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„Az igaz ügyért küzdeni még ak kor
is kötelesség, midőn már sikerhez
nincsen remény.” (Deák Ferenc)

A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület 
meg hív ja mindazokat a szervezeteket és
ma gánsze mé lye ket, akik 2016. június 4-
 én, a Nemzeti Összetartozás Napján, koszorút 
vagy virágot helyeznének el a cin termi ke -
reszt nél. Egyesületünk idén is rövid mű -

sor ral a kar emlékeztetni az igazságtalan
dik tátum ra.

Kezdési időpont: délután 16 óra 30 perc.
Emlékezzünk együtt!

A nyugdíjas „Nagy család” Anna

bált szer vez július 9- én (szom ba ton) a

„SEL MONT” étte rem ben.

Jelentkezni lehet jú ni us 20-ig a

0362- 417818- as te lefon szá mon.

RMDSz FELHÍVÁS

Üzenet választóinkhoz
Tisztelt nagybányai és

Máramaros megyei magyarok!
Vasárnap, június 5-én dönteni fogunk sorsunkról. Nemcsak a

saját életünkről, hanem családunk, gyermekeink, egész mag yar
közösségünk jövőjéről szól ez a döntés.

Ha lesz erős mag yar képviselet a községi, városi és megyei
ön kormányzatokban, akkor részt vehetünk a döntések megho za -
talában. Segíteni tudunk településeink felemelkedésében, az é let -
minőség javításában és szórványhelyzetünkben a mag yar em be -
rek nemzeti érzésének erősítésében.

Az RMDSz mindig tapasztalt, jól képzett, köztiszteletben álló
képviselőket küldött az önkormányzatokba. Így sikerült kisebb -
sé gi helyzetben döntő módon befolyásolni a települések fej lesz -
tését, a közszolgáltatások minőségének javítását. Így sikerült ha -
tékonyan támogatni az anyanyelvű oktatást minden településen,
a mag yar hagyományaink megőrzését célzó kulturális tevé keny -
ségeket, mag yar történelmünk bizonyságául szolgáló épített ö rök -
ségünk megőrzését. (folytatás a 3. oldalon)

Vida Noémi
A Nagybánya Központú Területi RMDSz Szervezet elnöke

NE  FELEDJÉK!     VASÁRNAP  SZAVAZUNK!

Bóbita Családi Napok 2016
2016. június 4-5., szombat-vasárnap

A sepsiszentgyörgy Evilági
Együttes gyermekkoncertjével

Kézmíves-varázs
Pici-licit
Cserebere-vásár
Bóbita-torta
Szabadtéri játékok, ve télke dők,

kicsiknek-nagyoknak:
- óriás számcsata a skanzenben
- métabajnokság a Klast rom -

réten (az időjárás függvé nyé -
ben)

Részletek a 11. oldalon!

Mag yar KVÍZEST Nagybányán! Részletek a múlt heti lapszámban.
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FONTOS TUDNIVALÓK A
VÁLASZTÁSOKRÓL

- Az RMDSZ székházban állandó ügyelet lesz a választás napján, forduljon
hozzánk bizalommal, ha bármilyen információra van szüksége. Felhívjuk azon
kedves választók figyelmét, akik idősek és/vagy betegek, de szállíthatók és sze -
retnének elmenni szavazni, hogy gépkocsikkal rendelkezésükre állunk. Az RMDSZ 
telefonszámai a következők: 0262 216 593 vagy 0262 217 103.

- A szavazáskor legyen Önnél a személyi igazolványa (carte de identitate
vagy buletin de identitate). Útlevéllel nem lehet szavazni!

- A szavazókörzetben három szavazólapot fog kapni (polgármesterjelölt, he -
lyi tanácsosjelöltek, megyei tanácsi jelöltek szavazólapját). Az RMDSZ jelöltjei
a helyi tanácsosjelöltek, illetve a megyei tanácsosjelöltek lapján szerepelnek, az
5. helyen.

- Vigyázzon, hogy ne pecsételjen egynél több négyzetbe, mert akkor ér vény -
telen lesz a szavazata. Fontos, hogy a tulipános négyzeten belül üsse a pecsétet.

- Beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetében, írott kérés alapján, a sza va -
zókörzet elnöke elrendelheti a mozgóurna használatát, amennyiben teljesülnek a
következő feltételek:

a. A mozgóurna igénylést ahhoz a szavazókörzethez kell benyújtani a hová a
mozgasáképtelen szavazó igényli azt, azzal a feltétellel, hogy állandó vagy ide -
iglenes lakhelye azon a településen legyen, ahol a szavazókörzet is található.

b. Az írott kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget
igazoló orvosi dokumentumok másolatát. (Figyelem! Nem kötelező tartal maz ni a a 
netransportabil kifejezést.)

c. Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, személyi számát, ál -
landó vagy ideiglenes lakhelyét, személyi igazolvány adatait, valamint a dátum
és az aláírás eredetiben kell szerepeljen. 

ÚJ LENDÜLETTEL NAGYBÁNYÁÉRT!
A nagybányai önkormányzati jelölt csapat egy másfajta RMDSZ-t szeretne

építeni a következő években. Mi egy új, nyitott, mod ern, 21. századi RMDSZ-t
akarunk, és amikor azt mondom, hogy mi, elsősorban a jelöltkollégáimra, a csa -
patunkra gondolok, akik segítettetek az előválasztásban, és azokra a nagybányai
magyarokra, akik eddig is támogattak, és főleg azokra akik június 5-én eljönnek
szavazni és az RMDSZ tulipánját választják.

A nagybányai mag yar közösségben meg kell szűnjenek a „mi”, „ti” és „ők”
fo galmak. Túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy ne egységesen, összetartva lépjünk 
fel. Nem vagyunk egyformák és ez így van rendjén, de a közösség érdekében
meg kell hallgatnunk egymást, el kell néznünk egymás tévedéseit és főleg se gí -
tenünk kell egymásnak. Segítenünk kell tanulni, fejlődni és lépést tartani a kor
kihívásaival. A közösség ereje csak akkor érződik meg, ha összetartunk. Mu tas -
suk meg, hogy összetartunk, mutassuk meg, hogy egy fejlődő, haladó közösség
vagyunk.

Tiszteljük az elődeink munkáját, tiszteljük az eddig kivívott harcokat és elért
eredményeket. Most megfrissült erővel állunk neki a következő önkormányzati
mandátumnak, és nyitottak vagyunk új tagok irányába, sőt az RMDSZ-en kívüli
emberek felé is, még azok felé is nyitva áll ajtónk, akik az előző választásokon
más pártok színében indultak. Mindenkivel szemben, aki dolgozni, közösséget
építeni akar és hisz az újítás erejében, nyitottak vagyunk.

A teljes ökormányzati kampány a nyitás jegyében történt, találkozókat és saj -
tótájékoztatókat szerveztünk, a jelöltek saját otthonukban látogatták meg a ked -
ves választópolgárokat, ezt a kapcsolattartást és kommunikációt a választások
után is folytatni sze retnénk.

ÚJ LENDÜLETTEL NAGYBÁNYÁÉRT!
A nyitás, a munka, a kommunikáció - ez az új lendület koncepciója.
A munkánk nem áll meg, hanem most kezdődik, a mi munkák az Önök segít -

ségével gyümölcsözni fog június 5-én. KÉREK MINDEN nagybányai polgárt,
június 5-én járuljon hozzá a sikerhez, menjen el szavazni.

Kovács Richárd, nagybányai helyi önkormányzati jelölt

RMDSz FELHÍVÁS

Üzenet választóinkhoz
- folytatás az első oldalról -

Június 5-én választani fogunk. Aki eljön és velünk szavaz, az erdélyi mag yar
jövőt támogatja szavazatával. 

Mag yar érdeket hatékonyan csak az RMDSz tud képviselni!
Szükségünk van minden egyes szavazatra, hiszen MINDEN MAG YAR

SZÁMÍT!
Kérem, szavazzanak az RMDSz-es polgármester-, megyei és városi ön kor -

mányzati képviselőjelöltjeire.
Köszönöm a támogatást!

Vida Noémi
A Nagybánya Központú Területi RMDSz Szervezet elnöke
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Cristian Niculescu Ţăgârlaş –
„Szavazásunkkal vállalnunk

kell városunk jövőjét!”
Tisztelt mag yar honfitársaim,
 
Már csak néhány nap van a hely ha -

tó sági választási kampány végéig. Ter -
mé keny időszak volt, amelyben  oda -
adás sal és felelősséggel vettem részt.
Több ezer nagybányaival találkoztam,
minden társadalmi és szakmai kate gó -
riából. Vállalatokat és lakónegyedeket
látogattam meg, nyilvános rendez vé -
nye ken és kulturális eseményeken vet -
tem részt, de önkéntes akciókon is, a
lelkes közösségi szellemű fiatalokkal
és nagybányaiakkal együtt. Egyedül ál -
ló élményben volt részem, amely meg -
e rősítette azon meggyőződésem, hogy
Nagybánya képes rá, hogy e rős várossá
váljon. Mindenütt rokon szenvvel és
nyitottsággal fogadtak, hi szen a nagy -
bá nyaiakat foglalkoztatja a jövőjük és
annak a városnak a jövője, amelyben
dolgozunk és élünk.

