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Szeretettel hívjuk és várjuk
2016. április 14-én,
csütörtökön 18.00 órától
a Teleki Magyar Házba
Véső Ágoston:
A NAGYBÁNYA
TÁJKÉPFESTŐ
TELEP 20 ÉVE
című kötetének bemutatójára
és a könyv megjelenése előtt
tisztelgő kiállítás megnyitójára.

Urnás előválasztást
tart a nagybányai
RMDSZ
A folyó év júniusában esedékes helyhatósági választásokra készülve, a sikeres szereplés végett, a Nagybányai
RMDSZ állóurnás előválasztással rangsorolja jelöltjeit. Ezáltal minden RMDSZ
tag és szimpartizáns szavazatával hozzájárulhat a jelöltek rangsorolási folyamatához, azaz melyik jelölt kerül befutó
helyre a végső nagybányai tanácsosi listán. A Szövetségi Képviselők Tanácsának határozata értelmében a városi szervezet elnöke vezeti a listát.
A rangsoroláson (urnás előválasztáson) résztvevő jelöltek:
Balázs Csaba
Kovács Richárd
Lapsánszki Edith
Ludescher István
Moldován Ildikó Mária
Pap Zsolt István
Az urnás előválasztás helyszínei:
1. Nagybányai RMDSZ székház,
Felsőbányai utca, 1. szám
2. Szentháromság Plébánia Scheffler ház, Simion Bărnuţiu (Rák) u., 4. sz.
3. Zazar negyedi Idősek Otthona
(Rivulus Pueris), Ion Slavici u., 1. sz.
4. Veresvízi Krisztus Király Plébánia
Don Bosco terem, Veresvíz u., 12. sz.
5. Szent József plébánia, II. Pál pápa terem
Az elővalásztáson rangsorolni lehet
a fenti helyszíneken, 2016. április 10én, vasárnap 10.00–19.00 óra között.
A tagok RMDSZ tagsági könyv és
személyi igazolvány, a szimpatizánsok
személyi igazolvány felmutatásával szavazhatnak.
Vegyen Ön is részt a döntési folyamatban, járuljon hozzá a magyar közösség erős képviseletéhez a nagybányai tanácsban!
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Nemzeti közösségünk érdekeit
kell képviselnünk
A négyéves önkormányzati ciklus végéhez közeledünk. Rövidesen helyhatósági választások lesznek, amelyeken a településeink
magyar közösségeinek a részvétele rendkívül fontos. Az eseménynyel kapcsolatban kérdeztük Ludescher Istvánt, a negyedik mandátumát betöltő nagybányai alpolgármestert.
- Miért fontosak számunkra az
önkormányzati választások?
- A rendszerváltás után most hetedik alkalommal választunk önkormányzati képviseletet. Minden településen,
ahol számottevő magyar közösség él, az
RMDSz színeiben mandátumot kapott
helyi képviselők a nemzeti érdekképviselet, és érdekérvényesítés törvényes
eszközeivel szolgálták a magyar választás ügyét. Ugyanakkor felvállalták településeik működésének és fejlesztésének
feladatait is együttműködve a képviselő tanácsokban más politikai alakulatokkal és a polgármesterrel is. Az ilyen együttműködés szükségszerű, hiszen minden képviselő testületben kisebbségben
vagyunk és saját erőnkből nem hozhatunk döntéseket.
A közszolgáltatások magas színvonala biztosítja a polgárok lakóhelyi kom-

fortját, ez a közösségi életminőség elsődleges feltétele. Ennek a feladatnak
a teljesítésében kell részt vállalniuk a
választott képviselőinknek. Ez a feladatunk a jövőben is, hogy képviselőink
aktívan jelen legyenek azokban a döntésekben, amelyek a jövőnkről szólnak,
a gyermekeink jövőjéről. Minden településen kell kezdeményeznünk olyan
döntéseket, amelyek nemzeti közösségünk megőrzését és építését szolgálják.
Különösen fontos ez mindenütt, ahol
szórványban élünk. Ebbe a beszélgetésbe nem fér bele az ilyen események
felsorolása, különösen ha nem csak egy,
hanem hat mandátumról adunk számot.
Az RMDSz Nagybánya Központú Területi Szervezete elkészíti, és a választásokig közzéteszi a települések által
elfogadott intézkedéseket ezen a téren.
- folytatás a 4. oldalon -

Kovács Péter: hiszek abban, hogy a nagybányai közösség a
fiatalítás és a nyitás mellett dönt az előválasztás során

Ingyenes zenés, színpadi előadás!
Részletek a 4. oldalon.

Egyházi hír
Kedden, április 12-én délelőtt 11 órától a koltói református templomban kerül
sor a Nagybányai Református Egyházmegye rendes évi Közgyűlésére. Az istentiszteleten nt. Kovács Péter magyarberkeszi lelkipásztor hirdeti Istennek Igéjét. (Ecsedi O.)

,,Megújult erővel és bizonyított tapasztalattal rendelkező jelöltjeink vannak,
akik hitelesen képviselik a nagybányai magyar embereket és eredményekre törekvő elképzeléseik vannak a közösség jövőjét illetően” – nyilatkozta Kovács
Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, és üdvözölte azt a döntést, amely szerint 26
év óta első alkalommal, a nagybányai magyarság nyílt, urnás előválasztással alakíthatja ki a helyi tanácsos-jelöltek listáját.
Az ügyvezető elnök szerint a Szövetségben egy évvel ezelőtt meghirdetett újratervezés jegyében az idei önkormányzati választásokon induló jelöltek egyharmada új ember, a listánkon kétszer több fiatal és nő szerepel majd a négy évvel
ezelőttiekhez képest.
,,Ezt az elvet a nagybányai lista is jól tükrözi, amely azt bizonyítja, a fiatalok
nem fordultak el a közélettől, hanem aktívan hozzá akarnak járulni a közösség
fejlődéséhez” – mondta el, majd hozzátette: üdvözli a nagybányai helyi szervezet
elnökségi döntését, és gratulál Vida Noémi elnöknek az előválasztás megszervezéséhez, amely keretében a városban 5 helyszínen lehet szavazni.
,,Hiszek abban, hogy a nagybányai közösség a fiatalítás, nyitás mellett dönt,
és arra buzdítok minden nagybányai lakost, hogy 2016. április 10-én vegyen részt
az RMDSZ előválasztásán” – hangsúlyozta Kovács Péter.

Teleki Tanulmányiközéleti 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!
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A nagybányai RMDSz tanácsosjelöltjei
Megújult erővel és bizonyított
tapasztalattal a közösségért
Szövetségünk egy éve
hirdette meg az újratervezést. Az idei önkormányzati választásokon
induló jelöltjeink nagy
része új ember, több fiatal és nő szerepel majd a
négy évvel ezelőttiekhez
képest.
A Szövetség olyan jelölteket indít, akik a közösséget hitelesen képviselik, ezt szívügyüknek
tekintik és konkrét, megvalósítható, eredményekre törekvő elképzeléseik
vannak a jövőt illetően.
Olyan jelölteket szeretnék látni, akik elsősorban az embereket, a választókat képviselik.
Egyértelmű szándékunk nyitottságot, politikai összefogást és változást jelezni a közösségünk irányába és kiemelten figyelni tagjaink igényeire, akaratára.
Közösségi terveink és megvalósításaink akkor lesznek hitelesek, ha
minden nagybányai magyart bevonunk a döntéshozatalba.

Íme a csapatom!
Vida Noémi
RMDSZ elnök
Nagybánya

BALÁZS CSABA

KOVÁCS RICHÁRD

Született: 1991. február 24-én,
Marosvásárhelyen
Végzettsége: operatőr
Foglalkozása: topográfus

Születetett: 1979 június 27-én
Végzettsége: közgazdász
Foglalkozása: EU szakértő

A magyar közösségnek szüksége van arra, hogy fiataljai itthon tudjanak érvényesülni. Azért szeretnék
önkormányzati tanácsos lenni, hogy
élhető Nagybányát teremtsünk, munkahelyekkel a fiatalok számára.
Tenni szeretnék azért, hogy városunkban hosszú ideig bíztosítva
legyen a minőségi magyar nyelvű
oktatás. A magyar tannyelvű líceum
közösségünk jövőjét jelenti, ezért a
helyi tanácsban támogatni fogom a
magyar nyelvű okatatás ügyét.
Jelenleg is részt veszek az Ifjúsági Központ kialakításában. Vállalom, hogy a jövőben is tenni fogok
azért, hogy a fiatalok számára programok legyenek szervezve, hiszen
fontos a közösségünk!

A nagybányai magyarság többet érdemel: erős, összetartó, közös
célokért dolgozó képviseletet a
városi önkormányzatban! Vissza
kell szerezzük a harmadik magyar
tanácsosi helyet, hogy ezen összetartó szellemben, a konkrét és megvalósítható tervekért munkálkodjunk. Láthattuk, megtapasztalhattuk, hogy a széthúzás nem vezet
sehová, az irány ugyanaz kell legyen. Ha egymás mellé állunk,
egymást támogatjuk, akkor együtt
sokkal többet tehetünk a nagybányai magyarság felemelkedéséért.
Már az előválasztáson bebizonyíthatjuk, hogy mindannyiunkat érdekel közösségünk sorsa.
Rajtunk múlik, tegyünk érte!

LAPSANSZKI
EDITH

LUDESCHER
ISTVÁN

MOLDOVÁN
ILDIKÓ MÁRIA

Született: 1977. június 28-án
Kolozsváron
Végzettsége: fizika-kémia szakos
tanár
Foglalkozása: fizika-kémia
szakos tanár

Született: 1941. szeptember
15-én, Nagykárolyban
Végzettsége: villamosmérnök
Foglalkozása: alpolgármester

Született: 1964. június 18-án,
Nagykárolyban
Végzettsége: termoenergetikus
mérnök
Foglalkozása: tervezőmérnök

A történelem által, a mi övezetünkben reánk kényszerített szórvány státuszban, ránk RMDSZ-es
tanácsosokra sokkal nehezebb feladatok hárulnak, mint a székelyföldi, vagy a partiumi önkormányzati képviselőkre. De elvem az,
hogy történelmet nem csak látványos, óriási, földet megremegtető
tettekkel lehet megírni. A mi nagybányai magyar közösségünkben,
az apró, de rendszeres, jól kidolgozott lépések politikája, talán többet
hajthat a magyar lakosság malmára. Erre kell koncentrálnunk, és ily
módon kell nekiállnunk közösségépítő, közösségerősítő, tevékenységeinkhez. Ehhez megfelelő emberekre van szükség: Fontos a nyitottság, szakmaiság, egységes önkormányzati képviselet.

Nagybányán egy tanácsosnak a
helyi magyarok képviselete szent
és kötelező feladat! Ezért az
általam megfogalmazott célokat,
csakis e szemléletben képzelem el.
E célok közül megemlítem a civil
szféra növelését az önkormányzatban, a vállalkozóbarát önkormányzat előtérbe helyezését, városunk
rendkívüli szociális helyzetének javítását, a helyi kultúra, egyházak, oktatás támogatását, az épített örökségünk megőrzését. Mindezeket kettős szűrön át kötelességünk megközelíteni: a tanácsban konkrétan
kiállni ezen feladatok megoldása
érdekében, ugyanakkor ezen foglalatosságaink eredményeit el kell
juttatni a helyi magyarság elé is.
Hogyan? Tanácsosok fogadóórája,
sajtó révén.

