth Kiadó:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

TELEFONSZÁMAINK:

Mindössze 25 lejért!

0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Megvásárolható
a Teleki Magyar Házban!

1. egész hónap folyamán - JÁTSZÓHÁZ
2. július 4-10. - KÉZMÍVES TÁBOR
3. július 18-24. - SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
– Moldován Blanka és Frumen Gergő vezetésével –

AUGUSZTUSBAN
1. augusztus 1-14. időszakban - CSERKÉSZTÁBOR
2. augusztus 22-28. - NÉPTÁNC TÁBOR
– Kása Zsolt és Kása Melinda vezetésével –
3. augusztus 29 - szeptember 4. - BÁBOS TÁBOR
– Bertóti Johanna és Gál Orsolya vezetésével –

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze röviden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Teleki család nagybányai kúriájában szolgálja ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket - vagyis a Teleki Házat.
Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

2016. április 22.

SPORT

A román tornászlányok
48 év után először nem
jutottak ki az olimpiára
Negyvennyolc éve – az 1968-as mexikóvárosi olimpia óta – nem esett meg az a szégyen a román női tornászválogatottal, hogy ne jusson ki az ötkarikás játékokra: a mostani generációnak sikerült ezt a
negatív rekordot összehozni.
A Diana Bulimar, Maria Holbura,
Anamaria Ocolisan, Cătălina Ponor,
Dora Vulcan és Silvia Zarzu összeállítású román csapat vasárnap csak a hetedik helyen végzett a nyári olimpiai játékok helyszínén, Rio de Janeiróban rendezett olimpiai selejtezőtornán. A trikolór lányokat megelőző Brazília, Németország, Belgium és Franciaország ott lesz
a nyári megmérettetésen.
A női torna számít Románia legsikeresebb olimpiai sportágának, mérlege 25
arany, 20 ezüst és 26 bronz. A szakág
legnagyobb egyénisége minden kétsé-

get kizáróan az első 10-es osztályzatot
kapó Nadia Comăneci volt (5 olimpiai
arany), de mi erdélyi magyarok szívesen
emlékezünk a los angelesi játékok legeredményesebb romániai sportolójára, a
4 aranyéremig jutó Szabó Katira.
Szombaton a román férficsapat is leszerepelt a riói selejtezőtornán, csak Marian Drăgulescu lesz ott az olimpián, aki világbajnoki ezüstérmesként kapott
kvótát. A szabályzat szerint Románia
egy-egy sportolót küldhet majd Rióba,
akik a szerenkénti próbákon versenyezhetnek. (maszol)

FORMA 1

Háromból három –
Kínában is Rosberg nyert
Izgalmas Kínai Nagydíjat nyert meg vasárnap Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája, miközben címvédő csapattársa, a mezőny végéről
rajtoló, öt kerékcserés brit Lewis Hamilton hetedikként ért célba.
A Forma–1-es autós gyorsasági-világbajnokság harmadik futamának végén a Ferrari németje, Sebastian Vettel
a dobogó második fokára állhatott fel,
míg a Red Bull Danyiil Kvjat révén
pezsgőzhetett a harmadik helyről. Utóbbi két pilóta viszont némi vitával zárta
a versenyt, hiszen a maranellóiak világbajnoka szerint a rajt utáni első kanyarban épp a „torpedóként” érkező orosz
miatt koccant finn csapattársával, Kimi
Raikkönennel, aki ennek következtében több helyet is veszített.
„Nagyon jól rajtoltam, láttam belül a
helyet, de azt nem, hogy hányan mennek a külső íven. Egyetértek Sebbel,
kockázatos volt, ám az ilyen manőverek adnak esélyt arra, hogy a dobogóra
állj, szerintem belefér. Az ilyen rizikót
ezután is be fogom vállalni” – magyarázta viszont Kvjat a pódiumon.
A már említett első kanyar különben
alaposan átrendezte a rajtsorrendet, ám
az ezt követően élre álló Daniel Ricciardo durrdefektje miatti biztonsági autós körök ismét megbolygatták a mezőnyt. Az első helyet megkaparintó Rosberg futamát ezt követően már semmi

