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... amit nem
szabad

kihagyni... 
Részletes
pro gram

Kultúr-Táj
mellékletünkben.

ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK 2016

Beszélgetés a választókkal
A Nagybányai RMDSZ önkörmányzati kép vi -

se lőjelöltjei kötetlen beszélgetésre hívják kedves
vá lasztóikat. Programjukat mutatják be és kér dé -
sekre válaszolnak a  helyi és megyei listákon sze -
replő je löltek.

Az óvárosban május 13-án, pénteken, 17.00
órai kezdettel a Teleki Mag yar Házban,  illetve
az újvárosban  május 20-án, pénteken, szintén
17.00 órai kezdettel a Ioan Slavici utca 1. szám
alatt található Rivulus Pueris Multifunkciónális Szo -
ciális Központban.

Minden kedves érdeklődöt szeretettel várunk!

JÖN!… JÖN!!… JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁR -

TON Színjátszó Kör tag jai folyó év
má jus 27-én, pén teken este 6 órai
kez det tel nagy szeretettel várnak min -
den ked ves színházrajongót ka ba ré -
műsorunk – amelynek címe: 

BE KAP TUK?!… MÁR SZOKJUK!
– ú jabb előadására a Városi Szín -

ház ba.  
Jegyrendelés a 0745 790 554- es

telefonszámon (Szigeti Gyula). Egy
be lépőjegy ára: 15 lej.

Jöjjenek el, nem bánják meg! Jó
szórakozást!

Fantáziamadár...
... címmel hirdetett nemzetközi rajz ver -
senyt a szinérváraljai mag yar is ko la,

mely re közel 2 000 pályamunka érkezett.

,,Szemet gyönyörködtető, lelket me len -
gető volt látni azt a sok gyermekrajzot,
amelyek életre keltették a gyermeki lélek
színességét, vidámságát, szoros kap cso -
ló dását a természethez. 

Siker és öröm jellemezt e a lelkes pedagógusi csapat munkáját, akik fáradt -
ságot nem ismerve megszervezték e színvonalas eseményt.” - nyilatkozta az e -
semény kapcsán Hit ter Annamária mag yar szakos tanfelügyelő.

Részletek a Kultúr-Táj melléklet II. oldalán.

Szombaton társasjáték est!

Részletek
a 2.

oldalon.
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Új em ber, új lendület
Koltó községben megújított csapattal és új lendülettel áll ki a vá lasz -

tók elé az RMDSZ. A községben, a rendszerváltás után mindenki tag volt, 
az RMDSZ szervezte a kulturális eseményeket, összetartotta a ma gyar -
ságot. Ezt szeretné visszahozni a megújult Koltó-Katalin-i RMDSZ.

Apjok Norbert személyében új polgármesterjelöltje van az RMDSZ-
 nek Koltón, vele beszélgettünk.

- Fiatalként még nem biztos, hogy
mindenki ismer, kérlek, mondj né -
hány szót magadról.

- 1989. október 19-én születtem
Nagy bányán. Koltóhoz kötnek gyer -
mek korom legszebb emlékei. Itt tanul -
tam meg a becsületet, tisztességet és a
munka szeretetét. Nagyszüleim, majd
a szüleim is mezőgazdasággal fog lal -
koznak, tőlük tanultam meg, hogy a tisz -
tességes munka mindig meghozza a ma -
ga gyümölcsét. Több mint 10 éve ve szek
részt közösségszervezésben. Előbb a Né -
meth László Líceum Diáktanácsának

vol tam az elnöke, majd egyetemista éve -
imben Mag yar Egyetemisták Klubját
a lapítottam társaimmal. Ezt követően a 
Nagybánya Területi Ifjúsági Egyeztető 
Tanács keretein belül a teljes megye
fiataljai számára szerveztem közös ség -
építő programokat. 2013 óta vagyok hi -
vatalosan is koltói lakos. Különböző pro -
jektek által sokat voltam elutazva, dol -
goztam Székelyföldön és Bukarestben
is, sok jó ötletet gyűjtöttem össze, amit
Koltón is megvalósíthatunk. Jelenleg
az üzleti szférában tevékenykedem, sa -
ját vállalkozásom vezetem. Úgy ér zem,

hogy a közösségszervezésben szerzett
tapasztalatom és az üzleti szférában szer -
zett tudásommal hozzá tudok járulni,
ahhoz, hogy Koltót egy otthonos és si -
keres községgé tegyük.

- Miért döntöttél úgy, hogy meg -
pályázod a polgármesteri tisztséget?

- Azt vallom, hogy Koltón nem en -
gedhetjük meg magunknak, hogy meg -
osztott legyen a falu. Ezzel a céllal lát -
tam neki az RMDSZ megújításának, e -
zért szeretnék polgármester is lenni. Hi -
szem, hogy nekünk itt van a jövőnk,
szülőföldünkön, ahol őseink vérüket ad -
ták azért, hogy ma Koltón magyarul be -
széljünk és magyarul imádkozzunk.

Tenni akarok a közösségért, tenni a -
zért, hogy a mag yar közösségünk ne le -
gyen szétválasztva. Fontosnak tartom az
egységet, hiszen csak az egységes kö -
zösség lehet elég erős, hogy szembe -
nézzen a 21. század kihívásaival.

- Beszéljünk a programodról, mit
változtatnál Koltón?

- Első lépés, amit mindenképp meg 
kell lépni a Helyi Rendőrség megala -
pítása. A közbiztonság lényegi kérdés,
az önkormányzat feladata megvédeni a 
becsületes emberek javait a garáz dál -
ko dóktól. A szomszéd községek útjai
sorra fel lettek újítva, aszfaltozva, me -
zei útjaik rendbe vannak téve. Fontos a 
községi és mezei utak felújítása és a
csatornázás folytatása. Ezekre mind lé -
teznek Európai Uniós források, ugyan -
csak az önkormányzat feladata pályáz -

ni és fejleszteni a falu infrastruktúráját. 
Támogatnunk kell a helyi gazdaság mo -
torjait, a mezőgazdaságot és a falu tu riz -
must is. Egy községi hűtőház, jó mezei
utak és pályázati szakember jelenléte
fontos a helyi gazdák számára. A Te -
leki-kastély felújítása most már nem vár -
hat. Kevés településen van ilyen szép
és értékes műemlék, ez a történelem ha -
gyatéka számunkra, a kastély rend be té -
tele, felújítása kiemelten fontos min den
koltói számára.

Egyházi hírek
* Koltó-Katalinban pünkösdkor az

ünnepi rendnek megfelelően tartanak is -
tentiszteletet és osztanak úrvacsorát.

Légációs szolgálatot Oláh Krisztián
IV. éves teológiai hallgató fog végezni.

Ecsedi Árpád
* Vasárnap 12.00 órai kezdettel úr -

vacsorával egybekötött ünnepi uni tá -
rius istentiszteletre kerül sor az evan -
gélikus templomban.

* A Nemzetközi Stra di var ius Tur -
né egyik állomása városunk, Nagy bá nya
lesz, ahol Alexandru Tomescu vi lág hí -
rű hegedűművész koncertet tart pén te -
ken, május 13-án este 8 órakor a
Szentháromság templomban. Bartók 
Béla, Szergej Prokofjev, Vasile Filip és 
más zeneszerzők híres műveit fogják
előadni. Koncert alatt Ana Munteanu
sand-art művész képeit fogják vetíteni. 
Szeretettel várjuk a kedves érdek lődő ket.

* Pünkösd ünnepén német nyelvű
szentmisét tartunk a kistemplomban
12.30 órai kezdettel.

* Boldog Scheffler János vértanú
püspökünk emlékére triduummal fo -
gunk felkészülni május 14-én, 15-én és 
16-án a reggel 8 órai szentmiséken, me -
lyek végén elimádkozzuk a tiszteletére
szerkesztett litániát.

* A Szentháromság templom má -

jus 22-én ünnepli búcsúját a 11.30 órai
szentmisén. Ünnepi szónok: Ft. Oláh
Zoltán, a Gyulafehérvári Papnevelő
In tézet biblikus tanára.

Minden szentmise végén hálából ró -
zsát szentelünk, megköszönve Isten nek
minden csodát és jótéteményt amelyet
Szent Rita imáin keresztül velünk gya -
korolt.

Bunda Csilla Annamária

Ideiglenesen mag yar 
polgármestere van

Nagybányának
Hétfőtől ideiglenesen az RMDSZ-

 es Ludescher István vette át a kor rup -
ció gyanúja miatt előzetes letar tóz ta -
tás ban lévő Cătălin Cherecheş helyét
Nagybánya polgármesteri székében.

A vocetransilvaniei.ro beszámolója 
szerint a mag yar politikust a városi ta -
nács ruházta fel hétfői ülésén polgár -
mesteri jogkörökkel. A törvény szerint 
a polgármester tevékenységének aka -
dályoztatása esetén a helyi önkor mány -
zat valamelyik alpolgármestert nevezi
ki ideiglenesen városvezetőnek.

A szavazás előtt Nagybánya másik
alpolgármestere, Dorel Mureşan füg -

getlen tanácsos közölte, hogy nem vál -
lalja a feladatot. Így az önkormányzati
képviselők 18-3 arányú szavazattal Lu -
descher Istvánt bízták meg a pol gár mes -
teri teendők ellátásával.

Az RMDSZ-es politikus legke ve sebb
május 26-ig tölti be ezt a tisztséget, ek -
kor vizsgálja ugyanis felül a bíróság a
Că tălin Cherecheş elleni kényszer in téz -
kedést. Ludescher korábban beje len tet -
te, hogy a helyhatósági választások u tán
nem vállal több feladatot a közigaz ga -
tásban. (maszol.ro)

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.

Szombaton
társasjáték est!

A Nagybánya.ro (Virtuális Nagy bá -
nya Egyesület) társasjáték estet szer vez
szombaton, május 14-én 20.00 órai
kezdettel a Cinquecento Pizzázóban
(volt Dom ino), Petőfi Sándor utca, 7.
szám.

A helyszínen lesznek társasjátékok, 
de a jelentkezők hozhatják saját játé -
kukat is. A belépés ingyenes, a fo gyasz -
tást mindenki egyénileg állja. Asztal -
foglalás a 0723-625819 telefon szá mon,
szombaton 14 óráig.

Szeretettel várjuk az érdeklődöket!
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Kovács Richárd és Pap Zsolt István
önkörmányzati képviselőjelöltek programjából: 

Mag yar nyelvű oktatás
Nagybányán

a. A Németh László Elméleti Lí -
ceum óvárosba történő költöztetése
és a megvalósításban való aktív rész -
vétel.

b. A nagybányai kétpólusú ma -
gyar nyelvű oktatás folyto nos sá gá -
nak a megőrzése, az óvárosi Né -
meth László Elméleti Líceum és az
újvárosi Nicolae Iorga Általános Is -
kola mag yar tagozatának fenn tar tá -
sa, támogatása.

c. A meglévő nagybányai ma -
gyar óvodacsoportok megtartása, tá -
mogatása.

d. Lobby és politikai érdekér vé -
nyesítési törekvések, pozitív disz kri -
mináció érvényesítése a nagy bá nyai
mag yar oktatás területén.

e. Együttműködés a helyi mag yar
oktatással folgalkozó civil szerve ze -
tekkel.

f. Az anyanyelvi oktatás fon tos -
ságának és az eredmények kom mu -
nikációja a mag yar közösségen be -

lül, nyitás és információközlés a ve -
gyes családok felé.

Egyházak támogatása
a. A nagybányai történelmi ma -

g yar egyházak képviselete a tanács -
ban, erkölcsi és anyagi támo ga tá sok
elnyerése.

b. A történelmi egyházi temetők
önállóságának megtartása, a teme -
tők önkormányzati támogatása.

c. A református és katolikus te -
metők felújítása, a kápolnák felú jí -
tási tervének mielőbbi gyakorlatba
ültetése.

d. A város történelmi köz pont já -
ban egy új történelmi kiállítási köz -
pont létrehozása, a mag yar múlt és
jelen bemutatása végett is, olyan tör -
ténelmi ereklyékkel, amelyek a ma -
gyar egyházak tulajdonában van nak.

