28. (LVIII.) évfolyam • 1502. szám • 2016. február 26. • 12+8 oldal • Ára 2 lej
Szülők, figyelem!

Még pár napjuk van a Szülőföldön
magyarul kérelmek beküldésére!
Hétfő éjfélig küldhető be a Szülőföldön magyarul program nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatás, illetve hallgatói támogatás
igénylése. Az igénylések beküldési határideje február 29., a postai bélyegző
dátuma szerint.

Az adatlapok letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro
oldalról, ugyanott a beküldési cím is
megtalálható, miként minden, az igénylésekkel kapcsolatos információ.
Kérjük, hogy figyeljenek a beküldendő csomag teljességére, hogy az érvényes személyazonossági másolat, a gyermek(ek) születési bizonyítványa, valamint eredeti iskolai igazolás legyen mellékelve az adatlap mellé.
Bármilyen kérdésük van, forduljanak
a programkoordinátorok irodájához a
0266/244-450-es telefonszámon, vagy
írjanak nekik az
info@szulofoldonmagyarul.ro
címre. (nyugatijelen.com)

Kedves Szülők!
Ne feledjék: február 29-én, hétfőn megkezdődik a
beiratkozás az előkészítő osztályokba.

A kormány mondjon igent az
egészségügyi anyanyelvhasználatra –
Bónis István képviselő az RMDSZ
törvénykezdeményezéséről
„Az olaszteleki lány esete vélhetően
nem egyedülálló a hazai egészségügyben. Az RMDSZ az ilyen helyzetek létrejöttét szeretné megakadályozni azzal
a jogszabálytervezettel, amely az anyanyelvhasználatot szabályozná az egészségügyben. Javaslatunk kötelezővé tenné a közösség nyelvét értő egészségügyi személyzet alkalmazását azoknak a
településeknek a kórházaiban, rendelőiben, ahol a kisebbség számaránya eléri a 20 százalékot. Ezt a kezdeményezést korábban a szociálliberális kormány
negatívan véleményezte. Azonban az e-

gészségügyi szakbizottság tagjaként a
fórum vezetőségét arra kértem, igényeljen egy új véleményezést a szakértői kormánytól. Reményeink szerint ez az álláspont kedvező lesz, hiszen az európai
jogrendbe illeszkedő kezdeményezésről
van szó” – tájékoztatott Bónis István,
az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője, aki orvosként is azt
reméli, hogy a kolozsvári esettől függetlenül is szakszerű lesz a kormány véleményezése, amelynek következtében a
kezdeményezés folytathatja az előírt
utat a képviselőházban. (folyt a 3. old.)

Kedves gyermekek, fiatalok,
felnőttek, családok!
Szeretettel hívunk a Teleki Magyar Házban február
26-27-én ismét sorrakerülő nagybányai
FELOLVASÓMARATONRA!
Válaszd ki kedvenc SZÖVEGEDET, versedet, prózádat, mesédet, elbeszélésedet, regényrészletedet, amit majd megosztasz a résztvevőkkel. Ha van olyan
kedves TÁRGY, esetleg ZENE, amelyről úgy érzed, hogy az általad kedvelt szöveghez kapcsolódik, vagy amely fontos számodra, azt is hozd magaddal.
A felolvasómaraton 2016. február 26-án, pénteken 19-22 óra, február
27-én, szombaton 10-18 óra között zajlik a Teleki Magyar Házban. Szombaton 19 órától Kulcsár-Székely Attila székelyudvarhelyi színész előadóestje zárja a programot (Halhatatlan élet - népi vígjáték Nyírő József regénye alapján). Azok, akik valamely Nagybányán vagy a környéken született író,
költő művével, vagy a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi alkotással vesznek
rész a programban, értékes AJÁNDÉKBAN részesülnek!
A február 26-27-i eseményre felolvasóként, hallgatóként is nagy szeretettel
várunk! Ha olvasni szeretnél, JELENTKEZNI személyesen, vagy telefonszámainkon lehet a Teleki Magyar Házban. Részletek a 7. oldalon.

Kányádi szavalóverseny kisiskolásoknak
Február 27-én, szombaton 10
órától a Németh László Elméleti
Líceum ad otthont a Kányádi Sándor Szavalóverseny megyei szakaszának.
Várjuk szeretettel a kis szavalókat, családjaikat és felkészítő tanítóikat.
A verseny fő támogatója a
Schola-Parentis Egyesület.

A Virágtrend Kft. virágnagykereskedés
nagybányai telephelyére

munkatársat keres.
Elvárások:
– középfokú végzettség
– számítógép kezelési ismeretek
Tapasztalattal rendelkezők előnyben.
Az önéletrajzokat a gyorgy.bazula@vta.hu e-mail címre várjuk.
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Tavaszi kiállítás
A lakberendezési és bútorkiegészítő elemek és
vasalatok beszerzésével és forgalmazásával
foglalkozó CRESSENT kereskedelmi vállalat
(Nagybánya, Vasile Lucaciu utca, 163. szám, tel.:
0262-217453) állást hirdet

asztalos munkára.
Munkaköri leírás:
* MDF-ből készült bútorfrontok kivitelezése
Feltételek:
* Asztalosi végzettség és tapasztalat
* Kézügyesség, minőségi munkára való törekvés
Az önéletrajzokat eljuttathatják hozzánk faxon:
0262-217491, e-mailben: henrietta@cressent.ro,
vagy személyesen letehetik a székhelyen, legkésőbb
2016. március 11-ig.

Számok
Valamikor én is voltam kisdiák, s
bizony a számok nem nagyon akartak megragadni nálam, amíg a nagymamám elő nem állt egy borzasztó
tudományos mondókával, amit az én
magyar agyam azonnal felfogott. Lehet, hogy mások is emlékeznek erre
a mondókára, de ha nem, most felidézem:
- Szervusz, tíz!
- Hogy vagy húsz?
- Megyek harmincba,
a negyvenedik utcába,
ötvenedik szám alá,
megmondom Hatvaninénak,
hogy ne hetvenkedjen annyit
azzal a rongyos nyolcvan
krajcárjával,
mert kilencvenszer úgy ülepen rúgom,
hogy a századikba repül!
Jó, nem? Aki ezt tudja, már tud
kombinálni.
Zinner Oláh Ágnes

Nyílt nap a ,,Nicolae
Iorga” Általános
Iskolában!
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt, előkészítő osztályba iratkozó gyermeket és szüleit a 2016. február 27-én a ,,Nicolae Iorga” Általános Iskolában megszervezendő nyílt
napra, 9-13 óra között. Betekintést
nyerhetnek iskolánk tevékenységeibe,
megismerkedhetnek Iloc Judit tanítónénivel és érdekes interaktív foglalkozáson vehetnek részt látogatóink!
Várunk szeretettel!

Ez itt az Ön
reklámjának
a helye!
XIII. SZILÁGYSÁG
-KUTATÁS NAPJA
2016.május 6-7.
Zilah-Nagymon
Téma: Száz éve született Márton
Gyula (1916-1976) professzor, a
magyar nyelv kutatója. Tudományos
előadók jelentkezését 2016. április
25-ig várjuk.
Dr. Bajusz István elnök, Kovács
Kuruc János alelnök, az EME
Zilah és Vidéke és Szilágysomlyói
Fiókszervezete nevében

TALPOS ELIZABET
szatmári festőművész
kiállítása a
Partner Galériában
A Nagybányai Partner Galériában
március 1-én, kedden 18.00 órakor
lesz TALPOS ELIZABET szatmári festőművész kiállításának megnyitója.
A művésznő már több alkalommal volt jelen alkotásaival Nagybányán és
Felsőbányán, virágcsendéletei és más kompozíciós művei mellett igen ismert
vidékünkön készült tájképfestészete.
Hangulatos, meleg színekben pompázó művei a kortárs festészet értékes és
kedvelt darabjait képviselik. (Hitter Ferenc)

Egyházi hírek
* Egyetemes imahét Szinérváralján. A vasárnapi kezdő istentisztelet
délután 5 órától lesz, a hétközi alkalmak délután 6 órakor veszik kezdetüket,
míg a szintén vasárnapi záró istentiszteletre délelőtt 10.30 órától kerül sor, a
következő szolgálat szerint:
- február 28., vasárnap: Vass Lóránd szinérváraljai római katolikus plébános
- február 29., hétfő: Forró László
püspökhelyettes, Hegyközkovácsi
- március 1., kedd: Ecsedi Árpád
református lelkipásztor, Koltó
- március 2., szerda: Gellén Sándor
református esperes, Avasújváros
- március 3., csütörtök: Szilágyi
Róbert református lelkipásztor, Dabolc
- március 4., péntek: Nagy Róbert
református lelkipásztor, Magyarcsaholy
- március 5., szombat: Nagy András református lelkipásztor, Monó
- március 6., vasárnap: Huszár
László Zsolt helybeli református lelkipásztor.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Huszár László Zsolt
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön
17 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor tart istentiszteletet.
* A nagybányai katolikus Szentháromság plébániától helyezték örök
nyugalomra Muresán született Sárga
Magdaléna asszonytestvérünket, akit 59
évesen és Ráth született Bocskor Elisabeta testvérünket, akit 69 évesen szólított magához az Úr.
Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt Josip Mihály Arnold és
Sebestyén Tünde tartotta keresztvíz alá
Bunyi Csaba Tibor és Lakatos Anita kis-

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.

lányát, aki a keresztségben a Bunyi Emma nevet kapta.
* Idén is megtartják Nagybányán
A Nők Ökumenikus Világimanapját.
Ez alkalommal a Krisztus Király Plébánia Szeretetszolgálat-csoportjának a
szervezésében, 2016. március 5-én de.
10 órakor veszi kezdetét a közös ima.
Kuba lesz az imádkozás témája és az
imanapi liturgia készítője.
Az imanap öszzefoglaló címe: ,,Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne titlsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké az Isten országa.” (Márk ev.
10:14)
Mindenkit nagy szeretettel várnak a
szervezők!
Bunda Csilla Annamária
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A kormány mondjon igent az
egészségügyi anyanyelvhasználatra –
Bónis István képviselő az RMDSZ
törvénykezdeményezéséről
- folytatás az első oldalról Az RMDSZ politikusa arra is emlékeztetett, hogy a Szociálliberális koalíció által elutasító véleményezés arra
hivatkozott, hogy az alkotmány előírásai között szerepel már az, hogy azokon
a településeken, ahol jelentős arányban
vannak jelen kisebbségek, ott írásban
és szóban is biztosítják a helyi közigazgatásban, illetve a decentralizált intézményekben az anyanyelvhasználatot.
„Sokkal konkrétabb, pontosabb intézkedések szükségesek, egy olyan jogszabály kell, amely kifejezetten az egészségügy területén szabályozza az anyanyelvhasználatot. Azért van szükség a
törvény révén is felhívnunk a figyelmet
ezekre a jogokra, hogy az olyan esetek,

mint például az olaszteleki lányé, ne
fordulhassanak elő egy olyan országban, amely lakosságának 10 százaléka
valamelyik kisebbséghez tartozik. Az

RMDSZ érdeklődéssel várja a jelenlegi kormány véleményezését, hogy a tervezet mielőbb napirendre kerüljön a képviselőház plenáris ülésén” – hangsúlyozta Bónis István.
Mint ismeretes, az olaszteleki lány
esetében az RMDSZ panaszbeadványban fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz. Ebben az áll, hogy
nyelvi diszkrimináció miatt sérültek a
magyar kisebbségi közösséghez tartozó beteg jogai. (rmdsz.ro)

