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Meghosszabbították a
polgármester előzetes
letartóztatását

Kedves
nagybányai
Testvéreink!

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte szerda este a kolozsvári törvényszék Cătălin Cherecheşt, Nagybánya polgármesterét, akit csúszópénz elfogadásával
gyanúsít az ügyészség.
Több mint hat órás kihallgatás után
rendelte el a kolozsvári törvényszék a
harmincnapos vizsgálati fogságot
Nagybánya elöljárója ellen. A nyomozóhatóság szerint a polgármester 2014ben a Nagybányai FCM labdarúgóklub
vezetőségébe juttatta egy bizalmasát, akinek önkormányzati (folyt. a 2. old.)

TELEKI NAPOK - 2016. május 19-22.
... amit nem szabad kihagyni...
Részletes program:
MÁJUS 19., CSÜTÖRTÖK
18.00 óra – Teleki Magyar Ház
Nyitórendezvény, könyvbemutató:
Muhi Sándor – Mezei József megtalálása. Vendégeink: Nagy Gyöngyvér, a Csíki Székely Múzeum munkatársa (Csíkszereda), Muhi Sándor műkritikus (Szatmárnémeti), a kötet szerkesztője.

Lezárult a
jelöltállítás az idei
önkormányzati
választásokra
Sikeresen regisztrálta a Nagybányai RMDSZ a városi és megyei
önkormányzati jelölt listákat.
Ezeken kívül a Nagybánya Központú Területi RMDSZ szervezet a következő településeken állított jelöltlistákat: Felsőbánya, Magyarlápos, Sülelmed, Szinérváralja, Misztótfalu, Koltó, Kővárremete, Erzsébetbánya, Égerhát helyi önkormányzati lista, Erzsébetbányán és Koltón polgármester jelöltje is van a szervezetnek.
Köszönjük a nagy érdeklődést az
előválasztásokon, köszönjük a sok támogató aláírást, Nagybánya Területen több, mint 4500 aláírással támogatták a Szövetséget a jelöltállítási
folyamatban.
A jelöltjeink hitelesek, szívügyüknek tekintik a közösség érdekeit, sok
a fiatal jelölt és a női jelölt. Egyértelmű
szándékunk volt nyitottságot, összefogást jelezni közösségünk irányába.
Vida Noémi elnök

MÁJUS 20., PÉNTEK
18.00 óra – Teleki Magyar Ház
Tárlatmegnyitó: Bitay Katalin grafikus- és textilművész kiállítása. A kiállítást megnyitja: Botis Enikő művészettörténész. Zongorán közreműködik:
Mares Hanna.
20.00 óra – a Teleki Magyar Ház
kertje
Koncert a kertben (ír kocsmazene).
Selfish Murphy (Sepsiszentgyörgy)

MÁJUS 21., SZOMBAT
10.00 óra – Teleki Magyar Ház
Teleki konferencia. Előadást tartanak: Berberovics István hadnagy, honvéd tüzér hagyományőrző, Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület (Kecskemét):
~ A szabadságharc lőfegyverei ~
Gajda Péter, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár:
~ De Gérando Ágoston erdélyi utazásai 1840-42-ben ~
Teleki András PhD-hallgató, Budapest:
~ A Teleki Sándor-kutatás kérdései
és célkitűzései ~
Kóbori Dorottya, tájépítész és kertművész hallgató, Szent István Egyetem, Budapest:
~ A koltói Teleki-kastélykert történeti kutatása ~
15.00-20.00 óra között – Teleki Magyar Ház
Könyvvásár: Erdélyi Virtuális Antikvárium és Könyvesbolt
16.00 óra – a Teleki Magyar Ház
kertje
Családi kerti délután és gulyásfő-

ző verseny, szabadtéri programokkal.
16.30 órától: Vesztergám Miklós
tárogató-koncertje
18.00 órától: Halhatatlan élet – vidám népi színjáték, Nyírő József regénye alapján, Kulcsár-Székely Attila (Székelyudvarhely). Vendégünk a Saitos kürtőskalács!
20.00 óra – Teleki Magyar Ház
Bor- és sajtkóstoló. Vendégeink:
Borbély Zsolt Attila (Arad), Barkaszi
Levente és Molnár Csilla (Som, Kárpátalja)

MÁJUS 22., VASÁRNAP
10.00 óra – Óvárosi református templom
Ünnepi istentisztelet. Teleki Ösztöndíjak és Teleki Emlékplakettek
átadása
12.00 óra – Emlékhelytúra – tisztelgés a Nagybánya-környéki, Telekiemlékhelyeken (Pribékfalva, Kővárhosszúfalu, Nagysomkút, Koltó). Koszorúzás gróf Teleki Sándor koltói
szobránál és síremlékénél.
***
A 2016. évi Teleki Napok támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
és a Communitas Alapítvány.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
(Teleki Magyar Ház)

A Híd utcai iskola javítása érdekében jótékonysági estre került sor
2016. április 22-én, amelyen mintegy 150 vendég jelent meg. Bevalljuk, hogy nagy izgalommal és nem
kis félelemmel néztünk az est elébe,
mert nagyon kevesen vásároltak belépőjegyeket. Ennek ellenére szépen
összegyűltünk. Ezúton köszönjük meg
részvételeteket és anyagi támogatásotokat! Az est bevétele április 22én a Vinkliben a kiadások levonása
után tisztán 16.539 lej volt. Ezen kívül az épület javítására magánszemélyek és cégek is jelentős összegeket adományoztak. Ezekről a javítások befejezésekor írásban beszámolunk. El kell mondanunk, hogy
az iskola fűtésrendszerének a kiépítésére 10 000 000 forint támogatást
kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amit nagyon vártunk
és a nagybányaiak nevében szívből
köszönünk. Nagybánya magyar közösségének tudnia kell, hogy az Egyházközség és a Líceum között létrejött az a szerződés, miszerint a javítások hátralévő részét a Polgármesteri Hivatal segítségével végzi el a
Németh László Elméleti Líceum. A
megkötött szerződésünk, a nagybányai RMDSZ tanácsosok, Ludescher
István alpolgármester és Vida Noémi elnökasszony által hamarosan a
városi tanács elé kerül. Itt van az
ideje az álhatatossságnak, a hitnek
és a bölcsességnek - mondja a Jelenések könyve, s mi hozzátesszük amiből az összefogás és a jövő születik. Az Egyházközség 2015. őszétől, a jelen pillanatig, a következő
munkálatokat végezte el:
- megerősítette az épület északi
szárnyának a fundamentumát,
- kicserélte az északi szárnyon az
ablakokat,
- kialakította a kazánház helyiségét, (folytatás a 2. oldalon)
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- folytatás az első oldalról - a magas földszint és a kazánház közé vasbeton födémszerkezetet
öntetett éppen úgy, mint a második
emelet fölé, hogy az épületet megerősítse,
- a követelményeknek megfelelően kialakította a belső teret, amely
padlózásra és plafonozásra vár,
- az első és második emeleten
kialakította a mosdóhelyiségeket, amelyekben a vízhálózat hamarosan
elkészül,
- folyamatban van a fűtési rendszer kiépítése.
Mindezt saját pénzalapjából, adományaitokból és az említet pályázati támogatásból tehette meg. Sürgősségi szempontok szerint hátra van
az emeleti vasfödémszerkezet beöntésének befejezése, a vízhálózat kialakítása és a földszinti mosdók felszerelése. Ezeket az Egyházközség
finanszírozza. Többet most nem vállalhat, mert még vannak olyan összegek, amelyeket a már elvégzett munkákra ki kell fizetnie. Eddig az Egyházközség több mint 800 000 lejt adott ki bontásokra, a külső és belső
javításokra, kerítés építésre, valamint
a pince rendbetételére. Erről is pontos kimutatást bocsátunk a közösség
rendelkezésére.
A városra és a Németh László Líceumra maradna még az udvar rendbetétele, a bejárati lépcső beöntése,
a villanyhálózat kiépítése és az első
emelet padlóval, mennyezettel és ajtókkal való ellátása.
A Nagybánya-óvárosi Református Egyhzáközség vezetősége ezután
sem hátrál ki az iskola mihamarabbi
átadásának szándéka mögül. Várjuk és köszönjük mindenki támogatását!
Jövő heti közleményünkben nyilvánosságra hozzuk az eddigi adományozók névsorát. Köszönjük!!!
Testvéri szeretettel:
Bak László református lelkipásztor

2%
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

Meghosszabbították a polgármester
előzetes letartóztatását
(folytatás az első oldalról) támogatást
ígért azzal a feltétellel, hogy annak egy
része saját zsebébe vándoroljon.
Kettejük megegyezése alapján tavaly
március és augusztus között Cherecheş
70 ezer lejt kért és kapott a klubtól, hogy
utána a városi tanácsban előterjessze az
FCM egymillió lejes önkormányzati támogatására vonatkozó határozatot, valamint egy cég tulajdonjogát átengedje
egy magánszemélynek. A DNA szerint
két héttel ezelőtt a polgármester már 400
ezer lejt kért bizalmasától – aki most feljelentette őt – egy olyan támogatásból,
melyet egy cég nyújtott a labdarúgóklubnak. A kért összeg a támogatásnak
csaknem a felét tette ki. A bizalmas feljelentése alapján eljáró ügyészség ked-

den tetten érte a polgármestert, amint
30 ezer lej megjelölt pénzt fogadott el.
A DNA-közlemény nem nevezte meg
a feljelentőt, de helyi sajtóértesülések
szerint személyesen a FCM elnöke,
Cristian Şpan „gáncsolta el” a közelgő
helyhatósági választásokon újabb mandátumra pályázó polgármestert. Az ügyészségi rajtaütést követően Cherecheş
Facebook-bejegyzésében azt állította:
a csapat támogatása érdekében saját pénzéből járult hozzá a játékosok jutalmazásához, és ő állta az együttes kiszállásainak költségét is, Şpan pedig éppen
vissza akarta adni az általa a futballklubnak nyújtott kölcsön egyik részletét, amikor az ügyészek megjelentek az
irodája előtt. (a Krónika.ro nyomán)

Teleki Tanulmányi-közéleti Ösztöndíj
Idéntől V-VIII. osztályosok is megpályázhatják!
A Teleki Magyar Ház Kuratóriuma
a Teleki Ösztöndíjprogram keretében
esztendőről-esztendőre ösztöndíjjal igyekszik felhívni a figyelmet legkiválóbb fiataljainkra. A 100 eurónak megfelelő összegű egyszeri tanulmányi-közéleti ösztöndíj anyagi hátterét továbbra
is közösségünk adományai biztosítják,
idéntől azonban nem csak a IX-XII.,
hanem az V-VIII. osztályos diákok is
megpályázhatják!
Az ösztöndíjpályázatra olyan Nagybányán a Németh László Elméleti Líceumban, vagy a Nicolae Iorga Általános
Iskolában magyar nyelven tanuló fiatalok jelentkezését várjuk, akik a 2015/
2016-ös tanév kiváló diákjai, s nem csak
tanulmányi eredményeik tekintetében,
hanem iskolán kívül, egyházi szervezetekben, egyesületekben, a mindennapokban is példát mutatnak közösségüknek!
Pályázati adatlap beszerezhető a Teleki Magyar Házban, vagy letölthető az
intézmény honlapjáról. Az adatlapot (amelyet egyházainkhoz, valamint az érintett tanintézetekhez is eljuttatunk), a
pályázó diák tölti ki és röviden az osztályfőnök, az iskola igazgatója vagy aligazgatója, valamint még legalább egy
ajánló személy (pl. lelkipásztor, közéleti személyiség, valamely egyesület vezetője stb.) is véleményezi.