Közösségi és kulturális
jelentőségű tervek

a. Nagybánya háromnyelvű hely -
ségnévtáblájának kihelyezése

b. Öt nagybányai utcanév meg -
változtatása, helyi mag yar szemé lyi -
ségek nevére. Javaslatok: Thorma Já -
nos, Iványi Grünwald Béla, Réti
István, Németh László, Schönherr
Gyula.

c. Egy szoborcsoport tervezése
és megvalósítása a régi főtéren, al -
le gorikus zsánerszobor formájában
(festők munka közben).

d. A „Petre Dulfu” Me gyei
Könyvtár mag yar könyvál lomá nyá -
nak átcsoportosítása és -szervezése
egy külön mag yar könyvtári tago zat -
ba, Tersánszky Józsi Jenő névvel.

e. A nagybányai mag yar közös ség
hozzájárulása az Európa Kul tu rális
Fővárosa 2021 cím elnyeré sé hez.

A város életét és
jövőjét érintő tervek
a. Nagybánya csatlakozása az eu -

rópai gyorsforgalmi közlekedési há -
lózatra: Nagybánya–Szatmár (Nyír -
egyháza) gyorsforgalmi út

b. A város gazdasági indexének
javítása: külföldi és belföldi beru -
házok Nagybányára vonzása.

c. A Zazar-part területi ren de -
zé se: a folyópart teljes hosszában
bi cik liutak kiépítése, szoros össze -
füg gésben a polgármesteri hivatal
kör nyezetminőségi javítási cél ja -
ival, a levegő- és hangszennyzés
csök ken tése. A kerékpárutak teljes
össze kap csolása és egy új Firi za-
 Blidár ke rékpárösvény létreho zá -
sa.

d. A Nagybányai Növénykert lét -
re hozása/építése: ,,A legtisztább és
legzöldebb Romániái város” pro -
jekt kiterjesztéseként.

e. A kóbor állatok védelméért és
a felelős állattartás nevelésről szóló
határozattervezet összeállítása. A kó -
bor állatok gondjának megoldása, az
ebek kötelező mikrochipezése, az i -
vartalanítás népszerűsítése, a nagy -
bányai ,,kutyagyárakból” kikerülő
állatok számának szabályozási esz -
közökkel történő csökkentése.

f. Bányászati turizmus fej lesz té -
se és támogatása a város történelmi
hagyatéka révén: régi bányászház
mú zeummá alakítása, és egy régi
bánya galériaszakasz látvá nyos ság -
gá alakítása.

g. Fakultatív ,,Várostörténeti ér -
té kek” tananyag bevezetés az V– VIII.
osztályosok részére: a fiatal gene rá -
ció tanítása, hagyatékunk megőr zé -
se és tisztelete végett.

Miért szavazok az
RMDSZ-re?

Válaszol: dr. Váradi Izabella,
a „Németh László”

Elméleti Líceum igazgatónője
Magyarként élni Nagybányán azt jelenti, hogy a

leghét köz napibb jogainkért is külön meg kell dol goz -
nunk: nyelvi lehe tőségeinkért, anyanyelvű okta tá -
sunkért és kultúránkért, sőt a zért is, hogy a közösség
felvállalja saját magyarságát. A nyelvében, kultú rá já -
ban elszigetelődő egyén útja a magány és az asszi -
miláció felé vezet, a mi létünk biztosítéka a közösség.
Nem érzelgős vallomásokban, nem harsogó kinyilat -
koz tatá sok ban, nem melldöngetésben, hanem egy sze -
rű, világos, he lyes döntéseink sorozatában kell látnunk 
magyarságunkat. Ilyen döntés előtt állunk június 5-én. 

Az önálló mag yar líceum 1998-as alapítása után a
nagy bányai magyarok az elmúlt években ismét egy
fontos közös ér deket dédelgettek: az iskola bővítését
egy új, belvárosi épü let tel. Ennek kivitelezése nemcsak
a közösség akaratát és erejét igényli, hanem azokét is,
akik a közösséget képviselik. A leg többet ezért azoknak
a tanácsosoknak áll módjukban tenni, a kik a városi és
megyei költségvetés felett rendelkeznek. Ü gyünk ben
so kat tehet egy tanácsos, de sokkal többet tehet egy
csa pat: minél többen képviselnek bennünket, annál
jobb eséllyel érjük el közös célunkat. Június 5-én azt a
csapatot fogom vá lasztani, akikkel napi szinten kell
majd együttműködnöm. Tu dom azt, hogy sokan sok fé -
lét ígértek már, s hogy merész ígé retek helyett meg -
fontolt, gyors lépésekre van szükség, szava hihető, ak -
tív, lendületes csapatra, gyakorlatias megoldásokra,
reális érdekképviseletre. Közvetlen, hatékony kom mu -
ni káció ra fölösleges protokolláris körök nélkül. Olyan
emberekre, a kik nem funkcióra, hanem feladatra vágy -
nak, s az iskola ügye számukra nem csupán kam pány -
fogás, hanem munkájuk leg ne mesebb célja. Aki ma
felvállalja az iskola ügyét, nagy fela da tot vesz a vállára:
ezen a téren várja a közösség a leg lát vá nyosabb e red -
ményeket. 

Nekünk mindannyiunknak tudnunk kell, hogy ah -
hoz, hogy megvalósítsuk a politikamentes iskolát, előbb 
a politikumnak kell megvalósítania az iskolát magát
nemcsak intézményként, de megfelelő infrastruk túra -
ként is. Június 5-én ezt a feladatot adjuk a taná csos -
jelölteknek.

Én egyetlen szavazattal támogathatom az iskola
érdekeit. De hiszem azt, hogy sokan fognak csatlakozni
hozzám.
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Cristian Niculescu Ţăgârlaş – 
Felhívás városunk idős

polgáraihoz
A nevem Cristian Niculescu Ţă gâr -

laş, ügyvédként dolgozom, 38 éves va -
gyok és nagybányai. Liberális vagyok
és mindvégig az is maradok. Nem va -
gyok politikai vándorló, nem jártam
pártról pártra, és a becsületem sem ad -
tam el személyes előnyökért. 

Nagybánya az a város, amelyben
egyaránt élünk és szeretjük. Életük mun -
kájának gyümölcse a város, amelyet
erőfeszítéssel és fáradozással építettek
fel. Amelyért feláldozták ifjúságukat.
Amelyben családot alapítottak. Az a
hely, ahova visszatérünk, ahányszor
csak elmegyünk valahová. Mind any -
nyiunk otthona.

Itt nevelték fel gyermekeiket, itt
nőt tek fel és szakmailag itt teljesedtek
ki. Nagybánya az a város, amelynek
már életük fontos részét odaaján dé koz -
ták. Az a hely, ahol boldogan és meg -
becsülve szeretnének és kell él niük egy
Önöket értékelő hálás közösségben.

Nagybánya gazdaságilag fejlett, di -
na mikus és élénken terjeszkedő város
volt. Ipara, szolgáltatásai és idegen for -
galma, iskolái és kul turális létesít mé -
nyei voltak. Évente több száz lakás
épült, több ezer gyermek született, a ta -
nulmányaik elvégzését követően a fia -
talok visszatértek a városba, hogy csa -
ládot alapítsanak. Még annak idején is, 
amikor az emberek fáztak és éheztek, a 
nagybányaiaknak volt munkahelye, sza -
badságra mentek, moziba vagy szín -
házba jártak. A városban rend és tisz ta -
ság uralkodott, a polgárok bizton ság -
ban éltek, hisz nem léteztek szipózók,
hajléktalanok, kéregetők, kétes hírű
egyének.

Az elmúlt években a város zavaros
időket élt meg, amelyek gazdasági és
társadalmi hanyatláshoz vezettek. Szo -
mo rúan, de őszintén mondom ezt,
anél kül, hogy szavak mögé bújnék.
Gyanútlanul és hiszékenyen néztük
végig, ahogy Nagybányán bezártak az
üzemek, a gyárak, a bányák. Az épí -
tőtelepek elhagyatottá váltak, ro mos
tömbházakat hagyva maguk után,
ame lyeket mindmáig nem fejeztek be.
Mindezen évek alatt feléltük a város
költségvetését, anélkül, hogy bármivel 
is pótoltuk volna, ennek folytán oda ju -
tottunk, hogy az egyre szegényebb
pol gárok által fizetett adókból és ille -
tékekből próbáltuk túlélni a helyzetet.

Szinte semmit nem építettünk, csu -
pán néhány templomot és bankot, ame -
lyekhez hitelért fordulunk, amelyekről
nem tudjuk biztosan, hogy képesek le -
szünk-e visszafizetni azokat. Előadá -
sokba, bankettekbe, díszszemlékbe és
olyan rendezvényekbe fektettünk, ame -
lyek semmilyen nyereséget nem ter -
meltek. Semmit nem építettünk, még
egy épületet sem, amely a városé ma -
rad na, a pénzt pedig értelmetlen ren -
dezvényekre pazaroltuk.

Nagybányának minél előbb újjá kell
születnie, egy szorgalmas közösség
ereje révén fejlett és erős várossá kell
válnia. Ennek viszont az első feltétele
az, hogy lerázzuk magunkról a korrupt
város jelképét. A nagybányaiaknak ha -
zudtak és manipulálták őket, hamis ké -
pet mutatva nekik a jólétről. Egy olyan
emberbe vetettük a bizalmunkat, aki,
bár azt mondta, hogy a város javát
akarja, oda jutott, hogy súlyos gondjai

vannak a törvénnyel. Azért, amit tett,
amit akart és ahogy akarta, a saját, és
nem a mi javunkra. 

Önök a mi szüleink és nagy szü -
leink, akik kényelmes életet érdemel -
nek, egy tisztességes városban. Az
Önök méltósága, akik felépítették ezt a 
várost, nem 20 lejt ér, amit évente két -
szer undorral odavetnek jegy értéké -
ben. Meg kell érteniük, hogy az Önök
szavazata visszaadhatja a nagybá -
nyaiak nak egy olyan megyei jogú vá -
rosban élők büszkeségét, amelyben
tisztelni kell a törvényt, amelyben a
polgár a legfontosabb, anélkül, hogy
valaki becsapná vagy hazudna neki. 

A megoldást Önöknek, egy olyan
város idős polgárainak a felelősség ér -
zetéből kiinduló változás jelenti, amely
még nincs leigázva. Folytathatjuk az
utat a szakadék felé, vagy most irányt
változtathatunk, amíg még nem késő.

Dönteniük kell és vállalniuk a felelős -
séget. A mi és a gyermekeink érdeké -
ben. A városunk és a közösségünk ér -
dekében.

Az Önök támogatását kérem, hogy
ezt a várost Észak-Románia Főváro -
sává változtathassuk, amelyben létez -
zen gazdaság és jólét. A gyermekeik
csak akkor fognak visszatérni, a csalá -
dok csak akkor fognak újra egyesülni.
Ígérem, hogy nem okozok majd csa -
lódást, dolgozni fogok azért a városért, 
amelyet szeretek és amelyben élni
akarok. Nagybánya csak akkor válik
majd erős várossá, ha becsületes pol -
gármestere lesz, egy tiszta és határo -
zott em ber.

Nagyrabecsüléssel,
  Cristian Niculescu Ţăgârlaş
             ügyvéd
   Nagybánya Megyei Jogú Vá ros
                             polgármesterjelöltje

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 1-14. 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 –

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)!

BABA-MAMA KLUB
Min den szerdán 17.00 órától!

Szeretettel várjuk a pocakla kó kat és természetesen a már csúsz -
kálókat, mászkálókat, totyo gókat, örökmozgókat, vagyis min den
nagy bányai csöppséget, aki még nem óvodás, anyukáikkal, apu ká -
ik kal együtt a Teleki Házba! Mondókázzunk-mondikáljunk együtt!