Nagyböjti
időszak
Az őszinteség időszaka, kilépni a
hétköznapokból és belépni Isten világába - kezdte prédikációját plébánosunk a múlt vasárnapi szentmisén.
Milyen találó szavak! Lélekben átlépni egy küszöböt, tiszta szívvel, mély
alázattal. Mert hogyan máshogy Isten országában?
A nagyböjt a keresztények számára a bűnbánati időszak, a megtisztulás húsvét előtt negyven nappal veszi kezdetét, hamvazószerdától, mely
szigorú böjti nap, húsvét vasárnapig. A negyven nap Jézus pusztában
töltött böjtjéhez igazodik.
Hamvazószerda az ősi hagyományból ered, a hívek vezeklésként
hamut szórtak a fejükre. Ez a szertartás a mai napig fennmaradt. Az
azelőtti év virágvasárnapján megszentelt és elégetett barka hamujából,
a pap ezen a napon keresztet rajzol
a hívek homlokára, annak emlékére, hogy: ,,porból vagyunk és porrá
leszünk”.
A húsvét előtti negyven nap lényege a hústól való tartózkodás, vagy
valamilyen kedvtelésról való lemondás, ami hasznunkra is válhat (nem
feltétlenül a húsról való lemondást
jelenti). Ha segítesz valamiben a szomszédodnak, akkor is, ha talán nehezedre esik, vagy inkább teszel egy sétát a TV előtt való ülés helyett, már
erősítetted a jellemedet, kitartásodat,
hogy jobban ellenállj a kísértéseknek.
Az imádság, az elmélkedés a hétköznapok külső eseményeitől a belsőkhöz való fordulás, felkészít a húsvét hangulatára, megünneplésére.
Egy másik eleme a böjtnek a jó
cselekedet, az adakozás, és ezzel nem
saját dicsőségünket keressük, hanem
próbáljunk úgy cselekedni, hogy semmiféle viszonzást vagy hálát nem várva, csak egyedül Isten lásson minket.
Aki nem vallásos, megkérdezheti: miért jó ez nekem? Ha nem egyéb
miatt azért, hogy erősítse önbecsülését, hogy tud kitartó lenni egy cél
érdekében, s ez már örömmel töltheti el, saját magáért vagy másokért.
Legyen ez a böjti időszak mindenki számára őszinte bűnbánat és
megbocsátás.
Lázár A.

www.szekelyhon.ro

Hibaigazítás
A múlt heti lapszámunkban megjelent Felsőbányai farsangi mulatságok
című cikkbe sajnálatos hiba csúszott. Telefonon keresett fel minket Keisz
Rezső helyi vállalkozó, mondván, hogy nem neki tulajdoníthatók a cikkben
leírtak, nyilván névcsere történt.
Ezúton kérünk elnézést mind az érintettől, mind pedig a kedves olvasóktól.

Jogi fogalomtár (18.)
A magzat sértés (románul vătămarea fătului) – A magzat sértését a
szülés ideje alatt, vagyis a születés folyamatának a beindulásától a köldökzsinór elvágásáig, amely megakadályozza a méhen kívüli élet beálltát, a Büntető Törvénykönyv 202. szakasza bűncselekménynek minősíti és 3-tól 7 évig
terjedő szabadságvesztéssel bünteti. A
gyakorlat bebizonyította, hogy a várandósság ezen utolsó szakaszában a magzat számos veszélynek van kitéve, az orvosi hibáktól a szándékosan elkövetett
cselekedetekig.
Továbbá, büntetőjogi törvény ellenes
cselekedetnek számít, ha a magzat sértése a születés alatt csak később megjelenő testi sértésként vagy halálként jelentkezik. Ebben az esetben a testi sértést okozó tett 1-től 5 évig terjedő és a
halált okozó 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Abban az esetben, ha az előzőkben
felsorolt magzat sértések valamelyikét
az anya követi el pszichés zavari állapotában - vagyis a szülés ideje alatt -, a
törvény által előírt büntetési határok a
felére csökkennek. Továbbá a szakasz
szabályozza azt az esetet is, ha a magzat sértést az anya követi el, viszont a
várandósság ideje alatt. Ebben az esetben az anya tette nem büntethető.

A törvényszakasz a folytatásban, előírja azon magzat elleni sértéseket is
melyek a várandósság alatt történnek,
de később a már életben lévő személynél jelentkeznek testi sértés vagy halál
formájában. Ide sorolhatóak a rosszul
alkalmazott gyógyászati kezelések vagy
bármely szándékos testi sértés, amelyek,
ha csak az anyát is célozták, de a magzatra is kihatással vannak. Ez külön
magzat sértési bűncselekmény változatként minősíthető. A jogalkotó az ilyen
jellegű, később jelentkező testi sértéseket 3 hónaptól 2 évig terjedő, vagy később jelentkező halált okozó cselekedeteket 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.
Ha az előző bűncselekményeket gondatlanságból követik el, a büntetés a törvény által előírt büntetési határok felére csökken.
A jog nem bünteti azt a magzat sértést, melyet egy orvos, vagy a várandósság és a szülés figyelésére kinevezett
személy követ el, az elfogadott orvosi
eljárások és előírások tiszteletben tartásával, és ez a várandós nő vagy a magzat érdekében történt, az ilyen beavatkozások elfogadott kockázataként értelmezendők.
A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,
az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Színe és fonákja:

Egy lépést előre,
kettőt hátra
Legpontosabban a címben leírt
módon lehetne jellemezni az erdélyi
magyarság jelenkori helyzetét, legalábbis a képviselőház által nemrég
hallgatólagosan elfogadott, a nyelvhasználatra vonatkozó törvény fényében, amely megtiltaná a romániai közintézményeknek, állami hatóságoknak és önkormányzatoknak, hogy szóban vagy írásban a román nyelven
kívül bármilyen más nyelven kommunikáljanak.
Nem annyira a törvény elfogadásának a ténye megdöbbentő, mint inkább az az alattomos módszer, melynek betudhatóan a magyarfaló képviselő elérte azt, hogy a történelem
folyamán a román vezetőkre oly jellemző kivárásos taktika ismételt beélesítésével eltöröljék mindazt, amit
érdekvédelmi képviseletünk az elmúlt
negyed évszázadban elért. A kezdeményező kivárta, hogy elteljen a házszabály által előírt három év, ami alatt nem tűzték napirendre a tervezetet, minek következtében az automatikusan elfogadottnak minősült. Ilyen
házszabály mellett talán az RMDSznek is meg kellene próbálnia több ezer, számára kedvező törvénytervezetet benyújtani, hátha ezek közül
legalább egy-kettő átmegy, hiszen a
képviselőház minden bizonnyal tehetetlennek mutatkozna egy ekkora volumenű munka előtt. (Igaz, ezt a rendelkezést az eset után hatályon kívül
helyezték, így mostantól a kivárásos
technika már nem alkalmazható.)
Persze, közösségünk választottjainak is meg van ebben a kis incidensben a maguk bűne, lévén, hogy nem
figyeltek fel a sunyi támadásra, és
nem hárították azt időben. De akár
a kisebbségi sajtó hibájaként is elkönyvelhetjük az esetet, hiszen senkinek sem tűnt fel az időzített bombaként ketyegő törvénytervezet.
Ez az eset is megerősíti azt az állítást, hogy igenis ott kell lennünk a
Dâmboviţa partján, különben nemhogy bármelyik párt felvállalná a magyarság érdekeinek a képviseletét, hanem még a már kiharcolt jogoktól is
megfosztanának bennünket, ha tehetnék. Amint azt a mellékelt ábra is mutatja, még úgy is kijátszanak néha
bennünket, ha képviseltetve vagyunk
a legfelsőbb szinteken. Nemcsak hogy
ott kell lennünk, hanem szemfüleseknek is kell bizonyulnunk ahhoz, hogy
a hasonló diverziókat a jövőben elkerüljük, elhárítsuk.
Gondolom, ez a képviselőház által hallgatólagosan elfogadott törvénytervezet végül elvérzik a szenátusban, hiszen senkinek sem érdeke
választások előtt pár hónappal magára haragítani a kisebbségeket. Ma
már az ilyen praktikák nem hoznak
annyi politikai hasznot, mint korábban.
Legyen ez számunkra kellő figyelmeztetés, intő jel, tanulság a jövőre
nézve, hogy nem szabad elbíznunk
magunkat, nem szabad a babérjainkon ülve várni a holnapot, a szebb
jövőt. Senki nem fog szebb jövőt biztosítani számunkra, erdélyi magyarok számára, jövőnk záloga kizárólag a mi kezünkben van.
Tamási Attila
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Jegyzet a nagybányai művésztelep 1950
utáni művészeiről, valamint a régi és a
mostani ,,javítási, átépítési” munkálatokról
A több, mint egy évszázada a Magyar Állam által felépített nagybányai
művésztelep túlélte ugyan a két világháborút, de az idők folyamán bizony
igencsak megrongálódott, ezért többször is javításra szorult.
Ezt azonban - mivel időközben Erdélyt és a Partiumot is Romániához csatolták -, már a Román Állam, azaz a bukaresti U.A.P. és a helyi nagybányai illetékes szervek, az I.G.O. végezték.
Mi tagadás, kisebb-nagyobb javítási munkálatokra valóban szükség volt,
de még az 1972-ben a bukaresti U.A.P.
által felépített két tömbházszerű műterem-épületekre is, mert jött az újabb művészgeneráció, a művészek sokasodtak,
tehát műtermekre szükség volt. (Azelőtt ,,csak” 15 (tizenöt) művész volt a
városban.)
Szerintem azonban ezeket a műtermeket - akár jóval többet is, szépeket,
moderneket - nem a művésztelepen,
hanem máshol kellett volna felépíteni.
Üres hely akkor ugyanis még volt bőven. Ezt a régit pedig restaurálni és megőrizni kellett volna eredeti formájában,
mint egy letűnt kor műemléképületét.
És így lehetséges lett volna a román illetékes szerveknek arra hivatkozni, hogy
megőrzik és ápolják a területükön élő
nemzetiségek templomait, műemléképületeit, gyakorolhatják hagyományaikat, kultúrájukat és élhetnek a többség
összes jogaival. Így azonban ezirányú
hivatkozásaik nem hitelesek. Egyhén
szólva...
Rátérve azonban a művésztelepen az
ötvenes években történő javítási munkálatokra, valójában az történt, hogy még
a művészeti középiskola bezárása előtt
egy évvel - amely akkor ugyancsak a
művésztelepen működött -, 1953-54-ben
egy építő, javító kőműves gárdát küldtek Bukarestből Nagybányára a telep
épületeinek javítása végett, ,,Reparaţii
capitale” címszóval. Egy építészmérnök
- egyesek szerint technikus - is érkezett
a munkásokkal.
Tény az, hogy a telepen akkor műteremmel rendelkező művészeknek - Agricola Lídia, Weit László, Thormáné
Kiss Margit, Makkai Piroska és Balla
József - kénytelen-kelletlen, de mindannyiuknak be kellett költözniük a 21es épület nagytermébe. Kivéve Csikós
Antóniát, aki ezalatt végleg hazaköltözött a Veresvízen lévő szülői házába.
A bukaresti U.A.P. által ide küldött
javítási, építészi gárda pedig a kb. másfél év alatt, amíg itt tartózkodott, a romboláson kívül lényegében nem csinált