Őszinte és tisztességes voltam, ami -
kor bemutattam nekik a liberális elkép -
zelést a város jelenéről és jövőjéről. Be -
csületes és tiszteletteljes voltam az el -
lenjelöltjeimmel szemben, nem intéz -
tem személy elleni támadást, és nem vá -
laszoltam a kihívásokra. Tiszta kam pányt
tűztem ki célul, a nagybányaiak javára, 
és nem feljelentéseken vagy valót lan sá -
gokon alapuló mérkőzést. A nagybá nya -
iak pedig értékelték ezt a magatartást,
biztosítva együttérzésükről és megbe -
csülésükről. Mind a nemzeti, mind pe -

dig a helyi TV csatornákon sugárzott
számos szereplés alkalmával el mond -
tam, hogy ezt a várost valamennyi pol -
gára nevében és érdekében szeretném
igazgatni. Minden egyes alkalommal
hangsúlyoztam, hogy nem amiatt jö -
vök a Polgármesteri Hivatalba, hogy a
Helyi Tanácsot alárendeljem vagy hogy
uraljam ezt a várost.        

A mag yar közösség sok tagjával ta -
lálkoztam, az időskorúaktól a fiata lo -
kig, akik vállalni akarják az Önök kép -
viseletét a városvezetésben. Megálla pí -
tottam, hogy a magyarok felelős pol gá -
rok, akik ismerik és szeretik a váro su -
kat, és büszkék a múltjukra és a jele nük -
re ebben a közösségben. Beszélgettünk 
a szükségleteikről és elvárásaikról, és
eltökélt szándékom, hogy  teljes meg -
győ ződéssel támogassam azon projek -
te ket, amelyek önálló nemzeti egység -
ként határozzák meg Önöket. Figye -
lemre méltó ötleteik és megoldásaik
vannak, mind kulturális, mind pedig
polgári téren, és megtisztelve érzem ma -
gam, ha gyakorlatba ültethetem azo kat.
Bennem komoly és szavahihető part -
ner re találnak, olyan emberre, aki tisz -
teletben tartja a vélemények sokféle sé -
gével és a multikulturalizmussal kapcso -
latos európai elveket. Megismertem a
„Németh László” Líceum tanulóit is,
és kellemesen lepett meg az érettségük
és a város életében való részvétel iránti 
vágyuk. Bemutattam nekik a hegymá -

szásról szóló filmjeimet, és azokban a 
pillanatokban csodálattal és tiszte let tel,
ám határtalan sajnálattal emlékeztem
vissza a nagy hegymászó, Erőss Zsolt,
azaz a Hópárduc három évvel ezelőtti
eltűnésére az élők sorából, aki rend kí -
vüli em ber volt és Nagybánya város ő -
szinte barátja.  

Vasárnap lesz az a nap, amikor el -
döntjük Nagybánya város jövőjét. Vá -
laszthatunk, hogy elfogadunk és fenn -
tartunk egy természetellenes állapotot,
amely társadalmi megrekedést felté te -

lez egy eladósodott városban, vagy bát ran
a kezünkbe vesszük a sorsunkat, fe le -
lős módon döntve a mi és az eljövendő
generációk javára.    

Várom Önöket a szavazáson, egy új,
életképes és tárgyilagos programokon
alapuló közigazgatás támogatása érde -
kében, hogy gazdasági, társadalmi és
kulturális szempontból fejlesszük ezt a
várost, visszaadva a jól megérdemelt
büszkeségét és méltóságát. Együtt erős 
várossá, Észak igazi fővárosává tesszük
Nagybányát!

Miért szavazzunk
IUSTIN TALPOŞ tanárra, 

a Népi Mozgalom Párt
nagybányai

polgármesterjelöltjére?
Mert:
1. Más polgármesterjelölttel ellentétben, ő NEM

ARROGÁNS;
2. A mai zavaros világban, számára a család a

leg biztosabb támpont: házas emberként 3 gyerek
büszke édesapja;

3. Új, jobban fizetett, a gazdasági szereplők általi
munkahelyek teremtése. Ez Iustin Talpoş tanár
szá mára a legfontosabb. Csakis ezáltal aka dá lyoz -
ható meg ifjúságunk ijesztő méretű elván dor lá sa,
nemzetiségtől függetlenül. E tekintetben a pol gár -
mester-jelölt gyermekei révén közvetlenül is érin tett,  
hisz nekik természetesen nagyon szeretne itthon,
Nagybányán jövőt biztosítani;

4. Történelemtanári végzettsége okán is kívánatosnak tartana egy tartós (nemcsak akkor, amikor választások vannak) és
tisztességes part nerséget kialakítani Asszonypataka magyarságával, ismervén és értékelvén a magyarság szerepét városunk kiala -
kulásában és fejlődésében  napjainkkal bezárólag;

5. Egy olyan párt képviseletében indul a választásokon, amely – Romániában egyedüliként! – kategorikusan elutasítja az Euró -

pára ráerőltetett bevándoroltatást, melyet rendkívül károsnak és veszélyesnek tart.

IUSTIN TALPOŞ tanárt keresse a szavazócédula 5. helyén!

A tanár!

EGYÜTT
NYITUNK A
POLGÁROK

FELÉ
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Bérletes előadás
A szatmárnémeti Harag György Társulat kö -

vetkező bérletes előadása Nagybányán,

Anton Pavlovics Csehov: SIRÁLY
A színházi előadásra 2016. június 11-én 18.00 

órától kerül sor, a Nagybányai Városi Színház -
ban. Részletek mellékletünk II. oldalán.

Toronyóra láncostul
Lázban él az ország, itt van újra a nagy gátugró

nemzeti bajnokság, a helyhatósági választások előtti
kampány. Románia egyből az ígéretek földjévé válik.
És az is marad, mert román Mózesek még akadnak,
akik elvezetik az ígéret földjének határáig a népet, de 
Áron már nem nagyon, aki be is vinné őket. Vagyis
mindig van egy Áron, aki minden áron hatalomra a -
kar jutni, de ha már túl van a nagy vásáron, meg is
feledkezik az ígéreteiről.

Nekem már megadatott, hogy részt vegyek az i -
lyen áronok ígéretolimpiáján. Eddig nem volt olyan
választási kampány, hogy ne ígérték volna meg, hogy
kivívják a régi Máramaros megye visszaállítását, az -
az, hogy Sziget újból megyeszékhely lesz. De ígér -
ték már, hogy alagút lesz a Gutin alatt, Szigetet va s -
útvonal fogja összekötni Szatmárral, nemzetközi vo -
nat fog járni Kassa és Varsó felé, megépítik a terelő
utat a szatmári út és nagybányai út között, a Sza la -
vánon helyre hozzák a szerpentint, de Sugó felé is u -
tat építenek, mert a Szalaván tetejére visszaépítik a
hajdani vendéglőt, uszodát fognak építeni a Felszegi
lakótelepen, de ha nem akkor az Iza-parton, de ha nem
is uszodát, akkor új strandot, új közigazgatási palo -
tát, szállodát az új központba, restaurálják a régi köz -
pont épületeit, elbontják a belső udvarokba helyezett 
vállalati bódékat, új buszok fognak közlekedni a vá -
rosban, megszűnik a bürokrácia a hivatalokban, csök -

kentik a helyi adókat, gyógyfürdőt csinálnak Szar va -
szón és ásványvizet is fognak palackozni, Fe ke te me -
ző n ökoszálloda-láncot alakítanak ki.

És nem vicc, igenis megígérték, hogy a város ve -
zetősége hozzájárul anyagilag az óra helyre hoza ta lá -
hoz a református templom tornyában.

Sajnos igazándiból nem tudom, mostanság mi lyen
ígéretek hangzanak el, de egyben biztos vagyok, hogy
ezek közül az elkövetkezendő négy év alatt – ha csak 
nem véletlenül – de egyik sem fog megvalósulni. E zért
váltak szkeptikusokká, érdektelenekké a választók.
(A mag yar választóknak még van egy érvük, miért nem
érdekli őket a választás: sokan nem tudják elfogadni
a három mag yar szervezet közötti versengést). Ezek -
nek ellenére csak azt tudom ajánlani, minden mag yar 
menjen el szavazni. Nyerni persze igazából nem tu -
dunk, de veszíteni nagyon igen. Mert elmegy he lyet -

tünk szavazni az, aki nem akarja a javunkat, és olyan
embert ültet a nyakunkba, aki rosszat tud csinálni.
Nekünk az is nyereség, ha olyanok kerülnek vezetői
székbe, akik legalább nem fognak ártani.