Rugalmas munkaprogramra hajlandó 
kürtőskalács készítőket és tapasztalt

pékeket alkalmazunk.
Érdeklődni a 0722-388838-as

telefonszámon, vagy személyesen a 2-es
Kaufland áruház parkolójában levő

kürtőskalács sütőnél.
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Daloló Petőfi
Túljutottunk a május elsejei ese mé -

nyeken, amikor vasárnap, Anyák Nap -
ja, munkás szolidaritási ünnepély és or -
todox húsvét is mind egyben volt. Nosz -
talgiázom a fiatalkori május éj sza kái -
mon, amikor többedmagammal egy ze -
nekarocskához csatlakozva sétáltuk a
várost, s egy-egy ablaknál megál la pod -
va a Szeretnék május éjszakáján kez de -
tű dallal igyekeztünk ébreszteni azt, a -
kihez a zenét megrendelő közelített.  A 
nótacsokorban mindig jelen volt a Fa
le szek, ha fának vagy virága, a Ró zsa -
bokor a domboldalon, vagy valamely 
má sik Petőfi-dal. Aztán ilyenképpen sé -
tálgatva, utcánként hallani lehetett a to -
vábbi zenészek megszólalását. Az el -
múlt hét májusi éjszakáját már az ágy -
ból fülelve hallgattam, de nem tudtam
fülöncsípni valami felharsanó sze re ná -
dot. Talán ez a szokás is, mint meg -
annyi, az enyészeté lesz. Nem is csoda, 
hiszen Mo zart a Kis éji zenéjét, vagy
Bee tho ven és Schu bert a szerenádjait
ablakok alatti közelségnek írta és nem
tömbházak falainak.  Az elmúlt század
szokása volt, hogy a ballagó diákok sze -
renádot adtak tanáraiknak. Így volt ez
az ötvenes-hatvanas években is, ami -
kor Papp Laci, az örökmozgó tor na ta -
nár osztálya az Éj van, csend és nyu ga -
lomnak éje kezdetű Petőfi-dallal szere -
nádozott. Másnap ezért azzal a váddal

- folytatás a II. oldalon -

Lépésről lépésre az
iskoláról (2.)

Mivel az elmúlt időszakban több írás
is megjelent a Híd utcai isko la felú jí tás -
sal kapcsolatban, szükségét érezzük an -
nak, hogy a kialakult helyzetet össze fog -
laljuk, értelmezzük, pontosítsuk.

- folytatás az előző lapszámból -

2013: Ekkor szervezték át az is ko -
lahálózatot. Ennek értelmében 2014
szeptemberétől az iskola intézményi ke -

retei között működnek óvárosi óvo da -
csoportok és alsó tagozat is. Ezt úgy -
szintén majd egy évtizedes várakozás
előzte meg, több szempontból is in do -
kolt lépés volt:

- biztosítani akartuk a líceum alap -
jait, úgy gondoltuk, sok erdélyi iskola
pozitív tapasztalata Nagybányán is be -
válik,

- a Petre Dulfu Általános Iskolában 
működő mag yar tagozat helyzete el le -
hetetlenült, szükségessé vált az osz tá -
lyoknak a kimenekítése abból a kör nye -
zetből,

- hosszú egyeztetések után körvo -
nalazódni látszott a Híd utcai épület új
rendeltetése: a speciális iskola meg szű -
nése, az iskolaépület kiürítése után fo -
galmazódott meg az igény arra, hogy
eb ben az épültben óvodacsoportok és
alsó tagozat működjön a Németh Lász -
ló Elméleti Líceum részeként.

2013 vége - 2014 eleje: Megtettük az
első lépéseket az épület felújításáért:

- Szerződést kötött a líceum és a
Nagybánya-Óvárosi Gyülekezet, mely -
ben a gyülekezet felajánlotta az épü le -
tet, a líceum vállalta a felújítási mun -
kálatokat és az iskola működtetését a
Városi Tanács támogatásával. Ezt a szer -
ződést a Városi Tanács, mint a líceu mot
fönntartó intézmény is jóváhagyta.

- Megkezdődött a felújítási munká -
latok tervezése, ezzel párhuzamosan a
Városi Tanács költségvetésének kiegé -
szítése a munkálatok finanszírozására.
A Városi Tanács a felújítás érdekében
támogatta a tulajdonost (gyülekezet) a
tervezési munkálatok kifizetésével és a 
bérlőt (líceum) a felújítási munkálatok
finanszírozásával.

2014 tavasza: Problémák adódtak:
- A tervezési folyamat során fel mér -

ték az épület állapotát, melyről kide rült, 
hogy komolyabb statikai beavat kozá so -
kat igényel annál is inkább, mert az új,
uniós szabályozások alapján az épület -
nek olyan tűzvédelmi, közegész ség ü gyi
stb. feltételeknek kell megfelelnie, a me -
lyek egyre szaporították az elvégzendő 
munkálatok sorát. Ennek két hátránya
volt: növelte a felújítási költségeket és
ún. beruházás típusú munkálatokat igé -
nyelt (melyeket csak a tulajdonos gyüle -
kezet végezhetett el), a finanszírozást pe -
dig felújítás típusú munkálatokra kapta 
a líceum. Ekkor, áthidaló megol dás ként
a Polgármesteri Hivatal más finan szí ro -
zási konstrukciót ajánlott fel, melynek
dokumentációit a gyülekezetnek kel lett
volna összeállítania. De mivel a gyüle -
kezet képviselőiben (folytatás a II. old.)

Május
Elmúlt május elseje, észre sem vet -

tem..., csak ülök a naptár előtt és cso -
dálkozom, hová tűntek azok a hold -
világos, orgona illatú, meleg májusi 
éjszakák? Amikor ablakom alatt csak
megszólalt a hegedű és a férjem szép
hangja:

- Szeretnék május éjszakáján...
Több éven át szólt a szerenád, míg

egyszer hiába vártam. Hajnalban ér -
kezett meg a férjem és nagy barna
szemeivel üresen nézett. Kérdé se im -
re csak bután mosolygott, majd ennyit
mondott:

- Nem hallok semmit, süket let -
tem...

Aztán kiderült, hogy ő pont in dul -
ni akart haza, bezárta az irodát, mi -
kor megjelent a  szekus, a milic meg
a párttitkár, enni, inni akartak, az tán
sokat cigarettáztak, nem akartak tá -
vozni, jól érezték magukat és csak
rö högtek..., röhögtek..., a férjem meg
egy idő után nem hallotta őket, csak 
látta, amint jókedvükben dü löngél -
nek össze-vissza. Másnap az orvos
azt mondta, ez most helyre jön, de ha
tovább így megy, nem garantál sem -
miért. Hát akkor meg kell szökni, e -
zek nagyon befészkelték magukat...
Öreg barátnőm az aggódástól még
görnyedtebb lett:

- Ne menjetek, gyerekek - sirán -
kozott -, kibírtuk mi a törököket, ki -
bírtuk a sógorokat, kibírjuk mi ezt is!

- Közben úgy járunk mint a ci -
gány lova - érvelt a férjem -, mire
megszokta a koplalást, beledöglött. 

Ahová szöktünk, nincs aki ránk te -
lepedjen, de orgona sincs, se sze re -
nád... (Zinner Oláh Ágnes)

Hatalmas buli
készül Szigeten
Nemsokára, pontosabban május 21-

 én, ír-kelta zenét játszó együttes lép fel
Máramarosszigeten.

Az esemény kapcsán a szervezők a
következőket nyilatkozták:

„A Self ish Murphy 2011-ben alakult
Sepsiszentgyörgyön abból a meggon do -
lásból, hogy Romániában nincs ír-kelta
zenét előadó együttes. Pedig ez egy o lyan
zenei stílus, amely dallamosságával, len -
dületével felvidítja a közönséget. A kelta 
zene megint egyre népszerűbb, ezért sze -
retnénk megkedveltetni az itteni embe rek -
kel és előadásmódunkkal megidézni az
ír kocsmák hangulatát.”

Jegyek ren delhetők a 0751-138318-
 as tele fon szá mon (Zahoránszki Bri git -
ta) il letve az LTT Háló- nál, vagy az e se -
mény helyszínén is beszerezhetők.

Rózsika tanítónéni
Ballagnak a diákok, búcsúznak tanítóiktól, tanáraiktól, vagy iskolájuktól.

Szép szokás ez az ünnepség, hiszen nem csak az iskolától, hanem addigi éle -
tüktől is búcsút vesznek, egy időszak lezárul, új környezet, új élet vár rájuk.

Olykor a tanítók és tanárok is elköszönnek iskolájuktól, munkatársaiktól.
El érkezett a jól megérdemelt nyugdíjba vonulás ideje.

Ennek kapcsán jutott eszembe Mogia Rózsika, régi idők kis története, me -
lyet egyszer elmesélt nekem.

Nagyanyám tizenhárom gyermeknek adott életet, heten érték meg a felnőtt
kort. Szigorú asszony volt, a növekedő gyerekeknek mindig ki lettek adva napi 
teendőik. Nyáron a lányoknak minden reggel korán egy hátikosár nyári tü ze -
lőt kellett hozniuk az erdőből, utána gyors készülődés a reggeli misére. Nem
lehetett valami kellemes hajnalban felkelni és menni az erdőbe összeszedni a
kopott pernyéket, kosárba rakni, nem is akárhogyan, technikásan, nehogy egy
oldalra billenjen a kosár. Különben akkoriban általában minden családban
így volt, nem hozták ám a teherkocsik az udvarba a tüzelőt.

Történt egy napon, hogy levelet hozott a postás. Rózsika elolvasta a tar tal -
mát, nagyanyám elé állt, és kijelentette:

- Mamu, megkaptam a tanítói kinevezésemet Varsándra, Arad megyébe,
mától kezdve a hátikosarat többet nem veszem a hátamra!

Szó nélkül kiment a fásszínbe, vette a fejszét, és apró darabkákra vágta a
kosarat. Annak idején ritkaság volt, hogy egy sokgyermekes családból a szü -
lők kitaníttattak egy-két gyereket, még a tehetős családokból sem végeztek so -
kan felsőbb iskolát.

Rózsika 40 évet dolgozott, tanított Varsándon, Koltón és Láposbányán. 
El ismert és megbecsült pedagógus volt, iskolaigazgatói tisztséget is betöltött
néhány évig.

Igazi nevelőként nemzedékek sorát indította útjára, jól megalapozott tu -
dással. Nyugdíjba vonulása után is sokszor visszahívták helyettesíteni, illetve
gyerekeket készített fel vizsgára, vagy a jobb előrehaladás érdekében.

Az utóbbi időben több bánat is érte, nagy műtéten esett át, majd eltemette
fiatal lelkész fiát, ami mély sebet hagyott lelkében.

Rózsika a napokban töltötte 86. életévét. Még ma is ellátja saját magát, a
háztartást, nehezebb munkáiban a jószomszédok segédkeznek.

Isten tartson meg sokáig jó egészségben, nényuka, mert ha rád nézek, mint -
ha édesanyámat látnám. (Lázár A.)



Fő az egészség!
Néhány évtizeddel ezelőtt a sep -

siszentgyörgyi színtársulat bemu tat -
ta a „Fordított világ” című dara bot.
Nagyon élveztem, ugyanis akkor még
pedagógusi pályám kezdetén vol tam,
és feltettem magamnak a kérdést: Mi
lenne, ha tényleg a diákok diri gál -
ná nak és a tanárok ülnének a pad -
ban? Most, fél évszázaddal később
már meg tudom magamnak adni a
választ. Bolondnak néznék azt, aki
becsületes. Sajnos (vagy nem?), iga -
zuk is lenne. Ma már nagyon sza ko -
sodik a világ. Azok érvényesülnek jól, 
akik erőszakosak. Át- és túlélve en -
nek az erőszakosnak induló világ kez -
detét, úgy érzem, hogy rosszkor szü -
lettem. Ezt az érzést már diák ko rom -
ban is tapasztaltam, de más szem -
pontból. Akkor származásom volt az
oka, most életfelfogásom. Az 50-es é -
vek táján erdélyi mag yar papfiúként 
nehezen vészeltem át még az iskolát
is, ma életfelfogásom miatt nem tu -
dok sok mindent lenyelni. Akkor még
így hangzott: „Fő az egészség és a
gyakori lábmosás”. Ma: „A jó gyo -
mor mindent megemészt!” (Ha van.)