semmit. Az építési anyagokkal együtt
(cement, deszka stb., melyet rendre eladogattak), befészkelték magukat a művészek műtermeibe és azok közepén tüzet raktak, ettek-ittak, dorbézoltak, mulattak. Pláne, miután a vezetőjük néhány
nap elteltével visszament Bukarestbe.
Amihez csak nyúltak, szinte mindent
szétvertek, darabokra zúztak, minden
éghető anyagot elégettek. Jókedvüket
nyilván az is fokozta, hogy ételben-italban nem szenvedtek hiányt. Bár fizetésük - mert az is járt a rombolásért - mindig hamar elfogyott, ez sem okozott nekik gondot. A teleppel átellenben, a Festők utca sarkán (most 33 a neve) lévő
élelmiszer- és italüzlet (később mészárszék) tulajdonosa, egy bizonyos Fischer
nevű úr - aki, amint mondják, nagyon
rendes ember volt a maga módján - pénz
nélkül is kiszolgálta őket. Pláne, miután
a bizalmába férkőztek. Hitelbe, azaz
kontóra megelőlegezte nekik a kívánt
árut, feljegyezte a nevüket, ki miből és
mennyit vásárolt, és azok a hónap végén fizettek. Igen ám, de ittlétük vége
felé már csak ógva-mógva, külön instállásra, 2-3 havonként törlesztették adósságaikat. Azt is inkább úgy, hogy értéktárgyaikat - gyűrűt, órát, láncot, már amelyiknek volt ilyesmi - adták oda zálogként. ,,Szegény Fischer úr”, nem tudom hova tette az eszét, amikor ilyen
embereknek előlegezett bizalmat! Mert,
amint várható volt, ezek ,,munkaviszonya” nem tarthatott sokáig. A helyi
U.A.P. ugyanis az elején, amíg inkább
csak a felmérések voltak, elnézte ezek
dorbézolásait, melyek mindig a késő éjszakába nyúltak, de amikor már látták
(több, mint egy év elteltével), hogy ezek
inkább csak rombolnak, több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak,
mindent elégetnek és felperzselnek, füsttel, bűzzel és kosszal töltik meg a műtermeket, szabályosan visszatessékelték
őket Bukarestbe, ahonnan jöttek. Az üzlettulajdonos Fischer úr pedig maradt
a feljegyzett és ki nem fizetett listával,
mert ezek az utolsó egy-két hónapban
az elfogyasztott ételért-italért nem fizettek szinte semmit.
Ezután a helyi U.A.P. - okulván a
saját kárán -, előbb a ,,Construcţii” vállalattal, aztán az I.G.O.-val kötött szerződést és a javítási munkálatokat azok
folytatták, melyek 1956 őszén úgy, ahogy be is végződtek. A művészek pedig több, mint két év után a nagyteremből visszaköltözhettek saját műtermeikbe. Ekkor jött meg Şainelic Alexandru
is a kolozsvári főiskoláról. Fiatal vég-

Szigeti programajánló

Halhatatlan élet
(egyszemélyes népi vígjáték)
Február 28. (vasárnap) - délután 5 óra
Helyszín: a Máramarosszigeti Kultúrpalota díszterme.
Hogyan veszi rá egy apa furfanggal a korosodó,
vénlegény fiát a nősülésre?... Milyen volt azokban az
időkben, amikor még guzsalyosban kellett járni, amikor akár egy hold földön
múlhatott egy házasság, amikor az apa kérte meg a lány kezét, és az egész falu
kivette a részét a mátkaságból, a vőlegénységből, az esküvőből és a lakodalomból?... Milyen volt úgy udvarolni, amikor még nem volt internet és okostelefon...?
Mindezekre választ kapnak Kulcsár-Székely Attila székelyudvarhelyi színművésztől népies humorral fűszerezett előadásában. Minden korosztálynak ajánljuk!
Belépődíj: 5 lej. Szervező: a Hollósy Simon Művelődési Egylet. Támogatók:
Máramarosszigeti Magyar Vállalkozók Egyesülete, Teleki Magyar Ház. Az előadás médiapartnere a Szigeti Porta, a Bányavidéki Új Szó és a Nagybánya.ro.

A Nagybányai Művésztelep 1930-ban.
zősként ötszáz lej ösztöndíjat kapott,
hogy ki tudjon bontakozni. Hivatalosan: ,,Pentru început de carieră.”
Rátérve azonban az 1960-as évekre,
a művésztelepen ismét elkezdődtek a
javítási, azaz inkább építési, bontási és
átépítési munkálatok. Mert az 1960-as
években az U.A.P. országos, azaz bukaresti vezetése már nem elégedett meg
azzal, hogy csak javításokat végeztessen, mint az ötvenes években - amelyekre valóban szükség volt -, hanem építési és a 21-es főépület szinte teljes átépítési munkálataiba kezdett. Ami nyilván nem kevés bontással és rombolással is együttjárt. Nemcsak, hogy lebontották a kiállítóterem kiváló üveg plansóját és üveg tetőszerkezetét, mely addig soha be nem ázott, és kb. 170 cm-rel
megemelték a kiállítóterem falait, mert
túl alacsonynak tartották, hanem mindkét oldalán melléképületeket is építettek - méghozzá emelettel! Azelőtt csak
az irodahelyiség volt emeletes és horganyzott lemezzel volt befedve. A két
első műterem pedig eredetileg cseréppel volt fedve és csak később került emelet föléjük is.
Persze, amint az már lenni szokott,
a kiállítóterem kiváló üveg plansójának és üveg tetőszerkezetének bontása,
rontása közben, az üvegcserepek nagy
részét ,,sikerült” összetörniük. A maradék pedig - mivel már úgysem lett volna elég - szőrén-szálán eltűnt máskülönben, ezért új tetőszerkezetet hozattak és
építettek a régi (jó) helyébe, ami az esős
időszakokban mindig beázott... A terrakottákat - azaz a cserépkályhákat azután hozatták - állítólag Szatmárról - és
építették fel a termekben. Azelőtt hatalmas öntvény kályhák voltak, melyekben
szénnel és fával fűtöttek...
Amint egyes akkor élő és alkotó művészek mondták, óriási költségekbe került a főépület részbeni lebontása, rontása, és a hozzá, azaz mellé és fölé toldott-foldott, emelettel is ellátott melléktermek, valamint az új, de mégsem jó
tetőszerkezet felépítése. Talán többe,
mint a kicsit később - 1970-1972-ben épített két tömbházszerű műteremlakás
együttvéve. Mint mondták - román és
magyar művészek egyaránt -, kevesebb
költséggel járt volna és jobb lett volna,
ha a fő épületet meghagyták volna eredeti formájában és a rá költött pénzből
új műtermeket építettek volna máshol,
vagy akár a művésztelep hátsó szélén,
annak nagy, szabad terein...
Sajnos akkor sem, és most, 2015-ben
sem az a szándék, hogy lehetőleg kevés
költséggel sok új és modern, a mai követelményeknek is megfelelő műtermeket építsenek, amelyeket aztán aránylag
elfogadható áron bérbe adhassanak. Lehetőleg csak olyan művészeknek, akik

ezt szakmai alapon meg is érdemlik! Hanem az, hogy valami ,,hiper-modern”,
de a régi nagybányai művésztelep környezetébe - legalábbis az Internetre feltett illusztratív képekből megítélve - egyáltalán nem beleillő épületcsoportot,
azaz, egy új nagybányai művészeti központot építsenek, amelyet aztán a művészi vezetés kegyeltjeinek bérbe adhassanak...
Persze, a több, mint egy évszázados
nagybányai művésztelep nagy részének
lebontására és átépítésére okokat is próbálnak (ki)találni.
Hallottam olyasmiket is például méghozzá művésztől -, hogy a művésztelepet azért kell lebontani és átépíteni,
mert annak idején egy mocsárra építették, mégpedig minden alap, azaz fundamentum nélkül. Ezért az idők folyamán megcsúszott, tehát életveszélyes!
Ezt még a statikusok is megállapították...
Ezek a (rém)híresztelések azonban
- szerintem és mások szerint is -, inkább csak azért történnek, hogy a művésztelep önkényesen történő részbeni
lebontására és néhány ember kényekedve szerint való átépítésére valamelyest elfogadható mentségeket találjanak. Nos, erre fel kérdem én, el tudja-e
valaki azt ép ésszel képzelni, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia idejében amikor még törvény volt a törvény -,
hagytak volna felépíteni egy jeles építészek által tervezett és kivitelezett művészeti központot csak úgy a puszta földre - méghozzá egy mocsárra! - minden
talapzat, fundamentum nélkül?! Mert
szerintem nem.
Máskülönben, nem szükséges föltétlenül építésznek vagy statikusnak lenni, akár egyszerű ember is megállapíthatja, hogy van-e egy épületnek talapzata, avagy nincsen. Csak oda kell menni, és láthatja bárki, akárki, hogy - a
híresztelésekkel ellentétben -, a nagybányai művésztelep épületei masszív, kemény kövekből faragott talapzaton állnak...
Nem is ez a gond, nem is ez a probléma. A probléma az - legalábbis egyeseknek -, hogy még állnak! A cél pedig
továbbra is az - és ezt a régi óhajukat az
,,illetékesek” most látják kivitelezhetőnek -, hogy ennek a hipermodern új
művészeti központ felépítésének az ürügyén a régi művésztelepet szinte teljesen lebontsák és megsemmisítsék, eltüntessék ezáltal magyar jellegét, magyar
szellemiségét...
Sajnos, a jelenleg kialakult viszonyok következtében ezt - legalábbis
szerintem - már megállítani nem lehet.
Ez ugyanis, egy Bukarestből irányított
és helyileg támogatott, régóta áhított
román nemzetpolitikai szándék...
Kása Dávid
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Molnár Levente Oscar előtt,
Golden Globe után
Még pár nap van az Oscar-díjak átadásáig. Február 28-án (nálunk 29-ére virradóra) a Los Angeles-i Dolby Színházban nyolcvannyolcadik alkalommal osztják ki a filmes szakma legnagyobb
elismerésének számító aranyozott szobrocskákat.
Idén – sok-sok év után – az erdélyi
magyarok különösen érintettnek érezhetik magukat a rangos esemény kimenetelében: Molnár Levente színész (aki apja
révén csángó, anyja révén máramarosi,
Nagybányán született, a gyergyószentmiklósi Figura Színháznál debütált és
most a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja) ott fog ülni Leo-

nardo di Caprióval, Cate Blanchett-tel,
Steven Spielberggel, Matt Damonnal és
a többi jelölttel egy teremben.
Sok év után először magyar produkció is a legjobb idegen (értsd: nem angol) nyelvű, Oscar-várományos alkotások között van. A Saul fia című film már
elnyerte Cannes-ban a Nagydíjat, Hollywoodban a legjobb idegen nyelvű film-

Péter Károly jegyzete:

Gumicsizma
Nem nagybányai az, akinek nincs gumicsizmája.
Hiram Hutchinson 1853-ban megalapította lábbelire szakosított gyárát. Angliában a mezőgazdasággal foglalkozó és addig leginkább fapapucsot viselő lakosság örömmel fogadta a teljesen vízálló, modern lábbelit.
A gumicsizma virágkorát az első világháború hozta meg, amikor csak a brit
katonáknak több mint egymillió párat gyártottak, így a második világháborúban már magától értetődő volt ez a vízálló viselet. A békekötést követően aztán a mindennapok része lett, egyrészt a gazdasági helyzet miatti kényszerűségből, másrészt praktikus volta miatt. A bányászok is lelkesedéssel fogadták,
mi több, büszkék voltak lábbelijükre.
A sztálini volt Szovjetúnióban a szocializmus jelképének számított ez az olcsón előállítható lábbeli, szemben a méregdrága borjúbőrrel, ami az „átkos
kapitalizmust” szimbolizálta.
Nagybányán a múlt század ötvenes éveiben a bányászoktól olcsón lehetett
vásárolni gumicsizmát; nem kopott a csizma olyan ütemben, mint ahogy az állam minden évben kiutalta a bányászoknak. Bukarestben az 1990-es bányászjáráskor „jött divatba”, akkor élte fénykorát, de ugyanakkor volt a legbüdösebb is. A gumicsizma nem arra való, hogy egész nap viseljük, ők pedig akkor
napokig nem húzták le…
Néhány éve még nem tudtuk grimaszolás nélkül nézni, ha valaki gumicsizmát viselt a városban. Manapság viszont a hölgyek gardróbjának is elengedhetetlen kelléke, a legváltozatosabb szín- és formaválasztékban. Találhatunk
magas sarkú, masnival és rózsákkal díszített, kockás, csíkos, pöttyös változatot, a szivárvány minden színében.
Jómagam is boldog tulajdonosa vagyok egy pár gumicsizmának: kutyasétáltatáskor, árokásáskor, nagy locspocs idején jót fog. Azt mondják, nagy paraszt vagyok benne, akkora, hogy biztosan már az óvodában is gumicsizma volt
a jelem. Nem haragszom, mert tudom, gumicsizmával lábamon, a hajótörést is
megúszom… szárazon.