A pályázatokat a Ház irodájában kell
leadni, április 30., szombat 20 óráig.
Határidőn túl érkező pályázatokat nem
fogadunk el.
Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására az idei Teleki Napok keretében kerül
sor 2016. május 22-én, az óvárosi református templomban!

Várjuk jelentkezéseiteket!
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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Egyházi hírek
* Koltón 16.15 órától, Katalinban 18 órától anyáknapi ünnepi műsorral egybekötött istentiszteletet tartanak, melyen Isten Igéjét Nt. Fazakas
Judit hosszúmezői lelkipásztornő hirdeti. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Ecsedi Árpád
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletre vár mindenkit.
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközségtől helyezték
örök nyugalomra Lőrincz Mária Magdolna asszonytestvérünket, akit 73 évesen szólított magához az Úr és Ősz
József testvérünket, akit 61 évesen kísértünk utolsó földi útjára.
Nyugodjanak békében!
* Az Édesanyákat köszöntő ünnepség május 8-án lesz.
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől kísértük utolsó földi útjára Osváth Miklósné született Szabó Rozália testvérünket, aki
78 évesen hunyt el. Ugyanitt, a vasárnap délelőtti ünnepi istentisztelet
keretén belül köszöntik az Édesanyákat.
Bunda Csilla Annamária
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Sikeres volt az április 22-én
megtartott jótékonysági est
A Nagybánya-óvárosi Református
Egyházközség e fenti időpontra Jótékonysági estet hirdetett, abból a célból,
hogy ezen az esten, az erkölcsi támogatáson túl, közadakozás útján is elősegítse a Híd utcai egykori református iskola
épületének a felújítására és a magyar
iskola újboli beindítására irányuló erőfeszítéseket. A tanügyi reform alkalmával a román állam tulajdonába átment épületet néhány évvel ezelőtt szolgáltatta
vissza a Nagybányai Református Egyháznak a román állam. Az elmúlt években az egyház lelkipásztora, illetve presbitériuma, a Nagybányai Németh László Elméleti Líceum képviselőivel közösen elhatározták, hogy a helyi önkormányzat segítségével felújítják a szóbanforgó, műemléképületnek minősülő
épületet, és amennyiben lehetségessé
válik, már ebben az évben, azaz az új
tanévtől kezdődően elkezdik ott az oktatást (a líceum keretében), elemi iskolai, illetve óvodai szinten.
A jótékonysági estet a régi főtéri Igniş (régi nevén: Vinkli) vendéglőben tartották meg, 154 személy részvételével.
Az estély Nt. Bak László lelkipásztor
megnyitóbeszédével kezdődött, aki ismertette a magasztos célt, imával fejezve be felszólalását. Őt követte a felszólalók sorában a Németh László Elméleti Líceum igazgatónője, dr. Váradi Izabella, majd Ludescher István alpolgármester intézett üdvözlő szavakat az

egybegyűltekhez, aki kezdettől fogva
hatékonyan elősegítette az önkormányzattal kapcsolatos ügyintézést, elsősorban az anyagi segítséget jelentő döntéseket. Végül Várady Enikő, az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület elnöke tartott rövid, sajnos lehangoló statisztikai adatokat felvonultató beszámolót. (Hogy idén hány magyar gyermek
fejezi be az óvodát és ebből hány kezdi
el a nulladik osztályt magyar nyelven?
48-ból mindössze 28!)
Ezek után elkezdődött a vacsora meg
a szórakoztató zene, melyet a ROAD
PLAYERS BAND zenekar biztosított,
megfelelő szólóénekessel. És csak magyar dalokkal! Előbb csak szép, kellemes, fülbemászó klasszikus zenével,
majd miután a vendégek befejezték az
első fogás elfogyasztását, elkezdődött
a hagyományos, de főleg az idősebb korosztálynak tetsző (kb. 70%-a a jelenlevőknek ebbe a korosztályba tartozott)
tánczenei számok előadása. Ekkor már
akik tudtak, táncra perdültek, egészen
addig, amíg be nem hozták a menü második fogását. Mindezzel párhuzamosan
azonban a vendégek sora kimentek az
előcsarnokba, ahol tégla- és tombolajegyeket vásároltak.
Hangsúlyoznom kell mindenképpen
azt a tényt, hogy az egész rendezvényt
a nagybányai Moldován Blanka, a Szatmárnémeti Északi Színház művésze vezette le, s aki már az estély kezdetén el-

Jogi fogalomtár (25.)

zelebbi életben lévő nagyszüleivel, dédszüleivel, ükszülevel, ugyanakkor nagybátyjaival, nagynénjeivel és unokatestvéreivel osztozik és nyer jogosultságot
a hagyatéki vagyonhányad 3/4 részére.
Abban az esetben, ha a felsorolt rokonok osztályai nem léteznek, a hagyaték teljes mértékben a túlélő házastársat illeti. Megfigyelhető, hogy minél távolabbi rokonokkal együtt örököl a túlélő házastárs, annál nagyobb a számára
fenntartott örökségi vagyonhányad. Ez
által valósul meg a méltányosság az öröklési jog szerint.
A törvény a túlélő házastársnak ingyenes lakhatási jogot tart fenn azon ingatlanban, amelyet a házastársak közösen használtak együttélésük alatt.
Abban az esetben, ha az özvegy nem
az örökhagyó gyerekeivel osztozik, a fent
említett vagyonhányad mellett megilletik a bútorok és a háztartásban közösen
használt tárgyak is.

A túlélő házastárs vagy özvegy öröklési joga (románul dreptul la
moştenire a soţului supravieţuitor)
– Abban az esetben, ha valamelyik házastárs elhalálozik, a hátramaradt félnek
jogosultsága van a hagyaték egy bizonyos részére, a Polgári Törvénykönyv
előre meghatározott, 970-től 974-ig terjedő szakaszai szerint. Ezen jogosultság előfeltétele, hogy az elhalálozás pillanatában a házasság a két fél között
jogilag érvényesen fennálljon, más szóval ne létezzen a házasságot felbontó
bírósági határozat. Tehát a házasság akkor is érvényes, ha a felek a házasságot
felbontó igényüket bíróság elé terjesztették, viszont a per alatt valamelyikük
távozik az élők sorából.
Az intézmény jellegzetessége, hogy
az özvegy az örökhagyó más rokonaival együtt osztozik a hagyatéki vagyon
részen.
Ennek értelmében, az özvegyet a
hagyaték 1/4 része illeti meg, ha az elhalálozott gyerekeivel együtt örököl. A
gyerekek hiányában a következő rokoni osztályba tartozó örökösök, az örökhagyó szülei és testvéreivel osztoznak
az özveggyel együtt, ilyen esetben az
özvegyet már 1/3 rész illet meg a hagyatékból. Viszont, ha csak a szülők vagy
csak a testvérek osztályával örököl, az
őt megillető rész már a hagyaték fele.
Végezetül, ha a felsorolt rokonok nem
rendelkeznek öröklési képességgel, az
özvegy az elhalálozott házastárs legkö-

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

szavalta Reményik Sándor: Templom és
iskola című versét, később pedig, úgy
11 óra körül levezette a tombolajegyek
sorsolását, valamint a 3 festmény licitjét.
Ami pedig a jótékonysági est sikerét
illeti, feltétlenül meg kell jegyeznem,
hogy azt a bizonyos anyagi segítséget
nem a belépőjegyek ára biztosította, a
vendégek részvételükkel csupán ERKÖLCSI TÁMOGATÁST nyújtottak
a megnyitandó iskolának. A bevétel a
tombolajegyek, a 3 festmény árából, de
főleg a téglajegyek eladásából származott.
Le szeretném még szögezni azt a tényt
is, hogy bár a rendezvény nagyon jól sikerült, mindenki jól érezte magát, az örömbe sajnos üröm is vegyült. Éspedig,
ha azt vesszük, hogy erre az estélyre
még vidékről is ide utaztak (pl. Szinérváraljáról, Szamosardóról, Felsőbányá-

ról stb.), sőt, olyan személyek is voltak,
akik elfogadható okok miatt nem vehettek részt, de azért személyesen vagy mások közvetítésével vásároltak elég nagy
tételben téglajegyeket, akkor nem igazán értjük, hogy azok, akiknek nem csak
erkölcsi, hanem hivatali kötelességük is
lett volna a jelenlét, miért nem tisztelték meg a rendezvényt? Csak példának
említem, hogy a Németh László Líceumtól csak az igazgatónő és egy tanár volt
jelen. A tanári kar többi részének nem
érdeke tehát ennek az iskolának a beindítása? Személy szerint úgy gondolom,
hogy nem csak a távolmaradt tanárok,
hanem a többi személy is intézze el ezt
a kérdést saját lelkiismeretével.
Gróf Teleki Pálnak, Magyarország
néhai miniszterelnökének volt egy bölcs
mondása: ,,Merjünk magyarok lenni!”
Horváth Attila jogtanácsos