Választási programom kiemelkedőbb részeit szeretném az alábbiakban ismertetni:
- legfontosabbnak tartom a magyar oktatás fenntartását és további
fejlesztését a bölcsödétől, óvodától
egészen a középiskoláig;
- nem szeretnék elhanyagolni
olyan témaköröket, mint a kultúra
vagy az egyházaink, melyeknek kiemelt fontosságú a közösségmegőrző, közösségmegtartó szerepük
is;
- hasonlóan fontosnak tartom és
támogatni szeretném az egyházak
szociális és karitatív tevékenységét,
mellyel méltó és példamutató partnerei lehetnek a társadalomnak.
Remélem lehetőségem lesz bizonyítani!

PAP ZSOLT ISTVÁN
Született: 1977. szeptember 28-án
Végzettsége: közgazdász
Foglalkozása: régiómenedzser

Most először dönthet minden
nagybányai magyar a tanácsosi
lista befutó helyeiről. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
vasárnap vegyen részt minél nagyobb számban az előválasztáson
és szavazzon a fiatalításra, az újításra. Hiszem, hogy Nagybányán
az önkormányzati munka révén
valós sikereket lehet elérni, valós
támogatást lehet biztosítani az iskoláinknak, egyházainknak és civil szervezeteinknek. Azt akarom,
hogy Nagybánya egy élhető és
vonzó város legyen, ahol minden
korosztály megtalálja helyét és a
magyar közösség otthon érezhesse magát, kiemelve kulturális hagyatékát és átadva azt a jövő generációknak. Bizalmukat kérem,
hogy dolgozhassak a város és annak magyarsága érdekében!
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Nagybányai RMDSZ Előválasztás
2016. április 10-én
Pap Zsolt István és Kovács Richárd
programpontjai a nagybányai tanácsba:
1. Nagybánya háromnyelvű helységnévtáblájának kihelyezése.
2. Öt nagybányai utcanév megváltoztatása, helyi magyar
személyiségek nevére. Javaslatok: Thorma János, Iványi Grünwald Béla, Réti István, Németh László, Schönherr Gyula.
3. Szoborcsoport tervezése és megvalósítása a régi főtéren, allegorikus zsánerszobor formájában (festők munka közben).
4. Bányászati turizmus fejlesztése és támogatása a város történelmi hagyatéka révén: régi bányászház múzeummá alakítása, és egy régi bánya galériaszakasz látványossággá alakítása.
5. A Nagybányai Növénykert létrehozása/építése: ,,A legtisztább és legzöldebb Romániái város” projekt kiterjesztéseként.
6. A város történelmi központjában egy új történelmi kiállítási központ létrehozása, a magyar múlt és jelen bemutatása
végett is, olyan történelmi ereklyékkel, amelyek a magyar egyházak tulajdonában vannak.
7. Lobby és politikai érdekérvényesítési törekvések, pozitív diszkrimináció érvényesítése a nagybányai magyar oktatás
területén.
8. Nagybánya csatlakozása az európai gyorsforgalmi közlekedési hálózatra: Nagybánya-Szatmár (Nyíregyháza) gyorsforgalmi út
9. A város gazdasági indexének javítása: külföldi és belföldi beruházok Nagybányára vonzása.
10. A Zazar-part területi rendezése: a folyópart teljes hosszában bicikliutak kiépítése, szoros összefüggésben a polgármesteri hivatal környezetminőségi javítási céljaival, a levegő- és
hangszennyezés csökkentése. A kerékpárutak teljes összekapcsolása és egy új Firiza-Blidár kerékpárösvény létrehozása.
11. A nagybányai magyar közösség hozzájárulása az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím elnyeréséhez.

Megszavazták az új gyestörvényt:
július elsejétől nő a juttatás értéke
A képviselőház döntőházként megszavazta a
gyereknevelési támogatásról szóló törvény módosítását

Jogi fogalomtár (23.)
A demokrácia (románul democraţie) - elsődleges alkotmányjogi megközelítésként, a modern jogok és szabadságok bölcsőjének, Franciaország
alaptörvényének 2. szakaszát vizsgáljuk meg, mely abszolút módon határozza meg a demokráciát: a nép kormányzása, a nép által a népért. Más szóval az
a kormányzási rendszer, ahol az ország
irányításához szükséges hatalom az állampolgárok kezében van, amely hatalmat saját igényeik szerint saját javukra
fordítják, a demokrácia által felajánlott,
előre ismert eszközök által. Ezen eszközök alatt elsősorban az időszakos és
korrekt választásokat, a népszavazást,
továbbá az állampolgári törvényhozási
kezdeményezést értjük, Romániában.
A meghatározás margójához szükséges hozzátenni, hogy ez képezi az általános szabályt, ami alól vannak kivételek, olyan értelemben, hogy nem mindenki élhet a demokrácia által felkínált
népkormányzás gyakorlásával, annak
ellenére, hogy román állampolgár.
Kivételt képeznek a politikai vagy
választási jogképességgel nem rendelkező állampolgárok, vagyis a választások napjáig a 18. életévüket be nem töltött személyek, azon nagykorú személyek, akiknek cselekvőképességük korlátozva van bíróság által, mentális zavaraikból kifolyólag, ugyanakkor azon el-

ítélt személyek, akik bírósági határozat
által elvesztették választójogukat.
Ezen kivételek alátámasztják és erősítik a demokrácia viszonylagos természetét, ami nem minden esetben tekinthető eszmei értéktelenítő intézkedésnek,
hanem annál inkább ez által valósul meg
a méltányosság, ami egy ilyen rendszer
működéséhez alapvető.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS
ügyvéd április 19-én,
15-16 óra kö zött
tart ingyenes jogtanácsadást a nagybányai RMDSz székházban (V. Lucaciu u., 1 sz., I. emelet).
Fontos tudni, hogy szervezési okok miatt a fogadóórák személyes
vagy telefonos előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jogtanácsadást igénylőket, hogy időben je lez zék szán dé ku kat a 0262-217103
vagy a 0262-216593 telefonszámon.

A módosítás értelmében törölték a
havi juttatás összegének a felső korlátját, amely jelenleg 3 400 lej és a jelenlegihez képest nem egy, hanem két éven keresztül folyósítanák azt.
Ugyanakkor az új törvény szerint a
juttatás összege nem lehet kisebb a garantált bruttó minimálbér 85 százalékánál, illetve azt is megszüntetik, hogy
az anyának vagy apának választania kell
az egy vagy a két éves gyereknevelési
szabadság között – ezentúl bárki maradhat két évig. Ha hamarabb visszamegy dolgozni, akkor a minimális gyereknevelési juttatás felét is megkapja
a hátralévő időre.
Május elsejétől 1 250 lej lesz a minimálbér Romániában, így a gyereknevelési támogatás legkevesebb 1 060
lej, függetlenül attól, hogy a gyesre
elmenő szülő mennyit keresett a gyerek születése előtt.
A munkaügyi minisztérium adatai
szerint a módosítás alkalmazására 2017ben 850 millió lejre lenne szükség a
költségvetésből, Dacian Cioloş miniszterelnök ugyanakkor arról beszélt, hogy
az államkassza nem bír el egy ilyen

szintű módosítást, hacsak a parlament a
törvény előtt nem nevezi meg az intézkedéshez szükséges költségvetési fedezetet is.
transindex.ro

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.

2016. április 8.

Politikai hirdetés

Cristian Niculescu
Ţăgârlaş: Elképzelésem
Nagybányáról!
Nagybánya gazdaságilag fejlett, dinamikus és élénken terjeszkedő város
volt. Nehéz- és könnyűipara, turisztikai szolgáltatásai, iskolái és kulturális
létesítményei voltak! Évente több tucat
lakás épült, többezer gyermek született,
a tanulmányaik elvégzését követően a
fiatalok visszatértek a városba, hogy
hosszú távra alapítsanak családot. Még
a társadalmi válság idején is, amikor az
emberek fáztak, éheztek és sötétben ültek, a nagybányaiknak volt munkahelye,
szabadságra mentek, stadionba vagy
színházba jártak. A városban rend és
tisztaság uralkodott, a polgárok biztonságban éltek, hisz nem léteztek szipózók, hajléktalanok, kéregetők, kétes hírű egyének.
Az elmúlt 26 év során a város zavaros időket élt meg, amelyek fokozatos gazdasági és társadalmi hanyatláshoz vezettek. Szomorúan, de őszintén
mondom ezt, anélkül, hogy politizáló
szavak vagy kifejezések mögé bújnék.
Gyanútlanul és hiszékenyen néztük végig, ahogy Nagybányán bezártak az üzemek, a textil- és kerámiagyár, a bányák. Az építőtelepek elhagyatottá váltak, romos tömbházakat hagyva maguk
után, amelyeket mindmáig nem fejeztek be.
Két évtizeden át semmi mást nem
tettünk, mint hogy feléltük a város költ-

ségvetését, anélkül, hogy bármivel is pótoltuk volna, a város pedig oda jutott,
hogy az egyre szegényebb polgárok által fizetett adóknak és illetékeknek köszönhetően próbálta túlélni a helyzetet,
végül hitelekhez folyamodott, amelyek
szintén fogyasztásra lettek felhasználva.
Szinte semmit nem építettünk, csupán
néhány bankot, amelyekhez hitelért fordulunk, miközben nem tudtuk biztosan,
hogy képesek leszünk-e visszafizetni
azokat. Előadásokba, bankettekbe, pályatéveszett zenekarokba és színészekbe, évszakokba, parádékba és olyan rendezvényekbe fektettünk, amelyek semmilyen nyereséget nem termeltek. Semmit nem építettünk, még egy épületet
sem, amely a városé maradna, mindent
a szórakozásra, árvácskákra és drága és
haszontalan tanácsadókra pazaroltunk.
Nagybányát elkerülik a befektetők,
de nem azért, mert nem csatlakozott a
nagy nemzetközi infrastrukturális folyosókhoz. Az üzletemberek jöttek, terveket mutattak be, és támogatás és tisztelet helyett természetellenes módon kikötött feltételekre ébredtek. A befektetők pedig elmentek, másokat, románokat és külföldieket is értesítve arról, hogy
Nagybányán nem lehet becsületes üzletet kötni. Maradtak a megvesztegetők,
akik a veszteségeiket azzal fedezik, hogy
nyomorúságos fizetést adnak a minden-

Cristian Niculescu Ţăgârlaş Nagybánya polgármesterjelöltje
napi betevőért küzdő, kétségbeesett nagybányaiaknak. Nagybányának minél hamarabb újjá kell születnie, újra fejlett és
dinamikus, egy szorgos közösség ereje
folytán erős várossá válnia. Ennek viszont az első feltétele az, hogy rázzuk
le magunkról a korrupt város jelképet.
A megoldást egy olyan város polgá-

rainak felelősségérzetéből kiinduló változás jelenti, amely még nincs leigázva.
Folytathatjuk az utat a szakadék felé,
vagy most irányt változtathatunk, amíg
nem késő. Döntenünk kell és vállalnunk
a felelősséget. A mi és a gyermekeink
érdekében. A városunk és a közösségünk érdekében. De ezt most!

