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Teleki Napok - 2016.

JÖN!… JÖN!!… JÖN!!!

A ma délutáni-esti programokat követően holnap délelőtt 10
órakor kecskeméti, koltói és nagybányai huszár hagyományőrzők
ünnepélyes tisztelgésével, koszorúzással folytatódnak a Teleki
Napok rendezvényei, gróf Teleki Sándor szobránál, majd a szabadságharc korát és a Teleki család történetét idéző érdekes történelmi előadások hangzanak el a Teleki Házban. További programok a Kultúr-Táj mellékletünk III. oldalán. A rendezvényre
szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör tagjai folyó év május
27-én, pénteken este 6 órai kezdettel nagy szeretettel várnak minden kedves
színházrajongót kabaréműsorunk – amelynek címe:

Adományok a Híd utcai
iskola javára
Ígéretünkhöz hűen, bár nem maradéktalanul, közöljük azoknak a névsorát és adományaik összegét,
akik 2016-ban hozzájárultak a Híd utcai iskola felújítási munkálataihoz. Megjegyezzük, hogy a felsorolás nem teljes és nem tökéletes, mert sokféle elfoglaltságunk mellett, nem tudjuk egyik hétről a másikra átfésülni az elmúlt négy hónap eseményeit. Ez
viszont nem azt jelenti, hogy szándékosan felejtettünk volna ki valakit az adakozók közül. Ha valaki
mulasztást észlel, kérjük értesítsen és pótoljuk a hiányosságokat.
Az Egyházközséghez érkezett adományok és téglajegyek bevétele, amint látni fogják tekintélyes összeget eredményeztek, amelyek folyamatosan kifizetésre kerültek és kerülnek. A közeljövőben újra közzétesszük az adományok kimutatását azokkal együtt,
akik esetleg kimaradtak volna a most megjelenő beszámolóból. Tudomásul szolgáljon, hogy a jótékonysági est bevétele magában foglalja az akkor elárverezett festmények árát is, de a nyertesek nevét most
nem tesszük közzé. Az ő kérésükre, a későbbiekben
ezt is megtehetjük.
Mindenkinek köszönjük az áldozatát!
Testvéri szeretettel: Bak László lelkipásztor
Az adakozók névsorát a 4. oldalon találják.

BEKAPTUK?!… MÁR SZOKJUK!
– újabb előadására a Városi Színházba.
Jegyrendelés a 0745 790 554-es telefonszámon (Szigeti Gyula). Egy belépőjegy ára: 15 lej.
Jöjjenek el, nem bánják meg! Jó szórakozást!
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KOLTÓÉRT!
Az önkormányzati tanácsosjelöltek nyílt levele
Koltó község lakosai számára

Kedves falubéliek!
Fontos időszak előtt állunk a községünk életében. Most kell dönteni arról,
hogy miként képzeljük el a következő 4 évet. Határozottnak kell lennünk, tudnunk
kell mit akarunk. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Koltó-Katalin-i
szervezete felismerte az újítás szükségességét, elindultunk a megújulás útján.
Programunkat szakértelemmel, őszinteséggel, közösségünkkel tanácskozva állítottuk össze. Meggyőződésünk, hogy egy fentartható, józan ésszel megvalósítható
cselekvési tervvel állunk Koltó község lakosai elé. Nem ígérgetünk, az ígérgetést
meghagyjuk másoknak, mi konkrét megoldási javaslatokat készítettünk el, amelyek egyetlen célja községünk fejlesztése, jobbá tétele.
Tisztelettel,
Apjok Norbert, Fórizs Ferenc, Rusz Imre, Sebők Zoltán, Csendes Mónika,
Sebők Irma, Puskás János, Téglás István, Fülöp Attila

Koltón is megvalósítani. Ehhez azonban
az kell, hogy pályázatok által támogatást
hozzunk a községbe. Az utak és a kanalizálás fejlesztése érdekében a Nemzeti
- Cselekvési terv Koltó község számára Vidékfejlesztési Program által nyújtott
Helyi rendőrség létrehozása
napi 24 órában lesz biztonsági szerv a lehetőségekkel kell élni.
településen. A magántulajdon védelme a
A gazdák szövetsége, közösségünk
Az önkormányzat feladata megvé- legfontosabb alapja a biztonságnak.
deni a becsületes gazdák javait. A Helyi
erőssége
Rendőrség létrehozását a 155/2010-es törJó utat a községben és a mezőkön
A
helyi
gazdaság
motorja a mezőgazvény teszi lehetővé. Erre alapozva kell
létrehozni a közvetlenül az önkormányA megyében sok település teljes út- daság. Támogatni kell a becsületes gazzathoz tartozó Helyi Rendőrséget. Így hálózatát leaszfaltozták, ezt szeretnénk dákat, éppen ezért egy erős gazdaszövetkezetet fog létrehozni az új önkormányzat. Pályázati segítséget kell nyújtani,
A „Partner Galéria” május 25-én, szerdán este 18 órára
hogy minél több támogatást kapjanak a
kiállításmegnyitóra hívja kedves közönségét. Kiállít:
gazdák. Közös beruházásokba kell kezMaria Curtuius nagybányai festőművész. A kiállítást
deni, ilyen egy községi hűtőház.

Biztonságot a közösségnek!

dr. Chira Adrian, a 2016. év művésze, egyetemi tanár nyitja meg.
***
A „Partner Galéria” ezúton tudatja kedves nagybányai közönségével,
hogy csatlakozik a „Múzeumok Éjszakája” rendezvényekhez. Galériánk
szombaton, május 21-én este 20-24 óra között látogatható a Felsőbányai
utca 13. szám alatt.

Egyházi hírek
* 2016. május 22-én Kolozsváron
kerül sor a Generális Konvent által szervezett Magyar Református Egység
Napjának megünneplésére. A Nagybányai Református Egyházmegyét Gellén Sándor esperes, Ecsedi Árpád főjegyző és Székely Zsolt lelkészértekezleti elnök képviseli. A helyettesítések a
következőképpen alakulnak: Avasújvárosban Varga Károly nyugalmazott lelkipásztor-esperes, Koltó-Katalinban Tar
Renáta lévita és Magyarláposon Keresztes Nagy Imre lelkipásztor szolgál.
Ecsedi Orsolya

* Úrnapja és tettek napja a veresvízi Krisztus Király plébánián
Május 26-án, csütörtökön ünnepeljük Úrnapját, Krisztus Szent Testének
és Vérének ünnepét. Az ünnepi szentmise este 7 órakor kezdődik, amelynek
végén körmenetet tartunk. Alkalmas időjárás esetén első alkalommal virágszőnyeget készítünk templomunk kertjében, különféle keresztény motívumok
ábrázolásával. A szőnyegkészítés tervezője Bunda Csilla kerttervező, a kivitelezésben pedig szívesen várunk gyerekeket és önkéntes felnőtteket egyaránt. Kérjük a kedves hívek segítségét
virágszirom, valamint virág és önkéntes munka felajánlásában. A virágokat
legkésőbb csütörtökön a kora délelőtti
órában hozzák be a plébániára. Minden
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség csütörtökön 18
órakor és vasárnap reggel 10 órakor istentiszteletre vár mindenkit. Pünkösd vasárnapján 2 ifjú tett tanúbizonyságot hitéről a Konfirmáció ünnepi istentiszteletén.
* A Szentháromság templom május 22-én ünnepli búcsúját a 11.30 órai
szentmisén. Ünnepi szónok: Ft. Oláh
Zoltán, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet biblikus tanára.
Minden szentmise végén hálából rózsát szentelünk, megköszönve Istennek
minden csodát és jótéteményt, amelyet

A Teleki Kastély felújítása
nem várhat tovább
A történelem által ránk hagyott érték,
közösségünk értéke. Az önkormányzat
jó gazdája kell legyen a Kastélynak, hi-

Szent Rita imáin keresztül velünk gyakorolt.
* Május 26-án, Úrnapján szentmisék reggel 8.00, 10.00 és este 19.00 órakor lesznek a Szentháromság templomban. Az esti szentmise után körmenetet tartunk a templom előtti téren.
* Az Újvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök nyugalomra Péli Ferenc (76), Fehér Istvánné született Selek Maria (89) testvéreinket.
Bunda Csilla Annamária

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak
működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap
második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti
képviselő telefonszáma: 0726200756.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2016
Beszélgetés a választókkal
A Nagybányai RMDSZ önkörmányzati képviselőjelöltjei kötetlen beszélgetésre hívják kedves választóikat. Programjukat mutatják be és kérdésekre válaszolnak a helyi és megyei listákon szereplő jelöltek.
Az újvárosban május 20-án, AZAZ MA, 17.00 órai kezdettel a Ioan Slavici utca 1. szám alatt található Rivulus Pueris Multifunkciónális Szociális Központban kerül sor a beszélgetésre.
Minden kedves érdeklődöt szeretettel várunk!

szen nemcsak egy kulturális összmagyar
zarándokhely, hanem községünk büszkesége. Épített örökség rehabilitációjára jó
eséllyel lehet pályázni az EU-s alapokhoz. Ezt kell meglépni minél hamarabb.

Közösség
Településünk fejlesztése a közösségünk érdekét szolgálja. Szabadidős programokat kell létrehoznunk, a fiatalok számára ifjúsági központot, a gyerekeknek
játszótereket. A turisták számára több helyi időtöltési, látogatási lehetőséget kell
kialakítani. Koltó fejlesztése közös jövőnk záloga.

A jövő közös ügyünk,
építsük együtt!
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2016
Balázs Csaba helyi
önkormányzati
jelölt
programjából:

nak a megőrzése, az óvárosi Németh László Elméleti Líceum és az
újvárosi Nicolae Iorga Általános
Iskola magyar tagozatának fenntartása, támogatása.
* A meglévő magyar óvodacsoportok megtartása, esetleg bővítése, igény szerint.
* Magyar nyelvű bölcsöde létrehozása a városban.
* Együttműködés a helyi magyar oktatással foglalkozó civil
szervezetekkel.
* Az anyanyelvi oktatás fontosságának és az eredmények kommunikációja a magyar közösségen
belül, nyitás a vegyes családok felé.

Ifjúság
A fiatalok számára nem csak
megfelelő tanulási lehetőségeket,
hanem a minőségi szabadidős tevékenységek folytatásához elengedhetetlen feltételeket is kell teremteni, magyar szórakozóhelyek
és összejövetelek létesítésével, illetve szervezésével. Több, magyar
közösséget célzó programot kell
szervezni, amelyek megerősítik a
magyar fiatal generáció közösségi
összetartozását. Ezeket a programokat nem csak helyi önkormányzati alapokból lehet támogatni, de
országos és Európai Uniós forrásokat is meg lehet pályázni.