Mégiscsak van sajtószabadság...
Ha az elmúlt rendszerben igen veszélyes volt az ország első emberéről bármi elmarasztalót írni, de nem is volt csak egy személy, aki bátran mert, és végül előidézője lett a változásnak, most már elmondhatjuk, hogy mégiscsak van
szólás- és sajtószabadság.
Az ,,Actual MM” című helyi lap két egymást követő számában figyeltem fel
az ország elnökét keményen bíráló cikkekre. Az elsőnek a szerzője egy Ramona Ursu nevű ifjú hölgy, akinek az írása mellett a szimpatikus arcképe is látható. Cikkének címe magyarra fordítva így szól: ,,Johannis úr, mikor akar Ön
elnökünk lenni?” Az írás egyes mondataiban súlyos kritikával illeti az elnököt, többek között ,,... országokon, tengereken túli időutazónak” nevezi, ,,aki
hetekig vakációra és hiábavaló látogatásokra tűnik el Cotroceniből. Ha pedig köztünk van - írja merészen -, akkor is vagy hallgat, mint a sír, vagy ha beszélni kezd, butaságokat mond.
Különben én is bután, mint annyi millió állampolgár - írja tovább - Önre
szavaztam, és még másokat is igyekeztem erre biztatni.”
Záró mondatában csípős humorral eképpen nyilatkozik: ,,Ha abszurd módon mi ketten barátok lennénk, akkor azt mondanám: térj magadhoz, Klauss,
mert kikacag a világ”.
Az újság következő számában a humoráról szintén jól ismert Mircea Dinescu különös című írása olvasható (,,Hány disznót tartalmaz a szebeni szalámi?”).
Első mondatát eképpen kezdi: ,,A német Johannis egy héttel ezelőtt nyilatkozatában arra a következtetésre jutott, hogy a kürtőskalács (tisztán írva magyarul) nem más, mint egy «román lyukas kalács»”. He-he!
További mondataiban Dinescu nem kevés iróniával fricskázza az elnököt,
amikor azt írja, hogy méltatlanul történelmi igazságtalanságot követett el,
amikor letépte (szószerint fordítva) Tőkés László melléről Románia Csillagrendjét. Egy másik mondatában így ír: ,,Nincs kizárva, hogy Johannis tudatlanul egy olyan űrt töltene be, amit Vadim Tudor ezen a világon hagyott, hiszen azt az embert fosztotta meg érdemrendjétől, aki már beírta nevét Románia történelmébe.”
Most már magam is belátom, hogy nem is olyan rég a szavazófülkében a
rosszabbik kockába nyomtam a pecsétet, bár tudtam, hogy a szászok vezetői
Erdélyben mindig csak mások és nem a magyarok mellett álltak. Azt pedig,
hogy az államelnök, közel a székely régióhoz, ne tudná, hogy a kürtőskalács
nem egy lyukas román kalács, és hogy jelenlegi magas pozícióját annak az embernek köszönheti, aki a rendszerváltást előidézte, kötve hiszem.
Varga Imre
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Egy polgármester
diktatúrája, aki
elkobozta a várost!
Nagybányán a demokráciát felfüggesztette egy polgármester, aki elkobozta a várost. Nem azért, hogy a polgárok
nevében igazgassa, hanem hogy személyes érdekében vezesse a várost. A
jelenlegi elöljáró már a kezdetekben
átlépte a normalitás határát, a politikai
pártokkal való kemény tárgyalások útján egymaga állapítva meg, kik legyenek a helyi képviselők. A listáknak kiszolgáltatott, általa elfogadott, személyiség nélküli és engedelmes embereket
kellett tartalmazniuk. Olyan tanácsosokat, akik valamennyi határozattervezet
jóváhagyására képes fegyelmezett szavazógépként cselekedjenek, ellenvetés
és véleménynyilvánítás nélkül. A Helyi Tanács egy funkcionális egységgé
törpült, amely katonásan tett eleget a
polgármester utasításainak, lélekszakadva törvénybe foglalva egy olyan ember
eltévelyedéseit, aki a város mindentudójának állítja be magát. A tanácskozók tevékenysége négy éven keresztül
nevetségessé vált, a törvényt megszegték, új jogszabályok jöttek létre, amelyeknek megfelelően a polgármester
egyik napról a másikra eldöntötte, mire
kell szavazni, hol, hogyan és milyen
módon.
Annak ellenére, hogy a törvény egyértelműen meghatározza a polgármester és a Helyi Tanács közötti viszonyt,
néhány természetellenesen engedelmes
tanácsos cinkossága révén a képviseleti szerv tevékenysége az elöljárói kabinetnek alárendeltje lett és általa irányítottá. A határozattervezeteket rögtönzött
módon állították össze, a szükségességüket, célszerűségüket és törvényességüket alátámasztó igazoló okmányok
nélkül, az ülések lajstromait pedig a plenáris ülések megkezdése előtt töltötték

ki. Ahelyett, hogy tiltakoztak volna és
gyakorolták volna a valódi hatalmukat,
a tanácsosok nagy része nem harcoló
álláspontra helyezkedett, természetellenes módon fogadva el, hogy manipulálják őket. Ez súlyos következményekkel járt, túl sok határozat került módosításra, lett visszavonva vagy éppen érvénytelenítve, a jóváhagyásukat követő néhány napon belül. A város jegyzője megpróbálta mérsékelni a polgármester harcias lendületét, de elhallgattatták,
rettegésben tartották és végül rábírták,
hogy menjen át más intézménybe. A kis
„führer” nem óhajtott egyéniségeket,
szakembereket a csapatába, akik ismerik
és betartják a törvényt. Ő csak olyan embereket akart, akik vakon végrehajtják
„pontosan és időben”, amit egyedüli parancsnokként cselekedve elrendelt.
A következmények nem késlekedtek.
Értesítették az igazságszolgáltatást, és
ma már több percsomó van büntetőjogi
vizsgálat alatt, hisz a polgármestert hivatali visszaéléssel és jellegében a korrupcióhoz közelítő egyéb cselekmények
elkövetésével vádolják. Még ha ma a vétkesség ésszerű gyanújáról beszélünk is,
Nagybányára ráaggatták a korrupt város
jelképet, ami lejáratja a közigazgatás intézményeit, és megalázza a nagybányaiakat. A polgároknak vállalniuk kell a
2012-es érzelmi szavazás kudarcát. Beleértve a magyar közösséget is, amely
felelősségteljes egység, jól meghatározott identitással. A helyi RMDSZ tanácsosok kijelenthetik, hogy teljesítették
a honfitársaikkal szemben vállalt kötelezettségeiket, de a várossal szemben vállaltakat biztosan nem.
A Helyi Tanács legtöbbször a polgármester parancsára működött, igazolva a visszaéléseit és döntéseit. Példa-

képpen megemlíthetjük, hogy jelentős
összegeket juttattak teljesítménysport
céljára, hogy csupán három év után
megállapíthassuk, hogy a pénzt hasztalan dologra költötték.
A kézilabda- és a labdarugó edzők
elmentek, a játékosok hónapok óta nem
kaptak fizetést, a többségük kész elhagyni a várost, a csapatok pedig a közönség
iránti tiszteletből játszanak, nem pedig
a helyi sport támogatójává és sírásójává vált közigazgatás miatt. A város költségvetését egy önkényeskedő és ellentmondást nem tűrő ember döntése folytán elpazarolták, amit egy olyan Helyi
Tanács engedélyezett, amely hatalmas
összegek elköltését hagyta jóvá költségvetésből, olyan előadásokra és találkozókra, amelyek egyetlen hatása egy önimádó polgármester személyi kultuszának táplálása volt. Az előadásokra és
egyéb nagyzási hóbortra elköltött több
millió euróból lakásokat lehetett volna
építeni, iskolákat és óvodákat felújítani, a közúti infrastruktúrát megjavítani,
de főleg új befektetőket idevonzani, és
kialakítani a jól fizetett munkahelyteremtési feltételeket.
Az ily módon végzett közigazgatásnak meg kell szűnnie, hiszen két alternatíva is létezik. Egy „politikailag független” polgármester legyen hitelesítve, aki a Német Demokrata Fórum ré-

széről jelölteti magát, még csak nem is
az RMDSZ részéről, egy rendszerellenes és apolitikus polgári harcos álarca
mögött, vagy válasszuk az új Helyi Tanács által létrehozott változást, amely
olyan felelősségteljes emberekből áll,
akik egy hozzáértő és becsületes polgármester mellett igazgatná a várost, a
polgárok nevében és érdekében. A közigazgatás által hozott döntéseket illetően törvényességre és átláthatóságra, a
közéletben pedig erkölcsös légkörre van
szükségünk. Ez a város a nagybányaiaké, nem egy polgármesteré, bárki is lenne ő, a közösség jövőjét érintő döntést
pedig a polgároknak, nem pedig egyes
engedelmes és szolgalelkű tanácsosoknak kell meghozniuk.
ĺgy kell lennie, így a normális, és így
is lesz, ha júniusban felelősségteljesek
és határozottak leszünk, megtagadva a
további megaláztatást. Nagybánya erős
város, amely egy olyan új látásmódnak
és politikának köszönhetően virágzik és
fejlődik majd, amelyeknek a középpontjában a közérdek lesz. A miénk, a nagybányaiaké, beleértve a magyar közösséget is, amelynek méltóságát nem lehet
megvásárolni vagy elkobozni.
Cristian Niculescu Tăgârlaş, ügyvéd, a
nagybányai
Nemzeti Liberális Párt
elnöke

Több mint egymillióan várják a minimálbér-növekedést
Jövő héttől, május elsejétől 19 százalékkal, a jelenlegi bruttó 1050
lejről 1250 lejre emelkedik a minimálbér, azaz a nettó mintegy 785 lej
helyett körülbelül 925 lejt fognak keresni az érintett alkalmazottak a
kormány által még decemberben elfogadott határozat alapján.
A minimálbér növelése elsősorban
a magánszférában tevékenykedő cégeket érinti, a közalkalmazottak többségének fizetése ugyanis meghaladja a garantált minimális juttatást. A kormány
tavaly decemberi adatai szerint országos szinten 1,13 millió munkavállaló
kap minimálbért, közülük 1,09 millióan dolgoznak a magánszektorban, és alig 39 ezren közalkalmazottak.
A nettóbér kiszámítására alkalmas
calculatorsalariu.ro honlap szerint az
1250 lejes bruttó minimálbér biztosításához a munkaadónak 1538 lejt kell kifizetnie a társadalombiztosítási hozzájárulással együtt. Az 1050 lejes fizetés
valós költsége 1292 lej, így a május elsejétől hatályba lépő intézkedés nyomán az alkalmazók pluszköltsége minden, minimálbért kereső munkavállaló
után körülbelül 250 lej. Az a cég egyébként, amely a teljes munkaidős, napi nyolc
órás állást betöltőknek a garantált minimális juttatásnál kevesebbet fizet, 1000től 2000 lejig terjedő bírságot kapnak
mindegyik törvénytelen egyéni munka-

egészségügyi szolgáltatást igényelnek.
A január elsejétől hatályba lépett új
adótörvénykönyv előírja, hogy a semmilyen forrásból bevételt nem szerző, nagykorú polgároknak is egészségbiztosítási hozzájárulást kell fizetniük, amely a
szerződés után.
bruttó minimálbér 5,5 százaléka – a
A tizenkilenc százalékos növelés u- közteher befizetése alól a 18 év alattitán azonban Románia továbbra is sereg- ak, a 26 évnél fiatalabb diákok és egyehajtónak számít az Európai Unióban, temi hallgatók, a várandós nők, a mozBulgária után ugyanis még mindig itt a
legkisebb a minimálbér. A kormány ugyanakkor pluszbevételre számíthat az
egészségügyi és nyugdíj-hozzájárulások,
valamint a magánszférában a jövedelemadó, illetve a közúti bírságok után
is, a büntetőpont értéke ugyanis a mini2017 előtt ne számítsanak vízummálbér 10 százaléka, így hétvégétől ez mentességre azok a román állampolis emelkedik.
gárok, akik az Amerikai Egyesült ÁlA garantált minimális juttatás növe- lamokba utaznának – mondja Hans
lésével elvileg az egészségbiztosítási
Klemm, az Egyesült Államok bukareshozzájárulás mértéke is emelkedik a
ti nagykövete, aki szerint az amerikai
jövedelemmel nem rendelkező, nagyko- választásokat követően is van esély a
rú állampolgárok, valamint a külföldön törvény módosítására.
hivatalos munkaszerződés nélkül dolgoHans Klemm Aradon kijelentette,
zó, romániai lakcímmel rendelkezők szá- hogy Románia megfelel valamennyi
mára. Ez az előírás azonban megszűn- elvárásnak, kivételt csak a visszautahet, a pénzügyminisztérium ugyanis o- sítások aránya jelent, ám az Egyesült
lyan tervezeten dolgozik, amely szerint Államok bukaresti nagykövetsége minaz érintett személyek választhatnak, hogy dent megtesz annak érdekében, hogy
havonta befizetik a hozzájárulást, vagy
azok segítségére legyen, akik Americsak akkor róják azt le, amikor állami

gássérültek, a politikai üldözöttek és az
eltartott kategóriába tartozó személyek
mentesülnek. A szabályzatot azonban
többen is bírálták, a pénzügyi tárca illetékesei pedig februárban ígéretet tettek
arra, hogy hamarosan módosítják a törvénykönyv vonatkozó cikkelyét úgy,
hogy választási lehetőséget biztosítsanak az érintett személyeknek.
(kronika.ro)