Teleki Ház: a mi kampányunk. Ránk nem kell szavazni :)

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE zenés, színpadi előadás!
Az előadás célja bemutatni a könynyűzene fejlődését az 1910-es évektől napjainkig (lásd a mellékelt plakátot)!
Ének: Abebe Dániel BEBE a Black
II Black zenekar frontembere. Gitár:
Balogh Roland - Príma díjas művész, a
2009. Montreux jazz-gitár verseny nyertese. Zongora: Balogh Zoltán - 2010.
Montreux jazz-zongora verseny döntőse. A koncert házigazdája, dob: Bordás
József - a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja. Táncosok: a Magyar Tánc-

művészeti Főiskola végzős növendékei!
Az esti előadás több zenét kínál, a
felnőtt közönség számára is érdekes zenetörténeti információkkal. A másnap
délelőtti, rövidebb matinén a gyermekek
interaktív zenés, táncos előadáson vehetnek részt, illusztrációkkal, vetítéssel.
A rendezvény a Magyar Művészeti
Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap
és a Teleki Magyar Ház támogatásának
köszönhetően INGYENES, megvalósulását jelenléteddel támogathatod! (TMH)

Nemzeti közösségünk
érdekeit kell képviselnünk
- folytatás az első oldalról - Mit kell tennünk, hogy ez a választás is sikeres legyen a magyar
közösségnek?
- A sikeres választás számunkra azt
jelenti, hogy a képviselői mandátumaink száma a helyi önkormányzatokban
ne legyen kevesebb mint eddig. Ez a
szám arányaiban megfeleljen legalább
a településen élő magyarok lélekszám
arányának.
Az előbbi választáson lemaradtunk
egy kissé mert az akkori PSD + PNL
(USL) koalíció rendkívüli erős mozgósítást ért el, nem utolsó sorban a rendelkezésükre álló nagy pénzforrások segítségével. A mostani választáson számunkra kedvezőbb a helyzet, mert a
román pártok egység helyett nagyfokú
szembenállásban vannak. Ezenkívül a

kampányfinanszírozást a törvény nagyon
megszigorította, korlátozta és teljes ellenőrzés alá vonta. Az RMDSz finanszírozási lehetőségei ezáltal most nem
lesznek aránytalanul csekélyek a többi
pártokhoz viszonyítva. A választási sikerünk nagy mértékben tőlünk függ attól, ahogyan a szavazati joggal rendelkező magyarok megértik, hogy mindenkinek el kell menni szavazni. Most is,
mint mindig, minden magyar számít.
- Az RMDSz a jelöltállítás eljárását az SZKT által elfogadott szabály
szerint folytatja. Nagybányán állóurnás szavazás fogja eldönteni a rangsorolását. Milyen érdeklődés övezte
a jelöltek jelentkezését?
- Nagybányán és a környező településeken többen jelezték részvételi szándékukat. Vannak, akik már az előző években közéleti szerepet vállaltak és gya-

korlati tapasztalattal rendelkeznek a he- magyar közösségért dolgozni szép fellyi adminisztrációban. Pozitív tény vi- adat, de egyben lehetőség is politikai karszont az is, hogy több fiatal is jelezte je- rier építésére.
Kérdezett: Simori Sándor
lölési szándékát, felismerve azt, hogy a
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MEGHÍVÓ
Mottó:
„Legyenek egy, amint te Atyám
bennem vagy és én tebenned,
úgy legyenek ők is egyek
mibennünk, s így elhiggye a
világ, hogy te küldtél engem”
(János 17,21)
Szeretettel meghívjuk önt
2016. április 11-én (hétfőn) a
Nagybányai Háló Mozgalom
által szervezett kerekasztal-beszélgetésre, melyre 17.00-19.00
A HÁLÓ ott kezdődik, ahol
óra özött kerül sor, a Boldog vannak aktív személyek, találScheffler János Közösségi Ház- kozások és közösségek.
ban.
A HÁLÓ–ban a legfontoTéma:
sabb a közösségépítés. A kö„Nemzetünk és a Háló, vek, a közösségek (lelkiségi mozgalmak, plébániák) és a szea szórványban”
mélyek. Az egyház pedig a köMeghívott vendégünk: Bog- zösségek nagy hálózata.
dán Tibor (a „Petőfi Sándor
Program” ösztöndíjasa, Nagy- Mindenkit szeretettel várunk!
bánya és környékének szórUi.: Kérjük a plébánosokat,
ványmagyarsága körében).
hogy április 10-én értesítsék a
Bővebb információ: Uglár híveket az eseményről.
Sándor (tel.0746-014930)
Előre köszönjük!

Letűnt
korok
húsvétja
A húsvéti locsolkodás
egyik nagyon jeles magyar szokásunk. Vannak
falvak, ahol már kihalt ez
a szokás, de mi, szamosardóiak büszkén mondhatjuk el, hogy falunkban
napjainkban is locsolkodnak a legények.
Őseink ősei és még azok
ősei is húsvéthétfőn elindultak a falubeli lányokhoz, hogy
meglocsolják őket. Szamosardón régen a legények összegyűlve felhalmoztak sok vödör vizet, s azzal indultak el
locsolkodni. A locsolást megelőzte egy kis versike, és a locsolásért pirostojásokat kaptak a lányoktól. A régi időkben a lányok a fiúk elé tartot-

ták a kosárkába rakott tojásokat, akik aztán különböző módon adták a lányok tudtára,
hogy mennyire tetszenek nekik. A régi szokásokhoz híven festettek kisebb és nagyobb tojásokat is. Ha a legény egy vagy több nagyobb
tojást vett el, az annak volt a
jele, hogy nagyon tetszik neki a lány. Ha a legény elvette
az egész kosarat, és a lány ezt

hagyta, hamarosan esküvőre
lehetett számítani.
Bizonyára kevesen tudják
azt, hogy miért piros a húsvéti tojás?
Egy hiedelem szerint (melynek a származását mai napig
nem lehet tudni) réges-régen,
mikor Jézus Krisztus a keresztre volt szegezve, megállt
egy tojással teli kosarat cipelő asszony (folytatás a II. old.)

MÚRE – Brassai
Sajtófotó pályázat 2015
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a 2015
Brassai Sajtófotó pályázatot. Romániai magyar és más külhoni
magyar fotóriporterek, újságírók
jelentkezését várjuk 2015-ben készült alkotásaikkal.

Jótékonysági est az iskoláért!
Jótékonysági estet szervez a Nagybánya-óvárosi
Református Gyülekezet az iskola érdekében.
Helyszín: Vinkli vendéglő
Időpont: 2016. április 22., 19 óra
Belépőjegy ára: 80 lej
Zene: ROAD PLAYERS BAND zenekar
Fellép: MOLDOVÁN BLANKA színművész
Belépőjegyek kaphatók:
- a lelkészi hivatalban (Dacia utca, 3.)
- a Compact üzletben (Bukarest sugárút, 5.)
- az Art Butikban (Híd utca, 3.)
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
0262 211 048,
0758 616 787,
0741 167 922.

Minden érdeklődőt és a nagybányai magyar oktatásért
tenni akaró polgárt szeretettel várnak a szervezők!

Pályázatunk névadója, Brassai, eredeti nevén Halász Gyula (Brassó, 1899.
szeptember 9. – Čze, Alpes-Maritimes,
Franciaország, 1984. július 8.) fotó- és
filmművész, festő, író. 1919-ben Párizsban André Kertész vezette be a művészkörökbe. Az alig néhány évvel később
kiadott fotóalbumaiban már a lényegét
tudta megragadni Párizsnak, úgy, ahogy
erre korábban csak Toulouse-Lautrec
volt képes. Gyakran fotózta az éjszakai
Párizst. A fotóművészet mellett képző-

művészként és íróként is sikeres volt.
Cikkeit, beszámolóit a Brassói Lapok,
a Napkelet, a Keleti Újság és a Periszkóp közölte. Regényt írt, Prévert verseit illusztrálta, grafikát, Picassóval együtt szobrokat állított ki, egy filmje
(Ameddig állatok lesznek) díjat nyert a
Cannes-i fesztiválon, sikert aratott franciául 12 kiadásban, magyarul Beszélgetések Picassóval címen 1968-ban megjelent könyvével. Sokoldalú egyéniség,
a graffitinek, (folytatás a II. oldalon)

A Főtér Fesztivál 2016 szervezői meghosszabbítják a progamajánlások beküldési határidejét
Április 15-ig várják a programajánlatokat
Az idei Főtér Fesztivál szervezői meghívják a helyi és bányavidéki magyar
civil szervezeteket, intézményeket és csoportosulásokat, vegynek részt az idei
rendezvénysorozaton saját programmal,
előadással vagy más jellegű bemutatkozással.
Ennek érdekében a szervezők programajánló akciót hirdetnek, azaz felkérik a szervezeteket, hogy egy egyszerű
űrlap kitöltése útján jelezzék résztvételi szándékukat. A programajánlási űrlap letölthető a Nagybánya.ro főoldafoterfesztival@nagybanya.ro
lán és igényelhető emailen:
Beküldési határidő: 2016. április 15.

MÚRE – Brassai Sajtófotó
pályázat 2015
(folytatás az I. oldalról) a falakra karcolt és írt képeknek, szavaknak, mondatoknak, a párizsi utca folklórjának
felfedezője.
Egy pályázó összesen 20 pályaművet (egyedi képek vagy maximum 10
képből álló képsorozat, illetve fotóriport) küldhet be, különböző kategóriákban. Egy kép csak egyszer adható be,
nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is. A zsűri a
sorozatokat megbonthatja, és egyedi fotóként díjazhatja a sorozatból kiemelt
képet.
A pályaműveket az alábbi kategóriákban várjuk:
1. Hír, eseményfotó (egyedi)
2. Fotóriport (sorozat)
3. Portré (egyedi)
4. Szociofotó, dokumentarista fotó
(egyedi vagy sorozat)
5. Sport (egyedi vagy sorozat)
A pályamuveket a MÚRE Fotópályázat 2015 Facebook-csoportba lehet
feltölteni, 2016. május 3-án 24 óráig.
A http://mure.ro/egyesuleti-hirek/mure
-brassa-sajtofoto-palyazat-2015
linken elérhető jelentkezési lapot, a
ké pek eredeti méretű változatával a

murefoto@gmail.com címre várjuk. A
pályamű a képaláírással együtt válik teljessé, sorozat esetében rövid leírás mellékelhető.
Egy pályázónak – függetlenül attól,
hány kategóriában pályázik – csak egy
nevezési lapot kell kitöltenie. Az adatlaphoz kérjük, mellékeljen egy önéletrajzot!
A nevezéssel a pályázó kijelenti,
hogy a kép(ek)et ő készítette 2015-ben
és rendelkezik a beadott képek eredeti
változatával.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a
pályázati anyagból válogatott kiállítást
szervezzen, nyomtatott albumot jelentessen meg. Jelentkezésével a pályázó
ehhez beleegyezését adja.
A pályázaton manipulált képek nem
vehetnek részt. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, a színek, tónusok és a fényerő
beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.
Manipulációnak számít a képek tartalmának megváltoztatása, képi elemek
utólagos eltávolítása vagy hozzáadása
egy képhez.
A pályázaton legalább 3 megapixel

Letűnt korok húsvétja
- folytatás az I. oldalról Krisztus keresztje alatt imádkozni.
A kosarát maga mellé tette, s amint az
ott hevert a földön, Krisztus vére rácseppent a tojásra. Így lett a húsvéti tojás jelképes színe a piros, a régi hiedelem szerint.
E kijelentés fejében még egy kérdés
fordulhat meg elménkben. Ha a régi időkben nem volt tojásfesték, legalább
is a falvakban, mivel festették pirosra a
tojásokat?
Őseink faluhelyen a hagyma vékony
héjával festették a tojásokat, a következőképpen:
Általában ilyenkor már előbújtak téli alvóhelyükről a zöld növények, tavaszi virágok. Először a lányok gyűjtöttek egy csomó szebbnél-szebb kis
zöld levelet. Aztán összegyűjtöttek temérdek hagymahéjat, amit a forró vízbe téve felforraltak. Ezt követően a főt-

len tojásokra egy kis levelet helyeztek
és azt úgy beletették egy vékony, ritka
szövésű vászonkendőbe, vagy anyagba, amit kivételesen erre az alkalomra
készítettek. Miután ez megvolt, beletették a forrásban lévő hagymahéjas vízbe. Vártak, amíg a tojás megfőtt, s aztán kivették. Miután kivették, leszedték
a kis levélkéket, és egy szalonnadarabkával megkenték, hogy fényes legyen.
Habár nem volt épp az a piros színe, de
a lényeg, hogy a vörös árnyalatait ölelte fel.
Falunkban még ma is él kisebb-nagyobb mértékben ez a szokás.
Remélem, és hiszem, hogy ha teszünk érte, nem csak meg tudjuk őrizni, hanem tovább is tudjuk majd adni
gyerekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, s legalább ezt az egyet megőrizzük a letűnt korok emlékeként.