A rendszerváltás – most már senki sem meri for ra -
dalomnak nevezni az 1989-es decemberi ese mé nye -
ket – után az első helyhatósági választás ered mé nye -
képpen a 23 tagú tanácsba 7 mag yar em ber került,
lett mag yar alpolgármester is. (folytatás a II. oldalon)

Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület

Diákmisszió után vándoriskola Máramarosban
A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület, a Beth -

len Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a „Hely -
ismereti vándoriskola Máramarosban” megnevezésű 
program keretén belül, öt település csapatát hívja
meg egy megyei körútra, melynek célja a meg ne ve -
zett települések, Nagybánya, Koltó, Szamosardó,
Máramarossziget és Hosszúmező történelmének,
nép rajzi hagyományainak, földrajzi adottságainak,
helytörténeti legendáinak bemutatása, közlése oly mó -
don, hogy a szerzett ismeretek alapján a ván dor is -
kola csapatai összemérik tudásukat. Részvételi fel té -
telek:

- A vetélkedő csapatok meghívásos rendszerrel
kerülnek programunkba. Határidő: 2016. június 15.

- A csapatokat 5-5 diák alkotja, kortól függet le -
nül.

- Öt település csapatai vehetnek részt, úgymint
Nagybánya, Máramarossziget, Szamosardó, Koltó
és Hosszúmező csapatai.

- A csapatok saját elképzelés szerint, származási
helyüktől függően, bemutatják saját településüket, an -
nak történelmét, hagyományait, legendáit, látvá nyos -
ságait (power pointban vagy kisfilmben), ezt zsű ri -
zésre elküldik a szervezőknek. Határidő: 2016. jú ni -
us 30.

-A csapatok közös vándorlást szerveznek tele pü -
lésről településre, ahol a házigazda csapat bemutatja
települését az előkészített munka révén, majd a te -
lepülést bemutató körutat szervez a vendégcsapatok
számára. Ezt követően, a házigazda csapat, a maga
által készített kérdőív révén, vizsgáztatja a ven dég -
csapatokat. A vándoriskola ideje: 2016. július 1-6.

- A vándorlás végeztével kialakul, a csapatok szer -

zett pontjai alapján, a végeredmény. Ered mény hir -
detés: 2016. július 7.

A vándoriskola programjainak társszervezői a
Schönherr Gyula Történelem Kör és a Nagybányai
Rákóczi Diákszövetség. (A Szervezők)

Péter Károly jegyzete:

A simogatás
„Nem adhattam ma semmi mást,

csak jó meleg simogatást.”
Áprily Lajos

A simogatásnak gyógyító ereje van. A si mo ga -
tás felülírja a fájdalomérzetet. Gondoljunk csak a
gyerekekre: ha valami fáj, anyukájuk meg si mo gat -
ja őket, és már el is múlt.

Felnőtt korban is a másik megsimogatása az
élet nélkülözhetetlen része.

A halál időpontjában is ott a helye az érin tés -
nek: fogjuk a haldokló kezét, amíg csak érez.

A simogatás nem csak ránk, emberekre jel lem -
ző. Gondoljunk csak az egymást tisztogató maj -
mokra, papagájokra és macskákra.

A simogatás gyógyító ereje akkor is kinyil vá nul, 
ha az em ber netán a kutyát, a kisnyulat, a tengeri
malacot simogatja. És akkor is, ha az em ber arcát 
a meleg nap sugara, vagy a szél halk sóhaja ciró -
gatja.

Sokféle simogatás van: simogatás, amivel va la -
mit el akarunk érni; simogatás, ami akarattól füg -
getlen; simogatás, ami összeolvasztja a simogatót 
a simogatottal stb.

Beteg világban élünk, beteg emberek. Ma több
a fájdalom, több a szenvedés, ennél fogva több szö -
rösen szükségünk van a simogatás gyógyító ere jé -
re. Most sok-sok olyan kézre és szép szóra van i -
gény, „mely váltig simogat”.

Máramarossziget

Pályaorientációs
hétvé ge

Pályaorientációs hétvégét szervez a Hollósy Si mon Mű v e -
lődési Egylet a máramarosszigeti közép iskolások számára
június 10-11-én az egyesület szék helyén, a Hollósy Házban.
A foglalkozás célja a fi atalok önismeretének fejlesztése, a
po zitív önkép ki a lakítása, valamint a karriercélok kör vona la -
zása lesz. A tanácsadás nagy segítséget jelenthet, hiszen a ta -
pasztalatok szerint több olyan végzős diák van, aki nem tud -
ja, mihez kezdjen az iskola befejezése után. Ebben mutathat
i rányt ez a tréning is, amely a tuda tos pályaválasztásban se gít.

A képzés vezetője dr. Frigy Szabolcs egyetemi oktató,
nevelési tanácsadó. 

Jelentkezni lehet a Hollósy Si mon Mű velődési Egylet Face -
book-oldalán vagy személyesen Zahoránszki Brigitta prog -
ram szervezőnél (0751-138318).

A részvétel INGYENES, viszont a helyek száma kor lá to -
zott, így várjuk a mihamarabbi jelentkezéseteket.

(ehirmondo.ro)



Anton Pavlovics Csehov: SIRÁLY
Bérletes előadás 2016. június 11-én, 18.00 órától
A Sirály egy különös hely törté ne -

te… ha egyszer beszippantott, nem me -
nekülhetsz... valami fogva tart Ar ka -
gyi na házában... Olyan, mint egy kis
sziget egy tó közepén, amelyet a kül -
világgal egyetlen fahíd köt össze... és
ezen a hídon futva látjuk közeledni Nyi -
na Zarecsnaját. Mindenki, aki ide ér ke -
zik, vagy örökre itt ragad, vagy, ha ki -
szakad is rövidebb-hosszabb időre, e -
lőbb-utóbb úgyis visszatér, mintha egy 
ismeretlen erő vonzaná. A menekülés
egyetlen módja a halál... A hídon kö ze -
ledő nőalak, Nyina, azért tér vissza,
hogy megmentse Trepljovot. Útjaik még -

is szétválnak utóbb, hogy külön-külön, 
magányosan járják be életük ösvé nye -
it. A rejtélyes „szigetről” azonban ezút -
tal sincsen menekvés: az élet eme két
vesztese végül együtt tér vissza, hogy
közösen várja a halált...

SZEREPOSZTÁS: Irina Nyi ko la -
jev na Arkagyina: LÁSZLÓ ZITA; Kosz -
tantyin Gavrilovics Trepljov, Arka gyi -
na fia: RÓZSA LÁSZLÓ; Pjotr Nyi -
kolajevics Szorin, Arkagyina testvére:
BESSENYEI ISTVÁN; Nyina Mi haj -
lovna Zarecsnaja, gazdag földbirtokos
fiatal leánya: SÁNDOR ANNA; Ilja
Afanaszjevics Samrajev, nyugal ma zott

hadnagy, Szorin jószágigazgatója:
NAGY ORBÁN; Polina Andrejevna,
Samrejev felesége: GÁL ÁGNES; Má -
sa, Polina Andrejevna lánya: RAP PERT-
 VENCZ STELLA; Borisz Alek sze je -
vics Trigorin: KÁNYÁDI SZILÁRD;
Jevgenyij Szergejevics Dorin: RAP -
PERT-VENCZ GÁBOR; Szemjon
Szemjonovics Medvegyenko: GAÁL
GYULA; Jakov, cseléd: VARGA SÁN -
DOR. Rendező: SORIN MILITARU;
Díszlettervező: MÁRTON ERIKA m.v. 
Jelmeztervező: MÁRTON ERIKA m.v.
Dramaturg: BESSENYEI GEDŐ IST -
VÁN. Koreográfus: BORDÁS AT TI -
LA. Súgó: SZABÓ RITTA. Ügyelő:
SZABÓ RITTA. Asszisztens: TA MÁS
ÁGNES. (harag.eu)

Ki a mag yar?
Ezzel a témával kapcsolatban ol -

vastam egy cik ket az újságban nem
is olyan régen. Magam is el gon dol -
koztam a dolgon, mert itt vagyok pél -
dául én: vannak román, német iga zol -
ványaim, mégis annyi ra magyarnak
érzem magam, hogy szinte fáj. U tá -
najártam a dolognak. Meghall gat -
tam sok okos, nagy tudású embert,
akik bizonyítékokkal támasz tották a lá
mondanivalójukat. Azt a hatal mas
tu dást, amivel ők rendelkeznek, nem 
tudom vissza adni, de meg pró bá lom rö -
viden összefoglalni amit meg értettem.

Először is el kell fogadnunk, hogy
az ember hár mas lény. Test, lélek,
szellem. A szellem az isteni lehelet,
ami életet ad, mozgatja a testet, lel -
ket, ez az, ami mindig újászületik.
Ez bennünk a mag yar. De ebben a
háromdimenziós világban csak mint
test tudunk megnyilvánulni, első fi zi -
kai megnyi l vá nulásunk bibliai ko rok -
ig nyúlik vissza, akkor ká na áni ták -
nak neveztek minket, majd lettünk
sumérok, szkíták, hunok, magyarok. 
Ezeket a tényeket a ge netikával le -
het bizonyítani.