Itthonmaradás
A fiatalok munkahely- és otthonteremtési támogatása:
Minden családban vannak gyermekek, fiatalok, akik külföldön tanulnak vagy dolgoznak a jobb jövő reményében. Meg kell találni
azokat az eszközöket, amelyekkel
ezeket a fiatalokat haza hozzuk.
Új munkahelyek teremtésével fia-

Egyházak
taljaink itthonmaradásának a lehe- nyai magyar fiataljaink igazi csatőségét teremtjük meg. A fiatal ge- patokba, életre szóló barátságokba
támogatása
neráció nyugodt szívvel és lélek- kovácsolódjanak össze.
* A nagybányai történelmi makel vállalja a családalapítást, a magyar egyházak képviselete a tagyar közösség gyarapítását.
nácsban, erkölcsi és anyagi támogatások elnyerése.
Sport
* A történelmi egyházi temeAmennyire fontos a tanulás, utők önállóságának megtartása, a tegyanannyira fontos a mozgás és a
metők önkormányzati támogatása.
sport is. Friss lélekkel, friss erővel,
* Az egyházaknál működő küsokkal jobb eredményt lehet elérni
lönböző csoportok, civil szervezeaz élet minden területén. A mozgás
tek és az önkormányzat közös kaMagyar nyelvű
és a sport a fiatalság egyik mozgaritatív programok megszervezése,
tórugója, ösztönző tevékenysége. oktatás Nagybányán lebonyolítása.
A sporttevékenységek segítséget
* A nagybányai kétpólusú manyújthatnak abban, hogy nagybá- gyar nyelvű oktatás folytonosságá-

Az önkormányzati jelenlét mellett a fiatalítást
is kulcsfontosságúnak tekintjük: 2016-ban a jelöltek
egyharmada új, ugyanakkor kétszer több fiatal és
kétszer több nő erősíti majd az RMDSZ képviseletét, mint korábban. Városaink, községeink és falvaink folyamatos fejlődését biztosították azok az
önkormányzati képviselők és alpolgármesterek, akik több vezetői mandátummal a hátuk mögött jelentős szakmai és közigazgatási tapasztalatra tettek szert. Munkájukat sokszorosan értékesnek tartjuk.
Azonban az önkormányzatiság jövőjét illetően
nem mellékes az sem, hogy a fiatalok az önkormányzati szakmát, köztisztviselői tevékenységet mennyire tekintik valós karrierlehetőségnek.
Vonzóvá kell tenni számukra ezt a foglalkozást.
Csupán így biztosítható a folyamatos megújulás,

Lapsánszki Edith
helyi
önkormányzati
jelölt
programjából:

és az, hogy ezen a pályán is döntő szempont lesz a
szakmaiság.
Az RMDSZ az egyetlen országos szervezet,
amely nemcsak a romániai magyarság politikai és
közképviseletét látja el, hanem közösségszervezői szerepet is betölt: egyezteti és ösztönzi a társadalmi szerveződés különböző formáit. Az erős
önkormányzati jelenlét tehát nem csak politikai érdek, de közösségünk érdeke is.

Június 5-én SZAVAZZON
az RMDSZ jelöltjeire!
A szavazócédulán keresse
jelöltjeinket az 5. helyen.
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Nagybánya – Erőteljes Város,
Észak Fővárosa – liberális
gazdaságfejlesztési elgondolás
A területi fejlesztés az egyetlen életképes megoldás arra, hogy az észak-nyugati övezetben megszűnjön az elmúlt évtizedekben kialakult elszigetelődés, ami
csupán a politikai és közigazgatási döntéshozók felelős elkötelezettség vállalásának légkörében jöhet létre. Ezen liberális elgondolás alkalmazása közpolitika
folytán gyakorlatba ültetett összefüggő
és megvalósítható stratégiák révén lehetséges, ami természetesen az életszínvonal emelkedését és a gazdasági-társadalmi élet megerősödését eredményezi majd.
Egy valós és tartós fejlődés maga után
vonja a minden egyes övezet lehetőségeit értékesíteni képes helyi erőforrások
felkutatását és egyesítését.
Nagybányának Románia északi része
fővárosává kell válnia, fejlődési és kreatív kezdeményezési pólussá, amely képes arra, hogy olyan programokat hozzon létre, amelyek a lehető legrövidebb
időn belül végrehajthatóak. Az északnyugati terület jelenlegi egy helyben állása a helyi közigazgatásban tanúsított
terméketlen tehetetlenség következménye, egyes jövőképet, összefüggést és
pragmatizmust nélkülöző közigazgatási
programok végrehajtásának a következménye. Ezen alkalmatlan munkamódszer nem értékesítette az elmúlt tíz év
előrehaladási lehetőségeit, ami természetellenes lemaradást eredményezett Erdély
egyéb területeivel szemben.
A gazdasági fejlődés csupán egészséges környezetben érhető el, amelyet törvényes köztevékenység, döntések átláthatósága a közigazgatásban és erkölcsösség a közösségek életében jellemez,
olyan elvek, amelyek a jelenlegi liberális
elgondolás alapjául szolgálnak. A beruházások bevonzása az ipari tevékenységek
területére fő kívánalom, amely valós gazdasági fejlődést eredményez. Egyes erős

cégek jelenléte maga után vonja jól fizetett új munkahelyek teremtését, a cselekvőképes polgárok szakmai továbbképzését, a kivándorlás megállítását és a helyi
közösségek számára új költségvetési bevételeket biztosít.
A jelenlegi liberális elgondolás a területi- és helyi fejlesztés feltételeiként az
alábbi elsőbbségeket határozza meg:
- Teljes és valós nyitás az üzleti környezet felé, új cselekvési módszerekkel,
amelyek alapján a közigazgatás nem vár
majd arra, hogy jöjjenek a beruházók,
hanem megkeresi és azonosítja a hazai és
külföldi tőkepiacon lévő pénzügyi forrásokat.
- Új stratégiák alkalmazása, a potenciális beruházók meggyőzése arról, hogy
Nagybányára jöjjenek. Ebből a célból újraszerveznek majd egy igazgatóságot a
Nagybányai Polgármesteri Hivatalban,
amelynek a célja a tőkepiac lehetőségeinek felkutatása és azonosítása, az ezekkel való kapcsolatba lépés és ezek ajánlása lesz.
- A beruházók ösztönzése csak átlátszó és barátságos helyi törvényhozással
lehetséges, amely korlátozza a bürokráciát, rövidebbé téve és optimizálva az új
cégek engedélyeztetési eljárását. A kért
dokumentációknak be kell taraniuk az
ország törvényeit és a helyi szabályozásokat, ám egyszeri alkalommal kell majd
benyújtani azokat, első intézkedésként
lemondva a működési engedélyek évente
történő láttamozásáról, minden egyes
nagybányai céget illetően.
- Felül lesz vizsgálva a helyi adó- és
illetékrendszer a jogi személyeket illetően, oly módon, hogy létezzenek az
üzleti környezet fejlődéséhez szükséges
ösztönző feltételek és lehetőségek. Értékelve lesz valamennyi határozat, amely
szabályozza a helyi szintű gazdasági te-

Adományok a Híd
utcai iskola javára

100 lej; Váradi Emese 100 lej; Váradi Enikő 100 lej; dr. Váradi Izabella
100 lej; Szentgyörgyi Sándor 100 lej;
Márk Róbert 200 lej; Balázs Csaba
100 lej; Balázsné Szabó Blanka 100 lej;
Szabó István 100 lej; Szabóné Csáki
Márta 100 lej; Fugyela Attila 100 lej;
Lakatos Nella 100 lej; Fodorean Anna
200 lej; Horváth Attila 100 lej; Horváthné Kertész Irén 100 lej; Bálint
Csaba 100 lej; Lovász Béla 200 lej; Orbán Margit 100 lej; Wéber Béla 100
lej; Madarasi Kinga 50 lej; Szabó József lp. 200 lej; dr. Horváth László
100 lej; Király István 100 lej.
ÖSSZESEN 16,100 lej

folytatás a 2. oldalról

Téglajegyek iskolára
Dr. Bónis István és Bónis Csaba
1000 lej; N.N. 1000 lej; Mátyás Mihály
300 lej; Hitter Attila 300 lej; Zaváczki Tibor 300 lej; N.N. 300 lej; Bak Enikő 300 lej; Kovács Richárd 300 lej;
Dali Nagy Emese 300 lej; Vida Noémi 300 lej; Vass István Zoltán 600 lej;
Moldován Ignác 300 lej; Mátyus László 300 lej; Román János 300 lej; Dénes Áron 2500 lej; Bortnyik Béla 500
lej; Teleki Magyar Ház 500 lej; Váradi Enikő 500 lej; Ludescher István 500
lej; Varga Imre 50 lej; Bogdán Tibor
50 lej; Szász István 50 lej; Markó Botond 50 lej; Szaniszló József 50 lej;
Horváth Csaba 50 lej; Lung Ildikó 50
lej; Soltz Anna 50 lej; Zagyva Piroska
50 lej; Pásztor Anna 100 lej; Sajtos
Sándor és Felicia 100 lej; Köncze Geréb Árpád 50 lej; Dudás András 50
lej; Pap Zsolt 50 lej; Pintér Kinga 50
lej; Birkner Rudolf 100; Jurasics Klára 200 lej; dr. Varga László 200 lej;
Mihály Melinda 100 lej; Asztalos Gábor 100 lej; Dinu Gabriella 200 lej;
Böndi Gyöngyvér 100 lej; Csiha Áron
Péter 200 lej; Lapsánszki Edit 100 lej;
Josip Arnold 100 lej; Dorogi Erika
100 lej; Pap Noémi 100 lej; Futó Ödön
100 lej; Futóné Tóth Krisztina 100 lej;
Zalányi Rezső és Lóránt 100 lej; Szász
István 100 lej; Markó Hajnal 100 lej;
Dávid Lajos 100 lej; Váradi Csongor

Adományok iskolára
Darolczán Mária 50 lej; Cerbaniuc Éva 100; Balázs Miklós 50 lej; Szaszarán Erzsébet 200 lej; Páy Ilona 50
lej; Páy Kiss Margit 100 lej; Kádár
László 1000 lej; Öz. Vajda Etelka 100
lej; Jurasics Klára 20 lej; Makaricz
Katalin 30 lej; Urdea Margit 100 lej;
Borbély László 40 lej; Nagy Árpád 50
lej; Kalmár Irén 50 lej; Szőke Nagy
Erzsébet 300 lej; Keményfi István 50
lej; Szkiba Sándor 50 lej; Zalányi Ferenc 200 lej; Szabó Erzsébet 150 lej;
Györffi Sándor 50 lej; Koros Erzsébet
10 lej; Székely Erzsébet 300 lej; Crisán
Irénke 50 lej; Damó Ágnes 20 lej; Besenyei Béla 100 lej; Sebestyén Magdolna 100 lej; Jurasics Klára 300 lej;
Makaricz Katalin 100 lej; Boian Edit
50 lej; Bonyhai Sándor 100 lej; Horvát Attila és családja 400 lej; Kézdi
Péter 50 lej; Antal Sándor 40 lej; N.N.
20 lej; Almási Miklós 200 lej; Csendes

vékenységet, mellőzve a korlátozó, megkülönböztető vagy törvénytelen intézkedéseket.
- A helyi közigazgatás felleltározza a
város teljes közvagyonát, azonosítva valamennyi telket és területet, amelyek a gazdasági fejlődés érdekében felhasználhatóak. A tönkretett és elhagyatott volt ipari övezeteket felértékelik majd, és eljárásokat indítanak azoknak a közösségi vagyonba történő visszahelyezése érdekében.
- A helyi hatóságok biztosítják majd
az új gazdasági szereplők működéséhez
szükséges teljes infrastruktúrát, a beruházások pedig elsősorban az állami költségvetésből valósulnak meg, amely a beruházásokra és fejlesztésre irányul, nem
pedig a fogyasztásra.
- Az azonosított új gazdaságfejlesztési irányokra vonatkozóan, a közigazgatás a munkaerő iskolai- és szakmai felkészítésére irányuló programok helyi szintű támogatását kéri majd a város tanügyi
egységeiben, a tudományos közösséggel
és pártfogó egyesületekkel megvalósított
partnerkapcsolat alapján.
- Fő kívánalom a munkaerő stabilitásának biztosítása, a kivándorlás megállítása és az eltávozott emberi erőforrás
visszahozása Nagybányára. Ez a projekt
olyan közpolitika alkalmazásával lesz

fenntartva, amely biztosítja a társadalmi
fenntarthatóságot, a lakásalap fejlesztésével kezdve.
- A helyi közigazgatás működőképes
partnerkapcsolatokat alakít majd ki az
észak-nyugati terület megyei jogú városaival, közös stratégia kidolgozása és támogatása folytán, amely biztosítja a teljes övezet kiegyensúlyozott fejlődését.
Az új liberális intézkedések következményeként, a jövőbeni gazdasági fejlesztéssel létrehozott erőforrások a közösség
szükségletei és elvárásai felé lesznek irányítva, a polgárok által meghatározott elsőbbségek függvényében, amely intézkedéseket a közérdekre irányuló közigazgatás foganatosít majd.
A liberális területi- és helyi gazdaságfejlesztési elgondolás bevezetéséhez viszont Nagybányának és a helyi közigazgatásnak meg kell szabadulnia a közösség hitelességét és jövőjét terhelő korrupció jelképétől, ami csak az új liberális
csapatnak a 2016. június 5-i helyhatósági választásokon való támogatásával
lehetséges.
Ahhoz, hogy Nagybánya „Erőteljes
Várossá és Észak Fővárosává” válhasson, a megoldás Cristian Niculescu Ţăgârlaş liberális ügyvéd támogatása a
polgármesteri méltóság elnyerésében.