Varázstoll
Megjelent a Koltói „Petőfi Sándor”
Általános Iskola irodalmi lapjának idei
második száma. A mind formailag, mind
pedig tartalmilag igen színes, A5-ös formátumú 20 oldalas lap megjelenését a
Koltói Polgármesteri Hivatal és a Koltói Református Egyház támogatja. A 26
tagú szerkesztőbizottságot Balogh Csaba magyar nyelv és irodalom szakos tanár irányítja. A főszerkesztő neve mellett, Torkos Imre igazgató neve szerepel
még az impresszumban.
További sok sikert kívánunk a tetszetős, remek írásokat tartalmazó diáklap
éltetőinek, kivitelezőinek!
felbontású, JPG formátumú képpel lehet pályázni. A maximális fájlméret 19
Mbyte. A képaláírás egyenként maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a fotóriportok, képsorozatok bevezető szövege maximum 900 jel.
A pályaműveket a kiíró által felkért
romániai és magyarországi szakemberek bírálják el. A zsűri a pályázati feltételektől eltérő pályaműveket kizárja.
Az eredmény a zsűrizés lezárását követő napon, sajtótájékoztató keretében
válik nyilvánossá, a jelentkezőket levélben is értesítik a szervezők.
DÍJAZÁS:

A zsűri kategóriánként egy I., egy
II., egy III. díjat adhat ki.
Kategóriáktól függetlenül Brassaidíjban részesül a pályázat legjobb egyedi képe és/vagy sorozata. A pályázat
összdíjazása 2500 lej, pénzdíjban a kategória győztesei, valamint a Brassaidíjas részesül.
A pályázat kiírója partnerek bevonásával különdíjakat adhat ki.
A díjak átadása: 2016. szeptemberében, a MÚRE szakmai tanácskozásán.
A Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének Igazgatótanácsa

Múltidéző

Régi probléma, mai probléma?

A mai világban, de nem csak, mert kárki hogy nevezi, soha ne legyen! Ezt
mióta világ a világ az emberek azon a- már én teszem hozzá.
gyalnak, hogyan is lehetne jobb száVicsai György
mukra és családjuk számára. Meg is tettek és tesznek mindent annak érdekéPéter Károly jegyzete:
ben, hogy legyen mit aprítani a tejbe.
Az elmúlt pénzkrízises években nem
volt könnyű a helyzet, kivált, ha még
bankhitelünk is volt. De mintha a történelem ismételné magát, mert az 1930Korunk kedvenc témája az, hogy
as évek elején is a maihoz hasonló probkié a hatalom?
lémákkal kellett megküzdeniük elődeA hatalmat mindenki szeretné mainknek. Erről az Új Idők 1933. május
gáénak tudni, vagy ha ez nem lehet21-i számában így számoltak be:
séges, akkor mindenki szeretne az
„... A jelenlegi gazdasági helyzet
erő, az erősek oldalán állni. A hanem magyar helyi tünet, hanem a világtalmat gyakorló ember legtöbbször
történelemben szinte páratlan, általáönimádó ember, erősnek és jelentőFóris Henrietta nos gazdasági válság, amely az egyes
ségteljesnek érzi magát; kezében a
országokat, sőt, világrészeket elválaszthatalom rombol, kábítószerré válik.
hatatlan gazdasági kapcsolatba fűzi
Az ember hatalom iránti vágya megössze, úgy, hogy egyik sem gyógyulhat
rontja a kapcsolatokat: a gyermekmeg a másik nélkül. A javulás tehát
kori barátok ellenséggé válnak. A havagy valamennyi országban beáll, vagy
Azért tettem a bácsit zárójelbe, mert nemrég találkoztam Pista barátomtalom korrumpálja az emberek lelvalamennyi menthetetlenül pusztul tomal és úgy vettem észre, hogy megsérteném, ha én, a 80 éves is bácsiznám.
két.
vább. A gazdasági kérdéseket politikai
Szülőházam nekem is a nagysomkúti paHogy kinek a kezébe kerül a haszempontok irányítják; az úgynevezett
rókia, de engem a Jóisten emléktábla hetalom, az csakis a néptől függ, attól
békeszerződések egy általános gazdalyett nagyon hosszú földi élettel ajándéa néptől, amely a népszuverenitást
sági világháború hadüzeneteinek tűnkozott meg.
választott képviselői útján, valamint
Pistát, akit annakidején úgy ismertem hetnek fel inkább. Ilyen körülmények köközvetlenül gyakorolja. A néptől függ,
meg, mint a hagymásláposi református zött természetesen egyik ország kormáhogy olyanokat választ-e, akik szolnyától sem lehet azt követelni, hogy egy
gyülekezet kurátorát, úgy zártam szívemgálni akarják az embereket, akik a
csapásra segítsen a hazájabeli adósok
be, lelkembe, mint egy igaz embert. 90
hatalmat és a dicsőséget nem önmasorsán. Azt se méltóztassék elfelejteni,
évesen olyan szellemi frissességnek örguknak akarják kisajátítani, akik nem
vend, hogy az csudálatos. Remélem, hogy hogy az adósokról, mint külön társadalattól lesznek gazdagok, amit az orHagymáslápos is megemlékezik róla, mert mi osztályról, nem lehet beszélni; nem
szágból elvesznek, hanem attól, amit
lehet egy ország lakosságát úgy osztáén csak annyit tudok, hogy 2016. áprilihozzáadnak. Persze, a kínálat milyozni, hogy a lakosság egyik része hisában tölti a 90-et.
lyensége is számít.
Ha volna, aranyéremmel tüntetném ki, telező, a másik része pedig adós, mivel
Ami a hatalmat illeti, sajátos poa legtöbb ember a saját személyében hide nincs (még aranyerem sem), ezért arlitikai életünk éppen jó arra, hogy
ra kérem egyházmegyénk illetékeseit, hogy telező is, meg adós is. Akárhogyan is,
rájöjjünk – minden „attól függ, kiközösen kérjük Isten áldását, és adjunk de a javulásnak meg kell jönnie, ebben
nek a kezében van”: Csak egyetlen
feltétlenül bíznunk kell, erre építenünk
Neki is legalább egy PRESBITER OKpélda erre: „Szögekkel a kezemben
kell, ezt hitünkké kell tennünk, nagy SzéLEVELET, mert megérdemli.
elkészíthetek egy madáretetőt. A szöchenyink példájára, aki kimondá: a magek Jézus kezében megváltást hozIgaz barátsággal:
gyar lesz, hogy legyen.”
tak az egész világnak”
Szilágyi Béla
Úgy legyen, és pénzügyi válság, a-

Pista (bácsi) 90 éves!

Kié a hatalom?

Milyenek voltak
a középkori választások?
A rendszerváltás óta eltelt több mint 25 évben megszokhattuk,
hogy a plurális demokrácia játékszabályainak megfelelően négyévente az urnákhoz járulunk, hogy megválasszuk képviselőinket, akik
aztán a következő négy évben érdekeink érvényesítésén fognak munkálkodni a Parlamentben. A középkorban a választás fogalma még
Nyugat-Európában is teljesen mást jelentett.

Kiindulópont: a Biblia
A választások elsősorban természetesen egy uralkodó (vagy bármilyen más,
magasabb társadalmi pozícióba megválasztott személy) legitimitása szempontjából játszottak kulcsszerepet. Már a
Biblia is amellett foglalt állást, hogy
a nép akarata elsőrendű szerepet kell
játsszon az uralkodó személyének eldöntésében. Az ószövetségi Sámuel
könyvében maga a királyság is a népakarat kifejeződéseként jelent meg: Izrael népe királyt szeretett volna országa élére állítani, Isten pedig teljesítette
kívánságukat.
A választásokra azonban gyakran tekintettek úgy, mint egy viszály vagy felkelés potenciális kiindulópontjára, ezért
arra törekedtek, hogy minél inkább lecsökkentsék ennek a veszélyét. A középkori Angliában ritkán fordult elő,

szült viterbói (itt gyűltek össze a bíborosok) polgárok kenyér és víz nélkül bezárták őket egy templomba, amelynek
még a tetejét is eltávolították.
Bár ez természetesen kivételes eset
volt, számos alkalommal hónapok teltek
el egy uralkodó vagy egy főpap halála,
valamint utódja megválasztása között.
Ennek sokszor gyakorlati okai voltak:
sok időt vett ugyanis igénybe, míg a választók összegyűltek, emellett egy
megfelelő helyet is találni kellett a procedúra lebonyolítására, a leggyakoribb
halasztás azonban annak volt köszön- madának szavazatára volt szükség ahhető, hogy az új uralkodót egyhangú hoz, hogy az egyik jelölt az egyházfői
szavazással kellett megválasztani.
székbe kerülhessen. Mivel azonban fenn
kellett tartani az egyhangúság látszatát,
A lefejezés rémképe
a szavazócédulákat még azelőtt elégették, hogy az eredményt kihirdették volAmikor 1125-ben a német fejedel- na, így aztán senki sem tudta, ki hogyan
mek összegyűltek, hogy új királyt vá- szavazott.
lasszanak az elhunyt V. Henrik megü-

Az érsek, akit ujjtöréssel
választottak meg

Az épület, amelynek tetejét eltávolították
hogy egy uralkodót a fia anélkül követett a trónon, hogy ne tűntek volna fel a
pozícióra áhítozó riválisok, vagy ne előzte volna meg vita a királycserét. Angliában 1066 és 1216 között mindössze
két alkalommal zajlott le zökkenőmentesen az uralkodói szék átadása: 1087ben, II. Vilmos, valamint 1189-ben, I.
Richárd trónra kerülésekor.
A Capeting-dinasztia fennállása alatt
(987-1327) ennek ellenére mindvégig
sikerült biztosítani, hogy az uralkodó
helyét egyik fia vegye át. Számtalan akadályozó tényező játszhatott szerepet
abban, ha a későbbiek folyamán ez nem
következett be: a biológiai tényezők
(nem született fiú utód) mellett az uralkodó fiának kiskorúsága, valamint a
trónkövetelők nagy száma is komoly
veszélyforrást jelentett.