2017 előtt nincs vízum
nélkül utazás Amerikába
kába utaznának.
„Az idén semmi nem fog történni,
őszinte vagyok önökhöz. A bevándorlás kényes kérdés, az idei államelnökválasztási kampány egyik fő témája.
Nem számíthatunk arra, hogy 2017 előtt megtörténjen…” (erdely.ma)
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Hollósyról utcát, a központba pedig az
egykori Mária szobor hasonmásának
felállítását kérik a szigetiek
A Simonchicz Incze Kulturális Egyesület, valamint a máramarosszigeti Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére aláírásgyűjtés kezdődött az egykori máramarosi megyeszékhelyen. Az egyháziak és civilek
szándéka ezzel arra irányul, hogy a város főterén egészen a második világháború végéig ott álló Szűz Mária szobor hasonmás alakban visszakerüljön, ugyanakkor Hollósy Simonról, a nagybányai festőiskola megalapítójáról – aki Sziget város szülötte – utcát nevezzenek el.
Krisztofer Levente elmondta, mindenki
Hollósyról utcát, a központba pedig
az egykori Mária szobor hasonmásának felállítását kérik a szigetiek.
A kezdeményezők első lépésben legalább 1000-1000 aláírást gyűjtenek össze,
majd egy folyamodvány kíséretében a
két kérelmet a szigeti városházához nyújtják be. Reményeik szerint ehhez a kez-

deményezéshez társulni fognak más civil szervezetek és egyházak is. Célkitűzéseik közé tartozik a városi vezetés
meggyőzése arról, hogy mindez csak
kedvezhet a településnek és hírnevének.
Mint ahogyan azt a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület elnöke, Orosz

számára természetes kellene legyen, hogy
egy világhírű festőről saját szülővárosában utcát nevezzenek el. Ugyanakkor
azt is elmondta, hogy az egykori Szűz
Mária szobor újraállításával a Máriatisztelet mellett a vidéken élő népek közötti békét is szolgálni lehet, nem beszélve még a város kulturális örökségének és hagyományának ápolásáról.
Miután Ft. Reszler Mihály máramarosi római katolikus főesperes a vasárnapi misék alatt erre a szándékra felhívta a hívek figyelmét, a templom sekrestyéjében szép számmal jelentkeztek aláírásra az emberek. Az esemény egyik
érdekessége talán még az, hogy az aláírók között szép számban akadnak román
nemzetiségű városlakók is, sőt egy helyi román hírportál is elkezdte a népszerűsítést.
Az elkövetkező időszakban folytatódik az aláírásgyűjtés a helyi Római Katolikus, valamint Református Egyháznál,
a Hollósy Simon Művelődési Egyletnél
és a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület önkénteseinél. (ehirmondó.ro)

Májusfa-állítás

omladozó várát, összegyűlve, csoportokat alkotva elindulnak májusfát vágni. Ki szekérrel, ki gyalogszerrel vagy
egyéb járművel igyekezik a falunk határát több irányból körülölelő erdők felé. Általában gyertyánfa, vagy a régebbi időkben kb. 2-3 m magas kökényfa
ágakat kötöttek ki a lányok kapujára.
Ez a favágás általában az éj leple alatt
történik. Dédapáink idejében a legények
őrt álltak a felállított májusfák mellett,
mert az akkori ifjak képesek voltak leszedni az egyik kapuról a májusfát és
átkötni egy másik kapura. Nótázva haladtak végig a falun, de favágás, illetve a fa kifüggesztése közben is nótáztak.

Hajdanában a lányok egy kis furfanggal és jókedvvel fűszerezték az eseményt, a kapu sarkába vagy éppen a
puszpángfák mögé boroskancsókat, borosüvegeket rejtettek el. Ezzel azt szerették volna jelezni, hogy nagy örömmel
fogadják a májusfákat, amiket a fiúk szeretettel adtak, és a következő évben is
szívesen fogadják a lelkes legényeket a
májusfákkal.
A fiúk elcsenték a kapukat, kiskapukat, vagy éppenséggel felcserélték azokat. Az elcsent kiskapukat felvitték a
szőlőhegyre vagy a szőlőlugasok közé,
ezzel is fokozva a májusi éjszaka hangulatát.
Falunk fiataljai még manapság is teljes igyekezetükkel, erejükkel azon vannak, hogy ezeket a hagyományokat, szokásokat megőrizzék, tovább éltessék.
Remélem, hogy ez a szokás megmarad,
és tovább tudjuk adni egy újabb generációnak. (Fóris Henrietta)

Május elseje már csaknem egy évszázada a munka (korábban a munkások) nemzetközi ünnepe, napjainkban
a világ szinte minden részén elismert
ünnepnappá nyilvánították.
Május első vasárnapján (ami idén május elsejérere esik) az édesanyákat ünnepeljük. Ez az ő napjuk. Ilyenkor hálát
adunk Istennek, hogy adott nekünk édesanyát, és megemlékezünk azokról az édesanyákról, akik már eltávoztak családjuktól.
Május 1-jén nálunk, Szamosardón a
legények, hogy építsék népszokásaink

Édesanyám
Szemed fénylik, mint hajnalcsillag az égen, langy mosolyod arcomra hulló
napsugár. Te adtál életet nekem, s vezettél kézenfogva az útvesztőkben, te változtatod virágszirmokká sajgó sebeim.
Ó, Édesanyám, köszönök mindent neked, cserébe nem adhatom csak a szeretetemet, pár szál virág kíséretében mondok köszönetet, hogy fogtad s fogod
kezem. Tudom, nem mindig voltam jó és szófogadó, pedig Te mindig csak a
jót tanítottad nekem, ezért szívem sírva nevet. Hogy tudnék mindent megköszönni, meghálálni? Pár szál virággal s szeretetemmel tudok csak kamaszosan kacsintgató csínytevéseimért vezekelni.
Jóformán köszönetet sem mondtam mindenért, s ismét kérni szeretnék: maradj mindig itt, kérlek téged, légy mellettem, s mindig vigyázz rám.
És te, drága nagyi, most Te tekints rám, s fordítsd felém szíved, most neked
suttogok halkan, s feléd nyújtom ki kezemet. Nagyon sok szép percet, órát,
napot, évet köszönhetek neked, így teltek el gyorsan a gyermekévek. Te is velem voltál s fogtad kezem, őrizted minden léptem.
Köszönöm Neketek, de leginkább Istennek, hogy mellém rendelt titeket. Nélkületek bolyongva, elveszve kóborolnék a nagyvilágban, nem lenne senkim, ki
fogná kezem, szeretne, vigyázna.
Végezetül csak annyit mondhatok: szeretlek titeket. (Fóris Henrietta)

Anyák Napja
Az anyák megünneplésének a története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Az akkori tavaszi ünnepségek keretében köszöntötték az anyákat is.
Magyarországon 1925 májusának első vasárnapján ünnepelték először az édesanyákat. Hazánkban
is május első vasárnapján köszöntik
az édesanyákat.
A májusi hónap a Szűz Mária
tisztelet hava, az újjászületés, a megújulás időszaka. A régiek úgy tartották, hogy az anya minden egyes
szülés által megújul, megfiatalodik
és megszépül. Nem tudom, ha ezt a
tudomány is alátámasztja, de azt megfigyeltem, hogy a kismamák szülés után szinte ,,kivirágoznak”, kiteljesednek.
Kedves jó ismerősöm, Mihalca
Ilona, édesanyjára emlékezve, érzéseit papírra vetette, aztán egy alkalommal úgy érezte, hogy meg kell
osztania valakivel ezeket a gondolatokat. Engem tisztelt meg bizalmával, melyért nagyon hálás vagyok,
mert én is vallom és osztom ezeket
az érzéseket, és hiszem, még sokan
mások is. Gondoltam, közéteszek írásából néhány mondatot: ,,A magyar
szótár sok szép szóval rendelkezik,
melyeken keresztül ki tudjuk fejezni
érzelmeinket, bánatunkat, örömünket egyaránt. E sok szép szó között
van egy szó, melynek hallatára szívünkben megszólal egy csengettyű.
Ez a szó: édesanyám. Mikor egy anya életet ad gyermekének, egy nagyon nagy felelősséget vállal magára, ami elkíséri egy életen át. Egy édesanya sohasem fáradt, sohasem türelmetlen, a családot összefogja, ha
kell, megvigasztalja, hűségesen ápolja, gondozza. Ilyen volt az én drága
jó édesanyám”.
Mit is tehetnék még hozzá? Talán
annyit, hogy nőként az anyaság a
legfőbb hivatás, mely Istentől kapott
áldás, és úgy kell megélni, hogy családodnak, környezetednek hasznára
légy, mert az anya, a feleség a család lelke, s mindezért a legnagyobb
tisztelet illeti.
Befejezésül II. János Pál pápa
,,Levél a nőkhöz” című írásából idézek néhány sort: ,,Hála neked nő,
aki édesanya vagy, aki egyedülállóan, örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára, aki a világra jövő gyermek
számára Isten mosolyává leszel, aki
első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahova mindig visszatérhet”. (Lázár A.)

A nagybányai művésztelep
rehabilitációja - buldózerrel!
Mi tagadás, a 2015-ös esztendőben
elkezdett javítási, azaz inkább átépítési
munkálatok gőzerővel, megállás nélkül
folynak a nagybányai művésztelepen.
Pláne most, 2016-ban, a tavasz beállta
óta! Nincs megállás, nagyon úgy tűnik,
a művésztelep általuk ,,rehabilitációsnak”
mondott munkálatait a tervezett 30 (harminc) hónap alatt valóban véghez akarják vinni, be akarják fejezni...
Aztán, hogy milyen áron, arról talán
jobb volna nem írni, nem beszélni! Sokan ugyanis - pláne akik még mindig a
szívükön viselik a nagybányai művésztelep sorsát -, amint mondják, arra jártukban még a fejüket is elfordítják, mert
az ottani szörnyű látványt, az esztelen
és indokolatlan rontást, bontást nehezen
bírják elviselni. Nem meglepő, mert az
eredeti híresztelésekkel, azaz inkább a
vállalásokkal ellentétben nem ,,rehabilitációs”, azaz nem javítási, de még nem
is csak átépítési, hanem bontási, rombolási munkálatok folynak a telepen, méghozzá buldózerrel kísérve! Úgyannyira, hogy a művésztelep hajdani bejáratánál lévő 17-es számú műteremépület
például, melyet 1990-ben építettek 10 000
(tízezer) koronás költséggel, már nem is
létezik! Persze, előbb csak a tetőszerkezetét bontották le a mennyezetével együtt, és mellé építettek, toldottak egy
újat, modernet, azt a látszatot keltvén ezzel, hogy ha nem is egészen, de legalább
emlékül, hírmondónak a régi épületből
is meghagynak valamit! Sajnos, azonban ez csak egy hiú remény volt és hiú
ábránd maradt. Mert amikor a régi épület mellett az új (nagy)részben felépült,
a régi épületet teljesen lebontották! Méghozzá szívtelen, barbár módon! Amikor
ugyanis a bontást végző munkások már
szügyig, akarom mondani, kötésig jártak az általuk lebontott, lerontott épület
törmelékeiben, a még vádlóan az égnek
meredő téglafalaknak buldózerrel mentek neki! Ledózerolták és a földdel tették egyenlővé, mintha soha nem is létezett volna, nem törődvén azzal, hogy
több mint egy évszázadon keresztül művészi munka folyt ebben az épületben.
És nem is akárkik, hanem neves művészek által! Elsőkként, az 1990-as években Réti István és Iványi Grünwald Béla kapta bérbe hosszú évekig. Aztán jóval később, az 1950-es években Csikós
Antónia, Makkai Piroska és még sokan
mások dolgoztak ott szinte napjainkig.
Sajnos nincs megállás, nagyon úgy
tűnik, hogy az 1911-ben felépült 19-es
számú műteremépület is - melyben annak idején elsők között Börtsök Samu,
Komoróczy Iván, Ferenczy Valér, Ziffer
Sándor, Thorma János és még sokan má-