Szilágyi Béla

Lépésről lépésre az iskoláról (2.)
(folytatás az I. oldalról) felmerült a gya -
nú, hogy ez a lépés érintheti az épület
tulajdonjogát, elálltak a szerződéstől, és
saját forrásukból kívánták felújítani az
épületet.

2014 nyarán már világossá vált, hogy
szeptemberre nem tud elkészülni a fel -
újított épület. A líceumnak működtetni 
kell egy átszervezett iskolahálózatot
meg felelő épület nélkül. Az elemi osz -
tályok ottrekedtek a Petre Dulfu Álta -
lános Iskolában. Ekkor a Városi Ta nács
képviselőivel egyeztetve a líceum úgy
döntött, (néhány hónapra) ideiglenes meg -
oldást kínál a cintermi mag yar osztá lyok
számára: nem lévén jobb megoldás, fel -
kínál nekik osztálytermeket saját épüle -
tében. Az óvodacsoportokkal kapcso lat -

ban csak azt a döntést tudtuk hozni, hogy
addig maradnak az eredeti helyükön,
amíg az épület el nem készül. A nyarat
az iskola személyzete az új termek ki -
festésével, bebútorozásával töltötte, a
munkálatokat BGA-pályázatai és hol -
land, amerikai támogatóink segítségé -
vel a Schola-Pa ren tis Egyesület finan -
szírozta. Az Egyesület elnöke Orzac
Csil la, akinek nagy-nagy köszönet a
mun kájáért, vele együttműködve a pá -
lyázatokat egy pedagóguscsoport írja,
amit Nagy Zoltán tanár úr fog össze.
Nagy-nagy szerepet vállaltak a termek
berendezésében a tanítónők és család -
jaik.

2014 szeptember 10: A 25-ös Nap -
közi vezetősége kiürítette azt a termet,

ahol addig a Wadorf-csoport műkö dött, 
és más óvodacsoportot hozott létre a he -
lyén. Ekkor az utcára került óvodacso -
portunknak gyorsan ideiglenes helyet
kerestünk – így kerültek egy évre a Ca -
ragiale (15-ös) Általános Iskolába. Csü -
törtöktől hétfőig a csoport óvónője és

családja, a gyermekek szülei segít ségé -
vel rendezte be az új csoporttermet. A
berendezést a Schola-Pa ren tis Egye sü -
let finanszírozta.

- befejezés a következő lapszámban -

Váradi Izabella

Daloló Petőfi
(folytatás az I. oldalról) rendelték a tan -
felügyelőségre, hogy a mag yar líceum
végzősei egyházi énekkel zavarták a
köz rendet!

A pohár bor melletti nótázás ma is
nótacsokraiba illeszti Petőfi megze né -
sített dalait. Ez nem is csoda, hisz e zek -
ben a dalokban benne zeng a ritmus és
a sorokat csengésbe veri a rímek egye -
zése, ám ami még lényegesebb, hogy
bennük  harsog az élet!  Befordultam a 
konyhába, Kis lak áll a nagy Duna men -
tében, vagy a Tíz pár csókot egyvégből

dalok csak emelhetik a jókedvet. Vala -
ha azzal vádolták költőnket, hogy a ter -
mészetes egyszerűség van a verseiben.
Csak miután megpróbálták utánozni, de -
rült arra fény, hogy ez az egyszerűség a 
megfoghatatlan nehézséget és a lehe -
tetlenséget súrolja. Ez a mi Petőfink zse -
nialitása. Ezért kívánkoznak versei a ze -
neköltők kottapapírjaira. Ünnepeink al -
kalmából a Nemzeti dal, Föltámadott a 
tenger, Egy gondolat bánt engemet ver -
seket megzenésített formában tálalját a 
közönség elé, gyakran újabb és újabb
zenei köntösben, aztán amióta a gitár -
zene az előadóművészet része lett, ha -
lomszámra születnek zenei akkordjai az

újabb és újabb Petőfi-daloknak. A Pe -
tőfiről elnevezett irodalmi múzeum és
a Tudományos Akadémia is száz szám -
ra tartja nyilván a Petőfi-dalokat, ekép -
pen lett ének a Sep tem ber végén,  Pató
Pál úr, A tavaszhoz és a többi ver sek -
ből. Énekeseink kiválóságai is szí ve sen
veszik repertoárjukra Petőfi dalait. Szé -
kely Mihály, a világhírű basszus előa -
dásában hallottam például az Eresz ke -
dik le a felhő kezdetű dalt.

Városunk és Koltó is gazdag ta pasz -
talattal rendelkezik a Petőfi hagyo má -
nyok őrzésében, melyeknek kiemel ke -
dő rendezvényei a Petőfi versmondó ver -
senyek. Gondolom, hogy nem volna ha -
szontalan témaként beilleszteni az éne -
kes előadást is, esetleg új  zeneszámok
díjazását. Bizonyára lennének konku -
rensek, akik a Petőfi-szövegeket új dal -
lal köszöntenék éppen itt, azon a he lyen,
melyet Erdélyben Petőfi Mekkájának
nevezhetnénk.

Mai rádióhírként értesülhettem, hogy
Kárpátalján a magyarul tanulóknak
ki jelölt ötszáz helyre eddig csaknem
há romszor annyian jelentkeztek. Mi
sem egyszerűbb, mit egy idegen nyel -
vet a da lainak éneklésével megta nul -
ni. Erre a Petőfi-dalok kiválóan al -
kalmasak. A módszer adott, csak al -
kalmazni kell. 

Kis Kornél Iván

Nemzetközi rajzverseny

Fantáziamadár
Ezzel a címmel hirdetett meg nem zet -

közi rajzpályázatot a szinérváraljai „A -
lexiu Berinde” Líceum mag yar ta go zata. 
A Benedek Elek: Ne bántsd a fát című
ver sét mottóul viselő pályázatra ma gyar -
országi, szerbiai és természetesen ro má -
niai óvodások, kisiskolások és gim názi -
umi tanulók küldtek be - kapasz kod ja nak
meg! - közel 2000 pálya mun kát. Zsű rinek 
még nem volt olyan nehéz dolga, mint múlt pénteken, amikor a helybeli kultúrotthonban sorra került kiállí tásmeg nyi -
tó után értékelnie kellett a be ér kezett munkákat. Csak az oklevelek száma felért egy szolidabb kiállítás anyagával.

A tárlatmegnyitót, amit az iskola diákjainak a rövid előadása vezetett be, Czompa Mónika tanítónő irányításával - a
pedagógusokon, szülőkön, nagyszülőkön, hozzátarozókon kívül -, megtisztelte jelenlétével Hit ter Annamária mag yar 
szakos tanfelügyelő, valamint Kádár Ioana Gabriela, az oktatási intézmény aligazgatója és Pop Mihai Cosmin is ko -
laigazgató is. A minden eddigi rekordot döntő kezdeményezés fő irányítója Tepfenhárdt Ágota óvónő volt, aki mögé
egyként sorakoztak fel a váraljai iskola mag yar tagozatának pedagógusai. Feltétlenül meg kell említenem azt is, hogy
az egyik óvónő, Hiripi Erzsébet vette a fáradtságot és román nyelvre fordította a Benedek Elek-vers et, így a mag yar
nyelvet nem ismerők is megérthették a kiállítás üzenetét.  (Tamási At tila)

45 ÉVE...
1971 májusában került bemutatásra az ak kori szín -

játszó kör legújabb produkciója, Mé hes György: 33
névtelen levél című vígjátéka az éppen akkor újonnan
elkészült Szak szer vezetek Művelődési Házában. Nyolc 
évi kény szerhallgatás után alakult újjá a csoport, most
már a Szakszervezetek Művelődési Háza ke re tében, és később ez vette fel a
Lendvay Márton Színjátszó Kör és Alapítvány nevet. Az akkori szereplők
közül kilencen ma is léteznek, és akik ha talál koz nak egy kávé, vagy egy
pohár ital mellett, nosztalgiáznak a régi élményeiken.

Az eltelt időszakban mennyiségileg százhoz közelítenek a bemutatott pro -
dukciók, és többszáz azon előadások száma, amikor a Lendvaysok a kö zön -
ség elé álltak. Jelenleg  a csoport tagjai két hosszabb lélegzetű előadáson dol -
goznak, és remélhető, hogy mielőbb közönség előtt mutatják be tehet ségei ket.

Egy másik esemény is volt ez év tavaszán a csoport életében, nevezetesen:
55 éve annak, hogy színpadra került  Kátájev örökérvényű vígjátéka, a Bolond
vasárnap, melyet a tanügyisek mutattak be, akik később a mai Lendvay cso -
port magját alkották.

Péter Károly jegyzete:

A szavak
„A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van.” (Tal mud)

A munkán kívül a szavak tettek bennünket emberré, de ha hanyagok va -
gyunk és tudatlanok, akkor a szavak fognak bennünket kivégezni, eltüntetni a
föld felszínéről.

Érezte már úgy, hogy az önhöz intézett mondatok, szavak megbénítják, kép -
telenné teszik, hogy cselekedjen, húzzák lefelé a mélybe, hiába is próbálja ő -
ket elhessegetni, kiverni a fejéből? Vagy éppen ellenkezőleg, bizonyos mon da -
tok, szavak hallatán szárnyat kap, öröme és boldogsága megsokszorozódik,
és úgy érzi, nem ismer lehetetlent? Ha igen, akkor máris tudja, hogy a sza vak -
nak hatalmas súlyuk van: a szavak ölhetnek, de gyógyíthatnak is!

Vigyázzunk hát a szavakra, először gondolkodjunk, s csak aztán nyissuk szó -
ra a szánkat. Ez nem kerül pénzbe, csak egy kis odafigyelést igényel. Be szél -
jünk szépen egymással, simogassunk szavainkkal, dicsérjünk és elismerjünk,
ahelyett, hogy bántsunk, sértegessünk, pocskondiázzunk. A szép szavak ereje
segít a fájdalmon, valamint a szenvedés és a magány elviselésében. A csúnya
szavak csak tetézik bajainkat, megkeserítik életünket.

Ha vigyázni fogunk szavainkra, akkor gyermekeinkre, unokáinkra is vi gyá zunk:
nem lesz lehetőségük elismételni a csúnya szavakat, éppen úgy, aho gyan azok, egy
meggondolatlan pillanatban elhangozhattak volna szüleik vagy nagy szüleik szájából.



Válogatás az idei TELEKI
NAPOK programjaiból

Május 19., csütörtök 18 óra, Teleki Ház

Mezei József megtalálása (könyvbemutató)
Ki volt Mezei József?
- egy nagybányai festőművész, Bem apó tábori festője, aki 1846-ban Pető -

fivel is barátságot kötött. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása c. művének első 
köteteihez készített fényképeket és a nagybányai Szentháromság templom mel -
lékoltárait és főoltárképét is megfestette…

A Mezei József c. kötetet bemutatják Nagy Gyöngyvér, a Csíki Székely Mú ze -
um munkatársa (Csíkszereda) és Muhi Sándor, műkritikus (Szatmár né me ti),
a kötet szerkesztője. A kiadvány csak a helyszínen vásárolható meg (27 lej).