Amikor három éven át
tartott egy választás
IV. Kelemen pápa 1268. november
29-én bekövetkezett halálát követően a
bíborosoknak közel három évre volt
szükségük ahhoz, hogy új egyházfőt válasszanak. A döntést még így is csak azután sikerült meghozni, hogy a felbő-

resedett helyére, az ülést vezető mainzi
érsek kijelentette, hogy minden uralkodóaspiránst lefejeztet, aki kifogásolni
meri királlyá választott riválisa uralkodóvá történő kinevezésének jogszerűségét.
Az egyházi elöljáró kijelentése kiválóan rávilágít azokra az okokra, amelyek miatt a középkorban a szavazásokat egyhangú döntés esetén fogadták el. A választások ugyanis a korabeli felfogás szerint Isten akaratát fejezték ki (aki az embereken keresztül nyilatkozott meg), ebből pedig természetes módon következik, hogy egy szoros eredmény azt jelentette: a jelöltek és
a választók sem az Úr akarata szerint
cselekszenek.
A másik ok gyakorlatiasabb megfontolásokra volt visszavezethető: semmi garancia nem volt arra, hogy a vesztes fél (aki azonban kapott szavazatokat) elfogadja az eredményt. Ez a félelem állt a mainzi érsek 1125-ben tett
kijelentésének hátterében. Mint kiderült, az aggodalom nem volt alaptalan:
egy évvel később az egyik sikertelen pályázó valóban III. Lothár trónjára tört.
A már említett 1271-es pápaválasztások a választásra jogosultak kéthar-

A középkori szerzők azonosultak a
már az ókoriak által is hangoztatott nézettel, amely szerint az érdemli meg legkevésbé a hatalmat, aki a legjobban akarja – ideális esetben senkinek sem
kellene arra törekednie, hogy hatalmat
szerezzen társai felett. A hatalom korrupttá teszi az embereket, és aki nem
rendelkezik bizonyos erkölcsi tartással,
sokkal inkább ki van téve a hatalom
által felkínált kísértéseknek. Ideális jelöltnek tehát az számított, aki vonakodott a hatalomtól, és ha mégis megválasztották, megmutathatta, hogy valóban
nem akarta a hatalmat, egyszerűen csak
rákényszerítették.
A krónikások a legtöbb apátot és
püspököt ennek megfelelően úgy festették le, mint akiket erővel bírtak rá
egy-egy tisztség elfogadására. Egy beszámoló szerint 1093-ban, Szent Anzelm
canterburyi érsekké történő megválasztásakor el kellett törni a főpap ujjait,
hogy elfogadja, átvegye a pásztorbotot.
Ismerünk emellett olyan beszámolókat
is, amelyek királyok vonakodásáról ta-

Szent Anzelm
núskodnak. Megesett, hogy alázatot és
bizonytalanságot mutattak, és előfordult
– persze ritkán –, hogy a választás megismétlését kérték.

Akik egyenlőbbek voltak
az egyenlőknél
Amikor a középkori szerzők népakaratról írtak, nem az egész lakosságot
értették alatta. Bár az emberek legitimálhatták egy uralkodó hatalmát, és ünnepélyesebbé tehették megválasztásának körülményeit, fennállt a veszélye
annak, hogy saját kezükbe akarják venni sorsuk irányítását.
A nyugtalanság pedig gyakran vérontásba torkolhatott. Amikor Hódító Vilmost 1066-ban Anglia királyává választották, a procedúrát irányító érsek felszólította az egybegyűlt angolokat és
normannokat, hogy éljenezzék meg a
királyt. Amikor ez megtörtént, a templom előtt állomásozó normannok a helyzetet félreértve elkezdték felgyújtani a
templom körüli épületeket.
A választásra jogosultak között lenni presztízst jelentett. Annak a jele volt,
hogy valakinek a véleménye számít. A
lakosság többségét azonban kizárták a
választásra jogosultak köréből: a nőket,
a gyermekeket, a külföldieket, az egyházi személyeket, valamint az ingatlannal nem rendelkező személyeket. A 13.
századi Firenzében a választásra való jogosultság előfeltétele pedig például a
céhtagság volt (Dante Alighieri eszerint
orvos és gyógyszerész volt). (mult-kor.hu)

Az okos emberek
boldogabbak, ha kevés
barátjuk van
Az intelligens emberek kevésbé
elégedettek az életükkel, ha sok időt
töltenek a barátaikkal - derítette ki két
evolúciós pszichológiával foglalkozó
szakember. Satoshi Kanazawa, a London School of Economics pszichológusa és Norman Li, a Singapore Management University pszichológusa a
kutatásukban arra keresték a választ,
hogy mitől érezzük magunkat boldognak. A kutatásban összesen 15 ezer
18-28 év közötti személyt kérdeztek
meg. Az volt felvetésük, hogy azok az
életkörülmények, amelyek a vadászó
és gyűjtögető őseinket boldoggá tették,
talán a jelenben is növelhetik a boldogságérzetünket. Először azt találták,
hogy azok az emberek, akik sűrűbben
lakott területeken élnek általában elégedetlenebbek az életükkel. Majd arra
is rájöttek, hogy minél többször találkozik a közeli barátaival egy személy,
annál nagyobb az önbevalláson alapuló boldogságérzete. De minden esetben volt egy kivétel, az átlagnál intelligensebb emberek esetében ez az öszszefüggés kevésbé korrelált, sőt akár
még meg is fordultatott. A kutatók
megpróbálták megmagyarázni a jelenséget. Carol Graham, a boldogság közgazdaságtani szerepét kutató szakember szerint az igazán intelligens emberek inkább a hosszú távú célkitűzéseikre koncentrálnak, amiben a gyakori
társadalmi érintkezéseik hátráltathatják. Például egy rák gyógyításán fáradozó orvost hátráltat a célja elérésében, ha gyakran kell a barátaival találkozzon, és nem koncentrálhat teljesen
a problémára, ami miatt boldogtalanabb. Kanazawa és Li más magyarázatot is talált arra, hogy az átlagnál in-

Ami bennünk van
VÍZSZINTES: 1. Hivatalos irat. 5.
„A férfiban ...” (Hebbel). 13. Finn
atléta volt (Paavo). 14. Kiönt a folyó.
15. Könyvet megjelentet. 16. ... hét
léghajón; Jules Verne regénye. 17. Az
LGT dalszövegírója (Anna). 19. India
államnyelve. 20. A szív oldala. 22. Lemezt kezel. 23. Lakrészek! 24. Egyiptomi Arab Köztársaság (röv.). 25.
Judik ...; Karinthy Frigyes felesége.
27. Egyenes! 28. Indiai autómárka. 30.
Beárad! 31. Polémia. 33. Politikai
kormány jelzője lehet. 35. A földre
hulló. 37. Ölel. 38. Táplálkozó. 40. ...
Fitzgerald; amerikai dzsesszénekesnő.
41. Csattan ki az egészségtől. 42. Énekesnő (Ibolya). 43. Élet (fr.). 44. Lel.
45. Vektorösszeg. 46. Rajong érte. 48.
Homályos. 49. A szélein falas! 51.
Spanyol író (Leopoldo). 52. Most a
végén! 53. Csinos, takaros. 56. Három
rézágyú! 58. Bevisz! 59. Ritka férfinév. 61. Patet ...; imperialista-ellenes,
laoszi mozgalom. 62. A tetejére he-

telligensebb embereket miért zavarja
kevésbé, ha sűrűn lakott területen élnek. Ők abból indultak ki, hogy az emberi agy az ősi, szavannai környezetnek megfelelően fejlődött ki, ahol
nagyjából ahhoz hasonló volt a népsűrűség, mint manapság a vidéki Alaszkában, tehát kevesebb, mint egy ember
négyzetkilométerenként. A társadalmi
érintkezések terén pedig nagyjából
150 fős csoportokban éltek az őseink,
életen át tartó baráti, szövetségesi viszonyban. A tipikus emberi élet viszont rengeteget változott azóta, és a
kutatók szerint lehetséges, hogy a biológia nem volt képes lépést tartani vele. Eltérés lehet aközött, amihez az
agyunk és a szervezetünk kifejelődött,
illetve aközött, ahogyan most élünk.
Kanazawa és Li szerint pedig az okosabb emberek egyszerűen könnyebben
alkalmazkodtak az új környezethez,
nagyobb aránybán oldják meg a felmerülő új problémákat. Így az átlagnál intelligensebbek egyszerűen jobban alkalmazkodnak a modern kor találmányaihoz, így a populáció sűrűsége kevésbé gyakorol negatív hatást az általános közérzetükre. A felmérés eredményét a British Journal of Psychology szaklapban tették közzé az elmúlt
hónapban. (washingtonpost.com)

20 ezer új naprendszert
figyel a SETI
Kiterjesztik a távoli naprendszerek
megfigyelését, mostantól a vörös törpéket is bevonják ebbe. A SETI Institute éveken át kiemelt helyen szerepelt
a területtel foglalkozó, valamint a
kifejezetten a laikusok számára készülő lapok hasábjain, az utóbbi időben
azonban jóval ritkábban hallottunk a
távoli naprendszerek megfigyeléséről,
az értelmes élet utáni kutatásról. Most
bejelentették, hogy további 20 ezer
naprendszert vonnak be, mivel a vörös
törpéket is megfelelőnek tartják a
szükséges körülmények kialakulásához. Az esetleges rádiójelek figyelése,
az állandó monitorozás eddig is megoldott volt, a csillagászok azonban
azon feltevésre alapozták a munkát,
hogy az idegen civilizációk a Naphoz
hasonló csillagok körül alakulhattak
ki, ezért a vörös törpékkel nem is nagyon foglalkoztak. Ez utóbbi csillagok
lyez. 64. Gyengén termő búzafajta. 66.
Telér!! 67. Képszék. 68. Festőművész
(István). 69. Srí ...; Ceylon mai neve.
FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Keres. 3. A szélein
takar! 4. Az a másik. 5. Turzás. 6. Határellenőr. 7. Vigyáz rá. 8. Nátrium és
kén vj. 9. Ködös rész! 10. Indítékkal
kapcsolatos. 11. Kilenc (ang.). 12.
Horvát város. 18. Édes női név! 19.
Ötöl-...; mellébeszél. 21. Ilyen láda is
van. 23. Bűnhődik. 26. Mona ...; Leonardo da Vinci festménye. 28. Az ősmagyarok totemmadara. 29. Autonóm
Terület (röv.). 32. A növény része. 33.
Bajban ismerszik meg. 34. Házhelyet
kimér. 36. Becézett Elemér. 37. Titkon
az udvarra pillant. 39. Sára Sándor
filmje. 41. Béka jelzője lehet. 42.
Algériai kikötőváros. 44. Múlik az idő.
45. A telep része! 47. Azután! 48. Dugi
...; horvát sziget. 50. Szardínia
szigetén élő nép. 52. Japán rizsbor. 54.
Sokszínű. 55. ... plan; távoli felvétel.
57. Dalbetét. 59. ... Palme; svéd
politikus volt. 60. ... Nevallina; finn
matematikus. 63. Osztrák, zambiai és
kubai gkj. 64. Amerikai szabvány. 65.
Brazil labdarúgó. 68. Csepel határai!
70. A konvoj tagjai!
Szerkesztette: Csatlós János

kisebbek és hűvösebbek a Napnál, a
körülöttük lévő lakható zóna is jóval
kisebb, sok esetben ez egy egészen apró területet fed le (a közelség miatt pedig sok exobolygó mindig ugyanazon
oldalát mutathatja saját csillaga felé,
ami jó eséllyel kizárja az élet kifejlődését), mivel azonban egyes becslések
szerint a vörös törpék alkotják a teljes
állomány mintegy háromnegyedét,
ezek kihagyása egy komoly esély elmulasztását is jelenti. A közelmúltban
elkészült és közzétett számítások arra
utalnak, hogy a vörös törpék 16-50
százaléka rendelkezik a lakható zónán
belüli bolygóval, ezért a SETI illetékesei úgy döntöttek, hogy 20 ezer ilyen
csillagot vonnak be a megfigyelésbe.
Ezek monitorozása az elkövetkező két
évben valósul majd meg, a megfigyelés pedig az alapvető frekvenciasávokra (az 1 és a 10 GHz közötti tartományra) koncentrálódik majd, abban a reményben, hogy az idegen civilizációk
többnyire ezeket hasznosítják saját
életük során. Ezen csillagok jó része
egyébként több milliárd évvel idősebb
a Napnál, ami viszont jóval több időt
hagy az esetleges civilizációk kifejlődésére. (sg.hu)