nek járó Arany Glóbuszt. A nagy utazás előtt álló, szmokingját csomagoló
Molnár Leventét, a Saul fia Ábrahámját egy kolozsvári kávéházban arra kértem, árulja el, mi jut eszébe, ha azt mondom…
- …Máramaros?
- Berkesz.
- Kisebbségi lét?
- Előny.
- Többnyelvűség?
- Nagy előny!
- Holokauszt?
- Tragédia, katasztrófa, pokol. Soha többé nem szabad megtörténnie, sőt
még a gondolatának sem szabad soha
többé megszületnie.
- Ábrahám…
- Élet.
- Kolozsvári Állami Magyar Színház?
- Minőség.
- Filmforgatás?
- Huuu! Paramparam! (nevet)
- Golden Globe?
- Érdekes. Élmény. Jó. Elfelejteni!
- Szakmai irigység?
- Jelenlétét tagadni tévedés. Azt szokták mondani a multinacionális cégekre, hogy kompetitivitás jellemzi őket.
Egy színházban ez talán még fokozottabb. Hajtóerőként is tud működni, mindaddig, amíg egészséges mennyiségben
van jelen, és nem mérgezi annak a lelkét, aki ezt az érzést megéli.
- Család?
- Fontos. A legjobb.
- Legjobb barát?
- Dzsumbuj, a kutyám. (nevet) De

most ezzel az összes legjobb barátomat
megsértem!
- A három legjobb dolog a világon?
- Madártej. Sajtos nokedli. Kávé,
konyak és egy pohár víz, itt vagy szinte akárhol.
- Monostor?
- Kulturális ajánlat hiánya.
- Szerelem?
- Az embert jobbá tudja tenni a jó
pillanataiban. Ki ne hagyja senki!
- Egy tökéletes nap?
- Ennek rengeteg verziója van: lehet
egy jó munkával eltöltött nap, de egy
nagy lustálkodással, vagy a család körében eltöltött nap is tökéletes.
- Oscar?
- Oszkár a gyerekkori barátom Berkeszről, aki sokat biciklizik. (hahotázva nevet) Én sem értem, hogy tud valaki annyit biciklizni! Meg volt Oszkár
nevű osztálytársam is. Egy név, amire
egy aranyozott szobrocskát kereszteltek el. (maszol.ro)

Homokszemcsék a szemben
1) Az utóbbi évtizedben egy újfajta divat nyert teret magának, kivált a vidéken élők körében. A kék csíkos, szabadidőruhának is nevezett ruházatról van
szó, amit előzőleg a német hadsereg tagjai edzéskor használtak. Nálunk a mozgóárusoknál 20 és 50 lej közötti áron vehetünk magunknak egy teljes felszerelést.
Kényelmessége miatt hordja napszámos, traktorista, agrármérnök, a szebbik nem
tagjai közül kevesen. Hazánk katonái vajon milyen szerkóban edzenek? Gondolom, nem díszegyenruhában, kitüntetésekkel a mellükön.
2) Azt mondják egyesek, hogy hazánk lakosainak 60%-a nem sportol. Nos,
ezen lehetne egy picikét lendíteni azzal, hogy már iskolás korban a gyerekeinket
,,szakértőkre” bízzuk a sport terén. Példa rá a konstancai Sportlíceum, ahol cselgáncsozni egy volt drogkereskedő tanítja a gyerkőcöket. Remélem, az iskola drogmentes övezet, és a közeljövő olimpikonjai majd innen fognak kikerülni, nemcsak
a vizeletvizsgálatig.
3) Téli időszakban sok köhögő felnőttet, gyereket lehet látni, hallani, jártunkban-keltünkben. A gyógyszertárakban betegségünkre gyógyszereket vehetünk,
a gyógynövényesnél gyógyfüveket, és azt a bizonyos türelmi adagot pedig mi kell
hozzátegyük végleges gyógyulásunkig. A témában megkérdeztem Mari nénémet,
hogy régen, fiatal menyecske korában köhögő gyerekeinek mit adott, milyen gyógymódott alkalmazott. ,,Há’, fijam, a legbiztosabb gyógymód a köhögísné’, amit én
alkalmaztam, az a szamárte’ vó't. Erős köhögískó’ ezt itattam velük és hatott. Nekünk ugyan nem vó't szamarunk, de a faluban vó'tak juhászok, akiknek vó't, meg
osztán vó'tak olyan családok is, akik szamarakka’ dógozták meg fődjeiket. Hozzájuk is mehettem nyugodtan. Nagy orvosság vó't az biza.”
Hát igen, ma már szamarakat is ritkán lehet látni vidékeinken, de még a nagybányai állatkertben sem, mert sem állatkert, sem szamár. Eltűntek, mint az a bizonyos nagyfülű iázó időjósló a sűrű ködben.
4) Az egészségügyben dolgozók azt tanácsolják nekünk, hogy naponta legalább 30 percet mozogjunk és 2 liter folyadékot fogyasszunk. Azt nem értem az
egészben, hogy a tanács a városiaknak vagy vidékieknek szól. A miniszter bácsinak vagy a földjét dolgozó Pista bácsinak. Egy szó, mint száz, a hosszú élet titka
az, hogy minden reggel fel kell kelni.
Vicsai György
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Humor-zsák

- Drágám, hogyan tudnám
megnöveszteni a mellem?
- Dörzsöld WC-papírral.
- Szerinted beválik?
- Nézd, a fenekednél bevált.
***
A híres fotóst vendégségbe
hívják. A vacsora után a háziasszonnyal beszélget:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szépek! Biztosan jó fényképezőgépe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához,
nagyon finom volt! Biztosan nagyon jó fazekai vannak!
***
A zsidó nő vajúdik. Fél órányi nyögés és kínlódás után végre azt mondja a szülésznő:
- Na, a nehezén már túl van.
Kint van az orra...
***
A cigányprímás elmegy a
kontráshoz:
- Te Gázsi! Én megmásztam a feleséged.
- Nem báj, a bándába márád.
- De Gázsi, én áttám neki
ötven forintot is.
- Nem báj, gázdág a bándá.
- De Gázsi, lápostetűt káptám tőle!
- Mit ákársz ötven forinté',
szentjánosbogárát?
***

HUMOR-ZSÁK

***
- Mit mond a kiképzőtiszt
az újoncoknak?
***
A tanítónéni kérdezi az is- ???
Két beosztott találkozik a
kolában:
- Uraim, az egység az, ami- Na, gyerekek, ki tud me- főnöke gyomrában.
ben most vannak. A kétség az,
- Te, hogy kerültél ide? sélni valami csintalanságot?
amibe esni fognak...
kérdezi az egyik.
Móricka jelentkezik:
- Rosszul teljesítettem a
- Nekem éjszaka lett egy
***
héten és a főnök keresztbe lekistestvérem.
Egy jegyespár a nyári éjsza- Gratulálok, Móricka! De nyelt. És te, hogy kerültél ide?
kán andalogva sétál a vízparton.
- kérdezi a másik is.
hol itt a csintalanság?
Az asszonyjelölt feltekint a csil- Én alulról nyaltam fel
- Én szúrtam ki a papa óvlagos égre, majd felsóhajt:
magam.
szerét.
- Ha összeházasodunk, há***
***
rom gyerekünk lesz.
Egy nő a nőgyógyásznál:
- Te honnan tudod ezt ilyen
- Képzelje, doktor úr, a férpontosan? - kérdezi a férjjelölt.
jem 300%-os impotens!
- Onnan, hogy most anyá- Hogy lehet az, asszonyom?
méknál vannak.
Az Ön férje múltkor még csak
***
100%-ig volt szex-képtelen.
Haldoklik a férj. A feleség
- Igen ám, de azóta leesett
papírt, tollat visz neki:
a fáról, kitörte két ujját és el- Apukám, nem szeretnéd
harapta a nyelvét.
leírni az utolsó akaratodat?
***
- Utolsót?! - kérdezi elhaló
Egy idős úr felül a buszra,
hangon a férj. - Talán elsőt aám mivel nagy a tömeg, ő is
kartál mondani?
gyűrődik a többi utassal együtt.
***
Végül egy gyerek mellé kerül,
- Mi a különbség a tanga
aki az ülésen ül. Az öreg ideés az afgánok között?
gességében kopogtatja a botját,
- Semmi! Mindkettő kis temire a gyerek megszólítja:
rületet véd, eredménytelenül.
- Bácsi, miért nem húz gu***
mit a bot végére, hogy ne koA dörzsölt paraszt egy sérelpogjon úgy?
me ügyében ügyvédhez fordul.
Erre az öreg mérgesen ráAz meghallgatja, majd így szól:
szól a gyerekre:
- Ezt a pert megnyerjük, az
- Húzott volna gumit az aszáz
százalék!
pád, akkor most én ülnék!
Az öreg erre feláll és elin***
dul kifelé.
Szülészeten a nővér kérdezi
- De hova megy, bátyám?!
szülés után a kismamát:
Románia előkelőbb helyre került a korrupciós listán!...
- Keresek egy másik ügyvé- Asszonyom, beengedheIgaz, az ez alkalomból szervezett sajtótájékoztatón az illeté- det. Az előbb ugyanis az ellentem az apukát?
kesek elismerték: nem volt olcsó mindezt elérni…
felem álláspontját mondtam el.
- Isten ments! Mindjárt itt
***
a férjem!
A góbé gyerek mondja:
A falusi orvos megérkezik
- Julis! Estére gyere ki a kaegy elhagyatott tanyára, ahol
már a 15. gyereket segíti a vi- zalho', bugyit né vögyéé, mee
Nézze, kolléga, fizetésemelést nem tudok adni, de ha
fontos közlendőm lösz!
lágra.
valóban ilyen súlyos anyagi gondjai vannak, heti két
- Azért jobban is vigyázhatalkalommal elvihetem vacsorázni a feleségét.
nának a háziállatokra. Amikor
jöttem, majdnem hasra estem
egy kacsában - korholja a gazdát.
- Nem kacsa az, dokikám.
Gólya, csak már térdig kopott
a lába.
***
Erélyes hang a telefonban:
- Uram, felszólítom, hogy
azonnal halkítsa le a rádióját,
vagy feljelentem!
- Eszemben sincs! Költözzön egy másik utcába...
- Onnan beszélek!