Nyelvi bizonyítékaink már lelki dol -
gok, itt a sza vunk: turulmadár. Ha 
úgy ejtem ki: túlrúl, akkor már min -
den világos, egy mag yar rögtön meg -
érti. Vagy ha azt mondom: Balaton,
ehhez tudnunk kell, hogy a kána á ni -
ták istene a Boal nevet viselte, a fe -
lesége meg Aton volt. Az ő emléküket
őrzi a magyar tenger neve.

Ezzel a témával kapcsolatban re -
gényeket le het ne írni, de  talán nincs 
is annyi nyomdafesték...

Zinner Oláh Ágnes

Toronyóra láncostul
- folytatás az I. oldalról -

Ezért sikerült, ha rém nehezen is,
visszaállítani a mag yar iskolát, és so -
kan nem tudják, hogy mennyi ener gi á -
ba került megakadályozni több mű em -
léképület bontását.

Mikor már csak 4 tanácsos maradt a 
város vezetőségében, már simán meg
tudták szavazni a Bethlen-ház bon tá sát,
akkor kapta a kórház melletti új ne gyed
Onisifor Ghibu magyargyűlölő püspök 
nevét, a Szöllőssy helyett, aki  területet 
adományozott a kórházépítésre és sze -
ré nyebb jövedelműeknek házépítésre.

A távolmaradás a legveszélyesebb
egy kisebbség számára, mert ha jo go kat
nem is tud igazán kivívni, de legalább
meg tudja tartani – esetleg – azt, amije
még van.

Ha nem is kapunk toronyórát lán -
costul, de legalább megőrizhetjük a tor -
nyot, amelyen míg csillag vagy egy sze -
rű kereszt van, bizonyítja hogy ezeket
magyarok építették, hogy még vannak
magyarok Szigeten és nélkülük még
Sighetu Marmaţiei sem létezik.

Román János (ehirmondo.ro)

Jogi fogalomtár (27.)
A törvényes házastársi vagyon kö -

zösség (románul regimul comu ni tă -
ţii legale). A házasság elsődleges sze -
repe a jog szemszögéből is a család -
alapítás. Ennek érdekében a házas tár -
sak, a házasság egyik velejárójaként tu -
laj donközösség alá vetik magukat, an -
nak érdekében, hogy minél hatéko nyab -
ban valósuljon meg  az együttélésük.

A házastársaknak a jog lehetőséget
biztosít, hogy házaséletük pénzügyi és
vagyoni jogi természetét belátásuk sze -

rint válasszák meg. Ennek értelmében
a jövendőbeli feleség és a férj dönthet
úgy (de lehetőség van a házasság meg -
kötése után is választani), hogy vagyon -
közösségüket szerződés által ha tároz zák 
meg, a különálló javak rendszerét ve szik
igénybe, vagy a törvényes házastársi va -
gyonközösség előnyeivel élnek. Az u -
tóbbi rendszerét a Polgári Tör vény könyv
339-től 359-ig terjedő szakaszai szabá -
lyozzák.

A házastársi vagyonközösség a há -
zasfelek által választaható vagyoni jog -
vi szony szabály szerinti fajtája. Más szó -
val, ha kifejezett módon nem sze ret né -
nek rendelkezni a vagyoni viszo nyaik -
ról, akkor a házasságuk megkötése e zen
vagyoni viszonyt vonja maga után kap -
csolatukban.

A házassági vagyonközösség a kö -
zös tulajdon egyik különleges formája. 
Közös tulajdonként azzal a jelleg ze tes -
séggel rendelkezik, hogy a tulajdon jo -
got  azonos időben két személy gya ko -
rolhatja. Más szóval, a jogi és ma te ri -
ális rendelkezés a jogcímmel ren del ke -
zők számára szabadon igénybe vehető.

Különlegessége abban nyilvánul meg,
hogy a vagyonhányad, amely felett a
házastársak tulajdonjogot gyakorolnak 
nincs felosztva, mint az általános közös
tulajdon esetében. Más szóval, osz tat -
lan a vagyonközösség, és az ezt alkotó
ingóságok vagy ingatlanok nincsenek
kiosztva, még absztakt módon sem, va -
lamely jogosult számára.

Ennek értelmében azon javak esnek 
a törvényes házassági vagyon közös ség -
be, amelyeket a házastársak a házasság 
megkötésének időpontjától szereztek
meg, egyedül vagy közösen, ide értve
a fizetéseket, szociális juttatásokat és a
szellemi alkotások alapján szerzett jö -
vedelmeket is.

A törvény továbbá felsorolja a há zas -
társak azon dolgait, amelyek sajátnak
maradnak meg.

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

LŐRINCZI LÓRÁND:

Quo vadis Európa?
Ha visszanézünk a 2008 előtti időkre, láthatjuk mennyi minden változott

az elmúlt években. És ez csak a kezdete annak, ami következik. Már nap ja ink -
ban is történelmi átalakulások zajlanak Európában (folytatódik a beván dor -
lás, nyílt iszlám fenyegetést kaptunk júniusra, közeledik egy korábbit is meg -
haladó tőzsdekrach, ...), és ha kissé előrenézünk, sajnos kevés okunk van azt
hinni, hogy ez a nemzedék nem fogja elkövetni ugyanazokat a hibákat, me lye -
ket a korábbiak elkövettek. Mert ugye, kevesen szoktak tanulni a múltból, ak -
kor is, ha az világosan rámutat, milyen könnyen elszabadulhatnak körü löt tünk
az események, élesbe csaphatnak a felturbózott feszültségek. És mikor már a
felületesség mögé rejtőző sötétség egy látszatjó nevében előtör és tömeg mé -
re teket ölt, a társadalmak képtelenek védekezni.

Ma még sokan remélik, hogy a bevándorláshullám hamarosan véget ér.
De nem így néz ki, legalábbis nyugaton. A befolyásos George Soros szerint foly -
tatni kell a betelepítést, az EU pedig vegyen fel kölcsönt ennek finan szí rozá -
sához, tovább tetézve az amúgy is hatalmas adósságterheket. És Angela Mer -
kel német kancellár pontosan ezt teszi. 2020-ig elképesztő összeget, 93,6 mil -
li árd eurót kíván migránsokra költeni. Brüsszelben meg humanizmusról pa -
polnak, miután éveken át összekeverték a menekülteket a bevándorlókkal. Ha
nem tették volna, most kétszázezer befogadott menekültről beszélnénk két mil -
lió migráns helyett, ami jóval kisebb terhet jelentett volna a tagállamoknak.
Itt viszont egy tudatos folyamatról van szó, mely a kötelező kvóta mindenkire
erőltetése révén létre akar hozni egy mesterségesen összepumpált multikultit.
És ha ez így megy tovább, néhány év múlva nem fogunk ráismerni Európára.
Egy homálylepte kontinens kontűröződik a szemeink előtt, melynek „új kor szak -
ba” csomagolt lakóit új ígéretekkel (hányadjára?!) bombázzák majd, áldo za -
tokká téve sokukat, mielőtt erre ráébrednek. Tényleg ezt akarjuk? 

Akiket pedig megzavartak Ferenc pápa bevándorlás-párti kijelentései, nem
árt ha tudják, hogy ezek csak a valódi menekültekre, a bevándorlók kb. 10 szá -
zalékára nézve tükrözik a keresztény álláspontot. A többi politika. A bürok ra ti -
kus felelőtlenség rendben lévőnek láttatása és a bevándorlók menekülteknek
nevezése ugyanis megtévesztő, a muzulmánok „testvéreink”-nek titulálása pe -
dig felháborító. A muzulmánok tagadják a Fiút és a keresztrefeszítést, isten ká -
romlásnak tartják az Istenre, mint Atyára való tekintést, és jónak tartják az em -
bert, meg a többnejűséget. Ők lennének a keresztények testvérei?! Lehetetlen.

Sokan nem fogadják el ezeket a nézeteket a katolikus egyházban sem. Nincs
új a Nap alatt – mondja Salamon. Jézus szeretettől vezérelt, saját vérével írt
meghívója továbbra is érvényes valamennyiünk számára, akiket az igazság
foglalkoztat. És ez a csodálatos lehetőség nem titulusoktól vagy trendektől
függ, hanem személyes megtéréshez van kötve. Soli Deo glo ria! 



Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap 

má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN

MEGVÁSÁROLHATÓ
(35 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

2016. augusztus 22-28.

KEMENCEÉPÍTŐ
TÁBOR

Kovács Gábor hidegkúti
(Magyar ország)

kemenceépítő mester
vezetésével!

(néptánctáborunkkal
egyidőben / párhuzamosan)

Részletek, információk
a Teleki Mag yar Házban.

Helyek korlátozott számban
(kb. 10 fő)!

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 ol -

da las kiadványában három jeles bánya vidé -
ki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze rö -
viden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Te leki család nagybányai kúriájában szol gál -
ja ma a bányavidéki mag yar szórvány kö zös -
sé geket - vagyis a Teleki Házat.

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Kossuth Kiadó:

A Mag yar Festészet
Mesterei

c. sorozat újabb albuma vásárol ha -
tó meg a Teleki Mag yar Házban!