Újabb negatív rekord
az Északi-sark jegénél
Ismét csökkent a jéggel borított terület kiterjedése, ami követi az eddigi
trendet. A NASA közzétette pontos
adatait az Északi-sark jégtakarójának
idei legnagyobb kiterjedéséről, amelyet szokás szerint a február és április
közötti időszakban mérnek. Ezúttal is
csökkenést mutattak ki, ami azonban
nem feltétlenül előlegezi meg a nyári
negatív rekordot. A jéggel fedett terület kiterjedése ezúttal március 24-én
érte el tetőpontját, mégpedig 14,52
millió négyzetkilométerben, ami picit
alatta marad a tavalyi év hasonló adatának (ez akkor 14,54 millió négyzetkilométer volt). Ez egyben a műholdas
megfigyelés 1979-es kezdete óta rögzített legkisebb szám, de ehhez rögtön
hozzáteszik, hogy a 13 legkisebb adat
az utóbbi 13 évből származik, ami nem
sok kételyt hagy a trend létezésével és
annak alakulásával kapcsolatban. A
csökkenés a december és február közötti időszakban megfigyelt rekordma1
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A népszerű televíziós showman tavaly halt meg, most azokat az ajándékokat adták el, amelyeket a műsorába
ellátogatott vendégeitől kapott. Az árverést megrendező Saco River Aukciósház közleménye szerint a tavaly elhunyt, népszerű televíziós, Joe Franklin gyűjteményének darabjaiért összesen félmillió dollár folyt be. A legtöbbet, 118 ezer dollárt az egykori sztárjátékos, Babe Ruth baseballkesztyűjéért
fizetett ki egy licitáló. Janis Joplin kalapja és harmonikája 33 ezer dollárt,
míg Jimi Hendrix bőr westernkalapja
22 ezer dollárt ért egy vásárlónak. A
kollekció darabjai között volt Miki
egér füle, Steve McQueen és Marlon
Brando bőrkabátja, Laurel és Hardy
bokszkesztyűje, Marilyn Monroe, Lucille Ball, Frank Sinatra és Johnny
Carson kalapja is. Franklin tavaly, 88
évesen hunyt el. Pályafutása során rengeteg ajándékot kapott azoktól a híres
vendégeitől, akik műsorába ellátogattak. A televíziós talkshow-házigazda
ugyanakkor megszállottan gyűjtötte,
vásárolta és cserélte is a relikviákat.
Gyűjteménye akkora helyet foglalt el,
hogy külön bérelnie kellett számára
egy raktárt. (mti)
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gas hőmérsékletek egyértelmű eredménye, ez azonban több részre bontható. Itt ugyanis nem pusztán a levegő
hőmérsékletéről van szó, bár ez szintén
több fokkal meghaladta az ilyenkor
szokásos szintet. Az északi féltekén
megfigyelt légmozgások is kedvezőtlen hatást gyakoroltak a trendre, ezek
jóval melegebb levegőt hoztak magukkal a délebbre eső régiókból, a legfontosabb tényező azonban az óceán melegedése, amely megakadályozza a vékonyabb jégréteg déli irányú terjeszkedését. 1979 óta Texas állam területének kétszerese tűnt itt el, a télen megfigyelt negatív rekord azonban nem jelenti automatikusan a nyári trend folytatódását. A nyári legkisebb kiterjedés
egyébként fontosabb, hiszen ekkor van
nagyobb szükség a beérkező napfény
visszaverésére - a jeget visszaszorító
óceán ehelyett elnyeli a hőt, majd pedig tovább melegíti a nála némileg hűvösebb levegőt.
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HUMOR-ZSÁK
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HUMOR-ZSÁK

Józsi bácsinak csupán 1 gigája van,
de azzal bármit le tud tölteni.

Okosságok 1.
* Golyó általi halálnak
nevezzük, amikor belepusztulsz az ágyékonrúgásba.
* A dinnyeevés olyan valami, mintha elrágnál egy
pofa vizet.
* Lehet, hogy a pénz beszél, de a hallásával biztos
baj van, mert sosem jön, amikor hívom.
* Miért van az, hogy a
tudósok értelmes életet a Földön KÍVÜL keresnek?
* Amekkora szégyen lerészegedni józanok között,
ugyanakkora szégyen józannak maradni részegek között.
* A nők attól tökéletesek,
hogy nem tökéletesek.
* Okos enged, ha már
szenved.
* Káposzta: körülbelül
emberfej méretű és bölcsességű zöldségfajta.
* Egy dolog biztos, mégpedig az, hogy semmi sem
biztos. Vagyis nem biztos,
hogy semmi sem biztos.
- Katona! Mit érez, amikor
látja hazánk zászlaját lobogni?
- Szelet.
***
- Mit mond a szőke nő a
barátjának?
- ???
- Drágám, kívülről lehet,
hogy szőke vagyok, de belülről sötét!
***
A tanár előveszi a feladatlapokat és körbetekint:
- Fiaim! Nagy nap ez a mai!
Ma történelmet írunk!
***

Rég nem látott barátnőjével
beszélget a tengerész felesége.
- Az én férjem évente másfél hetet tölt itthon…
- Micsoda? Másfél hetet? szörnyülködik a barátnő.
- Igen, de szerencsére gyorsan eltelik…
***
Tartalékos bevonuláson sorban szólították az embereket.
Az első szólított Drács Ferenc
volt, aki nem jelentkezett. A főtörzs hátratette a lapját és mindenki parancs felkiáltással jelentkezett. Egy ember, illetve
egy papír maradt a végén, amikor lezajlott a következő dialógus:
- Drács Ferenc!
Semmi.
- Hol van Drács Ferenc?
Semmi.
- Magát hogy hívják?
- Dr. Ács Ferenc!
***
- Kivel nem jó bújocskázni?
- Tegnap három nagy bal- ???
szerencse is ért:
- A GOOGLE-el, mert ro1. A barátnőm szakított vehadt jól keres!
lem.
2. Elütötte egy busz.
***
3. Elvették a buszvezetői jo- Vettem borsót. Egyelőre
gosítványom.
ennyit mondok... Majd később
kifejtem.
***

- Szerintem vendégek jöttek hozzánk - mondja a nagylány a húgának.
- Miből gondolod?
- Most hallottam a mamát
nevetni a papa egyik viccén.
***
Két utcahölgy beszélget:
- Képzeld, a múlt héten megismerkedtem egy gazdag palival, aki minden alkalommal 30
ezer forintot fizet.
- Mutasd be nekem is - kérleli a másik.
- Rendben, de egy kicsit perverz.
- Miért, mit csinál?
- Hát, utána mindig megver.
- Meddig ver, sokáig?
- Á, csak amíg vissza nem
adom a pénzt!
***
- Teljesen lapos, sarok nélküli cipőt keresek.
- Az ilyen cipő már nem divatos. Mihez kellene?
- Alacsony, kövér milliomoshoz!
***
Két rendőr beszélget a nemrég nyílt bevásárlóközpont eligazító térképe előtt. Egyik rábök a karikára, amelyikre ez
van írva: „Ön most itt áll!”
Meglepődve kérdezi a társát:
- Te, ezek honnan tudják,
hogy én hol vagyok?
***
Vendég a pincérhez:
- Az étlapon az áll, hogy „turista kaviár”. Megmondaná, mi
***
- Mi az abszolút értelmetez?
- Képzeld, beázik a tetőm!
len?
A pincér bizalmasan:
- Hogy jöttél rá?
- A fogyókúra ellen éhség- Uraságodnak nem aján- sztrájkkal tüntetni.
- Tegnap vacsora közben,
lom. Egy tányér apró szemű
mikor már két órája ettem a le***
rizs, hozzá ez a fekete szemA feleség a tükör előtt illegeti vest.
üveg.
***
magát, és a férjét nyaggatja:
***
- Ugye, drágám, sokkal fiatalabbnak látszom a koromnál?
A férj leteszi az újságot,
szemügyre veszi az asszonyt:
- Nos, a bőröd olyan, mint
egy húsz évesé. A hajad, akár
egy tizennyolcasé. Az alakod
meg… olyan 25 évesnek tippelem.
A feleség teljesen elolvad:
- Jaj, olyan kedves vagy.
A férj azonban lehűti:
- Várj egy kicsit, mindjárt
összeadom...
***

Okosságok 2.
* A szüleim annyira utáltak, hogy a házi videón egy
másik gyerekkel játszattak el
engem.
* Az okos enged…, aztán
ott áll üres kézzel, és gondolkozhat, hol rontotta el.
* Öregembernek a félrelépés már csak a tizedik
emeleti ablakban izgalmas.
* A fakírok közgyűlésén
mindenki tűkön ült.
* A valóság azoknak való, akik nem bírják a kábítószert.
* A téves számok miért
nem foglaltak soha?
* Másként nézi a világot
az a férfi, akinek özvegy a
felesége.
* Régen nagyon bizonytalan voltam, de valószínűleg már kigyógyultam belőle.
* Már ötvenmilliószor
mondtam, ne túlozz!
- Miért jár az anyós biciklivel?
- ???
- Mert a seprűje szervízben
van.
***
Két pap találkozik:
- Szia, látom új autód van.
Hogy volt erre pénzed?
- Úgy, hogy részletre vettem.
- Igen? És nem átkozott ki
az egyház?
- Miért átkozott volna?
- Mert az ördög a részletekben rejlik.
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Vezető kockázati
tényező lett
a csókolózás
A humán papillomavírus csókolózással is terjed, ami akár kétszázötvenszeresére is növelheti a fej- és
nyaki rákfajták kockázatát.
A csókolózás – veszélyességét tekintve – megelőzte a dohányzást és az
alkoholfogyasztást a fej- és nyaki rákfajtáknál – állítják a szakemberek. Dr. Mahiban Thomas, a brit Royal Darwin Hospital munkatársa elmondta, hogy az
intimitás ezen formája a megbetegedések 70 százalékáért felel.
A kutató úgy nyilatkozott a Daily Mail Australiának, hogy a szájon keresztüli
HPV-fertőzés kétszázötvenszeresére növeli az ilyen rák kialakulásának veszélyét. A többnyire méhnyakrákkal összefüggésbe hozott kórokozó a nőkre és a
férfiakra is egyaránt veszélyes.
Több mint 100 típusa létezik, ám közülük csak nyolc növeli a szájrák kockázatát.
Az amerikai Betegség-megelőzési és Járványügyi Hivatal hivatalos állásfoglalása szerint már egy nyelves csókkal is el lehet kapni a HPV-t, ami a lakosság 7
százalékánál van jelen. Dr. Thomas szerint még a szexuális interakció nélküli
petting is HPV-fertőzéshez vezethet.
„A kockázatos magatartásformák megváltoztak, már ami a dohányzást és az
italozást illeti. A HPV-fertőzöttség kétszázötvenszeres veszélyt jelent azokhoz
képest, akik nem fertőzöttek” – magyarázta Dr. Thomas, aki úgy véli: egyenesen
„cunamiszerű” a rákos megbetegedések terjedése. (noinetcafe.hu)