Május 20., péntek 18 óra, Teleki Mag yar Ház

Bitay Katalin grafikus- és textilművész kiállítása
A tárlatot megnyitja Botis Enikő művészettörténész, zongorán közre mű kö -

dik Mares Hanna. A tárlatmegnyitó keretében újabb festmények találnak gaz -
dá ra azok közül, amelyeket képzőművész barátaink a Teleki Mag yar Ház fel -
ú jí tá sa javára felajánlottak! A sorsoláson az összes addig megvásárolt tég la -
jegy tu lajdonosa részt vesz!

Május 20., péntek 20 óra, Teleki Mag yar Ház

Self ish Murphy ír kocsmazene koncert

Ír kocsmazene, vagy pub and roll – a műfaj egyre divatosabb, s már létezik  
erdélyi képviselője is: a Self ish Murphy. A sepsiszentgyörgyi zenekar nem
elő ször jön Nagybányára, több alkalommal koncerteztek már a Route 66-ben, 
azonban most először a mag yar közön ség kedvéért látogatnak hozzánk!

Május 21., szombat 10 óra, Teleki Mag yar Ház

Előadások a Teleki családról
Berberovics István hadnagy, honvéd tüzér hagyományőrző, Kiskun Hu szár

és Honvéd Hagyományőrző Egyesület (Kecskemét):
– A szabadságharc lőfegyverei
Gajda Péter, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székes fehér vár:
– De Gérando Ágoston erdélyi utazásai 1840-42-ben
Teleki András PhD-hallgató, Bu da pest:
– A Teleki Sándor-kutatás kérdései és célkitűzései 
Kóbori Dorottya, tájépítész és kertművész hallgató, Szent István Egye tem,

Bu da pest: – A koltói Teleki-kastélykert történeti kutatása

Május 21., szombat 18 óra, Teleki Mag yar Ház

„Halhatatlan élet” népi vígjáték

Kulcsár-Székely At tila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Társulat szí -
né sze Nyírő József regényének feldolgozásával látogat ismét Nagybányára,
elsősorban azokra gondolva akik februári előadásáról lemaradtak.

Hogyan veszi rá egy apa furfanggal a korosodó, vén le gény fiát a nősü lés -
re? Milyen volt azokban az időkben, amikor még guzsa lyos ba kellett járni, a -
mikor akár egy hold földön múlhatott egy házasság, a mikor az apa kérte meg
a lány kezét, és az egész falu kivette a részét a mát ka ságból, a vőle gény ség -
ből, az esküvőből és a lakodalomból...?

Május 21., szombat 15.00-20.00 óra között, Teleki Mag yar Ház

Könyvvásár: Erdélyi Virtuális Antikvárium és Könyvesbolt

Május 21., szombat 20 óra, Teleki Mag yar Ház

Bor- és sajtkóstoló
A május 21-i, szombati családos kerti délután és gulyásfőző verseny, va -

la mint Vesztergám Miklós tárogató-koncertje, és Kul csár- Székely At tila egy -
sze mélyes vidám népi színjátéka után!

Meghívottaink Borbély Zsolt At tila (Arad), valamint Barkaszi Levente és
Molnár Csilla (Som, Kárpátalja).

Beugró 60 lej személyenként, helyek korlátozott számban!

Május 22., vasárnap 12 órától, Teleki Mag yar Ház

Emlékhelytúra

Látogasd meg velünk a Nagybánya-környéki Teleki emlékhelyeket (Kő -
várhosszúfalu, Pribékfalva, Koltó)! In du lás a Teleki Mag yar Ház parkolójából. 
Utazás kisbuszokkal, költséghozzájárulás 20 lej, amiben benne van egy ebéd Kol -
tón. Az érdeklődők kérjük je lent kezzenek mie lőbb a Ház irodájában! 

TELEKI NAPOK 2016
                                                                                    ... amit nem szabad kihagyni ...

VESZTERGÁM MIKLÓS
tárogató koncertje

2016. május 21-én, a Teleki Ház udvarán
Vesztergám Miklós vagyok, 1964-

 ben születtem. Gyermekkoromban kezd -
tem citerázni, népdalkörökben (pl:
Csengőd, Akasztó). Később auto di -
dakta módon megtanultam többféle
hangszeren játszani,(szaxofon, man -
do lin, tárogató, basszustárogató). A nó -
tákat gyerekkoromtól nagyon szere -
tem, édesapámtól tanultam több száz
nótát, ami a kedvenc műfajom a mai
napig. 18 éve zenélek lakodal mak ban, 
szeretem azt, hogy változatos zenét kell
játszani.

Tárogatón több mint tíz éve ját -
szom, leginkább kedvelt hangsze rem.
Négy évig Kalocsa mellett egy lovas -
tanyán citeráztam, és tárogatóztam az 
idegenforgalomban. Mai napig szíve -
sen öltözöm népviseletbe és nagyon jó
érzés örömet okozni az embereknek,
megmutatni a mag yar zenét. 2002- ben
Dunaszekcsőn a Népi Hangszeresek
II Országos Találkozóján és Egyéni
Versenyén tárogató kategóriában I dí -
jat és a verseny nagydíját is megnyer -
tem. Négy éve tárogató koncert anya -
got állítottam össze és egyénileg, vagy
Máté Ottíliával, és cimbalmos ba rá -
tommal koncertezünk. 2008-ban egyé -

nileg a KÁRPÁTIA zenekarral kon -
cer teztem 30 alkalommal. Faluna pok -
ra, ünnepségekre is sokszor ka pok meg -
hívást aminek nagyon örülök, mert
ezeken a fellépéseken alkalmam nyí -
lik a tárogató történelmét megis mer -
tetni a közönséggel. Így nagyon sok
embernek be tudom mutatni ezt a mél -
tatlanul elfeledett mag yar hangszert.
Nagyon szívesen veszek részt jóté -
kony sági koncerten, jómagam is töb -
bet szer veztem az elmúlt években.

2006 nyarán elkészült első CD- m
melynek zenei anyagát a tárogató tör -
ténelmére építve állítottam össze.
2008- ban pedig erdélyi dalokból össze -
állított CD-t adtam ki. Célom az volt
vele, hogy az erdélyi emberek nótáit,
érzéseit közelebb hozzam az anya or -
szági magyarokhoz. 2010. de cem ber
elején megjelent a harmadik leme zem,
Halkan felsír a tárogató... a hősökért
címmel.

2016. május 21-én, szombaton dél -
után 16.30 órától a Teleki Ház ud -
va rán találkozom nagybányai bará -
taimmal.

Nagy szeretettel várom Önöket is! 

Családi kerti délután és gulyásfőző
verseny, szabadtéri programokkal

2016. május 21-én, szombaton 16.00 órától,
a Teleki Ház udvarán 

A gulyásfőző versenyen egy női és egy
férfi csapat méri össze főzőtudományát, a még
csatlakozni vágyók a 0740-751490 telefon -
számon érdeklődhetnek, jelentkezhetnek!

Közben: 16.30 órától - Vesztergám Mik -
lós tárogató-koncertje, 18.00 órától - Halha -
tatlan élet – vidám népi színjáték, Kul csár-
 Székely At tila előadása (Székelyudvarhely).

Vendégünk a Saitos Kürtőskalács!

Vegyen részt

a TELEKI NAPOK záróünnepségén,
amelyen átadjuk a legkiválóbb diákjaink teljesítményét elismerő idei

Teleki tanulmányi-közéleti Ösztöndíjakat,
és Teleki Emlékplakettel

mondunk köszönetet azoknak, akik Kuratóriumunk határozata értelmében 
kiemelkedő megvalósítással vettek részt 2015-2016-ban a bányavidéki kö zös -
ség és a Teleki Mag yar Ház életében.

Az ünnepi istentiszteletre és díjátadásra a Nagybánya-óvárosi református
templomban kerül sor 2016. május 22-én de. 10.00 órai kezdettel.

Kérjük, tisztelje meg személyes jelenlétével az eseményt!
A Teleki Mag yar Ház Kuratóriuma



Felmérték a világ alvási
szokásait

Kutatóknak sikerült összegezniük
az emberiség alvási szokásait egy mo -
biltelefonos applikációval. A Sci ence
Ad vances című tudományos folyó irat -
ban közölt tanulmány egyebek mellett
arra a következtetésre jutott, hogy a
nők általában fél órával többet alsza -
nak, mint a férfiak, s ez a hátrány kü lö -
nösen jellemző a 30 és 60 év közötti
fér fiakra. A kutatók azt mondják, hogy 
eredményeik hasznosíthatóak lesznek
a “globális alvásválság” kezelésében.
A Michigani Egyetem csapata erede ti -
leg a jetlag (a kelet-nyugati irányú re -
pülőutak során fellépő, időzóna-átlé -
pé sek okozta fáradtság) leküzdésében
akart segíteni a 2014-ben útjára bo csá -
tott En train alkalmazással. A felhasz -
ná lók azonban dönthettek úgy, hogy az 
alvási szokásaikról keletkező adatokat
megosztják a kutatócsoporttal. A fel -
hal mozódott adatbázisból kiderült pél -
dául, hogy Japánban és Szingapúrban
az emberek átlag 7 óra 24 percet al sza -
nak, míg Hollandiában 8 óra 12 percet.
A briteknél közel 8 óra az átlag, csi pet -
nyivel kevesebb, mint a franciáknál.
Egy-egy ország szokásai pedig megha -
tározóak az alvásra nézve - hangsú -
lyoz zák. Minél tovább marad fenn éj -
szakánként egy ország, annál keve seb -
bet alszik. A felkelés szokásos idő pont -
ja viszont alig van hatással az al vás
teljes időtartamára. A kutatók egyi ke,
Dan iel Forger úgy értékelt, konflik tus -
ban áll egymással az a két vágyunk,
hogy minél tovább maradjunk fenn, il -
letve hogy minél korábban kezdjük a

napot. Forger a BBC News weblap já -
nak nyilatkozva azt mondta: “a társa -
da lom arra sarkall bennünket, hogy ké -
sőig maradjunk ébren, a biológiai
óránk viszont megpróbál korán felkel -
teni minket, s e kettő között áldozatul
esik az alvásidő; szerintünk erre ve zet -
hető vissza a globális alváshiány.” A
kutatók egy jótanáccsal felérő megfi -
gyeléssel is szolgáltak: eszerint azok
az emberek, akik több időt töltenek ter -
mészetes napfényben, rendszerint ko -
rábban bújnak ágyba. Az egyik kutató,
Akhilesh Reddy a Cam bridge Egye -
temről rámutatott, hogy a Twitterről és
az appok segítségével begyűjtött ada -
tok révén olyan összefüggéseket sike -
rült kimutatniuk, amelyekhez sosem
ju tottak volna el, ha alváslaborokban
vizsgálják az embereket. Hozzátette
ugyanakkor, hogy egyelőre nem tud -
ják, hosszú távon milyen következ mé -
nyekkel jár a társadalmi elvárások és a
biológiai óránk közötti konfliktus.
Annyi azonban már régóta bizonyos -
mondta -, hogy a több műszakban dol -
gozók felborult alvásrendje egészség -
ügyi problémák egész sorát okozza,
köztük a kettes típusú cukorbetegség
kialakulását. (mti)

Égből hullott angyalnak
hitték a szexbabát

“Angyalt” talált egy halász egy kis
indonéziai falu tengerpartján még áp -
rilis közepén, és azt állította, hogy hal -
lotta is, amikor aláhullott az égből. Az
“angyal” meztelenül, sírva, arccal a ho -
mokban feküdt a parton. A halász ha -
zavitte, felöltöztette, még hidzsábot is
adott rá, aztán a helyiek minden nap
tiszta ruhát adtak rá. Az “angyal” tör -
ténete gyorsan terjedni kezdett a kö -

zös ségi médiában, végül a rendőrség is 
kiszállt, és megállapította, hogy az égi
lény nem más, mint egy szexuális cé -
lokra használatos gumibaba. Azt nem
tudni, hogy ezután mi lett a sorsa az
angyalnak - amely valószínűleg nem is 
az égből, hanem egy hajóról került a
partra. (tele graph)

Távolságtartási végzést
kért egy izraeli férfi

Isten el len
Egy izraeli férfi a bírósághoz for -

dult, hogy távolságtartási végzést kér -
jen Isten el len, amiért az különösen
rosszul bánt vele – adja hírül a Times
of Izrael. A meghallgatási protokoll
szerint Isten nem jelent meg a bírósá -

gon, habár nem volt letisztázva, hogy
mi alapján állapították meg a távol ma -
radását, hiszen ugyanígy lehetséges,
hogy csak élt a hallgatáshoz való jo gá -
val – írja az izraeli lap. A férfi ugyan -
akkor elmondta, hogy már három éve
próbálja beszerezni a végzést a rendőr -
ségtől, azonban a rend őrei csak járőr
kocsikat küldtek és nem teljesítették a
kérését. A férfi azért kérte a távol ság -
tar tási végzést, mert szerinte Isten kü -
lönösen rosszul bánt vele, azonban az
nem volt részletezve, hogy mit ért
rossz bánsámód alatt. Ahsan Ca naan
bíró elutasította a férfi kérését, nevet -
sé gesnek találva azt, ugyanakkor el -
mondta, hogy a panasztevő nem a bí ró -
ság hanem más intézmények segítségét 
kellene kérje a problémájára.