András kőműves munkák földszinten;
Névtelen 50 lej; Névtelen 300 lej; Czompa Zoltán 100 lej; Futó Rozália 100 lej;
Illés Margit 100 lej; ifj. Kolozsvári István 200 lej; Gordán Árpád 300 lej;
Halász Erzsébet 50 lej; Névtelen 50 lej;
Iskola perselye 2280 lej; Nagy László
100 lej; Névtelen 400 lej; dr. Makkai
Magoss Csaba 300 lej; Sztupár László
75 lej; Kozma János 1000 lej; Bernád
Elek 500 lej; Névtelen 200 lej; Csepei
Erzsébet 100 lej; Csapó Piroska 50 lej;
Ladányi Sándor 50 lej; Domokos Júliánna 100 lej; Pacsa Klára 100 lej; dr.
Birta Szabolcs 50 lej; az iskola perselyében 194 lej; Névtelen100 lej; Névtelen 200 lej; Dr. Kirchmajer Péter 300
lej; Kirchmájer Magda 150 lej; Névtelen100 lej; Névtelen 1000 lej; Ciucu
Sára 100 lej; Névtelen 200 lej; Kató
Endre 200 lej; Margondai János 50 lej;
Dr. Hidegcuti Erzsébet 200 lej; Ludmann Zelma 100 lej; Pop Judit 50 lej;
Vánk Sándor 100 lej; Újlaki Éva 60
lej; Varga Imre 100 lej; Nagybányai
Tájképfestő Egyesület 100 lej; Tunyogi Kálmán 100 lej; Krupiczer Andrea
100 lej; Somfelean Margit 600 lej;
Szakács István 60 lej; Szóráti László
100 lej; Tóth Erzsébet 50 lej; Bordás
Lajos 100 lej; ZUP DEMICOM SRL
500 lej BCR; UNIVER PRODUCT
SRL 1500 lej BCR; ELMED SRL 500
lej BCR; Pasca László Miklós 300 lej
BCR; Névtelen 20000 lej; Mátyus Zita 500 lej; Movik Magda 200 lej; Vári Ildikó 100 lej; Csepei Ernő 100 lej;
Barta Ferenc 100 lej; Szabó Józsefné
Hankovszki Ilona 100 lej; Hubert Ráchel 200 lej; Látis Mária 100 lej; Ze-

leznik Erika 50 lej; dr. Oláh Imola
500 lej; Véső Ágoston KM-i Egyesül.
600 lej; Csongvainé Varga Ágnes 200
lej; Lakatos Nella 720 lej; Bak László
200 lej; Varga Károly 100 lej; Névtelen 200 lej; Enyedi Gyula 50 lej; Cseh
Árpád 100 lej; Kuk Mihály 200 lej;
Moni Ágnes 400 lej; Nagy Katalin 50
lej; Váradi Enikő 200 lej; Mons Medius SRL 1000 lej; Halász Mihály 200
lej; Valdmann István 200 lej; Blága
Lajos 200 lej; Kovács Bertalan 80 lej;
Lakatos Tünde 200 euró; ART BUTIK
100 euró; Lakatos Géza 100 euró; Jótékonysági est bevétele16,539 lej; Gál
Zsolt 300 lej BCR; Virágh Gábor 300
lej BCR; Ifj. Szénási Zsombor Pál 200
lej BCR; CS ELECTROSISTEM 2200
lej BCR; Chiorean Tibor 100 lej; Névtelen 500 lej; Fülöp Zsuzsánna 100 lej;
STRENG ER POL SRL 2000 lej BCR;
SC BILARDI PRODUCT SRL 1200
lej; Lukács Imola 100 EUR BCR;
MARLIN SA 220 EUR BCR; Hőgye
Zoltán 100 lej; Balázs Róza 50 lej;
Czapp László 500 lej; Szabó István 50
lej; dr. Andrási Zsófia 200 lej; Szatmári István 100 lej; Sárközi Miklós
140 lej; Moldován Rozália 320 lej; dr.
Fodoreanu Anikó 100 lej; Baptista
Gyülekezet 1000 lej; dr. Hidegcuti Erzsébet 250 lej BCR; Névtelen 500 lej;
Makaricz Katalin 100 lej; Farkas Júliánna 150 lej; Névtelen 100 lej; Hodász Gábor 100 lej; Mészáros Erzsébet 50 lej; Baczai Károly 200 lej; Balogh György 100 lej; Bortnyik Béla 100
lej; Karsay Gábor ajtó a kazánházra;
Tönkö Zsolt ablakok kazánházra.
ÖSSZESEN EDDIG 57,772 lej
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Dsida est - Marosán Csaba
Tarka-barka strófák Dsida Jenő
verseiből, levelezéséből és egyéb írásaiból összeállított egyéni előadásban Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze remekül megeleveníti a költő alakját.
Az előadásra május 24-én, kedden 17.30 órakor kerül sor a Városi Színház Studió termében. Az előadásra meghívókat a nagybányai
RMDSZ székházban, Felsőbányai
utca, 1. szám alatt lehet igényelni,
hétfőtől péntekig 10.00 és 16.00 óra között.
Olyan emberekről mesél Dsida, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
ő költő lehessen. Elsőként az erdélyi
poéta egykori magyartanárának, Juhász Péternek az alakját idézi föl, aki meglehetősen kemény kézzel bánt
a fiatal rímfaragóval. Dsida Benedek
Elekhez írt levele is elhangzik az előadásban, melyben egy igazi apa-fiú kapcsolat mutatkozik meg. Az 1924. január 3-án írt levélben a fiatal alkotó szárnypróbálgatásairól, román nyelven
írt verséről vall. A költő publicistaként is jól ismert, a Pásztortűz szerkesztőségi irodájában „ismerkedett” meg Móra Ferenc arcképével, vallomása szerint valósággal bűvöletbe ejtette a nagy író. Szintén a Pásztortűz hasábjain
mesél arról, milyen is volt az első személyes találkozása, fiatal újságróként,
Kosztolányi Dezsővel.

Lépésről lépésre az
iskoláról (3.)
Mivel az elmúlt időszakban több írás is megjelent a Híd utcai iskolafelújítással kapcsolatban,
szükségét érezzük annak, hogy a kialakult helyzetet összefoglaljuk, értelmezzük, pontosítsuk.
- folytatás az előző lapszámból mester beszédében ismertette a ki2014. szeptember 15-én, a tanév- alakult helyzetet.
2014-2015: A néhány hónapos inyitón Ludescher István alpolgár-

Egy értékes
személy
Május 17-én volt 130 éve, hogy
egy híres magyar agrármérnökkel és mezőgazdasági szakíróval
gazdagodott a világ, és ezen belül Sülelmed városa.
Ez az értékes ember Bodor Kálmán
volt, aki 1886. május 17.-én született
Kolozsváron. Munkássága révén sok tanácshoz, segítséghez jutottak az akkori
egyszerű emberek. Kolozsváron, a Gazdasági Akadémián szerzett agrármérnöki szakosítást. Munkatársa volt a Magyar Nép című hetilapnak, főmunkatársa az Erdélyi Gazdának. Cikkei a növényvilág rejtelmeibe vezették be az egyszerű, tudatlan embereket. Három kötete jelent meg, melyekkel igen nagyban
hozzájárult a vidékiek életének a jobbá tételéhez. Megjelent munkái: A három
holdas gazdának is meg kell élnie (az ÁGISZ kiadása, Hasznos Könyvtár 1.
Brassó, 1935.); Gyógynövények gyűjtése és értékesítése (az EMGE kiadása,
Kolozsvár, 1940); Vadontermő gyógynövények (1957) .
A legutóbbi könyvében meg is említette azt, hogy „hazánk Európa leggazdagabb növénytermő országa”. Ezt a tényt befolyásolja az éghajlat, az elhelyezkedés stb.
Bodor Kálmán a gyógynövényekre vonatkozó tudnivalókat előadások útján
terjesztette.
1960-ban hunyt el Sülelmeden, sok értékes tudnivalót hagyva maga után.
Fóris Henrietta

Tamási, a só és
az aragonit
Az Iskola másként hét egyik legsikeresebb tevékenysége a koltói Petőfi Sándor Általános Iskolában az
április 20-22. között szervezett székelyföldi kirándulás volt. Három
nap, mint a mesében.
Sok szépet láttunk, hallottunk, tanultunk ezen az úton. Megcsodáltuk a Medve-tó szépségét, ellátogattunk a parajdi
sóbányába, ahol Európa egyik legnagyobb sótartaléka található. A székely
só évszázadok óta biztosít megélhetést
az itt élő embereknek, kölcsönöz ízt a
székelyföldi és az erdélyi ételeknek.
Korondon egy élményműhelyben
nemcsak gyönyörködtünk a szép, fényes
fazekastermékekben, hanem kipróbáltuk a korongozást, és saját kezűleg készítettünk agyagedénykéket. Megtudtuk,
hogy Korond a fazekasság mellett egy
értékes, szép kőzetről, az aragonitról is
híres. Európában itt található legközelebb a földfelszínhez ez a ritka kőzet.
A székelyek gyémántjának is nevezik.
Farkaslakán, Tamási Áron szülőhá-

zát, az író tiszteletére összeállított emlékgyűjteményt néztük meg. Itt az író unokaöccse (Tamási Áron legkisebb lánytestvérének a fia), Sipos Ferenc bátyánk
mesélt nekünk (folytatás a II. oldalon)

deiglenes megoldás hosszabb távúnak
bizonyult. De hamar kiderült, hogy a több
generáció együttélése miatt csak mi, felnőttekek aggodalmaskodtunk előre, a
diákok néha igazán megható jelenetekkel bizonyították, mennyire előzékenyek
a kicsikkel szemben. A Városi Tanács
és az egyház viszonya megromlott, az
egyház saját forrásaiból indította el a
munkálatokat, közadakozásra hívta fel
a lakosságot, de a költözés időpontja
egyre bizonytalanabbá vált.
Bár a Városi Tanács forrásából a líceum épületén több javítást is végeztünk
(festés, padlózás, wc-felújítás, udvar ren-

dezése), közelebb került a buszmegálló, egyre világosabbá vált, hogy a lelkünket tehetjük ki, a líceum épülete akkor sem lesz hosszú távra alkalmas hely
a kisiskolásoknak. Problémáinkat a Tanfelügyelőséggel és a Polgármesteri Hivatallal folyamatosan közöltük átiratban,
kérésben, költségvetés-tervben - megoldás ezekre nem érkezett.
2015 tavaszára világossá vált, hogy
a Waldorf csoport ideiglenes helyén
sem maradhat tovább. A következő
tanévtől a Tanfelügyelőseg eggyel csökkentette az óvodacsoportjaink számát.
- folytatás a II. oldalon -