és senki sem veszélyeztette, mögötte viszont parázs csatában küzdötte előre magát Ricciardo és Raikkönen is – Hamiltont és Felipe Massát leelőzve érték el
a negyedik, illetve ötödik helyet.
Bár még a szezon elején járunk, az
nem elhanyagolandó tény, hogy Rosberg
idén még nem talált legyőzőre – a tavalyi vb-t is figyelembe véve már sorozatban hat futam óta veretlen –, ilyen rajt
után eddig még senki sem bukott vb-címet. Legközelebb májusban, Oroszországban folytatódik a száguldó cirkusz.
A Kínai Nagydíj végső sorrendje:
1. Nico Rosberg (Mercedes), 2. Sebastian Vettel (Ferrari), 3. Danyiil Kvjat
(Red Bull), 4. Daniel Ricciardo (Red
Bull), 5. Kimi Raikkönen (Ferrari), 6.
Felipe Massa (Williams), 7. Lewis Hamilton (Mercedes), 8. Max Verstappen
(Toro Rosso), 9. Carlos Sainz Jr. (Toro
Rosso), 10. Valteri Bottas (Williams).
A vb élmezőnye, pilóták: 1. Rosberg 75 pont, 2. Hamilton 39, 3. Ricciardo 36, 4. Vettel 33, 5. Raikkönen 28;
konstruktőrök: 1. Mercedes 114 pont,
2. Ferrari 61, 3. Red Bull 57.
(Krónika)

Neagu címvédő csapatával
találkozik a Győr a BL-elődöntőben
A címvédő montenegrói Buducsnoszt
Podgorica lesz a Győri Audi ETO KC
elődöntős ellenfele a női kézilabda-Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében május 7-én.
Amint a Groupama Arénában pénteken rendezett sorsoláson kiderült, a Bukaresti CSM a macedón Vardar Szkopjéval találkozik majd a Papp László Arénában. A döntőt és a bronzmérkőzést
május 8-án játsszák. A Győr 2013-ban
és 2014-ben, a Cristina Neagut is foglalkoztató Podgorica 2012-ben és 2015ben nyerte meg a legrangosabb kupaso-

rozatot.
Szabó Tamás, a győriek kommunikációs vezetője elmondta: jól ismeri egymást a két csapat, nagyon nehéz lesz kiharcolni a döntőbe jutást. Azonban kedves emlék számára az első budapesti
Final Four, amelynek döntőjében sikerült legyőzniük a Buducsnosztot. Ez
extramotivációt jelent számukra.
Srdjan Markoc, a Podgorica főtitkára kiemelte: szeretnék megvédeni a címüket, és ehhez le kell győzniük a Győrt.
Hozzátette: az elmúlt évtized két legjobb
csapata találkozik már az elődöntőben,

Nadia Comăneci

City–Real és Atlético–Bayern
párharc a futball-BL-döntőért
A Manchester City a Real Madriddal, az Atlético Madrid a Bayern
Münchennel találkozik a labdarúgó-Bajnokok Ligája elődöntőjében.
A pénteki nyoni sorsoláson eldőlt,
hogy a tízszeres győztes Real Madrid
idegenben, míg a címvédő Barcelonát
búcsúztató Atlético Madrid hazai pályán
játszik az első mérkőzésen – számolt be
az MTI. Azzal, hogy a két madridi együttes elkerülte egymást, van esély arra,
hogy megismétlődjön a 2014-es finálé,
akkor a lisszaboni döntőben hosszabbításban nyert 4-1-re a Real Madrid.
A Bayern és az Atlético korábban
csak egyszer találkozott egymással a
legrangosabb európai kupasorozatban:
1974-ben a döntőben csaptak össze,
Brüsszelben az Uli Hoeness és Gerd Müller vezette bajorok 4-0-ra diadalmaskodtak.
Robert Lewandowski, a müncheniek lengyel csatára a Twitteren reagált a
sorsolásra: „az Atlético megmutatta az
erejét a Barcelona ellen. Maximális koncentrációra van szükségünk. „Érdekesség, hogy Josep Guardiola, a müncheniek szezon végén távozó vezetőedzője éppen a Manchester City kispadjára