A hiányzó szikra
VÍZSZINTES: 1. “Szeretetből ...”

(Hans Sachs). 13. Ady Endre egyik
álneve. 14. Fociedző volt (István). 15.
Testfelépítés. 16. Katolikus (röv.). 18.
Focitrófea volt (röv.). 19. Kissé sima!
21. Végzet. 22. Gyengén termő búza -
fajta. 24. Saját szellemi és fizikai ener -
gia. 26. Azután! 27. Ötvösművész
(Mar git). 28. Róma lakója. 29. A máj
váladéka. 31. Szigetlakó nép. 32. A
Noszty fiú ... Tóth Mari val (Mikszáth). 
33. Lyukas a sál! 34. Siker!! 36. A -val
párja. 38. Lapok a talonból! 39. Se -
bész kés. 41. ... vizeken; John Travolta
filmje. 44. Függőzárral ellát. 46. Egy -
szerű gép. 47. Beszív! 49. Lettország -
ban élő, finnugor nyelvű néptöredék.
50. Csendestársak! 51. Oldalt sovány!
52. Tömegesen levág. 54. Lakrészek!
56. Ama párja. 58. Veszprém megyei
város a Bakony lábánál. 59. Nála len -
tebbi helyről. 62. Magad. 63. Sze me -
tel. 64. Elcsépelt mondás. 65. Szicíliai
vulkán. 67. Tevepúpok! 68. Thaiföldi,
ománi és osztrák gkj. 69. Örmény rom -
város. 70. A két ...; Jókai Mór regénye.

72. Az ellenfélhez pártoló. 75. Keresni
kezd!

FÜGGŐLEGES: 1. Ennyit akar a
szarka. 2. Ott lenn (nép.). 3. Saját ke -
zűleg (röv.). 4. ... vesz; megharagszik.
5. Game ...; vége a játéknak (ang.). 6.
Csillagkép. 7. Sáncszélek! 8. Lármázik 
(arg.). 9. Lakásbejárat! 10. Az élen ta -
lálható. 11. Thaiföldi, kambodzsai és
ománi gkj. 12. Mar. 17. Ilyen kagyló is
van. 20. Gyermekaltató! 23. Galamb
nagyságú, ragadozó madár. 24. Karol.
25. Kissé borzol! 28. Bostoni lakosok!
29. Előkelő. 30. A gondolat befejező
része. 32. Angol együttes. 33. Vers et
mondó. 35. Un cle ...; amerikai jelkép.
37. Izomban rejlik. 39. Téli sport, ré -
gies helyesírással. 40. Csillagkép. 42.
Páros szerv. 43. Teavízforraló edény.
45. ... right!; Minden rendben! 48.
Lánc fonalat erősít. 52. Elmo ...; fény -
jelenség. 53. Befogó! 55. Orosz fél -
sziget. 57. Földalatti, de nem vakond!
58. Kacsafarok! 59. Annál lennebb.
60. Srí ...; Cey lon mai neve. 61. Svájci
író (Henri). 63. Budapesti vasgyáros
volt (Ábrahám). 64. O ... mio; nápolyi
dal. 66. Neon és nitrogén vj. 68. Vidék, 
környék. 71. Kissé fakó! 73.
Személyes névmás. 74. Bodrilak.

   Szerkesztette: Csatlós János
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Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016. 
Conţinutul acestui ma te rial nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului. Acest ma te rial se distribuie GRATUIT.

Felért
az Annapurnára 

Klein Dávid
Klein Dávid a magyarok között

elsőként oxigénpalack és teher hor -
dók segítsége nélkül elérte a Hima -
lájában található Annapurna 8091
mé ter magas csúcsát nepáli idő sze -
rint vasárnap kora délután - közölte
az expedíció kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel. 

A világ tizennégy 8000 méter fe letti csúcsából az Annapurnán és a K2
csúcsán nem járt még mag yar hegy mászó, így Klein Dávid az első mag yar,
akinek a John nie Walker Annapurna Expedíció során sikerült meghódítania a 
csúcsot - olvasható a tájékoztatóban. 

A mag yar hegymászó a vasárnapi csúcstámadás után 7100 méter ma gas -
ságban töltötte az éjszakát a 4-es táborban, majd hétfőn ereszkedett le az An -
napurna legveszélyesebb részén, a Cross kuloáron keresztül az alap tábor ba. 

Telefonon közölte: biztonságban van az alaptáborban “és innen meg erő -
sítem, hogy május elsején elértem az Annapurna csúcsát oxigénpalack nél -
kül”. Hozzátette: nagyon nehéz volt az út felfelé és lefelé is, ezért a 4-es tá bor -
ban pihentek vasárnap éjszaka német hegymászótársával, Jost Kobusch-sal.
Nagyon nehéz útjuk volt hétfőn is lefelé. 

“Nagyon köszönöm a kedves szavakat, hamarosan jövök a részletekkel, de 
most igyekszem aludni legalább 10 órát” - idézte a tájékoztató Klein Dávid
hegymászót. 

Klein Dávid már négy 8000 méter feletti csúcsot ért el: a 8035 méteres
Gasherbrum II.-t, a 8201 méteres Cso-Ojut, valamint a 8156 méteres Manas -
lut a 8091 méteres Annapurna követte. 

A mag yar hegymászó márciusban indult az expedícióra, és a tervek szerint 
május közepén utazik vissza Magyarországra. (mti)
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A falusi plébános kör le ve -
le t kap a megyés püspöktől, a -
melyet ismertetnie kell a hí vek  -
kel, ezért vasárnap így kezdi a
misét: 

- Ma a prédikáció elmarad, 
mert valami fontosat akarok
mon dani!

***
A rendőr bemegy a hang -

szer árushoz: 
- Kérem azt a fehér har mo -

nikát és azt a piros szaxofont. 
- Nézze, a poroltót viheti,

de a radiátort gondolja meg még
egyszer!

***
A fiatal fogorvos közli a be -

teggel: 
- Sajnos, uram, ezt a lyu -

kas fogat ki kell húznom. 
- És mennyibe fog az ke -

rülni, doktor úr? 
- Nos, mivel még csak kez -

dő fogász vagyok, hát legyen
száz lej óránként.

***

Egy kislány kérdezi az anyu -
kájától:

- Anyu, lehet egy nyolc é -
vesnek gyereke?

- Dehogy, kislányom.
- Oké, srácok! Folytat hat juk.

***
A rendőrhöz odamegy egy

kisfiú, és megkérdezi tőle, hogy
hány óra. A rendőr azt mondja:

- Fél tizenkettő. 
- Akkor 12 órakor kinyal -

hatja a hátsómat. 
A gyerek elszalad, a rendőr

utána. A következő utcasar kon
találkozik a kollégájával. 

- Hová rohansz? - kérdezi. 
- Képzeld, az a gyerek azt

mondta, hogy 12 órakor ki nyal -
hatom a hátsóját. 

A másik ránéz az órájára és
azt mondja: 

- Akkor hová sietsz, még
van huszonöt perced.

***

A sárkány egy páncélos lo -
vaggal találkozik. 

- Micsoda pechem van - só -
hajt fel -, megint konzerv!

***
- Mit mond a roma az o -

kos telefonra? 
- Dikmáááááá, egy rafi nált -

mobil!
***

Az egyik kaszárnyában új -
ságírók jelennek meg egy nap,
hogy cikket szeretnének írni a
katonák szerelmi életéről. Kér -
dezgetik sorban a legények ne -
vét, életkorát, nősek-e vagy sem, 
szeretőjük van-e, és ha van, hogy
hívják. Kilép az első:

- Kovács Zoltán vagyok, 21
éves, nőtlen, van szeretőm, a ne -
ve Zseni.

Kilép a második, és jelenti:
- Nagy Péter vagyok, 23 é -

ves, nőtlen, szeretőm Zseni.
Kilép a harmadik:
- Hosszú József, 19 éves,

nőt len, szeretőm Zseni.
Utolsóként kilép egy vézna

legény és szégyenlősen így szól:
- A nevem Zseni.

***

- Komám, szerinted melyik
a leghűségesebb asszony tí pus?
A szőke? A fekete? A barna?

- Az ősz.
***

Az anyuka rászól Pistikére
az állatkertben: 

- Pistike, ne menj olyan kö -
zel a jegesmedvékhez, így is
meg vagy fázva!

***
Pedofil bácsi lát két 12 éves 

kislányt sétálni az erdőben. O -
damegy hozzájuk és azt mondja:

- Kaptok két cukorkát, ha
megsimogathatom a hajato kat!

Összenéz a két lány és azt
mondják: jó. Megkapják a cuk -
rot, megsimogatja a hajukat.

- Kaptok még két cukrot, ha
megsimogathatom a vállato kat!

Összenéz a két lány és azt
mondják: jó. Megkapják a cuk -
rot és megsimogatja a vállukat.

- Kaptok még két cukrot, ha
megsimogathatom a háta to kat!

Összenéz a két lány és így
szól az egyik a másikhoz:

- Te, mire ez végre sze ret -
kezik velünk, biztos cukor be -
te gek leszünk!

***
- Elegem van belőled, Hen -

ry! - veszekszik a maffiózó fe -
lesége a párjával. - Miért nem
próbálsz meg te is úgy élni, mint
mások, a két kezed mun ká já -
ból? 

- Nem lehet, drágám, a rend -
őrök ismerik az ujjlenyo mato -
mat.

***

Apróhirdetés
Alig használt, jó

állapotú, 12 kötetes
enciklopédia áron

alul eladó.
Jelige: Az asszony

mindent jobban tud!
A nagymama üzenetrögzítője 

Jó napot kívánok! Jelenleg
nem vagyok elérhető.

Kérem, közöljék üzenetüket
a sípszó után: 

– Ha egyike a gye rekeim -
nek lennél, akkor nyomd meg 
az 1-es vagy a 2-es gombot
(attól függően, hogy melyik
gye re kem vagy) és használd
fel a következő lehető sége ket:

– Ha napközben nálam
a karod hagyni a gyerekeidet, 
nyomd meg a 3-as gombot. 

– Ha mosni és vasalni va -
ló ruhád lenne, nyomd meg a
4-es gombot. 

– Ha éjszakára akarod a

gyerekeket nálam hagyni,
nyomd meg a 5-ös gombot. 

– Ha az iskolába kell a
gyerekek után menni, nyomd
meg a 6-os gombot. 

– Ha ennivalót kellene ha -
zavinni hozzátok, nyomd meg 
a 7-es gombot. 

– Ha nálam akarsz enni,
nyomd meg a 8-as gombot. 

– Ha pénzre van szük sé -
ged, nyomd meg a 9-es gom -
bot. 