A hét híre:

Használati
utasítások
A kártérítési perektől rettegő amerikai gyártók mindent elkövetnek, hogy elkerüljék a vitás helyzeteket. A
termékekhez mellékelt használati utasítások így néha
több, mint mulatságosak:
WC-kefe: ,,ne használja
testápoláshoz”
Mosogatógép: ,,soha ne
engedje gyermekének, hogy
a gépben játsszon”
Horgászhorog: ,,lenyelése veszélyezteti az egészséget”
Vasaló: ,,soha ne vasaljon olyan ruhát, amit éppen
visel”
Hajszárító: ,,soha ne használja alvás közben”
Fúrógép: ,,figyelem, a fafúrót nem szabad fogfúróként használni”
Lefolyótisztító: ,,ha ezt a
leírást és figyelmeztetést nem
tudja elolvasni, a terméket
NE használja”
Füstjelző: ,,soha ne kapcsolja néma funkcióba”
Napvédő függöny: ,,ne induljon el az autóval, ha a
napvédő függöny fenn van a
szélvédőn”
CD-állvány: ,,ne használja létraként”
Nyomtatótinta: ,,a festék
nem étel”
Motoros fűnyíró: ,,a gép
autópályán nem használható”
Összecsukható gyermekkocsi: ,,összecsukás előtt vegye ki a gyereket”

HETIRENDEN
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PÁLYÁZAT!
„Álmaim Nagybányája”
Pályázatot hirdet a Teleki Magyar Ház
magyar nyelven tanuló tehetséges,
képzőművészeti érdeklődésű fiatalok számára!
A pályázat keretében 7-12. osztályos diákok jelentkezését várjuk. A sikeresen pályázó fiatalok meghívást kapnak a Ház képzőművészeti tehetségsegítő programjába való bekapcsolódásra, illetve lehetőséget biztosítunk számukra, hogy hivatásos alkotóművészek

vezetésével mélyítsék el ismereteiket,
fejlesszék képességeiket. A rendszeres
oktatás és gyakorlatok mellett műteremlátogatásra, a nagybányai Művészeti
Múzeum régi és kortárs képzőművészeti gyűjteményének megismerésére,
valamint kortárs képzőművészekkel való megismerkedésre is lehetőséget biztosítunk.
A „Genius loci” (a hely szelleme)
Nagybánya Képzőművészeti Műhely
szakmai vezetői Deák Orsolya és Győri Kinga nagybányai képzőművészek.
A műhelytevékenységek (grafika és festészet) március 26 – május 30. között
zajlanak Győri Kinga klastromréti műtermében, szombat délelőttönként, öszszesen 8 alkalommal. A zárókiállításra
június első felében kerül sor, a Teleki
Magyar Házban.
A pályamunka témája amellyel a
képzésre jelentkezni lehet: „Álmaim
Nagybányája”. Készülhet A4-es méretben, bármilyen technikával és alapanyagra. A pályamunkákat a Teleki Magyar Házba várjuk, beadási határidő
2016. március 19., szombat este 8 ó-

ra. A csoportba legtöbb 20 résztvevőt
tudunk fogadni.
Szeretettel várjuk tavalyi, hasonló
programunk résztvevőit és új jelentkezőket egyaránt!
A program az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács és a Teleki Magyar Ház
Társaság együttműködésében valósul

meg. Támogatója az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, a NTP-HTTSZ-M-15
sz. pályázat keretében.
Információ: Dávid Lajos (0744919166), Deák Orsolya (0756-866156), Győri Kinga (0742-895468), vagy
személyesen a Teleki Magyar Ház irodájában. (TMH)

Kossuth Kiadó:

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

Nyírő-est: egy székelyföldi színész Máramarosban
Nem csak Nagybányán, több vidéki településen is lesznek előadások
Nagybánya és Máramarossziget környékén lép fel több településen is Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Társulat színésze, aki Nyírő József „Halhatatlan élet” című regényének
feldolgozásával látogat Máramaros megyébe.
Az egyszemélyes népi vígjáték egy
már-már letűnt kor világát idézi, felhőtlen, igényes szórakozást nyújtva. Hogyan veszi rá egy apa furfanggal a korosodó, vénlegény fiát a nősülésre? Milyen volt azokban az időkben, amikor
még guzsalyosba kellett járni, amikor
akár egy hold földön múlhatott egy házasság, amikor az apa kérte meg a lány
kezét, és az egész falu kivette a részét a
mátkaságból, a vőlegénységből, az esküvőből és a lakodalomból? Hogyan éltek falun az emberek, amikor a mezőn
„az elemózsia-elővétel olyan volt, mint
a gyónás”, amikor még a házhoz tartozó udvart életnek nevezték?

Az ízes népi humorral fűszerezett történet többek között ezekre a kérdésekre ad választ, pénteken 18 órai kezdettel Sárosmagyarberkeszen a Kultúrházban, szombaton 16 órai kezdettel a
koltói Gyülekezeti Házban, ugyancsak
szombaton 19 órától Nagybányán a
Teleki Magyar Házban – ez utóbbi két
helyszínen az idei felolvasómaraton
programjaként. Vasárnap a Gutinon túlra vándorol az előadás: 15 órától Hoszszúmezőn a Községháza gyűléstermébe, 17 órai kezdettel pedig Máramarosszigeten, a Kultúrpalotába várják a nagyérdemű közönséget!
Kulcsár-Székely Attila szolgálatnak,

hivatásának tekinti a szórványban, kis
magyar közösségekben tartott előadásait. A Nyírő József regényéből készült
népi vígjátékkal közel 100 alkalommal
lépett már színpadra, többek között Krassó-Szörény megyében, a Duna partján
található Újmoldova szerb kultúrotthonában is – nyolc fős magyar közönség
előtt. Mint egy tavalyi interjúban elmondta: Székelyföldön, ahol mindenki
magyarul beszél, magyarnak megmaradni nem tűnik nehéz feladatnak. Nem
véletlen, hogy az egyszerű székely nehezen veszi rá magát arra, hogy megmozduljon a szórványmagyarságért, mert
egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy
valójában mekkora teher szórványban
magyarnak megmaradni.
„Az ilyen helyeken gyakori vegyes
házasságokban már nincs akkora fontossága a magyar szónak, egyszerűbb,
ha a mindenki által ismert nyelvet beszélik. Ha előadásaiddal, közösségi megmozdulásokkal nem nyújtasz az itt élőknek magyar alternatívát, akkor nem
is igénylik azt” – mondta Székely-Kulcsár Attila, aki a mostani előadást követően máskor is szívesen visszatérne
vidékünkre.
Az előadássorozatra a Teleki Magyar Ház 2012 óta zajló tájoltatási
programja keretében kerül sor, amelynek során különböző ifjúsági és gyermekrendezvényeket, előadásokat, de például kézműveseket is sikerült eljuttatni
a megye és a szűkebb régió magyarlakta településeire. A programot a Nemzeti Kulturális Alap, a Balassi Intézet, a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány is több alkalommal támogatta.
A mostani rendezvény megvalósulá-

sáért ezúton is köszönjük a helyi szervezők, közreműködők segítségét!
Az előadás-sorozat költségeihez
köszönettel fogadjuk a közönség hozzájárulásait!
(TMH)

Egyszervolt
Nagybánya
... egy családi
fotógyűjteményben
FALINAPTÁR 2016-RA
Megvásárolható
a Teleki Magyar Házban!
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Románia városai (szinte)
mindenkit vernek
gyors internetben
A világ azon 15 városa közül, ahol a
leggyorsabb az internet, 9 Romániában
található - derül ki a Világbank jelentéséből. Eszerint az átlag letöltési sebesség Szingapúrban a legnagyobb a világon, 119,87 megabit másodpercenként
(Mbps). Utána Hongkong központja következik másodpercenként 108,38 megabittel, majd rögtön Ploiesti jön 102,35
Mbps adatátviteli sebességgel. A romániai városok közül még Iasi (101,43
Mbps), Bukarest (95,18 Mbps), Temesvár (86,55 Mbps), Galaci (83,24 Mbps),
Konstanca (77,73 Mbps), Kolozsvár
(75,14 Mbps) Nagyvárad (70,95 Mbps)
és Brassó (66,73 Mbps) került be a top
15-be. Az országban az átlagos letöltési sebesség egyébként 72,15 Mbps. A
pozitív képet persze árnyalja, hogy a
városi és a vidéki környezet között jelentős a különbség az internetes lefedettségben. A háztartások közel felének nincs előfizetése szélessávú internetre, sőt a háztartások 11 százalékának az esetében még olyan fix hálózat
sem áll a rendelkezésére, ami nagy sebességű internetet biztosítana. Az Európai Unióban nálunk a legkisebb az
aránya azon embereknek, akik rendszeresen használják az internetet, mindössze 48 százalék. Sőt az ország lakosságának 39 százaléka még soha nem
használta az internetet. (hotnews)

Minden második
gyereket zaklattak
már az interneten
A gyerekek egyre inkább ki vannak
téve a gyűlöletbeszédnek az online környezetben, és minden második gyereket ért már zaklatás az interneten derül ki a Salvati Copiii egyesület fel-

Őrült szerelem
VÍZSZINTES: 1. “Minél örültebben szerelmes egy férfi, annál vadabb erőszakkal kell kényszerítenie
magát, hogy ...” (Stendhal). 13. Bodrilak. 14. Kincses ...; színházi rendező.
15. Apáczai ... János; pedagógus, filozófus. 16. Méhlakás. 18. Dezoxiribonukleinsav (röv.). 19. Air India (röv.).
21. Akta. 22. Szervál. 24. Szökken. 26.
Párt! 27. Egymás után mond. 28. A
nagymama kedvence. 29. Tengeri hal.
30. Kettőt ismer! 31. Kelta istennő. 32.
Tupoljev gépe. 33. A zivatar kezdete!
35. Ilyen írás az ogam. 37. Nemzetközi
mértékegységrendszer (röv.). 38. Vuk
nevelője. 40. Csoportnyelv. 43. ... France; francia író. 45. Tévesen jegyző. 46.
Kettő benyit! 48. Menyasszony. 49.
Metzi városrész! 50. Mondatrész! 51.
Halászcsónak. 53. Fölé. 55. Magyar,
svéd és osztrák gkj. 57. Jó eredmény.
58. Lengyel város. 60. Azután! 61. Bandita. 62. A nagyszünet időpontja. 64.

méréséből, amelyet a biztonságos internet világnapján hoztak nyilvánosságra. Az egyesület közleménye szerint a
gyerekek 90 százaléka használ legalább egy közösségi oldalt, és egyharmaduk nyilvánosan teszi közzé személyes adatait és posztjait. Az online gyűlöletbeszéd elsősorban a romák, a magyarok, a zsidók, a bevándorlók és a
menekültek felé irányul. Az egyesület
egy példát is hoz: egy olyan posztban,
amely egy roma gyereket mutat be, aki
egy dalt énekel, a hozzászólások durvák, gyűlöletkeltők, egyenesen halállal
fenyegetőznek. Egy másik példa szerint egy videóban, amelyet közel 80
ezren láttak, a feltöltő egy roma gyerek
tragikus esetét bemutató hírt ferdít el
úgy, hogy a család iránt gyűlöletet keltsen. Felemlegetik a “hajpántos kislány”
esetét: az erről szóló hírek alatt mind románok, mind magyarok elleni gyűlöletbeszéd is olvasható. (transindex)