Péter Károly jegyzete:

A legrosszabb hír
Földrengés, bombázás, repülőgépszerencsétlenség, terrortámadás… ömlenek a nyakunkba a rossz hírek, ha akarjuk, ha nem. Szinte már megszoktam
ezeket a mindennapos tudósításokat.
Mára már odáig jutottam, hogy egy más
témájú, de ritka hír mellbevágóbban érint, különösen akkor, ha ez is a roszszak kategóriájából való, mint például
az alábbi.
„Megvannak a jászapáti gólyagyilkosok. A két 15 éves fiú, akik brutális
módon megkínoztak és megöltek egy ártatlan gólyát, bevallották tettüket a
rendőrségnek.”
Valamikor a néphez nagyon közel állt a gólya, a ma már védett madár. Az
idők folyamán gólyameséket, valamint közkeletű hiedelmeket ihletett. Például
azt is, hogy ő hozza a kisbabát. Az emberek inkább ártottak egymásnak, de a
gólyát semmiképpen senki sem bántotta.
Szerintem, aki képes legsötétebb vágyainak engedelmeskedve bántani a gólyát, az nem csak a madarakra és állatokra veszélyes, hanem az emberekre is.
Akit boldoggá tesz egy állat borzalmas haláltusája, az előbb-utóbb az én, a te,
a mi kínszenvedésünkbe fogja lelni örömét. Egy híres tudós valami ilyesmit
mondott: „Az állatkínzás az emberölés kapudrogja”. Ez bizony elég súlyos megállapítás, és nem elhanyagolható, komolyan kell venni.
Itt az ideje, hogy kinyilvánítsuk felháborodásunkat és összefogásunkat, és
hogy kiszűrjük magunk közül a brutálisakat, kérve a bűnösök szigorú megbüntetését. Ez a minimum, amivel magunknak tartozunk – és persze a védtelen kis
áldozatoknak is.

Tamási, a só és az aragonit
- folytatás az I. oldalról -

szöntött: „Isten hozott Segesváron! Egy
jó szó nem árt a fogaknak!”
az író életútjáról, műveiről.
Kihagyhatatlan látnivaló minden SzéEgy másik irodalmi emlékhelyet is kelyföldre látogató turista számára a széútba ejtettünk. Petőfi nyomában elin- kelyderzsi erődtemplom, amely az Udultunk a koltói somfától, és utunk so- NESCO világörökség kincsének része.
rán eljutottunk egy másik híres fához, a Szent László legendájának három jeleszékelykeresztúri körtefához. „Petőfi vén netét ábrázoló falfreskója 1412-ből, a
körtefája./ Azt beszélik ő látta volt/ ver- legrégebbi rovásírásos emléket tartalset írni utoljára” (Kányádi Sándor). A- mazó agyagtégla pedig még az Árpádlatta is üldögélt tehát a költő, és íroga- korból való.
tott, sőt eltűnésének napján, harcba inAz épített örökség, templomok és
dulás előtt, a szájhagyomány szerint itt múzeumok után utolsó nap a természet
szavalta el az Egy gondolat bánt enge- csodái kápráztattak el bennünket: a Gyilmet c. versét.
kos-tó, melynél „szebbet, vonzóbbat nem
Segesvár Óratornya, fegyvertörténe- rejtenek havasok a keblökben” (Orbán
ti múzeuma, szűk sikátorai, a séta köz- Balázs), és a mészkőbe vájt fenséges
ben váratlanul előbukkanó kis terek, a- sziklatemplom, a Békás-szoros.
lacsony kapualjak, a régi falakból és köJó volt ez a három napos Iskola másvekből áradó középkori hangulat telje- ként. Élményekkel, ismeretekkel és tasen elvarázsolt bennünket. Hát még az, pasztalatokkal gazdagon tértünk haza.
milyen jól esett, amikor a színes ruhák- Köszönjük a szülőknek, akik a szálba öltözött dobos anyanyelvünkön kö- lást, az utazási és étkezési költségeket
állták, és köszönjük a
koltói önkormányzatnak,
aki a belépőjegyek árát
biztosította.
Ha teljesen nem is sikerült Székelyföldet megismerni, kicsit belekóstoltunk, és nagyon ízlett.
Szívesen térünk oda viszsza még máskor is. „Mint
a parajdi székely sót, úgy
szeretlek, édesapám!”
Balogh Csaba,
Székelykeresztúron
magyartanár

Lépésről lépésre az iskoláról (3.)
- folytatás az I. oldalról A 8-as napköziben működő csoportunk ekkor megszűnt, a gyermekek többségét a Waldorf-csoport fogadta be. A
Városi Tanács magyar képviselőivel együtt ekkor ismét helyet kerestünk a
Waldorf-csoport számára. A több hónapig elhúzódó megoldáskeresés alatt
több, mint 8 elképzelés bizonyult zsákutcának. Minden helyszínt közösen jártunk be, közösen kerestünk alkalmas helyet. Szóba került ismét a Híd utcai épület egy részének felújítása szeptemberig, de az épület akkor még mindig
nem volt olyan állapotban, hogy a munkálatokat őszig be lehetett volna fejezni. Ekkor ismét azt a döntést voltunk
kénytelenek hozni, hogy befogadjuk az
utcára került csoportot is a líceum épü-

letébe. Hatalmas munka kezdődött ekkor, az épület földszintjéről el kellett
mozdítani a líceum könyvtárát, hogy helyet szorítsunk az építkezésnek. A több,
mint 14 ezer kötetnyi könyvtár átrendezését pedagógusok, diákok, szülők és a
személyzet segítségével a könyvtáros
azóta is végzi. A csoport berendezéséhez szükséges felújítási munkálatokat
(festés, ajtócsere, padlózás, wc-felújítás, folyosó lezárása) a Városi Tanács, a
berendezést ismét a Schola-Parentis Egyesület finanszírozta. A munkálatokban
nagy szerepet vállaltak a pedagógusok.
Az idei tanévben két nagyon fontos civil hozzájárulás is segíti munkánkat: a
Magyar Vállalkozók Szövetsége 3 ösztöndíjjal, az Iskoláinkéert, Gyermekeinkért Egyesület a napközis programban
résztvevő kisiskolások ebédköltségeinek

Lelőtték a poént
Rövid, 57 esztendeje tartó tanári pályafutásom alatt egyedül K. néni, az ominózus pótvizsgás eset egyik szereplője nevezett „számtan úr”-nak. Nem véletlenül írtam így, igaz, nem adtam hozzá kellő magyarázatot (50 éves történet
- B.Ú.SZ., 2016. május 6.). Én pont ezt a számomra „megtisztelő” megszólítást akartam megörökíteni, mert számtantanár rengeteg van, de számtan úr tudomásom szerint csak egy. Hívő ember vagyok, tudom, hogy nincsenek véletlenek csak a szóhasználatban, de valami oka kell legyen annak, hogy pont Szilágyi Bélát nevezték el így. Máskülönben őseim között több híres számtantanár
is volt, például Sárkány Ferenc Kolozsvárott, vagy Mentovich Ferenc Marosvásárhelyen, akikre én felnézek, mert az erdélyi és összmagyarságért is sokat
tettek, akár mint pedagógusok, de úgy is, mint családalapítók, s bár magamat nem
érzem rendkívüli tehetségnek, valamit Tőlük is örököltem. Földi utam vége felé
mindössze azzal büszkélkedem, hogy nem hagyott cserben becsületem.
Most már tudom, hogy édesapám, Szilágyi Károly, a kolozsvári teológiai
tabló 1923/30-as végzősei között miért került az első helyre: igaz magyar becsületéért (mert ilyen is van), s amelyet a világ minden tájára (Amerikától
Ausztráliáig) magukkal vitték egykori tanítványaim. (Az itteniekről nem is beszélve.) (Szilágyi Béla)
Szerk. megj.: az önkényesen megejtett és feleslegesnek bizonyult
„javításért” az Olvasók és „számtan úr” szíves elnézését kérjük.

Farkaslakán

Válasz egy régebben írt cikkemre...
Talán már húsz év is eltelt azóta,
hogy az Új Szóban és az Erdélyi Naplóban föltettem egy kérdést a következő címmel: Nekünk nincsenek tehetséges gyermekeink? Ugyanis akkoriban
hiányoltam az Anyaország tévéműsorkínálatából az olyan adásokat, amelyek
a jó képességű, különös adottságú magyar
gyerekeket mutatná be. Hivatkoztam arra, hogy amíg a román televízió büszkén
mutatja be, szerepelteti (joggal) a nemzet tehetséges gyermekeit - énekben, táncban, hangszeres játékkal -, addig a magyar
tévéműsorokból ezek mind hiányoznak.
Pedig állítottam, hogy nekünk is vannak
jó képességű, nemzetünk magasszintű
kultúráját igazoló és tolmácsolni tudó
fiataljaink.
Nos, végül erre a kérdésre az utóbbi
időben - sokunk szórakoztatására és örömére - megkaptuk a választ. Ténnyé
és valósággá vált, milyen sok kiváló tehetségű gyermek van szerte a Kárpát-

medence magyarjai között. Már láthatjuk a Fölszállott a páva műsorában, legutóbb péntek és szombat estéken a Virtuózok, illetve Kismenők cím alatt sugárzott adásokban szereplő ügyes gyerekeket. Szinte hihetetlen tudással bűvölik
el a nézőket, de még a zsűri tagjait is.
Nyolcévesektől kezdődően lányokat, fiúkat láthatunk szerepelni, akik magas
szinten játszanak különböző hangszereken, énekszámokban, akrobatikus mutatványokkal, amelyek láttán örömkönynyek nedvesítik be a hozzátartozók, s
mitagadás, minden magyarul érző nézőjének is a szemét. Nem hiába mondta legutóbb a zsűri egyik tagja: „nekem
két felnőtt fiam van, és örülnék, ha egyik is ilyen tehetséggel bírna”.
Aki pedig még nem látta az elmúlt
hetekben sugárzott két tévéadást, annak érdemes pénteken és szombaton a
döntőket megnéznie.
Varga Imre