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
Százhuszonöt esztendeje, hogy az elődök létrehozták, huszonöt éve, hogy
a jelenlegi, korosabbak újraszervezték az Erdélyi Kárpát-Egyesületet. Ezt ünnepli a szervezet apraja-nagyja május 6–8-án az EKE Várában. Az évforduló
különleges esemény lesz, sok meglepetéssel, melyből azoknak is jut, akik
nem tudnak jelen lenni. Erről is hírt ad az Erdélyi Gyopár, továbbá tájékoztat
még számos újdonságról, ami az elmúlt két hónapban történt a honismeret,
természetjárás, környezetvédelem főképp erdélyi mezején.
Megtudhatjuk például, hogy mi minden zajlott az EKE-osztályok szervezésében. A legnagyobb figyelem most a Gyergyói Osztályra irányul, ahol
Erőss Zsolt-teljesítménytúrát szerveznek, immár harmadik alkalommal, illetve készülnek a XXV. EKE Vándortáborra, melynek helyszíne Borszék lesz,
időpontja pedig július 26–31. A legfrissebb folyóiratban folytatódnak a vándortábori túrabemutatók, illetve Vadász-Szatmári István gyergyói elnök látja
el hasznos tanácsokkal a táborba készülőket.
Szikla és csata Zernyesten címmel olvashatunk honismereti írást, a borvizekről és a gyógyvizekről szerezhetünk bővebb tudást Korondfürdőt pásztázva. Aki a növényvilág ritkaságaira kíváncsi, annak a Gemenele (Iker) Tudományos Rezervátum bemutatóját érdemes böngésznie, de annak is akad tanács, aki gombászni indulna, vagy fel, az égre nézne.
A határokon túlra tekintve hozunk hírt arról, mire kell figyelni, ha valaki a
Grossglockner meghódítására készül, illetve ha az egyre népszerűbb kanyoning helyszíneként a görögországi Szamothrakit választja.
Ezúttal is visszanézünk a múltba. Dr. Herrmann Antalra emlékezünk, akinek gondolata ma is az EKE mottójaként közismert: A világból annyi a
miénk, amennyit látunk belőle. Szavát megszívlelve érdemes útra kelni minél
nagyobb társasággal, például az Erdélyi Kárpát-Egyesület több ezer tagot
számláló csapatával.
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!

4 ok, amiért nagyon szeresd
a pekándiót
Fantasztikusan finom ízén kívül a pekándiót igazán megéri szeretni az egészségre gyakorolt számos jótékony hatása
miatt is.
Te is megőrülsz a pekándiós péksüteményért
és pitéért? Ezt a magot önmagában is megéri nassolni, hiszen rengeteg egészséges tulajdonsága van.
Ezt már az amerikai indiánok is tudták, akik az 1500-as években kezdték háziasítani a pekándiót. A pekántermelés 80%-a ma is az USA-ban történik, ahol igazi
nemzeti különlegességnek számít ez a finomság. Lássuk, hogyan segíti az egészséged!

1. Antioxidáns- és vitaminforrás
Egy tanulmány szerint, az összes mag közül a pekándióé a legmagasabb
antioxidáns-tartalom. Emellett 19 vitamin és ásványi anyag található benne: többek között A-, E-, B1-vitaminokat, kalciumot, káliumot, magnéziumot, fehérjét
és cinket is tartalmaz.

2. Jót tesz a szívnek
A pekándió az E-vitamin gamma-tokoferol nevű formájában gazdag, ami
kifejezetten segít a szív- és koronaérrendszeri megbetegedések megelőzésében.

3.Csökkenti a koleszterinszintet
Egy kutatás szerint, a pekándió rendszeres fogyasztása akár 33%-kal csökkentheti a rossz koleszterin szintjét a vérben, ami szintén a gamma-tokoferolnak
köszönhető.

4. Fogyókúra-barát
Természetesen nem a pekándiós pitére gondolunk (meglocsolva juharsziruppal), de önmagában pekándiót nassolni nem nyírja ki a fogyókúrát: 20 félben
körülbelül 196 kalória van, így napi 10 fél pekándió igazán diétabarát finomság
marad. (nlcafe.hu)

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
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága apa, após, nagyapa és dédnagytata
BÓNIS JÁNOS
életének 94-ik évében eltávozott
szerettei köréből. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek
a temetésen, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata
id. LENGYEL LAJOS
86 éves korában örökre visszaadta
lelkét Teremtőjének szerettei körében,
New Yorkban. A gyászoló család.
Békétlen lázadás az élet, / gonosz
angyal, aki teremt: / és ő, az ellenség,
a szent, / szent a halál, mert ő a rend, /
ő a pihenés, ő a csend. (Szabó Lőrinc)
Isten veled,
ÁGOTA,
nyugodj békében! Szeretettel gondolunk rád, volt osztálytársaid.
Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen drága jó
feleség, édesanya, nagymama, testvér
és anyós
MARC ILEANA
(született Rákosi Ilona)
2016 április 3-án, életének 80-ik
évében rövid szenvedés után elhunyt.
Emléke örökké élni fog szívünkben! A gyászoló család.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk
NAGY ANNA
(született Henczes)
életének 84-ik évében örökre viszszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik temetésén résztvettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. április 14.
0747017580 – Csoma Bea

2016. április 8.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága
édesapa, após, nagytata
Dr. KASSAY KÁROLY
89 éves korában örökre itt hagyta
szeretteit. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunkat utolsó földi útján
elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Együttérzünk Bónis Istvánnal és
családjával a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa
BÓNIS JÁNOS
elvesztése miatti fájdalmában.
A László család
Őszinte részvétünk Bónis Istvánnak és családjának a drága
BÓNIS JÁNOS
elvesztése miatti fájdalmában.
Nyugalma legyen csendes.
A Jablonoczki család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesültünk
szeretett leányotok
ROMOK ÁGOTA
korai elhunytáról. Fogadjátok őszinte együttérzésünket. Nyugodjon békében.
Dr. Lénárd család

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
MARC ILEANAT
(született Rákosi Ilona)
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágokat helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk drága barátunktól
BÓNIS JÁNOSTÓL
Őszinte részvétünk a Bónis családnak a szeretett apa, nagyapa, dédapa
és após elvesztése miatt.
Nyugalma legyen békés.
Erika, István, Ági és Anikó.
Az RMDSZ képviselőházi frakciója együttérzését fejezi ki Bónis István
képviselő úr szeretett ÉDESAPJA elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A nagybányai és a Nagybánya központú területi RMDSZ tagjai őszinte
együttérzésüket fejezik ki dr. Bónis
István képviselő úrnak és gyászoló
családjának a szeretett édesapa, após,
nagyapa és dédnagyapa
BÓNIS JÁNOS
elhunyta felett érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében!
A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör tagjai őszintén
osztoznak dr. Bónis István képviselő
úr mély fájdalmában, amelyet szeretett édesapja
BÓNIS JÁNOS
elhunyta miatt érez. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.

Őszinte együttérzésem Romok Mártával és Józseffel hőn szeretett gyermekük
ROMOK ÁGOTA
oly korai és érdemtelen elhunyta
felett érzett mély fájdalmában.
Nyugodjék békében!
Simori Sándor

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

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

Az idő telik,az évek múlnak / De a
mi bánatunk továbbra is megmarad, /
mert a szeretett férjet, apát, fiút és
testvért
SZABÓ SÁNDORT
két évvel ezelőtt április 8-án kísértük utolsó útjára. Emlékét kegyelettel
őrzi bánatos családja.
Szomorú hat hónapja 2016. április 11én, hogy örökre elmentél drága férjem
SZÁSZ JENŐ
Soha nem feledünk el. Bánatos feleséged Zsike és nővéred Csöpi.
Április 6-án volt 23 éve annak a
szomorú napnak, amikor a szeretett
MAROSÁN ZOLTÁN
mérnök
eltávozott az élők sorából. Nyugalma legyen csendes.
Emléke áldott, a család.

A sülelmedi RMDSZ őszintén osztozik dr. Bónis István képviselő úr és
családjának mély fájdalmában, amelyet a szeretett apa, após, nagyapa és
dédnagyapa
BÓNIS JÁNOS
elhunyta miatt érez.
Nyugodjék békében!
Őszinte együttérzésünket fejezzük
ki dr. Bónis Istvánnak és családjának
szeretett édesapja
BÓNIS JÁNOS
elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A szinérváraljai RMDSZ tagjai
Őszinte részvétünk Bónis Istvánnak és családjának a szeretett édesapa
elvesztése miatti fájdalmában.
Nyugalma legyen csendes.
A Teleki Magyar Ház Kuratóriuma és munkatársai
A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége együttérez Bónis Istvánnal és
családjával a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa
BÓNIS JÁNOS
elvesztése miatti fájdalmában.

Én a magas égre néztem, önzőn, / s
nem láttam, hogy itt a földön / kihunyni készül egy gyertya-láng. / Apám elment, s ott a sírnál, / ahonnan mégegyszer visszanézett, / sírtam, s nem gondoltam semmi szépet. / Most felnézek
és kinyitom az eget / még egy percre,
hogy elmondjam Neked, / hogy megnyugtassalak, nem vagyok árva, / mert
itt vagy velem, a lelkembe zárva, / S
mielőtt bezárulna az ég,/még két szót
felkiáltanék, / mit ritkán mondtam, azután elengedlek: / Apu, szeretlek!
Április 11-én volt 18 éve, hogy a
szeretett
MÓRA MIHÁLYT
az Úr magához szólította. Emléke
szívünkben örökké megmarad.
A bánatos család.
Fájó szívvel emlékeztünk április 7-én
BŰTE FERENCRE
halálának egy éves évfordulóján.
A szomorú család.

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT
– Non Stop –

MEGEMLÉKEZÉS

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – minden kedden
16.30 és 17.45 órától a Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt. Legközelebb
ÁPRILIS 11-ÉN! Szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB – Minden
szerdán 18.00 órától!

Fájó szívvel emlékezünk arra az április 8-ra, amikor a drága édesapa, nagytata, dédnagytata és após
METZ JÓZSEF
ny. tanár
ezelőtt 12 évvel örökre eltávozott
szerettei köréből. Isten őrködjön nyugalma fölött.
Emlékét kegyelettel őrzi családja.

Hamarosan

MAGYAR ESTEK
a Rivulus Vendéglőben.
Részletek a jövő lapszámban!

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
MINDEN hétfőn délután 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

2016. április 8.