sok alkottak szinte napjainkig - ugyanerre a sorsra fog jutni. Már ez is szinte
teljesen le van rombolva tetőstől, emeletestől a mennyezetével együtt, csak a
földszinti műteremlakások csupasz téglafalai kiáltoznak, meredeznek még az
Ég felé vádlóan e szörnyű, barbár tettek láttán!
Aztán, hogy ezek is eltűnnek-e végleg, vagy építenek föléje, toldanak még
melléje valami újat, modernet, azt egyelőre csak a Mindenható és esetleg az
építészek tudnák megmondani...
Csakhogy a telepre rajtuk kívül már
senkinek sem szabad sem belépni, sem
a dolgok állása felől kérdezni, érdeklődni! Aki mégis megpróbálkozik ezzel mint jómagam -, azt szabályosan kergetik kifelé, méghozzá eléggé durva és
parancsoló hangon! Pedig jól tudom hiszen húsz évet dolgoztam ott -, a művésztelep sohasem volt egy zárt terület
- pláne nem egy zárt és őrzött katonai
intézmény -, nyugodtan bemehetett oda
bárki, szemlélődhetett, nézelődhetett, sőt,
mi több, szóba is elegyedhetett az ott
alkotó művészekkel...
Folytatva a sort, a telep 21-es számú
épületét, amelyik szintén 1911-ben épült,
félig-meddig már le is bontották. Mondhatni, ennek rontottak neki mindjárt az
elején! Nyilván, hiszen ez volt a nagybányai művésztelep fő szimbóluma, magyar jellegének és magyar szellemiségének fő hordozója! Tehát ennek magyar
jellegét akarták elsősorban eltüntetni.
Mégpedig úgy, hogy a jelenlegi bejárat,
azaz a Victoriei út felőli részén lebontották az első két műterem, és a hatalmas, felső megvilágítású kiállítóterem
tetőszerkezetét, az üveg mennyezettel
együtt. Úgyannyira, hogy az impozáns
műemléképület ezen részén csak a csupasz téglafalak maradtak.
A mellette és előtte mélyen a földbe
ásott, mellé toldott masszív vasbeton talapzatból és a már magasan tornyosuló,
égnek meredő állványokból megítélve
- sajnos, de való - ebből a műemléképületből egy hatalmas, de egészen másmilyen, más jellegű, más stílusú épületet
akarnak kreálni. Ami, ha megvalósul,
lehet akár szép is, hiszen építészek tervezték, én ezt előre nem is vitatom, de
mégis fog belőle valami hiányozni, ami a régiben megvolt: a magyar jelleg.
Mert - amint az az Internetre is feltett
látványtervekből is kitűnik -, ennek a
fő műemléképületnek is csak a jelenleg
a telep hátsó részén lévő homlokzata fog
megmaradni. De még az is csak részben, erős belenyúlásokkal, lényeges változtatásokkal tarkítva.
Érdekes, de egyáltalán nem megle-

A buldózer helyén nemrég még a 17-es számú műteremépület állt.

A nagybányai művésztelep 21-es számú fő műemléképülete a
kiállítóteremmel és műtermekkel, mellékhelyiségekkel.
(Fotó: Centrul Artistic Baia Mare, Anuala artelor)
pő módon, a kommunisták által 1972ben felépített két tömbházszerű műteremépületet már szinte teljesen, mondhatni szépen rendbetették! Pedig azok
sem voltak jobb állapotban.
Szerintem ezt kellett volna tenni a
többi, még 1900-ban és 1911-ben felépített épületekkel is, hogy azok is megmaradjanak változatlanul az utókornak.
Persze - jön a kérdés csak úgy magától -, mire fel, miért történik mindez
ezen utóbbi, régi épületekkel? Mert ha
- mondjuk - el is hanyagolták egyesek
az évtizedek folyamán ezen épületek karbantartását - ez ugyan tény és való -, és
most, úgymond ennek ürügyén avatkozik be a hatalom a telep életébe, de ez
még egyáltalán nem jogosíthatná fel a
telep régi épületeinek a szinte teljes lebontására! Ilyen ugyanis csak a KözelKeleten történik! Nem csak a bűnöst büntetik, hanem még a rokona rokonának a
házát is ledózerolják!
Tagadhatatlan, ez is egyfajta jól kitervelt honfoglalás. Nem az a bizonyos
vallási alapon történő és jól bevált hagy-

makupolás honfoglalás, hanem művészi
alapon történő terjeszkedés, művészi alapon történő honfoglalás. Először ,,csak”
kisajátítják és elbitorolják neves elődeinket és az általuk létrehozott művészi - és
másmilyen - értékeinket intézményestől, mindenestől, aztán átalakítják, vagy
teljesen megsemmisítik, ledózerolják azokat, és másokat építenek a helyükbe...
Erre fel kérdezem én álnaív módon:
mit vétettek ezek a több, mint egy évszázados épületeink, hogy erre a sorsra
jutottak?!
Nos, valójában semmit az ég adta
világon! Vétkük csupán az - legalábbis
egyeseknek -, hogy magyar hagyományokat őriznek, magyar szellemiséget
hordoznak. És ez - sajnos, de való -, még
most, a XXI. században is nagy bűn egyesek szemében...
Kása Dávid
Ui. A nagybányai művésztelep jelenlegi állapotáról írt állításaimat az általam készített fényképfelvételekkel is
igazolni tudom.

Péter Károly jegyzete:

A nagy kaszások
Ne gondoljon senki rosszra. Nem arról a nagy kaszásról lesz itt szó, aki
mindannyiunkat vár az út végén. Nem, nem arról a feketébe öltözött, köpenyes,
csuklyás alakról mesélek majd itt, akitől mindannyian félünk…
Ezek – mert többen vannak – csak kétszer, legfeljebb háromszor jelennek
meg egy évben, s azzal kezdik az utolsó ítélet végrehajtását, hogy korán reggel letelepednek a fűre, s elkezdik berregtetni büdös, benzinszagú kaszáikat.
Még a csecsemők és a nyugdíjasok is kiugranak az ágyból a nagy zajra, hogy
aztán nyugodtan visszafeküdjenek, miután meggyőződnek arról, hogy még nincs
itt az út vége, akarom mondani a világvége.
Miután pihennek a kaszások egy-két órát, nekimennek – szó szerint és képletesen is – fűnek, fának. Ezen nem csodálkozom. Én sem mernék nekilátni ekkora pusztításnak színjózanul. De azon már csodálkozom, hogy bizony nagyon
hasonlítanak Kézikaszás nagytestvérükre: senkit és semmit nem kímélnek. Hiába magyarázom nekik, hogy ezek a kicsi kék virágok, nefelejcsek édesanyám
emlékét őrzik. A szomszéd hiába győzködi őket, hogy az a bizonyos sövény éppen most akar virágozni, mert hát „A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne
nyíljék, ha jön a szép kikelet;” Megtiltani nem, de megölni a benne lakozó akaratot, azt lehet, ugye?
A facsemetéket sem kímélik. A damilos vágófejjel üzemelő kaszáiknak Nagybányán eddig erdőnyi facsemete esett áldozatul; a késsel vagy fűrésztárcsával
rendelkezőek már talán kíméletesebbek. Ami siralmas, az az, hogy ezeket a fácskákat a lakosok ültették. Minden egyes csemetének volt gazdája, leginkább idős, nyugdíjas emberek, az unokák pedig előszeretettel locsolták azokat. De
ha a nagy kaszások kérgüktől egyszer megfosztották, akkor nem volt mentség,
meg kellett halniuk.
Remélem, hogy jegyzetem tartalma eljut a polgármester-jelöltek fülébe is.
Arra kérem a leendő polgármestert, hogy tiltsa meg a NAGY KASZÁSOK jelenlétét a kiskertekben, amelyeket jól láthatóan a lakosok nagy szeretettel gondoznak. Foglalkozzanak ők csakis az elhanyagolt közterületekkel, de csak hozzáértően, nem vandálok módjára, mint eddig.

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.

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!

Teleki Magyar Ház: folytatódik a téglajegyek árusítása!

SELFISH MURPHY koncert

Folyamatban a faragott
kapu felújítása
A következő lépés: az udvari homlokzat

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 !

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. augusztus 22-28.

KEMENCEÉPÍTŐ
TÁBOR
Kovács Gábor hidegkúti
(Magyarország)
kemenceépítő mester
vezetésével!
(néptánctáborunkkal
egyidőben / párhuzamosan)
Részletek, információk
a Teleki Magyar Házban.
Helyek korlátozott számban
(kb. 10 fő)!

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!

rosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű), Teleki Kálmán, Gernyeszeg – 50
lej (bronz), Sebestyén Botond, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű),
Csiki Gábor Zoltán, Marosvásárhely
– 10 lej (egyszerű), Siroki Judit, Marosvásárhely – 10 lej (egyszerű), Csáki Jolán, Marosvásárhely – 20 lej (egyszerű), Gyarmathy Gábor és családja,
Nagybánya – 500 lej (5 db. ezüst),
Pünkösti Csongor, Nagybánya – 50
lej (bronz).

KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elmúlt hetekben-napokban is téglajegyek vásárlásával segítettek:
Varga Tünde, Nagybánya – 100
euró (1-1 db. bronz, ezüst és arany),
Balla Roberta, Felsőbánya – 10 lej
(egyszerű/póló ráadás), Balogh Erika, Nagybánya – 10 lej (egyszerű).
Jurasics Klára, Nagybánya – 100 lej
(ezüst), Makaricz Katalin, Nagybánya
– 50 lej (bronz), Nagybánya Képzőművészeti és Kulturális Egyesület –
600 lej (könyvbemutató bevétele), Balogh Andrea, Nagybánya – 20 lej (2
db. egyszerű), Rácz Katalin, Marosvásárhely – 20 lej (2 db. egyszerű),
Ferencz Gizella, Marosvásárhely – 20
lej (2 db. egyszerű), Máthé Márta, Ma-

A téglajegyek árusítása, az adománygyűjtés 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)