HOLLÓSY SI MON

80 oldalon,
színes illusztrációkkal

Mindössze 30 lejért!

 Továbbra is megvásárolható a

FERENCZY KÁROLY
című kiadvány, ára 25 lej!

Keresse a
Teleki Mag yar Házban!

Teleki Mag yar Ház, gr. Teleki Sándor cserkészcsapat

NYÁRI PROGRAMKÍNÁLAT 2016-RA

JÚLIUSBAN
1. egész hónap folyamán - JÁT SZÓ HÁZ

2. július 4-10. - KÉZMÍVES TÁ BOR
3. július 18-24. - SZÍNJÁTSZÓ TÁ BOR 

– Moldován Blanka és Frumen Ger gő vezetésével –

AUGUSZTUSBAN
1. augusztus 5-14. időszakban - CSERKÉSZTÁBOR

2. augusztus 22-28. - NÉPTÁNC TÁ BOR
– Kása Zsolt és Kása Melinda ve zetésével –

3. augusztus 29 - szeptember 4. - BÁBOS TÁBOR
– Bertóti Johanna és Gál Orsolya vezetésével –

Teleki Mag yar Ház: sorsoltunk!
Folytatódik a téglajegyek árusítása.

Május 20-án, a Teleki Napok má -
so dik rendezvénynapján, Bitay Kata -
lin grafikus és textilművész kiállítá sá -
nak megnyitóját követően ismét érté -
kes képzőművészeti alkotásokat sor sol -
tunk ki azok között, akik téglajegyek
vásárlásával járultak hozzá a Teleki
Mag yar Ház felújításának költ sége i -
hez.

Kovács Bertalan festményét Lud -
mann Zelma (az 53. számú ezüst tég -
lajegy tulajdonosa), Kondrák Matyi kó
Margit csendéletét pedig Szász Jenő
özvegye (a 88. számú egyszerű tég la -
jegy tulajdonosa) nyerte. Ismételten kö -
szönjük a támogatást és GRATU LÁ -
LUNK a nyerteseknek!

A megmaradt és ezután eladásra ke -
rülő téglajegyek részt vesznek a kö vet -

kező sorsoláson, ennek idopontját ké -
sőbb közöljük!

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés foly tatódik!

Téglajegyeket 10 lejes (egyszerű
téglajegy), 50 lejes (bronz), 100 lejes 
(25 euró/ezüst), 300 lejes (75 eu ró/a -
rany) és 500 lejes (125 euró/gyé mánt)
címletekben lehet ezután is vásárolni, 
személyesen a Házban, vagy banki u -
talással, esetleg PayPal rendszeren ke -
resztül. Támogatóink nevét és a fel a -
jánlott segítséget a Ház honlapján ez -
után is feltüntetjük, az ezüst, arany és
gyémánt téglajegyek vásárlóinak nevét
pedig hozzájárulásuk esetén a mun ká -
latok befejeztével az épület falán el -
helyezésre kerülő köszönőtáblán is
megörökítjük. (Dávid Lajos, TMH)

Kovács Bertalan festménye

Tersánszky
Könyvtár

KEDDEN
és CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,
a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

GYERTEK
TÁNCHÁZBA

a Teleki Házba!

MINDEN hétfőn
délután
szeretettel várunk Ben ne -

te ket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös nép dal ta -

nulás
- 6,30-tól közepesek tán ca
- 7,30-órától nagyok tán ca

OKTATÓINK:

Kása Zsolt
és Kása Melinda



Az elektromos cigaretta
is súlyosan károsíthatja

a tüdőt
Az elektromos cigaretta párájában

lévő anyagok súlyosan károsíthatják a
tüdőt - figyelmeztetnek brit szakem be -
rek. A Manchesteri Egyetemen dol go -
zó An drew Higham szerint az e-ciga -
retta párája formaldehidet és akroleint
tartalmaz - akárcsak a hagyományos
cigaretta -, amelynek belélegzése hosz -
szú távon nagyon ártalmas lehet. Hig -
ham azt vizsgálta, hogy az e-cigaretta
kifújt gőzének való kitettség milyen ha -
tással van az emberi fehérvérsejtekre.
A szakember tíz nem dohányos em ber -
től vett fehérvérsejteken tesztelt három 
elektromos-cigaretta márkát - írta a
Me dicalxpress című egészségügyi por -
tál. A Re spi ra tory Re search című fo -
lyóiratban közölt eredmények szerint
az e-cigaretta gőzének való kitettség
ha tására fokozódott az immunrendszer 
részét képező neutrofil elnevezésű fe -
hérvérsejtek aktivitása, hasonlóan ah -
hoz, ahogy azt a hagyományos ciga ret -
ta füstjének jelenlétében megfigyelték. 
Ez a reakció egyébként a dohány zók -
nál gyakori - légszomjhoz, köhögéshez 
és ismétlődő tüdőfertőzéshez vezető -
krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)
egyik jellemzője. Nagy-Britanniában a 
becslések szerint három millióan hasz -
nálnak elektromos cigarettát. Az esz -
közt gyakran a hagyományos ciga ret -
ták káros hatásainak elkerülése érdeké -
ben alkalmazzák. Egymás után szület -
nek azonban olyan eredmények, ame -
lyek megkérdőjelezik az e-cigi biz ton -
ságosságát. Higham szerint a mostani
kutatás egyértelműen kimutatta, hogy
ezeknek az eszközöknek a hosszú távú
használata a tüdőkárosodás kocká zatá -
val jár együtt. (mti)

Egyre több az erőszak
a Lego termék -
katalógusokban

Egyre több az erőszakos tartalom a
dán Lego játékgyár termékkataló gu -
sai ban – állapították meg az új-zélandi
Can ter bury Egyetem kutatói. “A legó
egyike azon kevés játékoknak, ame -
lyek nagyon régóta jelen vannak és
gyakorlatilag semmilyen alapvető vál -
toztatáson nem mentek keresztül. En -
nél fogva könnyedén nyomon követ -
he tő, hogy mennyivel lett erősza ko -
sabb az idők folyamán” – jegyezte meg 
közleményében Christoph Bartneck, a
tanulmány vezető szerzője. “Először is 
megnéztük, hogy milyen gyakran for -
dulnak elő fegyverek a legódarabok kö -
zött. Ezeknek a száma jelentősen növe -
kedett és mára a legószettek csaknem
30 százalékában legalább egy ilyen da -
rab van. Másodszorra azt vizsgáltuk
meg, hogy 1978 és 2014 között meny -
nyi erőszakos tartalom volt a cég ter -
mékkatalógusaiban” – fejtette ki Bart -
neck. A tanulmányba bevont 161 részt -
vevő a Lego több száz katalógusát ér -
tékelte. Az eredmények szerint évente
19 százalékkal növekszik annak az

esé lye, hogy az em ber valamilyen ag -
resszív tartalommal találkozik a cég
termékismertetőiben. “Jelenleg a kata -
ló gusok oldalainak nagyjából 40 szá -
za léka tartalmaz valamilyen típusú
erőszakot. Különösen a lövöldözést és
a fenyegető magatartást tartalmazó áb -
rák szaporodtak meg az utóbbi évek -
ben” – húzta alá Bartneck, hozzátéve,
hogy ezeknek a jeleneteknek a hangu -
la tát döntően izgalmasnak ítélik a fo -
gyasztók. A szakember szerint a Lego
cég gyakran hangoztatja, hogy a kata -
lógusaiban fellelhető erőszak általában 

humoros kontextusban szerepel, ám az
eredmények szerint a fogyasztók ezt
egészen másképp gondolják. (mti)

A Nagy-korallzátony
északi részén a korallok

harmada elpusztult
Ausztrál kutatók bejelentése szerint 

a tömeges mértékű kifehéredés a
Nagy- korallzátony északi és középső
ré szén a korallok több mint harma dá -
val végzett, míg a déli részen élők ki -
sebb károkkal megúszták. A 2300 ki -
lo méteres képződménynél több hóna -
pig légi és víz alatti megfigyelést vég -
ző kutatók feltárták, hogy a középső és
északi szakaszon a korallpolipok mint -
egy 35 százaléka elpusztult vagy hal -
doklik. Bizonyos részeken a korallok
több mint fele kifehéredett. A megfi -
gye lések alátámasztották a korábbi lé -
gi felvételeket, miszerint a Nagy-ko -
rall zátonynak mintegy 93 százalékát
érinti a kifehéredés. Kifehéredésre ak -
kor kerül sor, amikor a korallpolipok
túl hosszú ideig vannak kitéve magas
hő mérsékletnek, ami stressz alá he lye -
zi őket: ennek folytán elűzik a nekik
energiát szolgáltató színes algákat. Ha
a magas hőmérsékletek továbbra is
fenn állnak, a korall elpusztul, és tel je -
sen befedheti a tengeri hínár. Ha vi -
szont a víz hőmérséklete gyorsan visz -
szatér a megfelelő tartományba, a ko -
rall regenerálódhat, szimbiotikus algá -
ját is visszaszerezheti. Erre számítanak 
a kutatók Cairnstől délre, ahol a ko rall -
polipoknak csak 5 százaléka pusztult
el, és a víz alatti vizsgálatok szerint a
további 95 százalék a következő né -
hány hónapban visszanyerheti színét.
Terry Hughes, a felmérés vezetője sze -
rint 18 év alatt ez a harmadik alkalom,
hogy a Nagy-korallzátony a globális
felmelegedés folytán tömeges kifehé -
re dést szenved el, a jelenleginek mér -
téke ráadásul jóval szélsőségesebb a
korábban mérteknél. A zátony rege ne -
rá lódását nehezíti a vízszennyezés
mér téke is. Egy néhány hete megjelent
vizsgálat szerint 10 milliárd dolláros
befektetéssel jelentősen csökkenteni
le hetne a szennyezés mértékét, ezáltal

erősíteni a zátony regenerációs képes -
ségét. A Nagy-korallzátonyt érintő ki -
fehéredés egy globális eseménysorozat 
része, amely részben az idei igen sú -
lyos El Nińónak és a klímaváltozásnak
eredménye. (hirado.hu)