SPORT

NŐI KÉZILABDA BL-NEGYEDDÖNTŐK

Nyert a BL-címvédő
Nagybányán – A Győr
átgázolt a Fradin
Távol került a budapesti négyes döntőtől a Nagybányai HCM női
kézilabdacsapata, amely számára túl nagy falatnak bizonyult szombaton a címvédő Buducsnoszt Podgorica a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, hazai mérkőzésén. Magyar együttes biztos lesz a Final Fourban, hiszen a Ferencváros a Győrrel került szembe – óriási
Nico Rosberg diadalmaskodott a Bahreini Nagydíjon, magabiztomeglepetésnek kell történnie ahhoz, hogy ne utóbbi jusson a legjobb
san
hozta a futamot a második rajtkockából induló mercedeses.
négy közé, ugyanis Ambros Martín együttese szombaton kiütéses győzelmet aratott a Fradi vendégeként. A második, még talpon lévő roNico Rosberg azonnal lerajtolta csa2. Kimi Räikkönen Ferrari +10,282
pattársát, a címvédő Lewis Hamiltont, mp
mániai csapat meglepetésre hazai pályán legyőzte a Rosztov Dont.

Rosbergé a Bahreini Nagydíj is

A Nagybánya csoportnegyedikként
lépett tovább a negyeddöntőbe, így sok
jóra nem számíthatott a sorsoláson, amelyen végül a Cristina Neaguval felálló címvédőt kapta ellenfélként. A montenegróiak szombaton esélyeshez méltóan hamar megnyugtató előnyre tettek
szert, félidőben 17-10-re vezettek. A végül 7 gólig jutó Allison Pineau által vezérelt hazaiak azonban nem adták fel,
és egy gólra felzárkóztak az utolsó tíz
perc előtt (24-25).
Többre azonban nem futotta: a hátralévő időben már csak a vendégek voltak eredményesek, akik végül 29-24-re
nyertek. „Gratulálunk a Buducsnosztnak, látszik, miért Európa bajnoka. Dicséret illeti ugyanakkor a HCM játékosait is, akik nagy odaadással küzdöttek, és helyenként felemelkedtek a címvédő szintjére” – nyilatkozta Aurelian
Rosca, a Nagybánya trénere.
A magyar–magyar BL-párharc vesztes házigazdái már nem nagyon találhattak pozitívumot, hiszen a Győr 31-18-ra
nyert szombaton az anyaország pontvadászatában címvédő Ferencváros dabasi otthonában. „Kétség sem férhetett
hozzá, hogy melyik volt most a jobb
csapat – a sokkal jobb” – ismerte el Elek Gábor, a Fradi trénere, miután tanítványai csak 2-2-ig tartották a lépést
vendégeikkel. Félidőben öt volt közte
(12-17), a 45. percben pedig már tíz (1424), és már nem volt kérdéses, ki nyer.
„Ennek a párharcnak ezzel vége, én
és a csapat egyaránt szégyelljük magunkat, hogy így végződik, de úgy tűnik,
mi jelenleg eddig a szintig vagyunk jók.
A világ legjobb csapatától kaptunk ki”
– közölte Elek Gábor, akinek együttese múlt szombaton a magyar bajnokságban is súlyos, 11 gólos vereséget szenvedett a legfőbb riválistól.

A tréner válogatottbeli kapitánytársa, a most az ellenfél kispadján helyet
foglaló Ambros Martín szerint a Győr
– amellyel 2013-ban és 2014-ben BL-t
nyert – még nem játszott ilyen jól irányítása alatt: „Azt tudtuk, hogy ha nyerni akarunk, még jobban kell játszanunk,
mint a múlt heti bajnokin, és ezt sikerült is megvalósítanunk; most nyújtottuk a legjobb teljesítményt, amióta a csapat edzője vagyok. Nagyon nagy előnybe kerültünk, de ha most hátradőlünk,
még meglephet minket a Ferencváros.”
A Fradi és a Nagybánya középdöntős csoportját megnyerő, a BL-szezonban eddig veretlen Rosztov Dont már a
negyeddöntő első meccsén meglepetés
érte Bukarestben, ahol a CSM 26-25re nyert még csütörtök este, úgy, hogy
a hajrá előtt négy góllal is vezetett a román bajnok. A párharcnak azonban így
is az orosz csapat maradt a fő esélyese.
A negyedik összecsapáson a macedón Vardar Szkopje hazai pályán 34-20
arányban kiütötte a norvég Larvikot,
hibátlanná téve a 2. középdöntős csoportból érkező csapatok győzelmi mutatóját a negyeddöntő első mérkőzésein. A visszavágók jövő hétvégén lesznek
– szombaton Győrben és Rosztovban,
vasárnap Podgoricában és Larvikban
–, a párharcok győztesei pedig a május
7–8-ai budapesti négyes döntőben harcolhatnak a BL-serlegért.
NŐI BL, NEGYEDDÖNTŐ, 1.
MÉRKŐZÉSEK:
FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri
Audi ETO KC 18-31 (12-17)
Nagybányai HCM–Buducsnoszt
Podgorica 24-29 (10-17)
Bukaresti CSM–Rosztov Don 2625 (11-12)
Vardar Szkopje–Larvik 34-20 (16-9)
(Krónika)

ezt követően pedig többet vissza sem
nézve az első után a második 2016-os
Forma–1-es futamot is megnyerte.
Hamilton maradék esélye már az első kanyarban elszállt, ahol a kissé túl
nagy hévvel érkező williamses Valtteri
Bottas nekikoccant autójának, amelynek az első szárnya valamint a padlólemeze is megsérült. A káoszban az indulásnál egyébként beragadó finn Kimi
Räikkönen is elment Hamilton mellett,
és a ferraris egészen a leintésig előtte is
tudott maradni. A páros együtt vágta át
magát a mezőnyön a második és a harmadik helyekig.
A harmadik rajtkockát megszerző másik ferraris, Sebastian Vettel motorja hatalmas csalódást okozva már a felvezető körön elfüstölt.
A negyedik helyen az a Daniel Ricciardo végzett a Red Bull-lal, amelynek az első szárnya szintén megsérült
Hamilton és Bottas rajtbalesetében, ám
aki így is volt elég gyors, hogy megismételje az ausztráliai eredményét.
A 2015 év végi sikereit is beleszámítva immáron sorozatban öt (!) futamgyőzelemnél járó Rosberg ezzel a maximálisan megszerezhető 50 ponttal vezeti a világbajnoki tabellát, 17 ponttal
megelőzve a második helyen álló Hamiltont. A harmadik helyen a roppant következetes Ricciardo áll 24 egységgel,
holtversenyben a negyediken pedig a
szenzációs Grosjean 18-cal. A Ferrari
csupán egy-egy versenyen célba érő pilótáinak, Räikkönennek és Vettelnek csupán 18, illetve 15 pontjuk van.
A világbajnokság következő futamát, a Kínai Nagydíjat két hét múlva, április 17-én rendezik majd meg Sanghajban.
A Bahreini Nagydíj végeredménye
1. Nico Rosberg Mercedes 1 ó 33 p
34,696 mp

3. Lewis Hamilton Mercedes
+30,148 mp
4. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG
Heuer +1 p 02,494 mp
5. Romain Grosjean Haas-Ferrari
+1 p 18,299 mp
6. Max Verstappen Toro RossoFerrari +1 p 20,929 mp
7. Danyiil Kvjat Red Bull-TAG
Heuer +1 kör
8. Felipe Massa Williams-Mercedes +1 kör
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +1 kör
10. Stoffel Vandoorne McLarenHonda +1 kör
11. Kevin Magnussen Renault +1
kör
12. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari +1 kör
13. Pascal Wehrlein Manor-Mercedes +1 kör
14. Felipe Nasr Sauber-Ferrari +1
kör
15. Nico Hülkenberg Force IndiaMercedes +1 kör
16. Sergio Pérez Force India-Mercedes +1 kör
17. Rio Haryanto Manor-Mercedes
+1 kör
18. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari kiesett
19. Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari
kiesett
20. Jenson Button McLaren-Honda
kiesett
21. Jolyon Palmer Renault nem
indult
22. Sebastian Vettel Ferrari nem
indult. (Sport365)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

A Real Madrid véget vetett a Barca nagy sorozatának
A címvédő és éllovas FC Barcelona 2-1-re kikapott a Real Madridtól a spanyol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szombati csúcsrangadóján.
Zinédine Zidane csapatát az sem zavarta, hogy
1-1-nél nem adták meg Gareth Bale szabályosnak tűnő fejesét, s hogy még döntetlennél kiállították Sergio Ramost; Cristiano Ronaldónak ezek után sikerült
belőnie a győztes gólt.
A barcelonai találkozón a hazai csapat lépett fel
kezdeményezően, de a madridiak szervezetten védekeztek. Ezzel együtt akadt néhány katalán helyzet,
igaz, az első félidő hajrájában a Real Madridnak is
volt gólszerzési lehetősége.
A szünet után is a Barca futballozott mezőnyfölényben, de nem túl veszélyesen, majd Messi ravasz
lövését követően - amelyet kitolt a bal felső sarokból
Kaylor Navas - szöglet után, szép fejessel Gerard Piqué szerzett vezetést. Pár perccel később azonban már

ismét döntetlen volt az állás, mert Kroos beadása után
Benzema hanyatt vetődve egyenlített.
Továbbra is hatékonyan tartóztatta fel a hazaiak
akcióit a Real Madrid, az ellentámadásaiban pedig
az utolsó negyedórában egyre több veszély volt. Bale a 80. percben gólt is fejelt az ötös sarkáról, de a
játékvezető nem adta meg, mert úgy ítélte meg, hogy
a fölugrásnál támaszkodott Jordi Albára.
Néhány pillanattal később Cristiano Ronaldo lőtt
távolról, a labda a kapufát érintve hagyta el a játékteret. A 84. percben emberhátrányba került a Madrid,
mert Sergio Ramos megkapta második sárga lapját.
Ez volt felnőtt pályafutása 21. piros lapja, ezek közül
négyet a Barcelona ellen kapott.
A fővárosiak ennek ellenére nem sokkal később
gólt szereztek: Ronaldo mellre vette Bale átívelése
után a labdát, és közelről a kapuba lőtt. Ez volt a 16.
találata El Clásicón, az örökranglistán Lionel Messi

(21) és Alfredo Di Stéfano (18) mögött a harmadik
helyen áll.
A Barcelonának a vereséggel maradt 76 pontja, a
második helyen az Atlético Madrid áll 70-nel, a harmadikon pedig a Real Madrid 69-cel. A Barcelona
ősszel Madridban nagyon simán, 4-0-ra nyert. Az első Barca-Real csúcsrangadót 1902-ben rendezték, azóta 264 mérkőzést vívott a két csapat, ebből 172 volt
bajnoki találkozó.
Utóbbiakon 32 döntetlen született, összesítésben
pedig a Real áll jobban, mivel neki 72, míg a Barcelonának 68 győzelme van. Emellett a fővárosiak 280,
a katalánok pedig 273 alkalommal voltak eredményesek az egymás elleni bajnoki találkozókon.
A szombati mérkőzés előtt a Camp Nou 99 ezres
közönsége megemlékezett a múlt csütörtökön elhunyt
Johan Cruyffról, aki vezetőedzőként BEK- és KEKgyőzelmet is ünnepelhetett a Barcelonával. (maszol)