A lovak felismerik
az emberi érzelmeket
A lovak felismerik az érzelmeket
tükröző emberi arckifejezéseket, vagyis meg tudják különböztetni a mérges
és a vidám arcokat – derült ki egy brit
kutatásból. A Sussexi Egyetem kutatói
nagy méretű fotókon férfiak arckifejezését mutatták 28 lónak, és az állatok
“negatívan reagáltak” a mérges arckifejezésre – adta hírül a BBC-re hivatkozva az MTI. A szakértők szerint a
háziasítással a lovak képessé válhattak
arra, hogy értelmezzék az emberi viselkedést és alkalmazkodjanak hozzá.
Eredményeiket a Biology Letters című
szaklapban mutatták be. Az egyikünk
mutatta a fotót, a másik fogta a lovat.
Az állatok a bal szemükkel nézték meg
a mérges arcot – mondta el Amy Smith
kutató. Az emlősök agya úgy működik, hogy a bal szemből jövő ingereket
az agy jobb fele dolgozza fel. A jobb
agyfélteke a negatív ingerek feldolgozására specializálódott. Ez valójában
az energiamegosztásról szól, hiszen
így az emlősnek nincs szüksége arra,
hogy az az egész agyat használja – magyarázta a brit kutató. A tudósok pulzusmérőket is felszereltek a lovakra,
amelyek megmutatták, hogy a mérges
arckifejezések jelentősen fokozták a
szívverésüket. Hasonló eredmények szüZeneszerző (Cipriano de). 66. Kettő
odaáll! 67. Gléda. 68. Népies lyuk. 69.
Forma 1-es, francia pilóta volt (Jean).
71. Augusztusban üdül. 74. Keresztül.
FÜGGŐLEGES: 1. Vicc, tréfa. 2.
Árus. 3. Festeni kezd! 4. A kocka része. 5. Belga város. 6. Japán, máltai és
svéd gkj. 7. Bent odaérő! 8. Spanyol
tartomány. 9. A gázcső darabja! 10.
Hull. 11. Párizsi metróvonal. 12. A szerelmi költészet múzsája. 17. Végzet.
20. Füzet (rég.). 23. Szodoma “sorstársa”. 24. ...-untalan; zavaróan sokszor.
25. Bentről kiad! 27. A gondolat befejező része. 28. A kupéba kerültek! 29.
Tejtermék. 31. Gotovac tréfacsináló
hőse. 32. Épületet feljavít. 34. Olasz,
svéd és luxemburgi gkj. 36. Színésznő
(Éva). 38. Végtag. 39. Női énekhang.
41. Verdi operája. 42. Egyfajta ékszer.
44. Határozórag, a -nek párja. 47. Előtag: gondolat-. 51. Lúd. 52. Szigetlakó
nép. 54. Beteget gondoz. 56. “... igazat
és szépet.” 57. Kacsafarok! 58. Gyászol valakit. 59. Csipike, a boldog ...;
Fodor Sándor meseregénye. 61. Aki kétszer fárad! 62. Gnómszerű. 63. Hivatalos irat. 65. A tetejére. 67. Páratlanul
szanál! 70. Kissé likas! 72. Kissé hetyke! 73. Villaágak!
Szerkesztette: Csatlós János

lettek nemrég családban élő kutyák
vizsgálatakor is, ami felveti a kérdést,
hogy hogyan befolyásolta az emberekkel való együttélés az állatok viselkedését. A lovaknak megvan az a velük
született képességük, hogy felismerjék
egymás érzelmeit. Úgy tűnik, hogy a
háziasítással képessé váltak az emberi
érzelmek azonosítására is.

Einstein elmélete
bebizonyosodott
Évtizedekig tartó kutatás után tudósok egy nemzetközi csoportja végre
közvetlen bizonyítékot talált az Albert
Einstein által száz éve megjósolt gravitációs hullámok létezésére, vagyis a
téridő görbületének hullámszerűen terjedő megváltozására – adta hírül az
MTI. Bebizonyosodott a gravitációs hullámok létezése, ez pedig újfajta csillagászati kutatások előtt nyithat utat és
megfigyelhetővé tesz eddig megfigyelhetetlen jelenségeket, például két fekete lyuk összeolvadását. A gravitációs
hullámok ugyanis egyedi információt
hordoznak forrásaikról és a gravitáció
természetéről – nyilatkozta a LIGO
(lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium) kísérlet
igazgatója. Einstein pár hónappal azután, hogy közzétette általános relativitáselméletét, 1916 júniusában jósolta
meg, hogy minden gyorsuló tömeg
gravitációs hullámot kelt, és a hullámok annál erősebbek, minél nagyobb
az objektum tömege. Gravitációs hullámokat tehát elsősorban nagyszabású
kozmikus események, például szupernóvák vagy összeolvadó fekete lyukak
keltenek, a hullámok azonban még
ezek esetében is csak olyan parányi –
pár kilométeres távolság esetén a proton átmérőjének töredékét jelentő – változásokat okoznak a téridőben, hogy még
maga Einstein sem hitt abban, hogy
valaha mérhetők lesznek. Közvetve
1974-ben sikerült kimutatni őket, de a
tudósok több mint ötven éve keresték a
közvetlen bizonyítékot is a létezésükre. Lovász László, az MTA elnöke, az áttörés kapcsán kitért arra, hogy a LIGO
tudományos együttműködésben több magyar tudóscsapat is részt vett. Lovász
szerint az eredmény, amely mögött
több évtizedes műszerfejlesztés áll, az
alapkutatás látványos sikere.
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Korábban nem tapasztalt méretűre
nőhet tavaszra az északi félteke feletti
ózonlyuk, ami az itt élőknél márciusban és áprilisban jelentősen megnövelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. Markus Rex, a karlsruhei Alfred
Wegener sarkvidéki és tengerkutató
intézet (AWI) munkatársa számolt be a
veszélyről az intézet vizsgálatai alapján. Amennyiben a klímakörülmények
nem változnak az Északi-sarkvidék
felett, a veszélyes UV-sugárzás márciusban és áprilisban az északi féltekén
olyan méreteket ölthet, mint máskor
nyár közepén. Ráadásul mivel a nap
nem fog égetőbbnek tűnni, mint egyébként, az emberek hamar leéghetnek a
szabadban - véli a szakértő. Elsősorban
a világos bőrűek és a szabadban napvédelem nélkül játszó gyerekek kerülhetnek veszélybe. Az erős UV-sugárzás
hatásaitól a növények és az Északi-tenger algái is szenvedhetnek, melyek az
egészen a bálnákig nyúló táplálkozási
lánc alapját biztosítják. Az AWI szerint az Arktisz felett egy egyelőre stabil, alacsony légnyomású örvény alakult ki, amelyben 20 kilométeres magasságban szélsőséges, mínusz 90 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik. Már
mínusz 78 Celsius-fokon kialakulnak
úgynevezett sztratoszferikus felhők,
amelyek az emberi tevékenység következtében a környezetbe került fluorklór-szénhidrogének (FCKW-k) révén
lebontják az ózont. Az FCKW-k önmagukban kisebb mértékben okoznak
ózoncsökkenést, a nagy hideg hatására
viszont agresszívvé válnak. Február
közepéig “az ózon több mint egynegyede elbomlik” az Északi-sarkvidék
felett az AWI szerint. A légköri körülmények arra utalnak, hogy az ózonbomlás mértéke még a 2010-2011-es
télen mért eddigi csúcsot is túlszárnyalhatja. 2011-ben az Arktisz feletti
ózonrétegben akkora lyuk tátongott,
mint Németország területének negyvenszerese. Ha a tartós alacsony légnyomású örvény nem oszlik fel, Rex
szerint jóval nagyobb lyuk alakulhat
ki az ózonrétegben, amelynek hatásai
akár Észak-Olaszországot is elérhetik.
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Rekordméretűre nőhet
az ózonlyuk
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Ünnepi vetélkedő
Március 15. tiszteletére
Köszöntsd Bem apóként a honvédeket,
vagy írj olyan ünnepi beszédet, amelyet
a szomszéd is megtapsol!
Március 15., a nemzet ünnepe, amelyről valamilyen formában a bányavidéki magyarlakta településeken is megemlékeznek. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékünnepe alkalmából nemes versenyre hívjuk a bányavidéki gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket!

Teleki Magyar Ház

Húsvét után kezdjük
a faragott kapu felújítását
Folytatódik a téglajegyek árusítása!
Húsvét után a 135 éves faragott kapu restaurálásával folytatjuk
a Teleki-ház 2014-ben elkezdett felújítási munkálatait. Terveink
szerint júniustól már teljes külső díszben várjuk a Ház látogatóit, s
bízunk benne, hogy amennyiben pályázataink is jól szerepelnek,
még idén az udvari homlokzat felújítását is elindíthatjuk.

ros megyéből. A felnőtt pályamunkákat
külön fogjuk elbírálni. A pályamunka
ajánlott terjedelme élőszóban maximum
5 perc. A legjobb szónoklatok szerzőit
meghívjuk, hogy az általuk írt beszéd
felolvasásával legyenek a Nemzeti Ünnep idei rendezvényeinek szónokai Nagybányán.

1. Vetélkedő V-VIII.
osztályosok számára
Légy te is Bem apó!
Tudjátok-e, hogy Bem tábornok,
Kossuth Lajos parancsára 1848 decemberében a lőporgyárral is rendelkező
Nagybányáról indult az erdélyi hadjárat
győztes csatáiba, oldalán „a vad gróf”
Teleki Sándorral és a költő Petőfivel?
Képzeljétek magatokat a kevés beszédű, szigorú és határozott, ugyanakkor katonái és tisztjei által nagyon szeretett Bem apó szerepébe, amint indulás előtt Nagybánya főterén köszönti a
hadjáratba induló honvédeket. Írjatok
rövid, de hatásos buzdító, bátorító beszédet! Próbáljátok saját szavaitokkal,
tömören megfogalmazni, hogy mit mondanátok abban a korban Bem tábornokként ti magatok a magyar honvédeknek.
A „beszéd” terjedelme számítógépen
szóközökkel együtt maximum 1000 leütés (kb. fél A4-es kéziratos oldal) lehet.

***
A pályázatokat mindkét esetben a Teleki Magyar Házba várjuk, személyesen
vagy a dludovicus@gmail.com emailcímre. A tárgy mezőbe (ha személyesen
hozzátok be: külön papírlapra) írjátok
be a neveteket, valamint azt hogy a szónoklatversenyre, vagy a Bem após vetélkedőre jelentkeztek (pl. „Kiss Pista /
Bem, vagy „Kiss Pista / Szónoklat”), s
írjátok meg címeteket, iskolátokat, osztályotokat és telefonszámotokat is.
Határidő mindkét esetben: 2016.
március 7., hétfő este 8 óra.
A legkiválóbb alkotások díja 15 ezer Ft (kategóriánként), a sikeres pályázatokat ajándékkönyvekkel is jutalmazzuk!
A díjak átadására a Nemzeti Ünnep
koszorúzó zarándoklata keretében kerül
sor, a Teleki Magyar Házban.

2. Szónoklatverseny
XI-XII. osztályosok
és (külön kategóriában)
felnőttek számára
Írjatok ünnepi beszédet!
Fogalmazzátok meg, hogy mit jelenthet a mai fiatalok, a mai magyar emberek számára március 15., a szabadság,
a nemzet ünnepe? Nem történelemleckéket, hanem egyéni gondolatokat tartalmazó, barátaitokhoz, ismerőseitekhez, nagybányaiakhoz, Kárpát-medencei magyarokhoz szóló, közérthető írásokat várunk, amelyet képes vagy közönség előtt is hatásosan elmondani, felolvasni!
Jelentkezhetnek IX-XII. osztályos diákok, valamint felnőttek egész Márama-

Ziffer Sándor: Vörös kapubejáró
KÉRJÜK TÁMOGASSÁK TO- – 100 lej (ezüst), Balogh Gyöngyi,
VÁBBRA IS téglajegy vásárlásával Nagybánya – 100 lej (ezüst), Murvay
László, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
az épület felújítási munkálatait!
Kopányi Mária, Nagybánya – 100 lej
KÖSZÖNETET MONDUNK (ezüst), Név nélkül, Nagybánya – 100
mindazoknak, akik az elmúlt he- lej (ezüst).
tekben-napokban is téglajegyek váA téglajegyek árusítása, az adosárlásával segítettek:
Oláh Gáborné, Szinérváralja – 100 mánygyűjtés folytatódik!
euró (1 db. ezüst és 1 db. arany), KaTéglajegyeket 10 lejes (egyszerű
rissa Erika Barbu, Egyesült Államok
– 300 lej (arany), Karissa Erika Bar- téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes
bu, Egyesült Államok – 10 lej (egy- (25 euró/ezüst), 300 lejes (75 euró/aszerű/ póló ráadás), Nagybányai Há- rany) és 500 lejes (125 euró/gyémánt)
ló Mozgalom – 100 lej (ezüst), ifj. Ug- címletekben lehet ezután is vásárolni,
lár család – 50 lej (bronz), Popovic személyesen a Házban, vagy banki uGergely, Nagybánya – 10 lej (egysze- talással, esetleg PayPal rendszeren kerű), Lakatos Nella és családja, Nagy- resztül. Támogatóink nevét és a felabánya – 200 lej (2 db. ezüst), Név nél- jánlott segítséget a Ház honlapján ezkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst), Név után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
nélkül, Nagybánya – 300 lej (arany), gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
Moldován Györgyi, Nagybánya – 150 pedig hozzájárulásuk esetén a munkálej (1 db. bronz és 1 db. ezüst), Cse- latok befejeztével az épület falán elterki család, Koltó – 125 euró (gyé- helyezésre kerülő köszönőtáblán is
mánt), Formanek László, Nagybánya megörökítjük.
Köszönettel és tisztelettel:
– 50 lej (bronz), Korponay Barna,
Nagybánya – 300 lej (arany), Tóth
Dávid Lajos
Krisztina, Nagybánya – 50 lej (bronz),
Részletek és információk honlaSzabó Gizella, Nagybánya – 20 lej (2 punkon, valamint az intézmény irodádb. egyszerű), Név nélkül, Nagybánya jában és telefonszámain!