megtérítésével támogat bennünket.
Mindezek ellenére tudatában vagyunk
annak, hogy a körülmények nem tökéletesek, az ideiglenes állapot napi szinten jelent nehézséget mindannyiunknak,
s van az a távolság, amit nem győz le a
pedagógusok nagy lelke, van az a körülmény, amit nem fed el az áldozatos
munkánk.
2016 elején ismét tárgyalások kezdődtek a három fél (a Városi Tanács,
a gyülekezet és a líceum) között, ennek eredményeként tisztázódtak az épület tulajdonjogával kapcsolatos félreértések, felújítottuk eredeti szerződésünket az eredeti elképzelés szerint, kis
módosításokkal. Felismerve a tarthatatlan helyzetet, a Városi Tanács ismét forrásokat ígér az épület felújítási munkálataira. Köszönjük ebben a lobbyt magyar politikusainknak (a kampány hevében többféle ígéret is elhangzott sokaktól).
2016 április: A Tanfelügyelőségre
gyakorolt nyomás eredményeképp végre állami pénzből alkalmazott dadus
várja az ovisainkat a Waldorf-csoportban. Míg a felújításra ígért helyi
tanácsi pénzek megérkeznek, a gyülekezet képviselői ismét adakozásra hívták fel a lakosságot, ennek érdekében
rendeztek jótékonysági bált. Mi is köszönjük mindazoknak, akik a gyülekezetet támogatják abban, hogy saját épületét felújíthassa, hogy abban mielőbb
iskola működhessen.
A MIELŐBB a kulcsszó. Az egyház ebben a szerződésben nagylelkű felajánló. A líceum (a gyermekek) a megajándékozott. Ajándékot követelni, sürgetni nem illik. De tudjuk azt is, minden nap, amíg ez az ideiglenes állapot
elhúzódik, rontja a magyar iskola fennmaradásának esélyeit. Ezért nagy az ajándékozó felelőssége: kétszer ad, aki
gyorsan ad. Ezért kell segítenünk az egyház felújítási munkálatait, ezért kell az
egyháznak elfogadnia a Városi Tanács
támogatását, ezért kell sürgetnünk a mun-

kálatokat, és ezért nagyon értékes a közös ügy számára mindaz, amit az egyház ebben eddig önerőből tett.
A Németh László Elméleti Líceum
tanári kara szintén adományokat juttat
el a Schola-Parentis Egyesületnek abból a célból, hogy az épület átadása után folytatódhassanak a felújítási, berendezési munkálatok. Kérjük azokat, akik
megtehetik, csatlakozzanak adománygyűjtésünkhöz. Akciónkat segíti az is,
hogy nemcsak saját adónk 2%-át ajánljuk fel a Schola-Parentis Egyesületnek,
hanem a szülőket, ismerősöket is erre
biztatjuk. A Schola-Parentis Egyesület eddig 66.422,75 lejt költött a majdani épület berendezésére, az ideiglenes állapot biztosítására.
Váradi Izabella

Pont
Tudom mit jelent a pont a mondat végén, tudom mit jelent a kettőspont, de mit jelent az a pont az indiaiak homlokán, nem tudtam soha,
de nagyon érdekelt. Találgattam én
mindenfélét, amíg aztán hallgattam
egy magyar sámán előadását, aki járt
Indiában és egyenesen a forrásból
informálódott a dolog felől.
Reggelenként kiáll egy hindu pap
egy vödör festékkel a templom elé,
és mindenkinek, aki akarja, ujjával
pontot rajzol a homlokára, ez azt jelenti, hogy ő egy isteni lény, pont olyan mint az, aki szembe jön vele. A
homlok mögött lakozó Istent kell tudomásul venni, nem a halandó formát, ami porrá lesz. A pont színe meg
attól függ, hogy milyen színű festéket szerzett a pap.
Ennyi volt a nagy titok, ami éveken át fejtörést okozott, azért írtam
le, talán mást is érdekel.
Zinner Oláh Ágnes

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 közösség és a Teleki Magyar 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 Magyar Ház Kuratóriuma

SELFISH MURPHY koncert

Válogatás az idei
TELEKI NAPOK
programjaiból
MA DÉLUTÁN - Május 20., péntek 18 óra, Teleki Magyar Ház

Bitay Katalin grafikus- és textilművész kiállítása
A tárlatot bemutatja Botis Enikő művészettörténész, zongorán közreműködik Mares Hanna! A nagybányai festőiskola alapításának 120 éves évfordulója előtt is tisztelegő rendezvényünk alkalmával a Teleki Ház birtokában
lévő, a Stoll családhoz kapcsolódó emléktárgyainkat is közzétesszük, és sorsolás keretében újabb festmények találnak gazdára azok közül, amelyeket a
Ház felújításának javára ajánlottak fel képzőművész barátaink!
MA ESTE - Május 20., péntek 20 óra, Teleki Magyar Ház

Selfish Murphy ír kocsmazene koncert
Ír kocsmazene, vagy pub and roll – a műfaj egyre divatosabb, s már létezik
erdélyi képviselője is: a Selfish Murphy. A sepsiszentgyörgyi zenekar nem
először jön Nagybányára, több alkalommal koncerteztek már a Route 66-ben,
azonban most először a magyar közönség kedvéért látogatnak hozzánk!
HOLNAP - Május 21., szombat 10 óra, Teleki Magyar Ház

Előadások a Teleki családról

lR KOCSMAZENE, vagy pub and roll – a műfaj egyre divatosabb, s már
létezik erdélyi képviselője is: a SELFISH MURPHY. A sepsiszentgyörgyi
zenekar nem először jön Nagybányára, hiszen több alkalommal koncerteztek
már a Route 66-ben, azonban MOST ELŐSZÖR elsősorban a magyar közönség kedvéért látogatnak hozzánk!
SELFISH MURPHY: MÁJUS 20-án, A TELEKI NAPOKON !

Berberovics István hadnagy, honvéd tüzér hagyományőrző, Kiskun Huszár
és Honvéd Hagyományőrző Egyesület (Kecskemét):
– A szabadságharc lőfegyverei
Gajda Péter, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár:
– De Gérando Ágoston erdélyi utazásai 1840-42-ben
Teleki András PhD-hallgató, Budapest:
– A Teleki Sándor-kutatás kérdései és célkitűzései
Kóbori Dorottya, tájépítész és kertművész hallgató, Szent István Egyetem,
Budapest
– A koltói Teleki-kastélykert történeti kutatása
HOLNAP - Május 21., szombat 16.30 óra, Teleki Magyar Ház

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 két
férfi csapat méri össze főzőtudományát!
Közben: 16.30 órától - Vesztergám Miklós tárogató-koncertje, 18.00 órától - Halhatatlan élet – vidám népi színjáték, KulcsárSzékely Attila előadása (Székelyudvarhely).

Vendégünk
a Saitos Kürtőskalács!

Teleki Magyar Ház, gr. Teleki Sándor cserkészcsapat

NYÁRI PROGRAMKÍNÁLAT 2016-RA
JÚLIUSBAN
1. egész hónap folyamán - JÁTSZÓHÁZ
2. július 4-10. - KÉZMÍVES TÁBOR
3. július 18-24. - SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
– Moldován Blanka és Frumen Gergő vezetésével –

AUGUSZTUSBAN
1. augusztus 1-14. időszakban - CSERKÉSZTÁBOR
2. augusztus 22-28. - NÉPTÁNC TÁBOR
– Kása Zsolt és Kása Melinda vezetésével –
3. augusztus 29 - szeptember 4. - BÁBOS TÁBOR
– Bertóti Johanna és Gál Orsolya vezetésével –

Vesztergám Miklós tárogatóművész koncertje
Kalocsáról érkező vendégünk a tárogató művésze. A hangszer fájdalmas, szívet melengető hangja semmivel sem téveszthető össze. A Rákóczi szabadságharc egyik jelképévé vált. Vesztergám Miklós első CD-je 2006 nyarán készült
el, zenei anyagát a tárogató történelmére építve állította össze. 2008-ban erdélyi dalokból összeállított CD-t adott ki. 2010. december elején jelent meg harmadik lemeze, Halkan felsír a tárogató... a hősökért címmel.
HOLNAP - Május 21., szombat 18 óra, Teleki Magyar Ház

„Halhatatlan élet” népi vígjáték
Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Társulat színésze Nyírő József regényének feldolgozásával látogat ismét Nagybányára,
elsősorban azokra gondolva akik februári előadásáról lemaradtak.
Hogyan veszi rá egy apa furfanggal a korosodó, vénlegény fiát a nősülésre? Milyen volt azokban az időkben, amikor még guzsalyosba kellett járni, amikor akár egy hold földön múlhatott egy házasság, amikor az apa kérte meg
a lány kezét, és az egész falu kivette a részét a mátkaságból, a vőlegénységből, az esküvőből és a lakodalomból...?
HOLNAP - Május 21., szombat 15-20.00 óra között, Teleki Magyar Ház

Könyvvásár: Erdélyi Virtuális Antikvárium és Könyvesbolt
HOLNAP - Május 21., szombat 20 óra, Teleki Magyar Ház

Bor- és sajtkóstoló
A május 21-i, szombati családos kerti délután és gulyásfőző verseny, valamint Vesztergám Miklós tárogató-koncertje, és Kulcsár-Székely Attila egyszemélyes vidám népi színjátéka után!
Meghívottaink Borbély Zsolt Attila (Arad), valamint Barkaszi Levente és
Molnár Csilla (Som, Kárpátalja).
Beugró 60 lej személyenként, helyek korlátozott számban!
TELEKI NAPOK 2016
... amit nem szabad kihagyni ...

hogy a kétnyelvűek és az egynyelvűek
egyforma valószínűséggel találják el,
hogy melyik körben van több pötty,
viszont az egynyelvűek jobban meg
tudták különböztetni azt, amikor igazuk volt. Egyszerűbben, a kétnyelvűek
kevésbé voltak képesek értékelni a teljesítményüket, mint az egynyelvűek.
pedig szembe ment a kutatók a felNem csak előnyei vannak Ez
tevésével. A kétnyelvűség egyébként
meglehetősen gyakori a világban,
a kétnyelvűségnek
becslések szerint a Föld lakosságának
Megvannak annak az előnyei, ha több mint fele kétnyelvű, és csak nő az
több nyelven beszélünk, amit nyilván arányuk. (iflscience.com)
nem kell senkinek sem bőven kifejteni,
de egy új kutatás szerint hátránya is
Megvan az Eurovízió
van annak, ha több, mint egy nyelvet
idei győztese!
beszélünk. A többnyelvűség témájával
kapcsolatos eddigi kutatások rendszeUkrajna nyerte a Stockholmban
rint arról szóltak, hogy az miként “ed- rendezett 61. Eurovíziós Dalfesztivált.
zi” az agyat, így például a legalább két A győztes a Jamala nevű énekesnő lett,
nyelvet beszélő emberek gyorsabbak aki a nézőktől is a második legtöbb
és pontosabbak a különböző kognitív
feladatok elvégzésekor, illetve késlelteti a demencia tüneteinek a megjelenését. Egy új kutatás szerint a kétnyelvű és az egynyelvű elme a saját teljesítményének az értékelése szempontjából eltér egymástól, ezt nevezik metakogníciónak. Ez a hosszútávú döntéseinkben fontos képesség, például amikor egy vállalkozó értékeli a cége teljesítményét, figyelembe kell vegyen szavazatot kapta. Jamala dala a krími
különböző tényezőket annak érdeké- tatárok 1944-es sztálini kitelepítéséről
ben, hogy a cég jól működjön. Megha- szól. A most 32 éves Jamala családját
tározó lehet, hogy mennyire bízik meg is deportálták, az énekesnő Kirgizisza gondolataiban. A pszichológusok a tánban született, a dalt felmenői viszkorábbi kutatásokból kiindulva azzal szaemlékezései ihlették. A Magyaroraz előfeltevéssel vágtak neki a kutatás- szágot képviselő Freddie a 19. helyen
nak, hogy a kétnyelvűség előnyt jelent végzett. Az Eurovíziós Dalfesztivált,
a metakogníciós feldolgozásban. A tesz- amely az Európai Műsorszolgáltatók
telés során a kétnyelvű és egynyelvű Szövetsége (EBU) által szervezett verszemélyek egy képernyőn kellett fi- seny, évről évre mintegy 200 millió
gyeljenek két kört, és meg kellett álla- ember nézi. Idén 42 ország képviselői
pítsák, hogy melyik tartalmaz több vettek részt Stockholmban; a verseny
pöttyöt. Előfordult, amikor egyszerű szabályai szerint mindig az előző évi
volt dönteni, mert nyilvánvaló volt a győztes ország a rendező, tavaly
megoldás, viszont máskor nagyon meg- Bécsben Mans Zelmerlöw svéd énekes
nehezítették az alanyok dolgát, például nyert Heroes című dalával. Mint már
amikor az egyikben 49 pötty, míg a megírtuk, Románia idén nem indulhamásikban 50 pötty volt. Utána viszont tott, mert a román közszolgálati televíarra kérték őket, hogy határozzák meg, ziót (TVR) törölte tagjai közül az Eumennyire voltak magabiztosak a dön- rópai Műsorsugárzók Uniója (EBU).
tésükben, kevésbé vagy inkább, mint a A “szakítás” oka az, hogy a TVR 2007
normális. A kísérletből az derült ki, óta adósságokat halmozott fel, össze-