– Ha meg akarsz hívni
va csorára, vagy a színházba, 
akkor egyszerűen csak be szélj, 
mert itt vagyok.

Fater, én nem
dominát kértem
a szülinapomra,

hanem
dominót!...

Jó estét, szomszéd! Most jöttem
mun kából, és szeretnék egyet szó -
rakozni, leinni magam és egy ha -
talmasat szexelni. Ráér ma este?

Akkor
vigyázna addig 
a kutyusomra?

Igen! Igen!
Igen!

A hét verse
Én ások 
Te ásol 

Ő ás

Mi ásunk 
Ti ástok 
Ők ásnak

(Nem szép vers,
de nagyon mély!)
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 5 rossz dolog, ami akkor történik
 a bőröddel, ha nem hidratálod
 megfelelően

Talán nem is hinnéd, hogy a krémezés milyen sokat jelent… Ha
ugyanis elmarad a nedvességpótlás, az alábbiakkal kell szem be -
nézned.

1. Ráncosabb
le szel

Hidratálás nélkül
hamarabb kialakulnak
és elmélyülnek a rán -
caid, hiszen amikor le -
csökken a bőröd ned -
vességtartalma, a fel -
hám – azaz a legfelső
réteg – nem tud úgy
védekezni a környe ze -
ti hatásokkal szemben, 

ahogy kellene. Sajnos még az UV-sugárzás is mélyebbre hatol.

2. Hámlás jelentkezhet
A hámlás természetes folyamat, hiszen a hámsejtek megújulásakor az el hal -

tak így távoznak a felszínről. Hidratálás nélkül viszont nem csak az a réteg „jön
le”, amelyiknek befejeződött az életciklusa, hanem olyan részek is, amik egy -
szerűen „szomjan haltak”.

3. Kiújulhat az akné
Fordítottnak tűnhet az összefüggés, de a szárazság valójában súlyosbítja az

aknét. Könnyű hidratálókrém használata tehát még nagyon problémás bőr esetén 
is szükséges. Erre a célra olaj- és illatanyagmentes, nem komedogén – azaz a
pórusokat nem eltömítő – készítményt szoktak ajánlani.

4. Nem mutat olyan jól a smink
A tökéletes smink nem az alapozással, hanem a hidratálással kezdődik!

Megfelelő nedvességtartalmú bőrön ugyanis sokkal szebben mutat és tartósabb
lesz a végeredmény. Egy könnyű és gyorsan beszívódó krém tökéletes az
alapozás előtt.

5. Károsodás hosszú távon
A hidratálókrémek azt a célt szolgálják, hogy segítsenek helyreállítani a bőr

lipidekből álló védőrétegét, illetve folyadéktartalmát. Ehhez folyamatosan igye -
keznek olyan módszereket megalkotni, melyek minél mélyebbre képesek be vin -
ni a tápanyagokat. Ha a pótlás elmarad, akkor a felszínen látható problémák mel -
lett még a rugalmasságért felelős kollagénrostok állaga is romolhat. (joy.hu)

A mezítlábazás előnye és veszélye
Van, aki szereti érezni csupasz talpa alatt az édes anyaföldet. A

közelgő jó idő erre esélyt is ad. Mezítláb sétálni csodálatos érzés,
hacsak nem történik valami gikszer.

Az emberek többsége
csak a strandon mászkál
mezítláb, de vannak, akik a 
mindennapokban is igye -
keznek minél többször ci -
pő nélkül közlekedni. Da-
 niel Howell, a Lib erty Uni -
ver sity biológia professzo -
ra például lelkes híve a
csu pasz lábbal közleke dés -
nek, és véleménye szerint a 
cipőviselésnek sokkal több 
hátránya van, mint gondolnánk. Úgy véli, mezítláb lenni eleve természetesebb,
hiszen őseinknek sem állt rendelkezésükre cipőbolt. Természetesen a lábbelinek
van előnye is, a hideg és az éles kavicsok, üvegszilánkok mind-mind igénylik a
talp védelmét.

Howell tíz éven keresztül járt mezítláb a világ nagyvárosaiban és csak extrém 
esetben vett fel cipőt. Tapasztalatai szerint, aki mezítláb jár, sokkal jobban oda -
figyel, hova lép, ami hatékonyan fejleszti a megfigyelőképességet. Az első né -
hány hét kellemetlensége után a professzor szerint az em ber megtanulja, hogy
mit kell elkerülnie a saját épsége érdekében.

Dr. An drew Shapiro lábgyógyász viszont nem ért egyet a fentiekkel. Véle -
mé nye szerint a sérülésveszélyek mellett a cipő nélküli talp kevésbé biztos
támasza a testnek, könnyen megcsúszhat. Ráadásul a mai cipőknek megvan a
ké pességük, hogy csökkentsék a lépés során bekövetkező rezgések káros ha -
tásait, mert azok nem tesznek jót a csontoknak és az ízületeknek.

A diabétesszel vagy érrendszeri betegségekkel küzdők számára pedig ki mon -
dottan veszélyes lehet a mezítláb járkálás a fertőzések miatt. Ugyanis elég a leg -
apróbb sérülés a talpon, hogy az em ber könnyen összeszedjen valamilyen fer -
tőzést. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a talp és a láb sérülései sokkal lassabban
gyó gyulnak, mint a test többi részén keletkező sebek, ezért a fertőzések is tovább 
jelentenek veszélyt. 

Összességében, természetesen mindenki maga dönti el, szeret-e mezítláb jár -
ni, és a mindennapi útjai során mennyire lehet veszélyes a környezet a talpára
nézve. (livescience.com/hazipatika)

Megjelent
az Erdélyi Gyopár

idei második
lapszáma

Tartalmából: 
– Az EKE napján saját várában ün -

nepli 125. születésnapját az Erdélyi
Kár pát-Egyesület

– EKE-napi pályázat – Mintha
csak álmodtam volna

–  Erőss Zsolt Teljesítménytúra
har madszorra

– Tábori tudnivalók – XXV. EKE
Vándortábor, Borszék, 2016. július
26–31.

– Korondfürdő – Unikumfürdő
– Etnográfus-turista a korai EKE-ben – Emlékezés dr. Herrmann Antalra, 

halálának 90. évfordulóján
– Gemenele (Iker) Tudományos Rezervátum
– Újra itt a tavasz, gombássz velünk!
– A „kanyonos” és Szamothraki 
– Újra a zöld csúcson – Grossglockner

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta meg jelenő, természetjárás,
honis me ret, környe zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát ke resse az
EKE Gu tin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a 
nagy bá nyai Demokrácia Központban!

Hu mor

Egy férfi mondja az asszisztensnek a fogorvosi rendelőben:
- Jó napot! Mindegy melyik fogorvos tud fogadni, csak nő legyen.
- Miért fontos ez magának? - kérdezi az asszisztens.
- Mert végre szeretném egy nőtől azt hallani, hogy nyissam ki a számat,

ahelyett, hogy fogjam be.

                Hu mor
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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.

• Eladom, vagy elcserélem kétszo bás 
tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917

• Eladó jó állapotban lévő kihúz ha tó
sarokkanapé. Irányár: 1400 lej. Te le fon: 
0362806951

• 5 hónapos aranyos, egészséges ku -
tyakölyök (4) szerető gazdira vár. Ér -
deklődni a 0742599185-ös telefon szá -
mon lehet.

• Gondozáshoz értõ személyt ke re -
sek egy 77 éves ágyhoz kötött beteg fér fi
mellé, napi 4- 5 órára. Te le fon 0362- 803
251; 0773- 790 463

• Egyedülálló házvezetőnőt kere sek
két beteg mellé hosszú távra. Telefon:
0748-718 310

• Régi könyvek (regények) 3 lejes
egységáron eladók.

Telefon 0722-817 911

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a drága férj, édesapa, test -
vér, sógor

PÉLI FERENC
életének 77. évében örökre eltá vo -

zott szerettei köréből.
Nyugalma legyen csendes, em lé ke

áldott.
Köszönetet mondunk minda zok nak,

akik temetésén részt vettek, fájdal -
munk ban osztoztak.

A gyászoló család

 MEGEMLÉKEZÉS

MIHÁLCSIK IRÉN
halálának 35-ik évfordulója alkal -

mából szentmise lesz május 15-én es -
te 7-kor a veresvízi templomban.

Emlékét kegyelettel őrzik fiai Zol -
tán és István, menye Pusa, unokái Fla -
vi és Lauri, feleségük Aneta és Sa rah
és dédunokái Beatrice, So fia és Sán -
dor.

Soha el nem múló fájdalommal em -
lékezünk május 12-re, amikor már egy
éve a drága feleség, gyermek, testvér,
sógornő), keresztmama, rokon és barát

TIM FERENCNÉ
született ZELENCZ JULIANNA

tragikus hirtelenséggel távozott az 
örökkévalóságba.

Emlékét kegyelettel őrízzük. Soha 
el nem feledünk, hiányzol nekünk!

Bánatos férje Ferike, édesanyja és
testvérei családjaikkal.

Nyugalma legyen csendes.

Fájdalommal teli szívvel emlé ke -
zünk, május 11-én múlt egy éve, a mi -
kor a szeretett férj, apa, nagyapa, gyer -
mek, testvér

DEMETER ZOLTÁN
eltávozott közülünk. Örökre itt ha -

gyott minket, de szá munkra soha nem 
lesz halott.  Emlé két örökké őrízzük fáj -
da lom mal telt szívünkben.

Feledni kellene a múltat, / De a
könnyek egyre hullnak. / A könnyeken 
át rád tekintek, / Könnyé válik az em -
léked!

A bánatos család.
Május 17-én 20 éve annak, hogy a

szeretett férj, apa, nagyapa
REIZ LÁSZLÓ

eltávozott körünkből.
Emlékét szívünkben őrízzük.

NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között

TELEFON:
0262-212668,

0744-919166; 0740-751490.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  május 26.

0747017580 – Csoma Bea

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

GYÓGY TOR NA – jövő ked den
a szokott órarend szerint, 16.30 és
17.45 órá tól a Házban!

KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőt tek -
nek – minden hétfőn 17 órától, a gyer -
mek táncházak ideje alatt. Leg kö ze lebb 
május 16-án! Szeretettel várunk!

Tersánszky
Józsi Jenõ
Könyvtár

KEDDEN és
CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság  kö zel 50 ol -

da las kiadványában három je les bá -
nya vidé ki Teleki (Pál, Blan ka és Sán -
dor – életének legfon tosabb ese mé -
nyeit foglaljuk össze rö viden és be -
mu tatjuk a Teleki Házat, amely a csa -
lád nagy bá nyai kúriájában szol gál ja
ma a bányavidéki mag yar szór vány -
kö zös sé geket. Beszerezhető a Ház i -
rodájában, ára 15 lej.

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
MINDEN hétfőn délután is szeretettel várunk Benne teket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

2016. május 20-án, 16 órai kez -
dettel osztálytalálkozót tartanak a
nagybányai Gh. Sincai Líceum
1965- ben végzett magyar tagozatos 
diákjai a nagybányai CETATE ven -
déglőben.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Bővebb felvilágosításért for dul -
janak Lakóczi Évához a 0362-
 807773-as telefon szá mon. 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 NAPOK
2016. május 19-22.
Részletek Kultúrtáj. c. mel lék -

letünk III. oldalán.

A programokra a belépés (a bor -
kóstolót és az emlékhelytúrát leszá -
mítva) ingyenes!

Kedvezőtlen időjárás esetén a
sza badtéri rendezvények a Teleki Ház
épületében fognak lezajlani.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Hetesekkel BL-győztes
Budapesten a Bukarest 

A Bukaresti CSM nyerte meg a női kézilabda-Bajnokok Ligáját, mi -
vel a vasárnapi döntőben hosszabbítás után, hétméteresekkel 29- 26-
 ra legyőzte a Győri Audi ETO KC csapatát a Papp László Arénában.