Kötelező kvóták: március elején fogadja be Románia az első menekülteket
Március elején érkezik az országba azoknak a migránsoknak az első csoportja, akiket
az uniós kvóták alapján Románia köteles befogadni. Az Olaszországból és Görögországból küldött személyeket a galaci menekültközpontban helyezik el.
Ermina Mihai, az Országos Bevándorlási Felügyelőség szóvivője a Gandul portálnak elmondta, azt
nem tudni még, hogy hány menekült érkezik Görögországból és hány Olaszországból, ezt a küldő államok döntik el. Hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre legtöbb tizenöt személyről van szó. Az Euractiv
portál azonban a felügyelőségből származó források-

ból már tudni véli, hogy 11 személy érkezik március
3-án Galacra. Romániának a kötelező kvóták alapján
2016-ban és 2017-ben összesen 6200 migránst kell
befogadnia más tagállamokból, akiket az országban
lévő hat menekültközpontban helyeznek el.
Ezekben a létesítményekben azonban legtöbb
1500 személyt lehet elhelyezni. Éppen ezért a belügyminisztérium korábban bejelentette, hogy új menekültállomásokat hoz létre az országban.
Az egyik helyszín Tasnád lett volna, de a Szatmár
megyei fürdőváros lakóinak tiltakozása nyomán a
tárca letett a szándékáról.
A szintén Szatmár megyei Erdődön egy alapítvány fogadott volna be árvaházába menekülteket. Ez
az elképzelés is meghiúsult a helyiek tiltakozása miatt. (maszol.ro)
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Magazin

Érszűkület:
hány éves korban kezdődik?
Tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a táplálkozás központi szerepet játszik az érelmeszesedés kialakulásában. Bár az érelmeszesedés okozta tünetek inkább idősebb korban jelentkeznek, a
folyamat már fiatalon, akár gyermekkorban elkezdődhet.
Az érelmeszesedés során az oxigént és a tápanyagokat szállító artériák falában olyan lerakódások jönnek létre, melyek főként zsírokat, koleszterint és kalciumot tartalmaznak, és növekedésük az erek szűkületéhez, majd elzáródásához
vezethet. A vérellátás zavara érintheti az agy, a szív, a vesék, a kismedencei szervek, a karok, az alsó végtagok, a kéz- és lábujjainak keringését. Az érelmeszesedés következményeként szívinfarktus, stroke, érszűkület, veseelégtelenség, merevedési zavar alakulhat ki, valamint felléphetnek bizonyos jellegű hasi fájdalmak.
Az érbetegségek kialakulásában a táplálkozás mellett jelentős szerepet játszik
a mozgásszegény életmód, az elhízás, a dohányzás és olyan kórjelző állapotok,
mint a magas inzulinszint, illetve később a cukorbetegség, a magas vérnyomásbetegség, vagy a magas koleszterin- elsősorban az LDL-koleszterin szint. A folyamatot befolyásolja az egyén genetikai hajlama. Ezt a hatást azonban az életmód bizonyítottan, mindkét irányban képes felülírni.

Tünetek és szövődmények
Dr. Kósa Éva, a Trombózisközpont angiológusa elmondta, hogy az érbetegségek a kezdeti stádiumban gyakran nem okoznak tüneteket, ezért fontosak a
szűrővizsgálatok, főként felsorolt kockázati tényezők fennállása esetén. Tünetek
jellemzően akkor lépnek fel, amikor az artériák már nagymértékben beszűkültek,
vagy már elzáródtak.
Tünetek az érintett
szervektől függően az
alábbiak lehetnek:
Szív: angina pectoris, nyomó, szorító jellegű mellkasi fájdalom, mely a vállba,
nyakba, karba, hátba
sugározhat, fizikai terhelésre fokozódik és pihenéskor enyhül vagy megszűnik, szívritmuszavar, légszomj.
Végtagi erek: lábfájdalom vagy görcs, mely terhelésre fokozódik, zsibbadás,
hideg lábak, körömfertőzések, a bőr sápadtsága vagy kékes-lilás elszíneződése.
Agy: féloldali arczsibbadás vagy bénulás, beszédzavar, látászavar, szédülés,
egyensúlyvesztés, fülzúgás, hirtelen fellépő erős fejfájás, eszméletvesztés.
Vese: kezdetben csak laborvizsgálat jelzi, később fáradékonyság, étvágytalanság, hányinger, a kéz és a láb duzzanata, viszketés, koncentráció zavara, vizeletürítés gyakoriságának, mennyiségének megváltozása.

Diagnózis és kezelés
Az érelmeszesedés illetve az érszűkület számos eljárással kimutatható, így
például EKG-val, terheléses vizsgálattal, labor- és röntgen vizsgálattal, szívultrahanggal, CT-, MRI- vizsgálattal illetve angiográfiával (érfestéssel).
A kezelés megválasztásában elkülönül a betegség megelőzése és a már kialakult betegség kezelése. Az előbbi esetben kiemelt szerepet kap az életmód megváltoztatása, vagyis a mozgás rendszeres beiktatása, a dohányzás elhagyása, a
stressz szabályozása és az étkezés megreformálása, az alkoholfogyasztás mérséklése.Az is bebizonyosodott már, hogy a koleszterincsökkentő élelmiszereket
tartalmazó étrend az érbetegségek megelőzésében legalább olyan hatékony,
mint a koleszterincsökkentő gyógyszerek.
A már kialakult betegség esetén elengedhetetlen a gyógyszeres kezelés, valamint szükség esetén a műtéti beavatkozás.
Az érelmeszesedés megelőzésére vonatkozó táplálkozási ajánlások szerint,
válasszunk növényi alapú ételeket, zöldségeket, magas rosttartalmú babféléket,
teljes kiőrlésű gabonaféléket, gyümölcsöket. Csökkentsük minimálisra a finomított gabonafélék, a hozzáadott só és édesítőszerek, vörös húsok fogyasztását.
Tejtermékek fogyasztása esetén válasszunk alacsony zsírtartalmúakat. Részesítsük előnyben az omega 3 tartalmú halféléket. Fogyasszunk dióféléket, magokat,
viszont kerüljük a belőlük készült olajokat. Kerüljük a telített- és a transz zsírsavakat, illetve figyeljünk a B12 vitamin megfelelő bevitelére.
Tanulmányok szerint a fenti alapelvek betartásával a megváltoztatott étrendű
vizsgálati csoportokban igazoltan csökkent a koleszterinszint, a szívinfarktusok
száma, a stroke kockázata, valamint a halálozás aránya. Ezek az eredmények
felhívják a figyelmet egy nagyon fontos eszközre, amely a szív- és érrendszeri
betegségek megelőzésében és kezelésében mind a beteg mind a szakemberek
rendelkezésére áll. (hazipatika.com)

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma
Tartalmából:
• Meghívó az EKE-napi ünnepségre,
az EKE Várába
• Hívlak benneteket… Vadász Szatmári István meghívója az EKE jubileumi,
XXV. Vándortáborába
• EKE-napi pályázat minden iskolásnak
• EKEArt6
• Értékelik Nyisztor Miklós múlt és
jelen dokumentálását
• Kirándulások az Ördögmalomhoz
és a Bocsászára
• A Páring Natura 2000-es Védett Terület
• Súgósok a Szlovák karszton
• A Tűzföldön jártam…
• Az árkosi Gloria-forrás
• Fedezzük fel a téli erdő színes gombáit!
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!

Recept

Tojásos csirkecsíkok
Hozzávalók:
• 75 dkg csirkemell
• 4 tojás
• 2 fej hagyma
• 2 ek tej
• fél csokor petrezselyem
• pirospaprika
• só, bors
• olaj
Elkészítés:
A csirkemellet csíkozzuk fel,
a hagymát pedig olajon pirítsuk
üvegesre. Ekkor adjuk hozzá a húst és pirítsuk kevergetve pár percig. Sózzuk,
borsozzuk, valamint szórjuk rá az aprított petrezselymet. A tojást verjük fel, keverjük hozzá a tejet és öntsük az egészet a húsra. Pár percig kevergetve főzzük,
majd pirospaprikával meghintve tálaljuk. (femcafe)

HETIRENDEN

A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk
részei.
Értékes információkat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne hagyjuk
elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vay digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.
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.
• ELADÓ 38-40-es méretű, elefántcsontszínű, A vonalú menyasszonyi ruha. Irányár 1500 lej. Tel.: 0751312809.
• Vásárolok 3, vagy 4 szobás tömbházlakást első, vagy második emeleten
garázzsal, 2 fürdőszobával. Telefon:
0735 501 529
• Eladom, vagy elcserélem kétszobás tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917
• Autóalkatrészeket forgalmazó
nemzetközi cég fiatal, dinamikus munkatársat keres kiszállítói munkakörbe.
Információk: 0728444869.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér és jóbarát
BEREI ISTVÁN
életének 56. évében 2016. február
23-án eltávozott közülünk. Drága halottunkat február 26-án, ma 14.00 órakor, a református egyház szertartása
szerint helyezzük örök nyugalomra, a
virághegyi református temetőben. Emlékét örökre megőrízzük.
A gyászoló család és barátai

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. március 3.
MÁTÉSZALKA
2016. március 9.
0747017580 – Csoma Bea

2016. február 26.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy türelemmel viselt, hosszú betegség után, a drága édesanya, nagymama és dédnagymama
VÁRDAI ZSUZSANNA
(szül. Pály Kis)
88 éves korában örökre itt hagyta
szeretteit. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége osztozik Székely Erzsébet édesanyja halála miatti fájdalmában.

MEGEMLÉKEZÉS
Február 21-én volt 2 éve, hogy a
szeretett testvér
INCZE LÁSZLÓ
eltávozott az élők sorából. Nyugodj békében. Incze Árpád és Ildikó
A Gh. Sincai Líceum 1964-ben végzett F, G, H osztályai kegyelettel emlékeznek elhunyt osztálytársaikra,
BARABÁS JUDITRA
és
SZIKLAI GABRIELLÁRA.
Nyugalmuk legyen csendes.
Ma 6 hónapja, hogy szeretett testvérünk
GÁL ILONA
(sz. Kovács)
életének 80. évében Sepsiszentgyörgyön elhunyt. Nyugalma legyen csendes. Emlékét őrízzük testvérei: Matild,
Erzsébet és Gyula

Baba-mama klub
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – találkozunk
kedden, 16.30 és 17.45 órától!
OLVASS NEKEM Klub - minden
szerdán 16 órától a Teleki Házban!

Felolvasómaraton! 1. oldal

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Február 29-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

A Teleki család örökében
A bányavidéki Telekiektől
a Teleki Magyar Házig
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.

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!

Kézmíves hétfők
felnőtteknek
Minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt!
Legközelebb február 29-én, azaz a
jövő héten! Szeretettel várunk!

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

Tel: 0362-401260

Ünnepeljük együtt
Március 15-ét!
Koszorúzó zarándoklat és ünnepi gálaműsor Nagybányán, március 15-én, kedden. Részletek következő lapszámainkban!