ül majd le, így annak is meg van az esélye, hogy a fináléban következő csapata ellen játsszon. Manuel Pellegrini,
a története első BL-elődöntőjére készülő manchesteri együttes jelenlegi szakvezetője pedig korábbi klubjával találkozik az elődöntőben, a 2009-2010-es
idényben ugyanis a Real Madridot irányította.
A Real Madrid legutóbbi nyolc mérkőzésén veretlen maradt angol csapatokkal szemben. A Manchester Cityvel
egyszer szerepelt közös BL-csoportban,
2012-ben 3-2-re győzött Madridban a
királyi gárda, majd Manchesterben 1-1es döntetlent játszott a két együttes. Az
elődöntő első mérkőzéseit április 26-27én rendezik, míg a visszavágókra egy
héttel később kerül sor.
A döntőt május 28-án Milánóban
játsszák.

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Neymar igazi suttyó volt a vereség után
A Barcelona brazil játékosa nem tűrte sportemberhez méltó módon a Valencia elleni vereséget.
Komoly válságba került a Barcelona, amely legutóbbi négy bajnokijából
egyet sem tudott megnyerni, ráadásul az utolsó hármat egyaránt elbukta, így
elfogyott az előnye, és ezzel megnehezítette a saját dolgát.
A Valencia ellen sem ment a katalánoknak, akik kidolgoztak egy rakás
helyzetet, de azok egy kivételével ki is maradtak. Neymarnak sem volt jó
meccse, és a frusztráció a lefújás után ki is tört belőle, amikor hátulról odacsapott egyet a társaival ünneplő Antonio Barragannak.
A Marca azt írja, az incidens az öltözőfolyosón folytatódott, ahol Neymar
egy vizespalackkal megdobta Barragant. Kettőjük párharca még a Barcelona-Valencia kupameccsen kezdődött, amikor a Barca 7-0-ra nyert, és Neymar
kedvére trükközhetett, miközben szóban is osztotta rendesen az ellenfelet,
köztük Barragant is. A Valencia védője a mostani meccs után úgy válaszolt
Neymar ütésére, hogy az öltözőbe menet szóvá tette, hogy többé nem kellene
trükkökkel és szavakkal aláznia az ellenfelet, ezután dobta meg őt a brazil a
palackkal. Az esetnek várhatóan lesz folytatása. (Origo)
és nagyon nehéz lesz Budapesten az ETO
ellen, hiszen biztos, hogy több szurkolója lesz a helyszínen.
Görbicz Anita, a Győr sztárja hangsúlyozta: az elődöntőben szerették volna
elkerülni a Podgoricát, de a jelenlegi
formájuk alapján sok esélyük van a továbbjutásra, és nem jelenthet akadályt
a montenegrói bajnok. „Egységesek vagyunk, jó a csapatjátékunk” – tette hozzá az irányító-átlövő.
Szuzana Lazovics, a podgoricaiak já-

tékosa kiemelte, hogy szeret jó atmoszférájú csarnokokban játszani, ismeri a
Papp László Arénát, és hiába lesz több
győri szurkoló a lelátón, nem fognak
megijedni.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
a szervezők nagyon látványos show-val
készülnek a Final Fourra, és talán ez lesz
minden idők legerősebb négyes döntője. Elővételben eddig 4150 belépőt értékesítettek, ami közel a fele a Papp László Aréna befogadóképességének.