A nő és a férfi
VÍZSZINTES: 1. Akcióban vannak! 3. “A nő szemében az a férfi ...”
(Jean Paul). 14. Kötőszó. 15. Homérosz eposza. 16. Balaton-parti helység.
17. Perec jelzője lehet. 19. Modern
monitortípus (röv.). 20. Bent ráad! 22.
Sportszermárka. 23. Idős emberre jellemző. 25. Milánói focicsapat. 27. Félfont! 28. Beszél a bárány. 29. Vályú.
30. Svéd, ománi és spanyol gkj. 31.
Bevarr! 32. Ritka női név. 33. Félkész!
34. A kapu fele! 36. Karó. 38. Békaparadicsom. 39. Váci Mihály verse.
41. Szabaddá tevés, eresztés. 44. Magánszám. 46. Jim Morrison együttese.
47. Beszab! 49. Telefon (röv.). 50. A
tyúk feje! 51. Éjfélig! 52. Szaturál. 54.
Igevégződés! 56. Gaboni, kambodzsai
és belga gkj. 58. Fejfedő. 59. A felületére húz. 61. Termőrész! 62. A helyére
tesz. 63. Acéljáról híres, spanyol vá-

ros. 64. Művet feldolgoz. 66. Némán
tudó! 67. Lengyel író (Stanislaw). 68.
Órahang. 69. Reszket. 71. Műt. 74.
Knock out (röv.).
FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat
befejező része. 2. Meztelen (nép.). 4.
A szabadba. 5. Jár neki. 6. Magasztalás
(rég.). 7. A triász tagjai! 8. Minden cső
része! 9. Sajnálkozás, részvét. 10. Kissé ravasz! 11. Testvérpár jelzője lehet.
12. Spanyol, osztrák és luxemburgi
gkj. 13. Dél-amerikai síkság. 18. Tévéjáték-márka. 21. ... Troll; Heinrich
Heine költeménye. 24. A margarétához hasonló virág. 25. Állatot ellát. 26.
Páros depó! 29. Igeképző. 30. Beszél.
32. Ógörög viszályistennő. 33. Katonáskodik. 35. FIAT-típus. 37. Ománi,
német és svéd gkj. 39. Szamár (fr.). 40.
... atyafiak (Mikszáth). 42. Ruhatartozék. 43. Érzelgős udvarló. 45. “... essem el én” (Petőfi). 48. Forma. 52.
Kézben fog. 53. Esetlen síp! 55. A mókus rokona. 57. Szálas anyagból összefogott nyaláb. 58. Keletlen! 59. Balkáni nép. 60. Ott kinn (nép.). 62. Kidolgozott kéz jelzője. 63. Becézett Teréz.
65. A szavak dzsókere. 67. Vadászrejtek. 70. Némán igéz! 72. Personal
Computer (röv.). 73. Lapok a talonból!
Szerkesztette: Csatlós János

sen 16 millió svájci frankot, amelyet részt rajta. Az egész évet áttekintő jetöbbszöri felszólítás és határidő-kito- lentésben ezen kívül például olyan eselás után sem fizettek ki.
ményeket elevenítenek fel, mint az ortodox egyházhoz köthető Koalíció a
Egyre rosszabb melegnek családért aláírásgyűjtése, amihez az erdélyi református egyház is csatalakolenni Romániában
zott. Megemlítik a Steaua labdarúgóEgyre nehezebb Romániában az csapat tulajdonosának, Gigi Becalinak
LMBT-csoporthoz tartozó személyek- a nyilatkozatát, ami szerint soha nem
nek - derül ki az ILGA (Nemzetközi fog meleg játékost leigazolni a csapatLMBTI Jogvédelmi Szervezet) min- ba. Megemlítik Remus Cernea javasladen évben kiadott Szivárvány Indexé- tát, ami szerint a bejegyzett élettartási
ből. Ebben 49 európai országban elem- kapcsolat nemsemleges kellene legyen,
zik a melegek helyzetét. Az index sze- és amit a parlament esélyegyenlőségi
rint a 0 százalék teljes ellehetetlenítést bizottsága még támogatott is. A szenájelent, míg a 100 százalék a teljes tus végül elvetette a jelentést. Megemegyenlőséget. Romániában a 2015-re lítik az Országos Diszkriminációellevonatkozó jelentés szerint 23 százalé- nes Tanács jelentését, ami szerint a
kon van a teljes egyenlőség, amivel a LMB-csoporthoz tartozó személyek a
vizsgált országok között a 34. helyet negyedik legdiszkrimináltabbak az orfoglalja el. Előttünk közvetlenül Bul- szágban, nagyjából hasonló arányban
gária van 24 százalékkal, míg utánunk különböztetik meg hátrányosan, mint a
Olaszország 19 százalékkal. Az vi- romákat. Csak a HIV-fertőzőtekkel/
szont már szinte biztos, hogy a 2016-os AIDS-betegekkel, a szerhasználókkal
jelentésben Olaszország majd meg- és a fogyatékkal élőkkel szemben naelőz, hiszen pont a napokban legalizál- gyobb a diszkrimináció mértéke. Az
ták az azonos neműek házasságát. A Eurobarométer adataira hivatkozva a
legjobb helyzetben a máltai melegek jelentés azt állítja, hogy a romániaiak
vannak, 88 százalékkal kerültek az el- 52 százaléka gondolja úgy, hogy a meső helyre, míg a legrosszabban az azer- legek elleni előítéletek széles körben
bajdzsániak 5 százalékkal. A tavalyi elterjedtek volnának. Ebből a szempontjelentéshez képest Romániában 5 szá- ból valamivel az európai átlag alatt vazalékkal romlott a helyzet, és 6 helyet gyunk. Viszont jelentősen elmaradunk
rontott a rangsorban. Magyarországon az európai átlagtól a tekintetben, hogy
2015-ben 51 százalékon volt a teljes a lakosság milyen arányban gondolja
egyenlőség. A jelentés elkészítésekor azt, hogy az LMBT-embereknek ugyan
többek között olyan területeket vettek olyan jogokkal kellene rendelkezniük,
figyelembe, mint a gyűlöletbeszédek, a mint a heteroszexuális embereknek. A
családok, a diszkrimináció, a gyüleke- romániaiak 36 százaléka ért egyet telzés és kifejezés szabadsága. Románia a jesen azzal, hogy ugyanolyan jogok ilgyülekezés és kifejezés szabadsága letik meg a heteroszexuális és homoszempontjából teljesít a legjobban, a szexuális embereket. És csak a megjelentés készítői szerint ebben teljes az kérdezettek valamivel több mint egyegyenlőség a melegek, biszexuálisok harmadát (37 százalékát) nem zavarná,
és leszbikusok, illetve a heteroszexuá- ha a munkatársa meleg lenne. Az EUlisok között. A részletes jelentésben a átlag 72 százalék. A megkérdezettek
tavaly májusi bukaresti melegfelvonu- 35 százalékát nem zavarná, ha a munlást említik, mint ami rendzavarás nél- katársa transznemű lenne, az európai
kül lezajlott, és rekordszámban vettek átlag 67 százalék.
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HUMOR-ZSÁK

Móricka lestoppol egy ko- Rendőr bácsi, tessék gyorsan jönni! A papa meg a zöld- csit az iskolába menet:
- Bácsi kérem, vigyen el az
séges már félórája verekszik!
- Félórája? És miért csak iskoláig!
- Kisfiam, de én nem arra
most szólsz?
- Azért, mert eddig a papa megyek.
- Annál jobb.
volt fölényben!
***
***
A pálinkától igen
jól tudok aludni...,
csak nem mindig
jutok el az ágyig...

Két barátnő beszélget:
- Igaz, hogy válni készülsz,
Edit?
- Igaz.
- Ha így van, ajánlhatok neked egy kitűnő ügyvédet.
- Köszönöm, de felesleges.
Már találtam egy jól kereső,
szimpatikus orvost.
***

Esküvő után:
- Tudod, drágám, én olyan
helyre szeretnék menni, ahol
még sosem voltam.
- Akkor irány a konyha!
***
- Tegnap megszólított egy
hordó cefre. Azt mondta: rövid leszek.
***

Ha nem azt mondod a Parlamentben, amit a lelkedre kötöttem,
Jenő, akkor haza se gyere!

Egy kislány bemutatkozáskor mindig azt mondta:
- Én a Kovács Józsi lánya
vagyok.
Egyszer anyukája félrehívta, és kioktatta, hogy legközelebb úgy kell bemutatkoznia,
hogy Kovács Klárika.
Egyik vasárnap, a mise után a templom előtt megszólította a kislányt a pap:
- Gyermekem, te nem a Kovács Józsi kislánya vagy?
A kislány ránézett a távolabb álldogáló anyjára, majd így
felelt:
- Én is azt hittem, de anyukám azt mondta, hogy nem.
***
Az angol, a francia és a magyar arról beszélget, hogy kinek a nyelvében bonyolultabb
kiejteni a szavakat. Kezdi az
angol:
- Nálunk baromi nehéz a kiejtés, például az asztalt úgy kell
írni, hogy „table” és úgy ejtik,
hogy „téböl”.
- Az semmi - mondja a francia -, nálunk úgy kell írni, hogy
„bonjour” és úgy ejtik, hogy
„bonzsúr”.
- Ugyan - mondja a magyar
-, az igazán nehéz kiejtés nálunk van. Úgy írják, hogy „mit
tetszik mondani?” és úgy ejtik,
hogy „He?”.
***
Kapcsolat eleje:
- Én is téged!
Kapcsolat vége:
- Te is az enyémet!
***
A sikeres vadászt, Afrikafelfedezőt kérdezi a riporter:
- A vadászatai során biztosan sokszor került életveszélybe. Elmondaná nekünk, mikor
volt életében a legnagyobb veszélyben?
A vadász elgondolkodik, s
azt mondja:
- A legnagyobb életveszélyben akkor voltam, amikor apám
22 évesen elhatározta, hogy egész életében agglegény marad.
***
Móricka a villamoson ül, amikor felszáll egy idős néni, de
nem kap helyet.
- Néni, fáj a lába? - kérdezi
Móricka.
- Igen.
- És a néni fiatal korában átadta a helyét az idősebbeknek?
- Igen, kisfiam.
- Na látja, ezért fáj.
***
Az ügyvéd délben hazajön,
dühösen lecsapja a kalapját, és
így szól a feleségéhez:
- Micsoda pech! Megnyertem a pert első fokon, megnyertem második fokon, és most
harmadik fokon az ellenfelem
nyerte meg.
- Ne légy olyan kapzsi - szól
rá az asszony -, másnak is szabad egyszer nyerni.
***
A szőke nő odamegy a buszvezetőhöz, és megkérdezi:
- Ez a busz megy Ausztráliába?
- Nem, hölgyem.
- Léci-léci-léci!
***