Negyven feletti a világ
három legszebb nője
A People magazin idén is megszavaztatta, hogy melyik hírességet tart-

ják a legszebbnek: az első helyre a 47
éves Jennifer Aniston színésznő került,
aki 2004-ben már szerepelt egyszer a

toplista élén. A teljes lista megnézhető
a magazin honlapján, a második helye-

zett a 40 éves Reese Witherspoon, míg szült vécéjét fogja felváltani és a látoa harmadik 43 éves Sofía Vergara lett. gatók nyugodt szívvel használhatják
(transindex)
majd a műalkotássá nyilvánított használati tárgyat - írta az artnet.com hírKizárták Romániát
portál. A Guggenheim közleménye szerint America című alkotásával Cattelan
az Eurovíziós
a “műtárgypiac túlcsordultságára” reaDalfesztiválból
gál - nem mellesleg ő az egyik olyan
ma élő művész, akinek munkái csillagászati árakon kelnek el -, és műve
egyfajta szellemes fricska a társadalom
azon egy százalékának, akik megengedhetnek maguknak ilyesfajta csecsebecséket. “Nem az én tisztem megmondani az embereknek, hogy milyen
jelentést hordoz egy műalkotás, de azt
hiszem, hogy ebben a műben meg fogják találni az üzenetet” - mondta a műTörölte tagjai közül a román köz- vész a New York Times című lapnak.
szolgálati tévét (TVR) az Európai A május 4-től látható és használható
Műsorsugárzók Uniója (EBU), ennek America a művész első jelentős munpedig egyik következménye az, hogy kája a Guggenheimben megrendezett
Románia nem vehet részt az Euroví- 2012-es retrospektív kiállítása óta. Egy
ziós Dalfesztiválon - közölte honlapján évvel korábban, 2011-ben Cattelan beaz EBU. A “szakítás” oka az, hogy a jelentette, hogy visszavonul a művészTVR 2007 óta adósságokat halmozott
fel, összesen 16 millió svájci frankot,
amelyet többszöri felszólítás és határidő-kitolás után sem fizettek ki. A tagság elvesztésének további következménye, hogy a TVR nem közvetíthet
bizonyos sporteseményeket. Az EBU
vezetője, Ingrid Deltenre sajnálatosnak nevezte, hogy meg kellett tenniük
ezt a lépést, és csalódását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a román kormány az EBU egyetlen megoldási kí- világtól, ám ez korántsem jelenti, hogy
sérletére sem reagált. Az EBU a román munka nélkül töltötte volna az elmúlt
államot tekinti kötelesnek a TVR által éveket. Pierpaolo Ferrarival közösen
felhalmozott adósság törlesztésére. készítik a Toiletpaper című művészeti
(transindex)
magazint, 2014-ben dokumentumfilforgatott magáról, jelenleg pedig a
Színarany vécécsészét met
New York-i Frieze kortárs művészeti
vásárra készül. (mti)
állítanak ki

New Yorkban,
használni is lehet majd
Maurizio Cattelan olasz művész tizennyolc karátos aranyból készített vécécsészéjével gazdagodik a New York-i
Guggenheim Múzeum. A szobor, amely
Marcel Duchamp 1917-es Szökőkútját
idézi, a múzeum egyik mellékhelyiségének hagyományos, porcelánból ké-

Csakis önzetlenül
VÍZSZINTES: 1. “Aki nem adja
önmagát, azaz nem hoz létre áldozatot, az nem tud adni másoknak
semmit, ...” (James Baldwin). 13.
Délben indul! 14. Abba a másik
irányba. 15. Ennyit akar a szarka. 16.
Japán tornász volt. 18. Sine ... et studio; pártatlanul (lat.). 19. Rakodni
kezd! 21. D. J. ...; svájci énekes. 22. ...
In Hungary; magyar termék. 24. Tok.
26. Törött bot! 27. De ... fatali (Kadosa
Pál). 29. Duzzad. 30. Kén és lantán vj.
31. Színültig. 32. Bűnhődik. 33. Más
szóval. 34. A cipész munkaeszköze.
35. Hiszen (nép.). 37. Lekvár. 38. Német névelő. 39. ... Croce; firenzei dóm.
41. Kettőzve: afrikai fadob. 43. Eme
párja. 45. Halad. 48. Farmermárka. 50.
Ekkor indul! 52. Egyetemes érvényű
törvényszerűség. 54. Maros-partok!
55. Házat emel. 57. Kéznél levő hosszmérték. 59. Spanyol női név. 61. Becézett Patrícia. 62. Opole folyója. 63. Itt
lenn (nép.). 64. A szélein takar! 65.
Gátba ütköző. 66. Kidolgozott kéz jelzője. 67. Holland sajtváros. 69. Libabeszéd. 70. ENSZ-szerv. 71. Költői

szív. 73. Táncol a zászló! 75. Egykori
iskolatípus. 78. Oersted (röv.).
FÜGGŐLEGES: 1. Szerválás. 2.
Vegyi elem. 3. Két tonna! 4. Erre a
helyre, nyomatékosan. 5. Tenger, olasz
földrajzi nevekben. 6. Horvát és osztrák gkj. 7. Porszemek! 8. Spanyol
nagyváros. 9. Két belső! 10. Egri várvédő (István). 11. Morskie ...; lengyel
tengerszem. 12. A lószerszám része.
17. Összerogy. 20. Kazah tó. 23. ... del
Maestre; spanyol város. 24. Ázsiai
vadló. 25. Némán átad! 28. Mivel. 29.
Darabolni kezd! 30. A lélek tükre. 32.
Ráskai ...; kódexmásoló apáca volt. 33.
Air India (röv.). 36. Zalai focicsapat
(röv.). 38. Egy őszinte ... (Fonográf).
40. Vél, gondol (nép.). 42. Angol költő (George). 44. Sporttrikó. 46. A magasba lendít. 47. A gondolat befejező
része.49. Bevető! 51. Bot. 53. Lásd!
(lat.). 56. Bocsánatkérő szó. 57. Dózis.
58. Francia részvénytársaság (röv.).
60. Loch ...; skót tó. 62. Indíték. 63.
Hivatali munkahely. 65. Omnia vincit
...; A szerelem mindent legyőz. 66. Veterán spanyol labdarúgó. 68. ... Novák;
festő (Vilmos). 70. Fehérnemű. 72.
Állatkert. 74. Kissé ugrál! 76. Kakaószemek! 77. Jószívűsködik.
Szerkesztette: Csatlós János

Ezek a legrosszabb
szakmák 2016-ban.
Mi megszívtuk
Megérkezett a legújabb kutatás,
amely szerint jelenleg a legrosszabb
újságíróként dolgozni - írja a hvg.hu. A
CareerCast idei felmérésében, a munkakörülményeket, a munkaórákat, a
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Drónpincéreket alkalmazó pop-up
kávézót nyitották meg a hét végén az
Eindhoveni Műszaki Egyetem diákjai.
A projektben részt vevő 20 diák kilenc
hónapon át dolgozott a drón megtervezésén és megépítésén, hogy megmutassa, milyen fontos része lehet a modernkori mindennapoknak egy ilyen
apró, beltéri szerkezet. A Blue Jay-re,
vagyis kék szajkóra keresztelt drón
úgy fest, mint egy fehér színű repülő
csészealj hatalmas világító szemekkel.
A szerkezet odarepül az asztalhoz és
felveszi a rendelést a vendégtől, aki az
étlapra mutatva jelzi, hogy mit szeretne fogyasztani, majd egy másik drón
kihozza a kért innivalót. A szenzoroknak és a hosszú életű elemeknek köszönhetően a Blue Jay könnyedén elnavigál az emberekkel teli beltéri környezetben, szemben más drónokkal,
amelyek GPS-rendszerre épülnek. A
projekt az egyetem támogatásával valósult meg és minden egyes drón megépítése nagyjából 2000 euróba került.
(888hu/m1)
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Megnyílt a világ első
drónpincéres kávéháza
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munkakörnyezetet, a bérezést, az előrelépési lehetőségeket, és a foglalkozással járó stresszt vizsgálták. Ezek
alapján készült el a lista összesen 200
foglalkozással. A lista első tíz helyezettje így néz ki 2016-ban: 1. Újságíró;
2. Favágó; 3. Műsorvezető; 4. DJ; 5.
Sorkatona; 6. Permetező; 7. Kisbolti
eladó; 8. Reklámügynökségi értékesítő; 9. Taxisofőr; 10. Tűzoltó (hvg.hu)
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- Na, mi volt az érettségin?
- kérdezi a fiát a bűnöző.
- Ne izgulj, másfél órán át
faggattak, de az égvilágon semmit nem tudtak kiszedni belőlem!
***
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
- Anya azt mondta, hogy ha
rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.
***
- Tudod, ha valami gondom
van, dalra fakadok. Aztán rájövök, hogy a hangom sokkal
tragikusabb, mint a problémám.

***
Két szőke nő beszélget az
előző napi áramszünetről:
- Képzeld, három órát álltam
a liftben az áramszünet miatt.
- Az semmi, én négy órát
álltam a mozgólépcsőn!
***
A luxushajó kapitánya bejelenti az utasoknak:
- Hölgyeim és uraim, be szeretnék jelenteni valamit önöknek. Van egy jó és egy rossz
hírem. A jó az, hogy a jövőben
11 Oscar-díjat fogunk nyerni...
***

- Ki az abszolút paraszt?
- ???
- Aki csak vízummal jöhet
ki a disznóólból!
***
A skót egy ördögöt talál a
szobájában. Ráripakodik:
- Te meg hogy kerültél ide?
- A kéményen keresztül jöttem.
A házigazda nyúl a telefon
után, ám az ördög visszafogja
a kezét.
- Könyörgök, ne telefonálj
a papnak!
- Ki gondolt a papra? A kéményseprőt hívom, hogy lemondjam a holnapi kéménytisztítást!
***
Pistike keservesen sír a pöcegödör szélén. Oda lép hozzá
a rendőr:
- Miért sírsz, kisfiú?
- Mert az anyám beleesett
a pöcegödörbe, és elmerült.
A rendőr fejest ugrik a fekáliába, percekig csak úszik benne, számtalanszor újra lemerül,
majd feladja.
- Sajnálom, nem találom az
anyád.
- Mindegy, akkor beledobom a csavart is…
***
- Apa, mi az, hogy férfi?
- Az egy olyan ember, aki
erős, mindent kibír a családjáért, oltalmazza tagjait, gondoskodik róluk, szereti őket…
- Apa, és is olyan férfi szeretnék lenni, mint anya.
***

Dr. Bubó 11 örök érvényű igazmondása…
- Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb
majd csak beszerzi.
- Tartsd szem előtt: az erős szervezet még az egészséget
is képes legyőzni!
- Jó, ha minél többen kapják meg a bajt, mert annál nagyobb lehet a gyógyultak száma.
- Az elmegyógyász csak akkor tévedhet nagyot, ha nem
állapít meg semmit.
- Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg
kihűljön!
- A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni.
- Ne terjessz el egy ragályt csak azért, hogy legyen mit
megfékezned!
- Egy rövidlátó politikus mindig győz az ellenfelén, ha az
vak.
- Ha az amputálást akarod gyakorolni, próbálkozz a százlábúval!
- Némely betegség akkor gyógyítható a legjobban, ha távol tartod az orvost.
- Sok esetben már az is számottevő eredmény, ha az orvos életben marad!

A cég igazgatója behívja az
újonnan felvett munkatársat:
- Már megbocsásson, de ön
az önéletrajzában azt állította,
hogy öt év szakmai gyakorlata
van, viszont most a tudomásomra jutott, hogy ez az első munkahelye!
- Elnézést, főnök, de az álláshirdetésben azt írták, jó képzelőerővel rendelkező alkalmazottat keresnek…
***
Kovács úr kórházba kerül.
A munkatársak meglátogatják,
és kérdezik tőle:
- Mi történt veled?
- Jaj, ne is kérdezzétek! A
feleségemnek most volt a 31.
születésnapja, és megígértem
neki, hogy kap 31 szál rózsát,
minden évre egyet.
- És?
- Megrendeltem a sarki virágostól, tudjátok, mindig nála
veszek virágot. Mivel ilyen jó
ügyfél vagyok, az a marha ingyen
hozzárakott még 12 szálat...