Megtalálták
Arisztotelész sírját

Az ókori görög városban, Szta gei -
rá ban ásatásokat végző görög régészek 
bejelentették, hogy megtalálták Arisz -
to telész sírját. Az ókori görög filozó -
fus ról a Szaloniki Arisztotelész Egye -
temen rendezett nemzetközi konferen -
cián mutatták be feltárásaikat a szak -
emberek, hangsúlyozva, hogy a 2400
éves sír feltárása a térségben 20 éve fo -
lyó régészeti kutatások legfontosabb
eredménye – adta hírül a The Greek Re -
poerter görög napilap honlapja. Arisz -
to telész a közép-makedóniai térségben 
fekvő Sztageira városában született
Kr.e. 384-ben és Khalkiszban halt meg 
Kr.e. 322-ben. Korábban a szakem be -
rek úgy vélték, hogy Khalkiszban te -
mették el őt, de a régészek bizonyosak
abban, hogy a Sztageira ásatási helyen
feltárt sír a görög filozófusé. Két iro -
dalmi forrásban is utalások vannak ar -
ra, hogy szülővárosának lakói hamvait
elhozták Khalkiszból. A kupolával bo -
rí tott dombsírnak vagy egy márvány
szintje a hellén korból. A sír az egykori 
Sztageira központjában, az agora kö -
ze lében fekszik. A régészek szerint a
nyilvánvalóan középület jellegű sír em -
léket sietősen húzták fel, és csak ké -
sőbb építették minőségi anyagokból a
márványszintet. A síron kívül található 
egy oltár is. A sír kupolája 10 méter ma -
gas, a négyzet alapú szintet egy bizánci 
torony öleli körül. A félkör alakú fal
két méter magas. A sír bejáratához egy
járda vezet azok számára, akik le akar -
ták róni kegyeletüket a görög filozófus
előtt. A feltáráson találtak továbbá
agyag edényeket és ötven darab pénz -
ér mét Nagy Sándor korából. A bizán -
ciak meg semmisítették a sír épületét és 
egy négyzet alapú tornyot építettek he -
lyére. Ő volt a makedón hadvezér,
Nagy Sándor nevelője. (mti)

Csak önzetlenül
VÍZSZINTES: 1. Timmermans

gondolatának első része. 13. Igen
(cseh.). 14. Budapesti pályaudvar. 15.
Kellemetlenség, baj (fr.). 16. Motor -
olaj-márka. 18. ..., Satanas!; Távozz
tőlem, Sátán! 19. Lobog a zászló. 20.
Kakastollak! 21. Angyalrang. 23. Zá -
hony határai! 24. Jerry társa. 25. A leg -
régibb latin nyelvű bibliafordítás. 27.
Lángol. 28. Bánat. 30. Scarlett O’Hara
birtoka. 31. Nyugati-gót király volt.
33. ... Croce; firenzei dóm. 34. Japán,
gaboni és ománi gkj. 35. Zloty (röv.).
36. Hibázik, melléfog. 38. Tolnai la ko -
sok! 39. Nem ez. 42. Tágas helyiség.
44. Fele jobb! 46. ...-havat összehord;
zavarosan beszél. 48. Fegyvert hasz -
nál. 49. Német női név. 51. Rag, a -ben
társa. 53. Róma folyója. 55. Kazah tó.
56. Gyengén termő búzafajta. 58. Mi -
előtt! 59. Erkölcs. 60. Szarvasfaj. 61.
Amerikai hírügynökség. 62. Előtag:
új-. 63. Berakó! 64. Amerikai filmszí -

nész (Anna). 66. Zenedráma. 68. Já -
szai ...; színésznő. 70. Német betű. 71.
Maláj ágyékkendő. 73. Ajtót szélesre
nyit. 74. Csendestársak!

FÜGGŐLEGES: 1. Mindig ez van!
2. Véleményét könnyen megvál toz -
tató. 3. Nobélium és jód vj. 4. Bemenő! 
5. A sál melegíti! 6. Mértani test. 7.
Vezet, rendez. 8. A Képtelen termé -
szetrajz írója (Lajos). 9. Ond fia. 10. A
szabadba. 11. Ritmusos. 12. Kripton és 
nitrogén vj. 16. A gondolat befejező
része. 17. Lapokra váló kőzet. 19. ...
An geles; amerikai nagyváros. 22. Rak -
ni kezd! 24. Csavaró. 26. Vörösmarty
eposza. 27. Lélegzik. 28. Mondd, már!
29. Német tévécsatorna. 31. Máskép -
pen (lat.). 32. Mező. 35. Játékpénz. 37.
Azonban. 40. Részben páhol! 41. Ki lo -
elektronvolt (röv.). 43. Úri ...; Móricz
Zsigmond regénye. 45. A szív oldala.
47. Olajfesték. 50. Leplezés. 52. Vi -
val di operahőse. 54. Hull a könnye. 55. 
Az ókorban nem osztották. 57. Vegyi
elem. 59. Páros vese! 61. ... hitte (Zo -
rán). 62. Mi az, hogy! 65. Levon ...
Petroszján; örmény politikus. 66. Oxi -
gén és cink vj. 67. Krivoj-...; ukrán
város. 69. Atlétika (röv.). 71. A csörte
része! 72. Mágnesdarab!
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Az özvegy Kohn-né pa nasz -
kodik a rabbinak, hogy na gyon
egyedül érzi magát. Azt mond -
ja a rabbi:

- Menj újra férjhez! Aján -
lok egy nagyon rendes zsidó
férfit, aki nem iszik, nem do -
hányzik, nem kártyázik...

- Na jó, de akkor mit fogok 
én megtiltani neki?

***
- Hogy hívják?
- Kovács Gültem.
- Gültem? Honnan ez a név?
- Amikor megszülettem, a -

nyám azt mondta apámnak a
szülőágynál: legyengültem. Er -
re apám azt mondta: legyen!

***
A kocsmában egy férfi me -

séli a haverjának: 
- Te, a feleségem előfi ze tett

nekem a Na tional Geo graphic
és a Play boy magazinokra. 

- És miért pont erre a ket -
tő re? 

- Ugyanazon okból: mind -
kettőben olyan helyeket látha -
tok, ahol sosem fogok járni.

***
- Idióta voltam, amikor férj -

hez mentem hozzád!
- Nem vitatom. De akkor

olyan szerelmes voltam, hogy
nem vettem észre…

***

Orvos a páciensnek:
- Volt már önnek emléke -

zetkiesése?
Mire a beteg:
- Nem emlékszem semmi

ilyesmire...

***
- Melyik a legerősebb bor?
- A misebor, mert csak egy 

issza, de ötszázan énekelnek
tőle!

***
Éjszaka a férj felkelti a fe -

leségét:
- Ébredj, egy férfi járkál a

lakásunkban!
Az asszony felsóhajt:
- Na, végre!

***
Megszólal az ügyvédi iroda 

telefonja, szipogva felveszi a
titkárnő:

- Halló! Ügyvédi iroda.
- Jó napot kívánok, dr. Ko -

váccsal szeretnék beszélni.
- Már megint maga telefo -

nál? - zokog a titkárnő. - Most
mondom el ötödször magának, 
hogy Kovács ügyvéd urat teg nap
autóbaleset érte, és meg halt.

- Tudom, tudom, de olyan
jó ezt hallani!

***

A feleség a férjéhez:
- El kellene menned bevá -

sárolni!
- De ilyen zimankós idő -

ben még a kutyát se vernék ki..
- Persze, a kutya az marad...

***
Bodri az éjszaka közepén

lohol végig az utcán. Meglátja
a szomszéd ku tya, kérdezi tőle:

- Hát te, hová rohansz? 
- A betörők! A betörők! 
- Betörőket üldözöl? Hol

van nak? 
- A házban. Hallottam, hogy

a gazdámat felkeltette a fele sé -
ge és azt mondta neki: „Ödön,
betörők vannak a házban, a zon -
nal ereszd el a kutyát!” Ele resz -
tettek, hát most futok.