- Hogyan került Yoda a Star
Wars-ba?
- ???
- Kirúgták a bábszínháztól.
***
Az agresszív kismalac beleesik egy lyukba. Meglátja a
nyuszi.
- Várjál, hozok segítséget mondja a nyuszi.
- Nem várok!
***

- Jó napot! Rendőrség?! 48
ember követ engem!
- Hol vagy, fiam?
- Az Instagrammon.
***
- Aki azt mondja, hogy a házasságban a felek 50-50 százalékban szólnak bele a dolgok
alakulásába, két dologgal nincs
tisztában: 1. a nőkkel, 2. a törtszámokkal.
***

Két székely horgászik. Egyszer csak az egyik fog egy szép
pontyot. Szó nélkül elteszi a
haltartóba, újra bedob, leül a bot
mögé, aztán végre megszólal:
- Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik székely:
- Na ne, mikor fogta az elsőt?
- Úgy öt éve…
***
A rendőr díszvacsora után
feleségének tart élménybeszámolót.
- Képzeld el, a desszert után fát ettünk.
- Fát?
- Igen, igen, én magam is
megettem vagy két tucatnyit.
- Igen? És a többiek mennyit
ettek?
- Nem tudom, mert mind
eltakarta a száját.
***

- Mi az első lecke, amit megtanítanak a felnőtteknek a számítástechnika tanfolyamon?
- ???
- Ha valamit nem tudsz, kérdezd meg a gyerekedet.
***
- Honnan tudod, hogy valaki félig katolikus, félig pedig
zsidó?
- ???
- Amikor gyónni megy, ügyvédet is visz magával.
***
Angol hajótöröttek unatkoznak egy lakatlan szigeten.
- Golfozzunk! - mondja az
egyik. - Nem kell hozzá más,
csak egy ütő, egy labda és egy
lyuk. Nekem van egy ütom.
- Nekem van egy labdám így a másik.
Mire a harmadik:
- Én inkább nem játszom.
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Ezért ébredsz holtfáradtan reggelenként
Megvolt a szükséges nyolc óra, amit alvással töltöttél, reggel mégis olyan fáradt vagy, mint aki egy percre sem hunyta le a szemét. 6 oka is lehet annak, miért
kelsz fel összetörten és erőtlenül – mutatjuk, melyek ezek!
1. Rossz pozícióban alszol
Amikor felkelsz, olyan a hátad, mint amin egy csorda száguldott át? Ennek
valószínűleg a rossz alvási pozíció az oka. Ha például egész éjszaka az egyik
oldaladon fekszel, túl erős nyomás nehezedik a csípődre, a fájdalom pedig
kisugárzik az egész testedre, többek között a hátad alsó részére. Alvás előtt
célszerű egy párnát venned a két lábad közé, hogy csökkentsd a terhet –
garantáljuk, hogy kipihentebben fogsz ébredni.
2. Nem megfelelő a párnád
A hatalmas, lufiszerű párna lehet, hogy mutatós, de biztos, hogy iszonyatos
fájdalmat tud okozni – neki köszönd, ha reggel úgy ébredsz, mint aki egy percet
sem aludt. Ha úgy pihensz, hogy a fejed természetellenesen magasan van, a
gerinced egész éjszaka egy megerőltető, feszes, kitekert pózban van – kb. ahhoz
tudnánk ezt hasonlítani, mintha 8 órán keresztül úgy sétálnál, hogy a földet
nézed. Válassz olyan párnát, ami puha, nem túl magas, ugyanakkor van tartása így jobban fogsz aludni.
3. Csikorgatod a fogad éjszaka
Ha hasogató fejfájással ébredsz, az az orvosok szerint egyet jelenthet: az
éjszaka nagy részében a fogadat csikorgattad. A fogcsikorgatás vagy bruxizmus
a leggyakrabban stressz, lelki megterhelés és belső feszültség hatására alakul ki
a leggyakrabban. Szakemberek azt mondják, az arcmasszázs segíthet az
állapoton, de az is jótékonyan hat, ha lefekvés előtt valamilyen meleg ruhával
bekötöd az állkapcsodat, és csak reggel veszed le. Javasoljuk, hogy menj el
fogorvoshoz is, akitől fogvédőt kérhetsz, mert a bruxizmust igen gyakran a
fogak bánják – jobb félni, mint megijedni.
4. Másnapos vagy
Tény, hogy az alkoholnak van egyfajta nyugtató hatása – egy egész esti ivászat után ezért alszol el olyan hamar, amikor hazaérsz. A felkelés azonban már
nem lesz ilyen meseszerű: az alkohol ugyanis tönkreteszi a normális alvási ciklusod. Egy 2015-ös tanulmányban azoknál az embereknél, akik lefekvés előtt
vodkanarancsot ittak, sokkal nagyobb agyi aktivitást mértek alvás közben. Tévedés ne essék: nem kell lemondanod az esti iszogatásokról, csak időzítsd úgy,
hogy több órával lefekvés előtt legyenek. Különben számolnod kell azzal, hogy
„összeverve” ébredsz.
5. Még felfedezetlen alvási apnoéd van
Az alvási apnoe lényege, hogy szundítás közben a légzés kimarad, majd újra
elindul. Innen kapta a nevét is, az apnoe görögül ugyanis azt jelenti: légvétel nélkül. Két fajtája van, az egyiket a torok izmainak ellazulása okozza, a másikat pedig az, hogy az agy nem küld megfelelő jeleket a légzésszabályozó izmokhoz.
Az egyik tünete a közvetlenül ébredésnél jelentkező fáradtság. A nőknek 20 és
44 éves koruk között 25% az esélyük arra, hogy alvási apnoéjuk legyen, 45 és 54
év között 56%, 55 és 70 év között pedig 75%.
Perimenopauza során elég gyakori, és ez elősegíti a félrediagnosztizálását is,
mert a betegek azt hiszik, az éjszakai felébredések a hőhullámoknak köszönhe-

tőek. A webbeteg szerint megoldás lehet egy olyan készülék, a CPAP alkalmazása, ami alvás alatt az orra helyezett maszkon keresztül folyamatosan levegőt
juttat be a légutakba. Egy másik lehetőség a szájba helyezhető eszköz, ami nyitva tartja a garatot.
6. Mobiltelefonozol lefekvés előtt
Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, mennyire káros, ha alvás előtt még
a telefonodat nyomkodod. A készülék használata ugyanis dekoncentráltsághoz,
illetve alvászavarhoz vezet. Azoknál, akik elalvás előtt, az esti órákban (is) olvasgatják a hírfolyamot, háromszor nagyobb eséllyel alakul ki alvászavar, mint
azoknál, akik ugyan szintén élnek a közösségi oldalak előnyeivel, de tudnak
mértéket tartani. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy ha valaki folyamatosan ellenőrzi a különböző profiljait, és mondjuk még este, elalvás előtt is
megnézi az új értesítéseket, az később alszik el, ezáltal fáradtabban is fog ébredni. (femcafe)

Útra kelt az EKE-bakancs
Kiadványsorozat első két része látott napvilágot az EKE 125. születésnapjára. A kötetek üzenete egyértelmű: keljünk útra! Nézzünk szét Erdélyben, vegyük számba értékeinket, és mutassuk meg ezeket másoknak is! Legyünk büszkék
javainkra!
Hátizsákos útitárs. Egy-egy vidékről egy-egy
spirálozott kis füzetecske, benne néhány túraleírással, történelmi ismertetővel kalauz gyanánt
kisebb-nagyobb társaságoknak. Ez az Erdélyi Kárpát-Egyesület ajándéka, és számos hasonlót is
tervez megjelentetni a turistaság, honismeret és
környezetvédelem fontosságát hirdető szervezet.

rockói-hegység az Erdélyi-szigethegység keleti peremének hegycsoportja, mely hozzávetőlegesen 75
kilométer hosszan húzódik a Túri-hasadék, Torda
és az Aranyos folyó völgyétől az Ompoly völgyéig.
Külön hegységként talán egy évszázada kezdték
emlegetni. Addig az Erdélyi-érchegység részének
tartották. A Torockói-hegység nem a nagy magasságokkal, hanem a táj változatosságával kecsegteti
a túrázókat” – áll az előszóban, és nem is kívánunk
túl sokat elárulni a tartalomról, hisz a teremtett világot járva kell megismerni. Vegye kezébe a kis kiadványt, induljon útnak. Ismerje meg a Szolcsvaibúvópatakot, a Dilbina-barlangot, idézze fel Tyeja
falu egykori életét, a Remetei-sziklaszorost, vagy
Barangolások a Remetei-sziklaszoros nézzen szét a Bedellőről. Járjon bokáig vagy nyakig
vízben, kapaszkodjon a sziklapárkányon, gyűjtsön
és a Bedellő környékén
olyan értéket, amit megosztani lehet, elvenni nem:
AZ EKE Várától könnyen megközelíthető tú- szerezzen felejthetetlen élményeket!
rákra csalogatnak az első kiadvány szerzői. „A To-

Barangolások
Brassó környékén
„Brassó hegye a Keresztény-havas. Talán egyszerűen azért, mert ez van a legközelebb a városhoz, így majdnem minden brassóinak első túraútja a
Keresztény-havasra vezet. Mons Gymnicus. Még
Orbán Balázs is így nevezte a hegyet: Deákhavas.
Az 1543-ban alapított szász gimnázium diákjai
minden évben meglátogatták a havast, itt tartották
játékokkal és jókedvvel teli évzáró ünnepélyüket,
de havonta egyszer túrákat is szerveztek ide” – olvasható az első oldalakon. Az évzáró ünnepély a
múltté. A jelen ennél több: rendszeres, a brassói
ekések által ide szervezett túrák, valamint főhajtás

nagy elődök előtt. Lehmann Károlyra teljesítménytúrával emlékeznek. Annak az embernek állítanak
emléket, aki 1894. március 17-én Törcsváron született, és nem csak a munkaköri kötelesség miatt látta
el turistajelzésekkel a brassói hegyeket. Mint ahogy
felsőbb, a lehető legfelsőbb parancs volt számára az
is, hogy a magashegyi sízést általa kitalált lécekkel
megismertesse az erdélyiekkel. És hogy fényképezzen. „Szenzációsan látott a természetben, amelyet
ezernyi csodás felvétellel örökített meg akkor, amikor üveglemezeket kellett cipelni” – tudjuk meg a
kötetből, amely arra csábít, hogy járjuk be Lehmann kedvenc helyeit a róla elnevezett emléktúra
mentén, hosszabb-rövidebb távok közül választva.
Az EKE-füzetek ára 12 lej (EKE-tagoknak 10
lej). Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb kiadványait keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban, illetve megrendelhetők az eke@eke.ma címen.

HETIRENDEN

2016. május 20.
A Teleki család örökében

APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket
és képeslapokat. 0741-986855.
GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa,
dédnagyapa
FRIXENYI ISTVÁN
életének 91. évében örökre eltávozott szerettei köréből.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Máramarosszigeten temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
MEGEMLÉKEZÉS
Eltelt egy esztendő azon szomorú
nap óta, amikor a szeretett édesanya,
anyós, nagymama és dédnagymama
VENCZEL IRMA
jóságos szíve megszünt dobogni.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. A bánatos család.
Fájdalommal és szomorúsággal a
szívünkben emlékezünk 2005 május
21-re, 11 éve, hogy
VICSAI JÁNOSNÉ,
született KULCSÁR ÉVA
a szamosardói „Kós Károly” Iskola tanárnője örökre távozott szerettei
köréből.
Nem felejtünk el soha! Nyugodj békében! Emlékét kegyelettel megőrzik
az emlékező családtagok.
Fájó szívvel emlékezünk azokra a
szomorú májusi napokra, amikor drága szüleink
SERES ENDRE (36 éve) és
SERES ETELKA,
született Bánk (10 éve)
eltávoztak az élők sorából.
Emléküket kegyelettel őrzi leányuk
Éva, vejük Imre és családjuk.
Emlékük legyen áldott!