A férfi földrajza
- A férfi 15 és 20 éves kora között olyan, mint Kína: potenciálja óriási, jövője beláthatatlan, és senki sem veszi komolyan.
- 20 és 25 között a férfi a XVIII. századi Franciaország
szakasztott mása: forradalmár, lelkes, élvhajhász.
- 25 és 30 között a férfi olyan, mint Oroszország. Hatalmasnak képzeli magát, de még mindig a pia és a nők irányítják.
- 30 és 35 között a férfi olyan, mint Olaszország. Csábító,
izgató, derűs és szereti a gyerekeket.
- 35 és 40 között a férfi olyan, mint Brazília: egyre több
éhes szájat tart el és már csak a foci érdekli.
- 40 és 50 között a férfiban Németországot láthatjuk. Hatalmasra nőtt, van pénze, de halálosan unalmas és egyre többször csődöt mond.
- 50 és 60 között a férfi olyan, mint a Vatikán: már csak
az Úrban bízik, mert csak ő segíthet az ágyban.
- 60 felett a férfi olyan, mint Kelet-Európa. Egyfolytában
az elmúlt 40 éven gondolkozik, hogy hol szúrta el az életét.
***
Négy férfi beszélget:
- Én a feleségemet havonta
egyszer teszem a magamévá mondja az első.
- Én havonta kétszer - így
a második.
- Én hetente egyszer - mondja a harmadik.
- Én hetente háromszor is.
- mondja büszkén a negyedik.
- De hiszen neked nincs is
feleséged! - mondja neki értetlenül az első.
- Ja, nem a tiedről volt szó?
***
- Nagymama, ülhetek az öledbe?
- Persze, de van még hely
itt mellettem a padon, miért nem
ülsz oda?
- Mert kiírták, hogy a pad
frissen mázolva.

***
A beteg a gyógyszertárban
várakozik a gyógyszerére. Egyszer csak hatalmas robbanás hallatszik, majd előjön a patikus
robbanásnyomokkal a ruháján:
- Elnézést, uram, de menjen vissza a doktor úrhoz, kérje el ismét a receptet, de ezúttal nyomtatott betűkkel írva!
***
Nagyapó meséli kíváncsi unokájának:
- Jó emésztéshez sört, étvágytalanság esetén fehérbort,
alacsony vérnyomásra vörösbort iszom. Ha magas a vérnyomásom, konyakozok, és ha
meg vagyok hűlve, pálinkázok.
- És mikor iszol vizet, nagypapa?
- No, olyan betegségem még
sosem volt!
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Ízületi fájdalmak okai
és kezelése
A mozgásszervi panaszokkal orvoshoz fordulók esetében nem
kizárólag az ízület megbetegedéséről lehet szó. Más helyről is kiindulhat a fájdalom, ezért egyéb okokat is mindig szem előtt kell
tartani.
Szorosan az ízületet érintő
betegségek, leegyszerűsítve
két nagy csoportra oszthatóak. A gyulladásos, valamint a kopásos (vagy más
néven degeneratív) ízületi
megbetegedések. Nagyon fontos elkülöníteni a két csoportot, hiszen a kezelési terv is
egészen más.

Kopásos ízületi megbetegedés (arthrosis,
osteoarthritis)
Az ízületi porc károsodásával jellemezhető betegség,
melynek során a különböző
leépülési folyamatok kerülnek előtérbe. Jelentőségét az hangsúlyozza, hogy a
leggyakoribb mozgásszervi megbetegedés 50 éves kor felett.
A porcszövet két fő részből áll. Van egy rugalmas sejt közötti állomány, mely
döntően kollagénrostokból és proteoglikán molekulákból tevődik össze. Ebben
a mátrixban találhatóak elszórtan kisebb csoportokban a porcsejtek.
Vannak bizonyos hormonok és növekedési faktorok, melyek a porcképződést
segítik elő, ilyen pl. a növekedési hormon, vagy az inzulinszerű növekedési
Az első és legfontosabb tünet a fájdalom. Az ízület reggelente merevebb, ez a
faktor.
A mérleg másik serpenyőjében a porcot lebontó enzimek találhatóak (pl. merevség kb. fél óra hosszat tart, majd bemozgatásra a fájdalom csökken.
Ha nagyobb fizikai terhelés éri az ízületet, akkor ismét fokozódik a fájdalom
mátrix metalloproteinázok). Ha a mérleg egyensúlya elbillen a leépülés
intenzitása, majd pihenésre alábbhagy. A fájdalom miatt megváltozik az ízület
irányába, akkor kezdődik meg a porc kopása.
terhelése is; ilyenkor önkéntelenül is kíméljük az adott ízületet, ugyanakkor egy
Mi boríthatja fel az egyensúlyt?
másikat jobban terhelünk.
Az ún. primer vagy elsődleges arthrosisok esetében az ok nem ismert. ValóA fájdalom mellett a másik legfontosabb tünet a mozgáskorlátozottság, melyszínűleg elsődlegesen öröklött faktorok, vagy egyéb genetikai eltérések állnak a hez nemcsak az ízfelszínek kopása, hanem a környező szalagok zsugorodása,
háttérben. Ide tartozik a kéz kisízületeken, az utolsó ujjperceken jelentkező kis izmok erejének csökkenése is hozzájárul. Az orvosi vizsgálat során jellegzetes
csomócskák megjelenése, a heberden arthrosis.
az ízületek nyomásérzékenysége, valamint mozgatáskor finom ropogás, vagy
A másodlagos ízületi kopás esetén megnevezhető a konkrét kiváltó ok. Ilyen dörzszörej hallható.
a sérüléseket, vagy fejlődési rendellenességek követő arthrosis. Ezekben az eseHogyan kezeljük az ízületi kopást?
tekben ugyanis a terhelési viszonyok megváltoznak a normálishoz képest, és a
Fontos a rizikótényezők megszüntetése. Ezek közül egyik legfontosabb az elfokozott terhelésnek kitett helyeken beindul a porcbontás. Ide sorolható még a
gyulladásos ízületi betegség (pl. köszvény, rheumatoid arthritis) talaján kialaku- hízás és a mozgásszegény életmód. A rendszeresen végzett testmozgás - mely
ló kopás is, mert a gyulladásos fehérjék beindítják a porcbontó enzimek műkö- kiegészülhet fizioterápiás kezeléssel - javítja az ízület keringését, növeli az
izomerőt.
dését.
A gyógyszeres kezelés első lépcsője az enyhébb fájdalomcsillapító készítméJól ismert az a tény, hogy foglalkozási ártalomként is jelentkezhet arthrosis.
Például írnokok esetében a kéz kisízületek, vagy élsportolók, gátfutók, illetve nyek alkalmazása. Ha ez nem elég hatékony, illetve gyulladásos jelek is vannak
versenytáncosok körében, a térd- és csípőízület kopása hamarabb bekövetkezik az ízületben, akkor szóba jöhetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők is.
Nagyon makacs esetekben, az ízületbe adott szteroid injekció csökkentheti a
a fokozott igénybevételnek megfelelően.
gyulladást. Helyileg alkalmazott kenőcsök, tapaszok is jó kiegészítői a kezelésnek. Ritkábban szükség lehet erősebb hatású fájdalomcsillapító gyógyszerekre,
ún. kábító fájdalomcsillapítókra is.
Az utóbbi években előtérbe került a porcvédő szerek alkalmazása. Ezek a készítmények a porc felépítésében résztvevő glukózaminokat, kondroitin szulfátot, hialuronsavat tartalmaznak. Amellett, hogy segítik a porc újdonképződését,
bizonyított a gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásuk egyaránt.
Amennyiben a fenti terápiák mellett sem csillapodik a fájdalom, illetve súlyos mozgáskorlátozottság, vagy ízületi instabilitás alakul ki, akkor ortopédsebészeti műtétre is sor kerülhet. Az arthroscopia során eltávolítják a károsodott
Tartalmából:
porcfelszínt, és bizonyos esetekben van lehetőség akár porchengerek átültetésé– Az EKE napján saját várában ünre is. Ha nagy kiterjedésű a károsodás, akkor pedig protézis beültetése válhat
nepli 125. születésnapját az Erdélyi
szükségessé. (folytatjuk)
Kárpát-Egyesület
Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus szakorvos (WEBBeteg.hu)
– EKE-napi pályázat – Mintha
csak álmodtam volna
– Erőss Zsolt Teljesítménytúra
harmadszorra
– Tábori tudnivalók – XXV. EKE
Hozzávalók: 10 dkg vaj; 15 dkg liszt; 1 csipet só; 4
Vándortábor, Borszék, 2016. július db tojás; 10 dkg reszelt parmezán; 2 db tojássárgája; 1
26–31.
ek olaj.
– Korondfürdő – Unikumfürdő
Elkészítés: Felforralunk 2,5 dl vizet a vajjal és a só– Etnográfus-turista a korai EKE-ben – Emlékezés dr. Herrmann Antalra, val. A lisztet beleöntjük, és fakanállal kevergetve mehalálának 90. évfordulóján
legítjük. Ha a massza elválik az edény falától, vissza– Gemenele (Iker) Tudományos Rezervátum
vesszük a lángot. Pár percig még erőteljes mozdulatokkal kevergetjük, vigyáz– Újra itt a tavasz, gombássz velünk!
va, hogy le ne égjen. Levesszük a tűzről, és egy tálba átöntjük. Egyenként bele– A „kanyonos” és Szamothraki
keverjük a tojásokat, és hozzáadjuk a sajt 3/4-ét is. A masszát habzsákba töltjük,
– Újra a zöld csúcson – Grossglockner
és kiolajozott tepsibe kis gombócokat nyomkodunk belőle. A felvert tojássárgáAz Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás, jákkal megkenjük őket, a maradék sajttal megszórjuk, és a 170 fokos sütőben kb.
honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az 20 percig sütjük.
Tanács: A tojásokat gyorsan keverjük a masszába, mert melegen könnyebb
EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a
eldolgozni őket. Ha nincs habzsákunk, kiskanállal is adagolhatjuk a tésztát.
nagybányai Demokrácia Központban!
(mindmegette)

Megjelent
az Erdélyi Gyopár
idei második
lapszáma

Sajtos fánkocska

HETIRENDEN

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 értõ személyt keresek egy 77 éves beteg férfi mellé, napi
4-5 órára. Telefon 0362-803 251; 0773-790
463
JÓKÍVÁNSÁG

A felsőbányai
KOVÁCS MIHÁLYT
80 éves születésnapján
köszönti felesége, lánya, fia, menye,
veje, unokái, dédunokája és kívánnak
neki sok egészséget, szerető családja
körében eltöltendő hosszú éveket!
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
drága nővérünk
ZENKNER
született BARCSY ERZSÉBET
(Zsizsi)
életének 79. évében, 2016. április
28-án hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait április 20-án
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a virághegyi református temetőbe.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család.
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól és
nagymamától
ZENKNER
született BARCSY ERZSÉBET-től
(Zsizsi)
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. Gyászoló lánya, veje és unokája

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. május 12.
0747017580 – Csoma Bea

2016. április 29.

Használtruha
üzletbe

ELADÓNŐT
keresünk.
Érdeklődni a

0748-228-as
telefonszámon lehet

8.00-18.00 óra
között, vagy az

info@secondtex.ro
emailcímen.
MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, három éve annak a szomorú napnak, amikor a drága édesanya
és feleség
INCZE ÁRPÁDNÉ
Született Fuchs Mária
örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes.
Emlékét kegyelettel őrzi leánya Ildikó és férje Árpád.

IF IOSIP
ANGELA

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

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Kossuth Kiadó:

FERENCZY
KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal
Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható
a Teleki Magyar Házban!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár
KEDDEN
és
CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki
Magyar 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
a szokott órarend szerint, 16.30 és
17.45 órától a Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt. Legközelebb
május 2-án! Szeretettel várunk!