***
Az öreg székelynek elve szett

a kutyája. A felesége meg kér -
dezi tőle: 

- Miért nem adsz fel egy
hirdetést az újságban? 

Az öreg így is tesz, de két
hét múlva a kutya még mindig
nem kerül elő. 

- Mit írtál a hirdetésben? –
kérdezi gyanakvóan a felesége.

- Bodri, lábhoz!

***
Beszélget a katolikus pap a

rabbival:
- Mondd, mikor térsz el at -

tól a hülyeségtől, hogy nem e -
szel disznóhúst?

Mire a rabbi:
- Az esküvődön.

EZ+AZ… 
* A víz felhasználása

szempontjából a leg hasz no -
sabb technológia a sör gyár -
tás. 

* A mértékkel fogyasz tott
pálinka bármilyen mennyi -
ségben jó…! 

* A fáradságnak meg a
lustaságnak megszólalásig
hasonlóak a tünetei. 

* A vízilabdások egy for -
ma magas emberek. Mind -
nek nyakáig ér a víz. 

* Ha a farkaskutyának
farkas volt az apja és kutya
az anyja, akkor mi a helyzet 
a juhászkutyával? 

* A férfiak kevesebbet
hazudnának, ha a nők ke ve -
sebbet kérdeznének.

A lányos apák tízparancsolata: 
1. A leánygyermek élete végéig szűz ma -

rad, akkor is, ha felnőtt korában családot ala -
pít.

2. A lány nem választhat az apjánál oko -
sabb, magasabb, erősebb és gazdagabb pasit.

3. A lány csak olyan férfit választhat, aki
apával megegyező focicsapatnak drukkol, és
azonos márkájú szeszes italokat fogyaszt. 

4. Harminc éves korig kötelező otthon lak -

ni, utána elég a heti 7 közös reggeli,ebéd és
vacsora apával, a köztes időkben pedig a 60
percnél nem kevesebb ideig tartó telefonálás. 

5. Aki a leánygyermeket megríkatja, meg -
csalja, megbántja, az értelemszerűen lelő he tő,
elásható a kert végében és megsemmisíthető. 

6. Alapvető elvárás, hogy a leány élete vé -
géig csak apját imádja csillogó szemekkel. 

7. Szexről soha, semmilyen körülmények
közt nem lehet beszélni apával. 

8. A leánygyermeknek csak akkor bocsát -
ható meg a szex, ha leány unokát szül ap já nak. 
Innentől kezdve gyakorlatilag bármit csinál -
hat, bulizhat, dorbézolhat és élheti az életét. 

9. Tisztességes leánygyermek az apjától ta -
nul inni és az anyjától tanul főzni. Sohasem for -
dítva. 

És végül a legfontosabb szabály: 
10. Míg apád él és mozog, árnyékként fog -

ja követni minden mozdulatodat, hogy te bol -
dog légy… Olyan árnyékként, akinél azért min -
dig van egy üzembiztosan megtöltött va dász -
puska… (Forrás: Bihari Viktória)

A hét híre:
Dél-Afrikában letar tóz -

tattak egy férfit, mert fegy -
vert találtak nála. Egy kést
a hátában.
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Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei harmadik lapszáma

Tartalmából: 
• Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 125 éves ünnepsége
• Két kötettel indult útjára az EKE-bakancs
• Erőss Zsolt Teljesítménytúra: Zsolt mindig nappal járt
• Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúra
• Készülődés a XXV. EKE Vándortáborra
• Honismeret: Őrtorony és mesterkert Krizbán
• Tusnádfürdő termálkútjai
• Az Oszlea-hegy Természetvédelmi Terület 
• Az álskorpiók és kutatástörténetük Erdélyben 
• Gombásszunk, teljen a kosár!
• A ködről és egyéb jelenségekről 
• Kezdődik a rövid, de kellemes éjszakák időszaka

Nomen est omen, azaz a név kö te -
lez – írja Kovács Lehel István, az Er -
délyi Kárpát-Egyesület elnöke a leg -
frissebb Erdélyi Gyopár vezércik ké -
ben. Arra szólítja fel a tagságot, hogy
legyenek hűek, életvitelben méltóak a
125 éves egyesülethez. Igen, 125 esz -
ten dős az EKE, újraalakulásától pedig 
éppen 25 év telt el. Ezt ünnepelte a
„nagy család” a várfalvi Várban az EKE
Napján. Megadták a módját, nem volt
hiány ajándékokban sem, így az egye -
sület kapott is, adott is. Kapott pezs -
gőt, jókívánságot és erdőrészt, amit pe -
dig adott, azok sorában az EKE- ba -
kancs kiadványok állnak leg elöl. De
van Memóriakártya a kicsik nek, jubi -
leumi bor a Ménesi pincé szet ből. 

A két, eddig megjelent bakancs
már kapható az EKE-osztályoknál, és
amint a kiadó ígéri, hosszabb soro zat -
ra, hasznos útitársra lehet számítani
ál tala a túrák során. 

Az Erdélyi Gyopár idei harmadik lapszámában az ünnep mellett helyet kap
két teljesítménytúráról szóló beszámoló, hiszen az ekések Erőss Zsoltnak és
Jókai Mórnak aktívan állítanak emléket. Részletesen olvashatnak arról is, ami
következik: a XXV. EKE Vándortáborról, melynek bázisa Borszék lesz. 

A kiadványból ezúttal sem hiányzik a Borvizeink, gyógyvizeink sorozat,
amely most a tusnádfürdői termálkutakat ismerteti, a honismeret Krizbába ka -
lauzol, a természetvédelmi területek közül az Oszlea-hegy kerül elérhető kö zel -
ségbe. 

Folytatjuk a „vizes” ismertetőt, a ködről és egyéb jelenségekről olvashatnak,
de színes összeállítást közlünk a következő időszakban szedhető gombafajtákról 
is. Különleges írásnak számít Az álskorpiók és kutatástörténetük Erdélyben
című, és arra is fény derül, hogyan lehetnek tartalmasak és kellemesek a rövid
nyári éjszakák. 

EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két része látott nap vilá got az EKE 125. szüle tés -

nap jára. A kötetek üze nete egyértelmű: keljünk útra! Nézzünk szét Er dély -
ben, vegyük számba értékeinket, és mutas suk meg ezeket másoknak is!
Legyünk büszkék javainkra!

Hátizsákos útitárs. Egy-egy
vidékről egy-egy spirálozott
kis füzetecske, benne néhány
túrale írással, történelmi ismer -
tetővel kalauz gyanánt ki sebb- 
nagyobb társaságoknak. Ez az
Erdélyi Kár pát-Egyesület aján -
déka, és számos hasonlót is ter -
vez megjelentetni a turistaság,
honismeret és környezet véde -
lem fontosságát hirdető szer -
ve zet.

Barangolások a
Remetei-sziklaszoros

és a Bedellő környékén

AZ EKE Várától könnyen
meg közelíthető tú rák ra csalo gat -
nak az első kiadvány szerzői.
Ve gye kezébe a kis füzetet, in -
duljon útnak. Is merje meg a
Szolcsvai- búvópatakot, a Dil bi -
na- bar langot, idézze fel Tyeja
falu egykori életét, a Remetei-sziklaszorost, vagy nézzen szét a Bedellőről.

Járjon bokáig vagy nyakig vízben, kapaszkodjon a sziklapárkányon, gyűjtsön
olyan értéket, amit megosztani lehet, elvenni nem: szerezzen felejthetetlen él -
ményeket!

Barangolások
Brassó környékén

„Brassó hegye a Keresztény-havas. Talán egy sze rűen azért, mert ez van a
legközelebb a vá ros hoz, így majdnem minden brassóinak első túraútja a Ke -
resztény-havasra vezet. Mons Gymnicus. Még Or bán Balázs is így nevezte a
hegyet: Deákhavas.” – ol vas ható az első oldalakon. 

EKE-
memória -
kártyák

El tudja képzelni, hogy
gyereke nem csak a szá -
mítógép előtt ül, hanem a
közös játék, a természet és
a hasznos tudás felé ka -
csint gat? Van rá mód, hoz -
zá pedig eszközt kínál az
Erdélyi Kárpát-Egyesület.
Az EKE-memóriakártya en -
nek a kulcsa, mellyel játsz -
va ismerhetik meg ki csik
és nagyok Erdély szép sé -
geit, természeti tájait, ne ve -
zetes építményeit, az állat-
és növényvilág színe- javát. 
És a kártyázás csak a kez -
det, melynek foly tatása a
vágy: élőben is megis mer -
ni az erdélyi cso dákat. És
ezzel minden szülő egyet -
érthet, hisz alap vető kötelességünk értékeink átadása gyerekeink nek.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb kiad vá nyait (Erdélyi
Gyopár, EKE-füzetek, illetve EKE- me móriakártyák) ke resse
az EKE Gu tin Osztályánál, a Bá nya vidéki Új Szó szer kesz tősé -
gében, valamint a nagy bá nyai De mokrácia Központban, illetve
megren del hetők az eke@eke.ma címen.
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APRÓHIRDETÉSEK

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó rá -
kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny ve ket 
és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

GYÁSZHÍR

�
Mély fájdalommal tudatom, hogy

keresztapám
Dr. VODNÁR JÁNOS

nyugalmazott egyetemi tanár
életének 87-ik évében, 2016 má jus

24-én elhunyt. Hamvasztás után, fo lyó
év június 10-én 14 órakor a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkert ravatalozójából he lyez -
tetjük örök nyugalomra.