A román csapat svéd légiósa, Isa bel -
le Gulldén négy lövésből négy góllal 
kezdte a meccset, és tökéletes muta tó -
ját egészen a szünetig megőrizte (8/8)
– írja az MTI. A győriek támadásban
pontatlanabbak voltak, de több lövő -
hely zetet alakítottak ki, és – jórészt a
norvég Heidi Lökének köszönhetően –
egy-két góllal rendre jobban álltak (10-
 8). A döntőbe jutásukkal a szezon megle -
petését szolgáltató bukarestiek össze -
szedetten, hatékonyan kézilabdáztak, így
tartották a lépést a mag yar együttessel,
a szünet előtt fordítani is tudtak (12- 13).

A szoros eredmény miatt az egész
második félidőben nagyszerű volt a han -
gulat a Papp László Bu da pest Sport a ré -
na lelátóin, bár az elődöntőhöz ha son -
ló an a fináléban sem volt telt ház. A CSM
horvát kapusa, Jelena Grubisic a má -
sodik felvonásban is hozta a szünet e -
lőtt mutatott jó teljesítményét, és mivel 
a győriek továbbra sem találták Gull dén
játékának ellenszerét, felváltva ve zet tek
a csapatok egy-egy góllal.

Az ETO 18-17-es hátrányt kö ve tő en
kulcsjátékosai kiváló egyéni megmoz -
dulásaival visszavette a vezetést. A vég -
ső dudaszó előtt 16 másodperccel Gör -
bicz Anita értékesített egy büntetőt, de
Torstensson három másodperccel a vé -
ge előtt egyenlített (22-22), így hosszab -
bítás következett.

A ráadás első öt percét két góllal a
Győr nyerte, ám tíz másodperccel a má -
sodik periódus végét megelőzően Gull -
dén büntetőből egyenlített (25-25).

A finálé hétméteresekkel dőlt el a
Bukaresti CS javára, mivel a győri já té -
kosok közül Nycke Groot és Heidi Lö -
ke kísérletét is kivédte a brazil kapus,
Pessoa De Oliveira. Az utolsó román
lövés a 2004 és 2011 között győri szí -
nekben kézilabdázó Aurelia Brădeanu
nevéhez fűződik.

„A szerencse is hiányzott ma, de több -
ről van szó. Többször vezettünk, ám el -
lenfelünk mindig utolért minket, már pe -

dig újra és újra nekiveselkedni nagyon
nehéz volt” – nyilatkozta a lefújás után
Ambros Martín, a Győr vezetőedzője. A
spanyol tréner kiemelte, hogy ellen fe lük
nagy meccset játszott, és hangsúlyozta, 
hogy saját játékosaira nagyon büszke.
„Nem voltunk jók a hajrában, és erről
beszélnünk kell, mert a szezon vége még
hátra van” – vélekedett Martín.

Ez volt a győriek tizedik döntője a
nemzetközi porondon: az EHF-ku pá ban
négyszer (1999, 2002, 2004, 2005), a
KEK-ben egyszer (2006), a Bajnokok
Ligájában immár harmadszor (2009,
2012, 2016) vesztettek, és kétszer (2013,
2014) nyertek. A mostani szezonban 22
BL-meccset játszottak, mivel a főtáb lá -
ra kerülésért rendezett selejtezőben is
pályára kellett lépniük. Mérlegük 16
győ zelem, 3 döntetlen és 3 vereség.

A nemzetek örökrangsorát a szov je -
tek vezetik 16 aranyéremmel, az osztrá -
kok nyolccal a másodikok, a dánok hét -
tel a harmadikok. A magyarok a negye -
dikek négy diadallal, román csapat pe -
dig harmadszor ért a csúcsra.

A Bukaresti CSM-nek a mostani volt
az első Bajnokok Ligája-idénye, eddig
a tavalyi és az idei bajnoki címe volt a
legnagyobb sikere, illetve az, hogy a 2011/
12-es szezonban bejutott az EHF-kupa
legjobb 16 csapata közé.

A bronzérmes korábban a Vardar
Szkopje lett, amely a kisdöntőben 30- 28-
 ra felülmúlta a címvédő Buducsnoszt
Podgoricát.

Bajnokok Ligája, döntő:
Bukaresti CSM–Győri Audi ETO

KC 29-26 (13-12, 22-22, 22-24, 25-25, 
hétméteresekkel: 4-1).

Gólszerzők: Gulldén 14/8, Mar tin
3, Torstensson 3, Manea 3, Rodrigues
1, Vărzaru 1, illetve Löke 8, Amorim 5, 
Groot 4, Sulland 3/3, Kovacsics 2, Gör -
bicz 1/1, Broch 1, Knedlíková 1.

A 3. helyért: Vardar Szkopje – Bu -
ducsnoszt Podgorica 30-28 (14-16).

(MTI)

Már nem lehet bajnok az Atlético
A címvédő és listavezető FC Bar ce lona, valamint a Real Ma drid

nyert, az Atlético Ma drid viszont kikapott vasárnap a spanyol lab da -
rúgó-bajnokság utolsó előtti fordulójában, így utóbbi már biztosan nem
lehet aranyérmes. Az utolsó körben: Gra nada- Bar ca, Depor-Real.

A forduló előtt a katalánok azonos
pontszámmal vezették a Primera Di -
visiónt az Alético Ma drid előtt, s az ősi 
rivális Real hátránya egy pont volt.

A Barca csatártriójából Lionel Mes -
si, Luis Suarez és Neymar is góllal vet -
te ki részét a vendég Espanyol elleni
5-0-ás sikerből. A Real hazai pályán Cris -
tiano Ronaldo két és Karim Benzema
egy találatával 3-2-re verte a Va len ci át.

A játéknap bombameglepetését a
Levante szolgáltatta: a sereghajtó és már
kiesett együttes 0-1-ről fordítva le győz -
te a Bajnokok Ligájában - a Real Ma d -
rid el len - döntős Atléticót, mely ez zel
elveszítette esélyét a bajnoki címre, u -
gyanis a Bar ce lona az egymás elleni
összevetésben jobban áll (a hármas holt -
versenyre is van még egy kis esély, de
ez is a Barcának kedvezne).

Primera División, 37. forduló:
Bar ce lona-Espanyol 5-0 (Messi 8.,

Suárez 52., 61., Rafinha 74., Neymar
83.). Levante-Atlético Ma drid 2-1 (Ca -
sadesus 30., G. Rossi 90., ill. Torres 2.)

Real Ma drid-Va len cia 3-2 (Ronal -
do 26., 59., Benzema 43., ill. Rodrigo
55., André Gome 81.; kiállítva: Rod ri -
go 83.)

További eredmények: Celta Vi go-
 Málaga 1-0 (1-0), Eibar-Real Betis 1-1
(0-1), Getafe-Sport ing Gijón 1-1 (0-1), 
Las Palmas-Ath letic Bilbao 0-0, Real
Sociedad-Rayo Vallecano 2-1 (1-0), Se -
villa-Granada 1-4 (0-1), Villarreal- De -
portivo La Coruna 0-2 (0-1)

A bajnokság állása:1. FC Bar ce -
lona 88 pont, 2. Real Ma drid 87 p.,3.
Atlético Ma drid 85 p., 4. Villarreal  64
pont. (Sport365)

Tragédia a Liga 1-ben: Ekeng
összeesett a pályán és elhunyt 

Tragédia történt a labdarúgó-Liga 1 péntek késő esti, 3-3-ra vég -
ző dött Dinamo–Viitorul mérkőzésén: a házigazdák csereként beállt 26
éves kameruni légiósa, Pat rick Ekeng a 69. percben hirtelen össze e -
sett a pályán, majd közel másfél órányi sikertelen újraélesztési kí sér -
let után, a bukaresti Floreasca sürgősségi kórházban elhunyt.

A spanyolországi Cordobától télen
Romániába igazolt középpályásnak a 
szíve kaphatott sokkot, ezért a vér nem
jutott el a szerveihez. 

A feleségét özvegyen, kétéves kis lá -
nyát pedig árván hagyó Ekeng egyéb -
ként komoly pénzösszegről mondott le,
amikor gyengébb bajnokságokban sze -
replő csapatok helyett a Dinamót válasz -
totta, de akkor azt remélte, hogy a bu ka -
resti gárdában fellendítheti karrierjét,
és talán visszatérhet Franciaországba,
illetve a válogatottba. Csapattársai jóér -
zésű embernek írták le, elhunyta miatt
a klub visszavonja az általa viselt 14-es 
számú mezt.

Miközben a sportági szövetségek –
köztük a világszervezet (FIFA) vezető -
je, Giani Infantino is – részvétüket fe -
jezték ki a történtek miatt, a Dina mo-
 szurkolók pedig a pályán – ahol Ekeng
összeesett – gyújtva gyertyát rótták le a 
tiszteletüket, a hatóságok nyomozásba
kezdtek.

A drámát ugyanis súlyosbítja, hogy
kérdőjelek merültek fel a futballista sta -
dionbeli ellátásával kapcsolatban: többen

is bírálják, hogy a mentő csaknem há -
rom perccel azután ért a pályára, hogy
a futballista eszméletlenül összeesett,
ráadásul a helyszínen nem próbálták
meg újraéleszteni. 

Egyes helyszíni beszámolók szerint 
a mentőorvos a lelátón magozott és do -
hányzott – a jármű először nélküle ért
ki a pályára, és már az is kérdésessé vált,
hogy volt-e egyáltalán defibrillátor a ko -
csiban. 

Még a FIFPro, a labdarúgók nem -
zet közi érdekvédelmi szervezete is ag -
gályokat vetett fel a játékos által kapott 
ellátás kapcsán. „Miután a hatóságok be -
fejezik a nyomozást, mi arra várunk vá -
laszt, hogy ez a tragédia elkerülhető lett
volna-e vagy sem” – szögezte le Theo
van Seggelen, a FIFPro főtitkára. E keng
ügynöke, a török Hasan Anil Eken kü -
lönben most azt szeretné elérni, hogy
FIFA kötelezze a klubokat arra, hogy
„minikórházzal” szereljék fel a stadi o -
nokat, mert megfelelő helyszíni ellá tás -
sal szerinte a jövőben elkerülhetővé vál -
hatnának az ilyen esetek.

(A Krónika nyomán)

Kiakasztotta az UEFA a két BL-döntőst
Felháborodott a Real Ma drid és az Atlético Ma drid, amiért az

UEFA a Bajnokok Ligája-döntő jegyeinek 55 százalékát megtartaná.

Szokták mondani, hogy a futball a
szurkolókért van, épp ezért érthető, hogy
a Real és az Atlético vezetősége kia -
kadt azon, hogy a 80 ezres San Siróba
csak 18-18 ezer drukkert delegálhat a
két csapat, a maradék 44 ezer jegyet
meg tartja az európai szövetség, amely
a vezetőség tagjainak, támogatóknak
stb. ad na belőlük.

Az UEFA képviselői csütörtökön tá -
jékoztatták a madridi csapatokat az el -
osztásról, persze mindkét klub vezetői
vehemensen tiltakoztak. A két csapat
azt szeretné elérni, hogy 30-30 ezer je -
gyet kapjanak, és emiatt An gel Maria
Villarhoz, a spanyol szövetség el nöké -
hez fordultak, aki az UEFA el ső alel -
nö ke is.

Ami érdekes, 2014-ben szintén ez a
két csapat játszotta a döntőt, amelyet ak -
kor a 65 ezres lisszaboni Luzban ren -
deztek, és akkor a milánóinál kisebb sta -
dionban 20-20 ezer spanyol drukker buz -
díthatta az övéit, és az UEFA 24 ezer
jegyet tett félre magának.

Az As nevű spanyol lap azt írja, a -
mi kor 2001-ben szintén a San Siróban
volt a döntő, a Bayern és a Va len cia 23-
 23 ezer jegyet kapott, vagyis ötezerrel
többet, mint amennyit most a mad ri di -
ak kapnak.

(Origo)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR