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.
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

Két hónapos, fajtiszta
FEKETE PULI KISKUTYÁK
oltva, féregtelenítve szerető gazdit keresnek.
Érdeklődni lehet a 0741173529
telefonszámon.

2016. február 26.

SPORT

BL-negyeddöntős
a Nagybányai HCM
Pont nélkül érkezett ugyan a Bajnokok Ligája csoportkörből, de
eddigi hibátlan középdöntős szereplésével a Nagybányai HCM női
kézilabdacsapata is bebiztosította helyét a negyeddöntőben.
A matematikai továbbjutást a hétvégi utolsó előtti fordulóban ünnepelte,
amikor 38-27-es végeredménnyel valósággal átgázolt a vendég Thüringeren.
A nagybányai alakulat már az első
játékrészben kényelmesen meglépett az
Eliza Buceschit foglalkoztató németektől, és ezt a folyamatot még Valentina
Ardean sérülése sem hátráltatta, hiszen
a helyére beálló Ana Maria Tănasie is
halmozta a gólokat. Aurelian Roşca edző még azt a luxust is megengedhette
magának, hogy kulcsembereit sorra lehívja pihenni, mert a sokat hibázó vendégek a tartalékosoknak sem tudtak gondot okozni.
Az együttes jelenlegi legnagyobb
problémái tehát házon belül akadnak,
mivel a helyi önkormányzat immár hivatalosan is megvonta a támogatást a
magántulajdonként bejegyzett klubtól.
Ezt Cătălin Cherecheş polgármester személyesen jelentette be hétvégi sajtótájékoztatóján, rögtön hozzátéve, hogy a
pénzt a városi sportklub felé irányítják.
Mint arról ugyanis korábban beszámoltunk, az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség által is vizsgált HCM költségvetését különösen a Minaur férfi bajnokcsapata szenvedte meg – kulcsembereik már távoztak, és csupán egy maroknyi játékos maradt ahhoz, hogy hétről hétre pályára lépjen –, de a női alakulat sorsa is bizonytalanná vált. A helyzet rendezése érdekében a városi sportklub átvenné a két együttest, ám ehhez
először rendezniük kell a játékosok fizetését.
Cherecheş elmondása szerint a férfiak felé minden tartozást kiegyenlítet-

tek, és hétfőn előremenőleg is kapnak
bért. Nehezményezi ugyanakkor, hogy
az illetékesek eddig erről nem egyeztettek a játékosokkal. „Sokat fektettünk a
kézilabdába, és nagyon zavar, hogy senki sem beszél az érintettekkel a jövőről,
nem történik előrelépés” – magyarázta.
Leszögezte, hogy amennyiben az átszerveződés megtörténik, a folytatásban
szigorú ügyintézést és ellenőrzést vár
adminisztratív téren, de bízik abban,
hogy az új rendszer jól működik majd.
Jelezte, amint az önkormányzat hatásköre alá vonja a két csapatot, a HCM
játékosa, Alexandro Do Nascimento férje, Patricio Martinez Chavez közvetít
majd a női csapat és az önkormányzat
között, míg a Minaur felé Ionuţ Marta
biztosítja a párbeszédet. Cherecheş azt
is közölte, hogy amíg a férfi alakulat
számára most már csak az élvonalban
való bennmaradás lehet a cél, addig a
női alakulattal a BL-szereplést biztosító helyekre pályáznak.
Az idei BL-középdöntő ötből öt nyert
meccse után a HCM sorozatban másodjára jut a negyeddöntőbe, a középdöntő
végső sorrendjét azonban majd csak az
utolsó forduló határozza meg. A 17 ponttal listavezető orosz Rosztov Don elsőségét ugyan semmi sem veszélyezteti,
de mögötte a Larvik és a Ferencváros is
10 pontnál tart.
Utóbbi két együttes épp egymással
mérkőzött meg hétvégén: a magyar bajnok 37-31-re kikapott idegenben. Legközelebb a HCM-et fogadja, miközben
a norvégok a Rosztov által 38-21-re legyőzött francia Fleury Loiret gárdájához látogatnak.

Liga 1: kolozsvári presztízsgyőzelem
az erdélyi rangadón
Presztízskérdést csináltak a Kolozsvári CFR játékosai a Marosvásárhelyi ASA elleni vasárnap esti derbiből és legyőzték a felsőházi
rájátszásért még harcban levő ellenfelüket.
A szemerkélő eső, valamint annak a
tudata, hogy kedvenceik csak az alsóházi rájátszásban folytathatják a jövő
hétvégi utolsó forduló után sok vasutas
szurkolót távol tartott a Constantin Rădulescu stadiontól, amelyben elvesztődött az alig 3-4 ezer néző.
Az alacsony nézőszám azt bizonyította, hogy a kolozsvári fociszurkolókat a szebb napokat is megélt Adrian
Mutu pályára lépése sem hozta tűzbe, a
román válogatott gólrekordere (35-ször
volt eredményes, ugyanúgy mint Gheorghe Hagi – szerk. megj.) csak árnyéka volt egykori önmagának. Az indiai
Pune Citytől Marosvásárhelyre szerződő 37 éves focista szemmel láthatóan
súlyfelesleggel küszködik, terjedelmes
hátsója miatt tíz méternél hosszabb
sprintekre már nem vállalkozik. Kétszer
próbálkozott gólszerzéssel, egy erőtlen
fejest és egy lágy lövést láthattunk tőle.
Ha egy szóval kellene jellemezni a
mérkőzést, akkor elég volna erre annyi,
hogy „óvatoskodás”. Ennek sok értelmét
a CFR jelenlegi helyzetét ismerve nem
láttuk, viszont az ASA részéről elvártuk
volna, hogy erőszakosabban küzdjön

azért a 3 pontért, amely nagyon fontos
lehet a végelszámolásban, hiszen a Maros-partiak úgy léptek pályára, hogy
tudták, direkt ellenfelük, a CSMS Iaşi
csak 1 pontot tudott begyűjteni a Temesvári Poli ellen. A moldvaiak így 36 ponttal várják az utolsó fordulót, amelyben
a címvédő FCSB-hez látogatnak, míg a
35 pontos vásárhelyiek a FC Botoşanit
fogadják.
Az unalmas döntetlen felé folyó mérkőzés a 73. percben vett fordulatot, amikor egy kipattanó labdára jól rámozduló Brian Nouvier a vásárhelyi tizenhatosba betörve bevette Eduard Stăncioiu kapuját. A CFR és az ASA a Román
Kupa elődöntőjében is megmérkőzik
egymással, az első találkozóra március 2-án vagy 3-án kerül sor Marosvásárhelyen, a visszavágót két héttel később rendezik Kolozsváron.
LIGA 1, a 25. forduló eredményei
FC Botoşani-Astra 0-1, CSMS Iaşi-Temesvári Poli 1-1, Dinamo-Concordia
4-0, Petrolul-Viitorul 1-2, Kolozsvári
CFR-Marosvásárhelyi ASA 1-0, Pandurii-CS U Craiova 1 – 1, FC Voluntari-Steaua 3 – 1! (maszol.ro)

Ellenfelet „választhat” a Győr
A címvédő Buducsnoszt Szkopjéban
elszenvedett 26-24-es meglepetésvereségével zárult vasárnap este a női kézilabda-Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó előtti fordulója, és ezzel eldőlt, hogy a Bukaresti CSM (9 pont) a
Cristina Neagut foglalkoztató montenegrói alakulat (13), a jelenleg második Győri ETO (13) és a Vardar (12)
mögött a negyedik helyen zár a második csoportban.
A negyeddöntőben így a csoportgyőzelmét már bebiztosító, a szezonban
még veretlen orosz Rosztov Donnal találkozik majd, az oda-visszavágós rendszerben lebonyolítandó egyenes kieséses szakasz többi párosításáról viszont
majd csak a hétvégi mérkőzések eredményei döntetnek.
Az már eldőlt, hogy most először
két romániai csapat is érdekelt lesz a
folytatásban, de az első csoportban szereplő Nagybányai HCM végső helyezé-

se csak a Ferencváros elleni szombati
összecsapása után körvonalazódik.
Mindketten 10 pontnál tartanak az öszszetettben, akárcsak a Larvik, amely a
továbblépésre már esélytelen francia
Fleury Loiret vendége lesz vasárnap délután. A Rosztov a sereghajtó Thüringer
otthonában lép pályára.
A második csoportban a SavehofVardar találkozó pénteken lesz, míg a
Buducsnoszt vasárnap késő délután fogadja a Midtjyllandot. Ez a program
kétség kívül a Győrnek kedvez, hiszen
a Bukaresti CSM elleni vasárnapi mérkőzésének vége előtt már ismerni fogja
a másik ág végső sorrendjét. A fővárosiak számára nem lesz tétje a találkozónak,
a magyar bajnoki ezüstérmes viszont –
a macedónok papírforma sikere esetén
– gyakorlatilag „ellenfelet választhat”
magának az első csoport második és
harmadik helyezettje közül.
(Krónika)

Ecclestone: „Kellene az F1-be egy saját Putyin”
Barcelona — Csípős hangulatában
találta Bernard Ecclestone-t (85) a Daily Mail újságírója. A Forma–1 brit vezére kendőzetlenül vallott Jean Todtnak (69), a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) francia elnökének szerepvállalásáról, s még arról is, miért Vlagyimir Putyin (63) orosz elnöknek kellene irányítania Európát.
- Szereti még a munkáját?
Bernard Ecclesone: Azt hiszem,
egy kicsit különc vagyok a mai Forma1-ben, mert van egy alapvető érdekem,
ugyanis a lehető legjobbat akarom a
sportágnak. Nekem nem kell munka
vagy pénz, de a legtöbb résztvevő csak
azt nézi, rövid távon mi a jó neki.
- Ez nem hangzik jól!
Ecclestone: Az F1 rosszabb, mint
valaha. Én nem költeném arra a pénzem,
hogy a családommal kimenjünk egy futamra. Mindenki tudja, a Mercedesek
dominálnak majd idén is.
- Ezért saját magát nem teszi felelőssé?
Ecclestone: A probléma gyökere abban rejlik, hogy három évvel ezelőtt bevezettünk egy döntéshozatali folyamatot, amelyben a Mercedes és a Ferrari
megvétózhat új szabályokat, ráadásul a
tizenegy csapatból nyolc tőlük kap erőforrást, így nem valószínű, hogy a többiek a partner ellen szavaznának.
- Ezen nem lehet változtatni?

Ecclestone: A két nagy gyártó bármikor el tudja érni, amit akar. Ezt közismert néven kartellnek nevezik, ami illegális, és egy ilyen törvénytelen dolgot futtatunk, amely meg-győződésem
szerint ráadásul versenyellenes.
- Hogy látja az egész rendszerben
Jean Todtnak, a Nemzetközi Automobil-szövetség elnökének a szerepét?
Ecclestone: Jean sajnos diplomatává változott. Azt akarja, hogy mindenki örüljön. Szép, ha egy elnök így gondolkodik, de a világ sajnos nem így működik. Egyszerűen képtelenség mindenkit boldoggá tenni. Nem kellene a Forma–1-gyel foglalkoznia. Erről még beszélek majd vele.
- Más vezetési módszert tart hatásosnak?
Ecclestone: Vlagyimir Putyint csodálom. Az orosz elnöknek kellene Európát vezetnie, s biztos vagyok benne,
ő az, aki a szíriai válságot rendezheti.
Az a jó benne, hogy hisz az igazában,
és nem lehet eltántorítani a meggyőződésétől. Szeretek olyan emberekkel
üzletelni, akik nem az asszisztensei aszszisztensein keresztül tárgyalnak. Ahogy
már korábban is mondtam, nem vagyok
nagyon oda a demokráciáért. (Blikk)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