Emléked legyen áldott, nyu gal mad
csendes! Bende László

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
kománénknak, Kemenes Hajninak és
családjának a szerető édesanya, a nyós,
nagymama, a koltói

SZÖLLŐSI MAGDA
elhunyta miatt érzett mély fáj dal -

mukban. Emléke legyen áldott, nyu gal -
ma  csendes!

Csendes Lajos és családja

MEGEMLÉKEZÉS

PUSKÁS MAGDA emlékére
Mamikám, az egy év, ami el telt el -

menésed óta, 2015. június 4-én, nem csök -
kentette mély, iszo nyú an nagy lelki fáj -
dalmamat és vá gyó dásomat utánad.
Hiány zik fizikai jelen lé ted, az értem ag -
gó dó, vigyázó törődésed, a jó, éles gon -
dol kodásod és okos tanácsaid. Hiába
vár lak, hiába szólítalak, már sosem hal -
lom azt, hogy „Jó, hogy hazajöttél!” Re -
mé lem, hogy te, Mamikám boldog vagy 
az Égi otthonodban, ahova annyira vágy -
tál szenvedéseid alatt, és ahova a Jó is -
ten, meghallgatva imáinkat, szólított.

Soha el nem múló bánattal, lá nyod,
Zita

Fájó szívvel emlékezünk. Június
3-án öt éve annak a szomorú napnak,
amikor a drága gyermek, apa és nagy -
apa

SOVÁRSZKI JÓZSEF
örökre itt hagyta szeretteit.
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

család.

Fájó szívvel emlékeztünk június 2-
 án arra a szomorú napra, amikor 8 év -
vel ezelőtt

SZÁSZ LAJOS
bádogosmester

szíve hirtelen megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel őrzi a bánatos 

család. Nem csak az a bánat, amely
fáj, és amitől könnyes lesz a szem, ha -
nem amit hordozunk egy életen át né -
mán, csendesen!

�
Szomorú szívvel emlékeztünk jú -

nius 2-án, 10 éve már, hogy nincs kö -
zöttünk a szeretett anya, anyós és nagy -
mama

WEISZ TERÉZIA

Isten nyugosztalja drága lelkét.
Fia Weisz József, menye Anikó, u -

nokája Róbert a családjával.

Szívünkben mély fájdalommal em -
lékeztünk június 2-án. Öt éve annak,
amikor a szeretett férj és édesapa

CSOMA GYÖRGY
örökre itt hagyott bennünket. Em -

lé két kegyelettel őrzi felesége és két fia.

Szomorú 4 év telt el, amióta drága
fiúnk és unokánk

FÁBIÁN JÓZSEF
(Jóskuca)

12 éves korában örökre itt hagyott. 
Emléke legyen áldott. Soha el nem mú -
ló szeretettel őrízzük drága em lé két szí -
vünkben. Bánatos szülei és nagymamája.

Június 3-án 3 éve, hogy drága kis -
lá nyunk
dr. SZERZŐ ING RID MELINDA

a mennybe költözött. „Annyira a -
kartam élni, betegséget le győzni, / bú -
csúztam volna tőletek, de erőm nem en -
gedett. / Így búcsú nélkül szívetekben to -
vább élhetek. Szerető szülei

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

TELEFONSZÁMAINK:

0262-215863; 0362-409464;

0745-337534; 0753-464805

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  június 9.

0747017580 – Csoma Bea

Bóbita Családi Napok 2016
JÚNIUS 4., SZOMBAT
Teleki Mag yar Ház

10-14 óra – KÉZMÍVES VARÁZS Rend -
kívü li kézmíves szombat. Hoz zatok ma -
gatokkal egy világos pa mut pólót és ne
felejtsétek otthon a kéz míves köny -
vecskéket. Sorsolunk!

16 óra – CSEREBERE-VÁSÁR
17 óra – PICI-LICIT
18 óra – DALÓKA ÉS ISZKIRI – A sep si -

szentgyörgyi Evilági E gyüt tes gyer -
mekkoncertje

BÓBITA-TORTA

JÚNIUS 5., VASÁRNAP (az idő járás
függvényében)

16 óra – MÉTABAJNOKSÁG a
Klastrom réten

18 óra – ÓRIÁS SZÁMCSATA a skan -
zen ben

Utána GULYÁSVACSORA a Te leki
Mag yar Ház udvarán!

Mindkét napon: könyvlapozgató
mesesarok, játéksarok, legósarok

A cserebere-vásárra hozzátok
magatokkal új gazdára váró játéka itokat, a
Pici-licitre pedig 2-3, árve résre szánt
játékot, tárgyacskát.

Támogatók: MEDPOL Állat or vosi
Ren delő, INTERLIB Virtuális An tik vá ri um és
Könyvesbolt.
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Június 5-én szavazzon a Néppárt jelöltjeire!

Miért szavazzunk az RMDSZ-re?
A magyarságot az
RMDSZ képviseli

Erdélyben,
Romániában. A

megújult
Koltó-Katalin-i

RMDSZ célja, hogy új
lendületet hozzon a

községbe. Csapatban
gondolkozunk, amelyet

a tanácsosaink és a
község lakosai
alkotnak. Az

összefogás így
valósulhat meg. 

Az RMDSZ a községért
van. Nem akarunk és

nem is fogunk egyedül
dolgozni. Koltón együtt

kell dolgozzanak a
tanács, a polgármester,
a tanács alkalmazottai

és a község lakói.

Bajnokok Ligája, döntő:

A Real Ma drid nyerte a
városi riválisok BL-döntőjét

Real Ma drid – Atlético Ma drid
1-1 (1-0, 1-1, 1-1)

A Real Ma drid nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája
2015/16-os kiírását: a királyi gárda a sorozat szombat
esti döntőjében városi riválisát, az Atlético Madridot
győzte le az 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást kö -
vetően 11-esekkel. A Real Ma drid története során ti zen -
egyedik alkalommal diadalmaskodott a legrangosabb
eu rópai kupasorozatban, ezzel továbbra is csúcstartó.

Nagy lendülettel kezdett a Real Ma drid a milánói
San Siróban rendezett összecsapáson: Oblaknak, az
Atlético Ma drid kapusának már az ötödik percben
hatalmasat kellett védenie, nem sokkal később azonban
Ramos belepiszkálásánál már ő is tehetetlen volt. Ér -
dekesség, hogy a világ- és Európa-bajnok védő ezt
meg előzően legutóbb éppen a két évvel ezelőtti fi ná lé -
ban volt eredményes a BL-ben.

A folytatásban a Real visszavett a tempóból, s első -
sorban a biztos védekezésre koncentrált, az Atléticónak
pedig láthatóan nem igazán volt válasza erre a hely zet -
re, leginkább csak körbe-körbe járatta a labdát.

A fordulást követően szinte azonnal egyenlíthetett
volna az Atlético, de Griezmann büntetőt rontott. A
folytatásban a Real többször is végleg eldönthette volna 
az összecsapást, előbb Benzema ugrott ki egy az egy -
ben – és lőtt Oblakba –, majd Bale már a kapust is ki -
cselezte, lövését azonban a gólvonalon blokkolták.
Utóbbit követően szinte azonnal jött az egyenlítés, a
csereként pályára lépő Carrasco volt eredményes.

A hajrában nem változott az eredmény, így jöhetett a 
ráadás. A hosszabbításra mindkét csapat elkészült az
erejével, több játékos is csak sántikált, igazi helyzet
nem alakult ki, így következett a BL történetének hete -
dik büntetőpárbaja, amelyben a kapusok gyakorlatilag
csak mellékszereplők voltak, ugyanis az egyetlen hibá -
zó, Juanfran a kapufát találta el. Különben a döntő ne -
gyedik játékvezetője Kassai Viktor volt. (MTI)

Koltón 
az Erdélyi Mag yar Néppárt által támogatott 

független polgármesterjelölt 
a szavazólap (Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Lo cal) 

2. helyén szerepel, 
valamint a koltói tanácsoslistája a szavazólap 

4. helyén szerepel.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt
hosszúmezői

polgármesterjelöltje a szavazólap
(Buletin de vot pentru alegerea

Consiliului Lo cal) 
4. helyén szerepel, valamint a
hosszúmezői tanácsoslistája a
szavazólap 6. helyén szerepel.

Az Erdélyi Mag yar Néppárt
felsőbányai polgármesterjelöltje
a szavazólap (Buletin de vot pentru

alegerea Consiliului Lo cal) 
3. helyén szerepel, valamint a
felsőbányai tanácsoslistája a

szavazólap 
9. helyén szerepel.

TISZTA LAPPAL MEGYÜNK TOVÁBB!