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Legközelebb ÁPRILIS 4-ÉN, hétfőn délután is szeretettel várunk
Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

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
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 –

2016. április 29.

SPORT

Apollón kegyes volt:
fellobbant az olimpiai láng
„Apollón, a Nap és a fény istene, küldd sugaraidat és gyújtsd meg
a fáklyát a vendégszerető városnak, Riónak” – ezen szavak kíséretében gyújtotta meg a „papnő”, Katerina Lehu színésznő csütörtök délben az idei nyári olimpia lángját Héra istennő 2600 éves temploma előtt, hogy utána átadja a fáklyát a váltófutás első tagjának, Elefteriosz Petruniasz görög tornásznak.
A görögországi Olümpiában tartott
ceremónián a hagyományoknak megfelelően korhű, ókori jelmezbe öltözve, a
Nap sugaraival, fém parabolatükör segítségével lobbantotta fel az ötkarikás
játékok szimbólumát. A láng azt a legendát testesíti meg, amely szerint Prométheusz ellopta a tüzet Zeusztól az emberek számára.
A fáklyaváltó viszont már a modernkori olimpiák hozadéka, hiszen először
épp nyolcvan évvel ezelőtt, a berlini játékok előtt vitték kézről kézre a lángot
Olümpiától a házigazda városig. Az idei
görögországi váltófutás után a fáklya
jövő szerdán érkezik meg Athénba, a régi Olimpiai Stadionba, ahol átadják azt
az első dél-amerikai olimpiai játékok
szervezőinek. Brazíliában május 3-án
kezdődik a váltófutás – amely 329 várost érint és 12 ezer tagja lesz –, hogy
az augusztus 5-i megnyitón a staféta utolsó tagja fellobbantsa a záróünnepségig égő lángot Rio de Janeiróban.
Az MTI beszámolója szerint a csütörtöki ünnepségen részt vett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach is, aki úgy fogalmazott: bár Brazília manapság nehézségek-

kel küzd, a láng időtlenül emlékeztet arra, hogy mindannyian az emberiség részei vagyunk. „A Rio de Janeiró-i olimpia az emberi szellem látványos megnyilvánulása lesz. Mindössze néhány
hét múlva a brazil emberek lelkesen üdvözlik majd a világot, és lenyűgöznek
bennünket életszeretetükkel és szenvedélyes sportszeretetükkel” – tette hozzá a német sportdiplomata.
Az augusztus 5–21. között esedékes
nyári olimpián 206 ország több mint tízezer versenyzője összesen 42 sportágban küzd a 306 érem egyikéért. Miközben Magyarország már most 118 kvótát szerzett, addig Románia még csak
65-nél tart, és már csak birkózásban, evezésben, kajak-kenuban, asztaliteniszben és teniszben bővítheti küldöttségét.
Romániai oldalon a legnagyobb kudarcnak kétségkívül a női tornászválogatott elbukott kvalifikációja számít, de
eddig az evezősök és a kajak-kenusok
is várakozáson alul teljesítettek. Mindeközben az anyaországi sportélet talán
a lólengés klasszisát, Berki Krisztiánt,
valamint a női és a férfi kézilabda-válogatottat hiányolja majd leginkább a
riói seregszemléről. (kronika.ro)

Feloldotta görcseit az Astra –
Egy pontra a bajnoki cím

Csodagóllal nyertek csatát az
Atlético-katonák a Bayern-sereg ellen
Az Atlético Madrid hazai pályán 1-0-ra verte a Bayern Münchent
a Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccsén. Messi szokott olyan
olyan gólt lőni, mint amilyet Saul szerzett.
A Bayern Münchent 2014-ben a
Real Madrid, 2015-ben pedig a Barcelona ütötte ki a Bajnokok Ligájában, az
elődöntőben most egy harmadik spanyol csapat, az Atlético Madrid következett. Nem csoda, hogy nem örültek az
ellenél kilétének a Bayernnél, hiszen
Diego Simeone csapata az előző fordulóban a Barcelonát búcsúztatta.
Az Atlético edzője úgy nyilatkozott
a meccs előtt, hogy egy háborúban nem
feltétlenül a nagyobb hadsereg győz,
hanem amelyik okosabban használja a
katonáit. Az odavágó első félidejében
ennek megfelelően is alakult a játék
képe. Josep Guardiola együttese idegenben is többet birtokolta a labdát, ám az
Atlético szerzett vezetést Saul gyönyörű szólógóljával. Lionel Messitől szoktunk ilyet látni.
Európai tétmeccsen a legutóbbi 27

hazai fellépéséből 26-szor az Atético
szerzett vezetést. Lothar Matthäus, a
Bayern München legendája és a magyar válogatott szövetségi kapitánya a
Twitteren ezt írta: „Saul gólja az egyik
legszebb volt az idei BL-szezonban.
Technika, gyorsaság és elegancia.”
A második félidőben sem változott
a játék képe, sőt a Bayern még többet
támadott, de Alaba révén csak egy kapufáig jutott. A hajrában egy gyors kontra végén Fernando Torres kettőre növelhette volna az előnyt, de egy szép csel
után még szebb mozdulattal ugyancsak
a kapufát találta el.
Az eredmény már nem változott, az
Atlético Madrid 1-0-ra nyert, így minimális előnnyel várhatja a müncheni
visszavágót. A másik ágon kedden a
Manchester City 0-0-t játszott a Real
Madriddal. (vs.hu)

EURO-2016: csoportharmadiknak
A szezonból hátralévő két forduló alatt már csak egyetlen pontot
kell gyűjtenie a Giurgiui Astrának ahhoz, hogy megnyerje az élvonalvárják a román és a magyar csapatot
beli bajnokságot, hiszen a Marosvásárhelyi ASA vendégeként hétfő esA világ egyik legnagyobb sportadatA román válogatottat szintén a harte aratott 4-1-es győzelemmel megőrizte hatpontos előnyét az őt mászolgáltatója, a Gracenote (korábban madik helyre teszik a Gracenote statiszsodik helyről üldöző Steaua előtt.
A bukaresti címvédő elleni rangadóhoz hasonlóan a vezetést ismét az Alibec révén kiharcolt, majd Găman által
értékesített tizenegyessel szerezték meg
az erdélyi sereghajtó ellen, majd a második félidőben Teixeira növelte az előnyt. Az ASA pedig most sem úszta
meg kiállítás nélkül, mert Gabi Matei a
74. percben begyűjtötte a második sárga lapját, emberelőnyben pedig az Astra
azonnal büntetett.
Ki más lehetett volna a gólszerző,
mint Alibec, aki ezúttal Daniel Niculae
passzát tornázta be a hálóba. Az ASA
tíz emberrel a pályán szépített Gorobsov díjnyertes találatával, de egy ellentámadás végén Florea feltette a pontot
az i-re, amikor a Niculae lövését hárító
Stăncioiu kapustól hozzá került labdát
az üres hálóba küldte.
„Bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk
a mezőny legjobbja. Még kell egy pont.
Azt akarom, hogy a serleggel az asztalon, bajnoki mezben focizzunk” – örvendett Marius Sumudică. Az Astra-mester azonban még nem biztos, hogy
a hétfő esti, Dinamo elleni találkozójukkor leülhet a kispadra, mivel eltilthatják egy fordulóra, amiért gólkirálya 77.
percben jegyzett találatakor középső ujját felmutatva intett be a közönségnek.
A 47 éves szakember humorosan egy

görcsoldó gyógyszer számlájára írta a
sikert, de bírálóinak, így a Steaua-legenda Helmuth Duckadamnak is üzent:
„Nem a Steaua vesztette el a bajnokságot, hanem az Astra nyerte meg, mert
már az alapszakaszban is végig vezetetett.”
Az Astra legközelebb azt a Dinamót
fogadja, amely egyelőre még az európai ligás szereplésért harcol. Miután a
hazai testület szombaton elutasította a
licenckérését, már csak a lausanne-i
Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS)
fellebbezheti azt meg. Erre tíz napja
van, tehát május másodikáig kell iktatnia a panaszt, a CAS-nak pedig 31-éig
döntést kell hoznia az ügyben.
A Dinamo, mint ismeretes, ősszel
került ki a csődvédelem alól, de az
UEFA 2016–2017-es kupasorozataiban
való részvételhez már nyáron rendezett
kellett volna lennie pénzügyi hátterének. A Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) licencadó testületének hivatalos
közleménye rámutatott, hogy bár a Liga 1-ben eltörölték a fizetésképtelen csapatok kizárását az élvonalból – ezért
fordulhatott elő, hogy egy tavaly még
csődvédelem alatt álló klub a szezon
alatt elviekben jogosulttá válhat a nemzetközi szereplésre –, de az UEFA ettől
függetlenül elvárja, hogy a bajnoksá-

Infostrada Sports) szerint mind a magyar, mind pedig a román labdarúgóválogatott a harmadik helyen végez
csoportjában az Európa-bajnokságon.
A portál egyszerű statisztikai számításokra alapozva kalkulálja ki, hogy egyes csapatoknak mekkora esélyük van
a sikerre. Ezek alapján a magyar válogatott a kvartettjében a harmadik helyen végez – Izlandot megelőzve. Bernd
Storck együttese azonban nem jut tovább.

tikusai Franciaország és Svájc mögött,
de ami még fontosabb, hogy Anghel Iordănescu tanítványai ezzel a teljesítménnyel továbbjutnának a csoportjukból. A nyolcaddöntőbe jutásért Lengyelországgal csapnának össze, de vereséget szenvednének. A Gracenote szerint
az elődöntőben Spanyolország Angliával, Németország Franciaországgal találkozik. A döntőben a házigazdák legyőzik a címvédőt.
(maszol)

gaiban szereplő csapatok indulás előtt
egy teljes évig megfeleljenek a pénzügyi elvárásoknak.
Románia, mint ismeretes, öt csapattal szerepelhet az UEFA kupasorozataiban úgy, hogy a bajnok és az ezüstérmes a Bajnokok Ligája selejtezőinek
július végén kezdődő harmadik körében
kezd majd. Elviekben a Román Kupagyőztes az Európa Liga-selejtező harmadik körében szerepelhet, de a Dinamo mellett a csődvédelem alatt álló és
így nemzetközi szereplésre jogtalan Kolozsvári CFR jutott a döntőbe, ezért az
EL-ben a Liga 1 bronzérmese mellett a
negyedik helyezett kezdhet a már említett selejtezőszakaszban, míg a táblázat ötödik helyezettje az európai kupasorozat második selejtezőkörében kellene kezdjen. A Dinamo „kiesésével” erre a

tabellán hatodik ASA lenne a jogosult,
csakhogy a marosvásárhelyiek szintén
csődvédelmet kértek, ezért az alsóházi
rájátszás győztese vehetne részt a második számú kontinentális tornán.
Sokáig erre a Iasi volt a legesélyesebb, de az alsóház 8. fordulójában a
Craiova 2-0-ra nyert hétfő este a Voluntari vendégeként, és ezzel megelőzte a moldvai csapatot az összetett élén.
A házigazda Ilfov megyeiek edzőjét,
Ionel Ganeát különben menesztették a
vereség miatt, a DigiSport pedig úgy
tudja, hogy a bennmaradásért küzdő együttest Dinu Todoran és Yuksel Yesilova irányítja majd. (krónika.ro)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