A Teleki Társaság közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki (Pál, Blanka és Sándor – életének legfontosabb eseményeit foglaljuk össze röviden és bemutatjuk a Teleki Házat, amely a család nagybányai kúriájában szolgálja
ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket. Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.
Fájó szívvel emlékezünk azokra a
szomorú májusi napokra, amikor drága szüleink
SERES ENDRE (36 éve) és
SERES ETELKA,
született Bánk (10 éve)
Eltávoztak az élők sorából.
Emléküket kegyelettel őrzi leánya
Éva, veje Imre és családja.
Emlékük legyen áldott!

Szomorú szívvel emlékezünk 2015.
november 21-re, amikor 6 hónapja
örökre eltávozott a drága feleség, édesanya
ÁKOS IRÉNKE
Nagyon hiányzol nekünk!
Emlékét szívében őrzi férje, Mihály
és gyermekei Ildi, Krisztína és Imi.
Nyugalma legyen csendes!
Fájdalommal teli szívvel emlékezünk, május 21-én lesz két éve, amikor a szeretett férj, apa, nagyapa
FEHÉR MIHÁLY
mérnök
eltávozott közülünk. Emlékét örökké őrízzük fájdalommal telt szívünkben.
A bánatos család.

IF IOSIP ANGELA
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:

Lakberendezési és bútorkiegészítő elemek és
vasalatok beszerzésével és forgalmazásával foglalkozó

CRESSENT
kereskedelmi vállalat
(Nagybánya, Vasile Lucaciu utca, 163 szám,
tel: 0262 - 217 453)

ÁLLÁST HIRDET
asztalos munkára.
MUNKAKÖRI LEÍRÁS:
- MDF-ből készült bútorok kivitelezése
FELTÉTELEK:
- Kézügyesség, minőségi munkára való törekvés
Az önéletrajzokat eljuttathatják hozzánk
FAXON: 0262-217 491,
E-MAILBEN: henrietta@cressent.ro,
vagy SZEMÉLYESEN letehetik a cég székhelyén
legkésőbb május 27-ig.
„Megismerteted velem az élet útját,
teljes öröm van tenálad, örökké tart a
gyönyörűség jobbodon.” Zsolt. 16. 11.
MÁTÉ GYULÁNÉ,
született Kaszta Erzsébetre
emlékezik május 21-én, amikor 4
éve eltávozott az örökkévalóságba.
Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk testvérünkre
NEGRUS ÁGIRA,
aki május 13-án 9 éve és
NEGRUS MIKLÓSRA,
aki május 26-án lesz 19 éve, hogy
itt hagyott bennünket.
Kegyelettel őrzi emléküket a 3 testvér és családjaik.
Május 17-én volt 24 éve annak a
szomorú napnak, amikor a szeretett
férj és apa
GLODEAN SÁNDOR
szíve megszűnt dobogni.
Övé a csend és a nyugalom, miénk
a könny és a fájdalom. Bánatos felesége Mária és leánya Margit.
Fájó szívvel emlékezünk
SZELECZKI IGNÁCRA,
aki 17 éve itt hagyott bennünket és
SZELECZKI ADÉLKÁRA,
aki 7 éve visszaadta lelkét Teremtőjének.
Ti már nem gyönyörködhettek a
tavaszi virágokban és nem hallgathatjátok a madarak csodálatos csicsergését. Nyugalmatok legyen csendes.
Emléketek örökké élni fog a ti családotok szívében

0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

El nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk május 23-án a legszentebb édesanyára és feleségre
HOLCZMANN-KISS
GABRIELLÁRA
halálának 6-ik évfordulóján.
Leányod Tünde, férjed Károly

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON:
0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – jövő kedden a
szokott órarend szerint, 16.30 és 17.45
órától a Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától!
BABA-MAMA KLUB - Minden
szerdán 17.00 órától!
TÁNCHÁZ – minden hétfőn 5 órától aprók tánca, 6 órától közös népdaltanulás, 6,30-tól közepesek tánca, 7,30órától nagyok tánca. Oktatóink: Kása
Zsolt és Kása Melinda.
Május 25-én lesz 18 éve annak a
szomorú napnak, hogy a szeretett férj,
jóbarát, példaember
BEREI MIHÁLCZ ANDRÁS
(volt futballista)
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel őrzöm. Magdi
A szamosardói „Kós Károly” Iskola Tantestülete mély fájdalommal emlékezik
VICSAI JÁNOSNÉ
született KULCSÁR ÉVA
tanárnő
halálának 11. évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni Téged
nem lehet! Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
VICSAI ÉVA
tanárnő
halálának 11. évfordulóján.
Szidi és Ilonka
Május 21-én öt éve, hogy eltávozott körünkből a szeretett férj, édesapa, após, nagytata
BÁLINT LÁZÁR
Nyugalma legyen csendes.
Bánatos családja.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. május 26.
0747017580 – Csoma Bea

2016. május 20.

SPORT

F1 Új csillag született Verstappen nyerte a Spanyol
Nagydíjat
Max Verstappen személyében új futamgyőztest avatott a királykategória Barcelonában. A holland tehetség első red bullos versenye után
máris az F1 legfiatalabb győztesének mondhatja magát, miután fantasztikus versenyzéssel elsőként szelte át a célvonalat. Kimi Räikkönen sokáig próbálkozott megfogni Verstappent, végül be kellett érnie a második hellyel. Sebastian Vettel a dobogó harmadik fokára állhatott fel,
a Mercedesek már az első körben kiestek.
A kvalifikáció után még úgy tűnt, hogy
a szezon ötödik versenye is Lewis Hamilton és Nico Rosberg csatájáról fog
szólni, ám végül egy izgalmas versenyt
láthatott a spanyol közönség, ami ezúttal nem a Mercedesekről szólt…
A második helyről rajtoló Nico Rosberg az első kanyarban átvette a vezetést, a pole-ból induló Lewis Hamilton
mögötte maradt, ám a két Mercedes nem
lógott meg, sőt versenyük mindössze
még három kanyarig tartott. A 3. kanyar
után ugyanis a címvédő be akart bújni
riválisa mellé, aki viszont kifelé szorította. Hamilton nem vette le a gázról a
lábát, aminek következtében rácsúszott
a fűre, megpörgött, és a forgó autó kilökte a másik Mercedest is. Mindketten a
kavicságyba sodródtak, a biztonsági autó pedig behajtott.
A SafetyCar mögött Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Jenson Button, Fernando Alonso és Romain Grosjean volt a pontszerzők sorrendje.
A negyedik körben újraindult a Spanyol Nagydíj, a Ferrarik pedig megkezdték a csatát Sainz ellen. Vettel a 8. körben, Räikkönen pedig két körrel később,
a célegyenes végén hagyta ott a Toro Rossót, és eredt a két Red Bull után.
20 körrel a leintés előtt Räikkönen
már majdnem DRS távolságon belül volt
az élen autózó Verstappenhez képest,
miközben Alonso pontszerző helyen
kénytelen volt feladni futamát műszaki
probléma miatt.
Az ötvenedik körre Kimi már a Red
Bull nyakán loholt, míg egyel hátrébb
Ricciardo közelített egykori csapattársához. A hajrában lélegzetelállító pillanatok következtek, Verstappen jól kezelte a nyomást, és egy ideig Vettel is
tartotta harmadik helyét. Az 59. kör-

ben aztán Ricciardo támadást indított a
célegyenes végén, és hatalmas kerékkerék elleni küzdelem alakult ki. A Ferrari német versenyzőjének végül sikerült megmentenie pozícióját, és bár Ricciardo még próbálkozott, de sikertelenül. Ráadásul másfél körrel a leintés előtt bal hátsó defektet kapott. A negyedik helyét így is megtartotta. Räikkönen
szintén nem bírt Verstappennel, aki élete első diadalát ünnepelhette a dobogón.
Ötödik helyen Bottas ért célba, majd
hatodikként következett hazai pályáján
Sainz, eddigi legjobb F1-es eredményével. A hetedik hely Pérezé lett, mögötte Massa, Button és Kvjat ért be pontszerző helyeken.
A széria új futamgyőztese alig akarta elhinni ami történt ma vele, a ferrarisok viszont meglehetősen csalódottan
nyilatkoztak. Természetesen nagyon
sportszerűen Kimi és Vettel is gratulált
a hollandnak.
46. Spanyol Nagydíj, végeredmény:
1. Max Verstappen (holland), Red
Bull-TAG Heuer – 1:41:40.017
2. Kimi Räikkönen (finn), Ferrari –
0.616 mp
3. Sebastian Vettel (német), Ferrari
5.581 mp
4. Daniel Ricciardo (ausztrál), Red
Bull-TAG Heuer – 43.950 mp
5. Valtteri Bottas (finn), WilliamsMercedes – 45.271 mp
6. Carlos Sainz Jr. (spanyol), Toro
Rosso-Ferrari – 1:01.395
7. Sergio Pérez (mexikói), Force
India-Mercedes – 1:19.538
8. Felipe Massa (brazil), WilliamsMercedes – 1:20.707
9. Jenson Button (brit), McLarenHonda – 1 kör h.
10. Danyiil Kvjat (orosz), Toro Rosso-Ferrari – 1 kör h.
(FormaNet)

Újabb román „meldoniumbukta” olimpia előtt
Hatvannyolcra csökkent az augusztusi riói olimpián résztvevő romániai sportolók száma, miután a seregszemlére korábban kvalifikált
két atléta, a 27 éves Mihai Donisan és a 38 éves Claudia Stef megbukott a doppingteszten a hírhedtté vált meldonium használata miatt.
Előbbi magasugrásban, utóbbi gyaloglásban képviselte volna az országot,
de pozitív mintájuk miatt lemaradhatnak a dél-amerikai ötkarikás játékokról.
Előttük, mint ismeretes, világszerte már
több mint 150 versenyzőt függesztettek
fel a január elsején tiltólistára került szer
használata miatt, köztük két romániai
élsportolót: Mirela Lavric atlétát és Tófalvi Éva sílövőt.
Mindketten állítják, hogy a tiltott hatóanyagot tartalmazó, vény nélkül kapható Mildronat tablettákat orvosi javallatra szedték – annak betiltása előtt. Stef
– aki a 2000-es olimpiáról is doppingolás miatt maradt le – Facebook-oldalán
szintén hangsúlyozta, hogy a szert csak

addig használta, amíg az legális volt. Azért választotta, mert a prospektus kifejezetten javasolta azt a versenysportolóknak.
„Ha azt hiszitek, hogy egy sportoló
pusztán vízzel működik, akkor tévedtek. Elnézést kérek azoktól, akik hittek
bennem, de biztosíthatom őket, hogy nem
állt szándékomban csalni” – fogalmazott. A meldonium javítja a vérkeringést
és egyes tudósok szerint növeli a fizikai
és mentális terhelhetőséget. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség szaktanulmányt rendelt annak érdekében,
hogy kiderüljön, a szer mennyi ideig mutatható ki a szervezetben.
(Krónika)

A Himalája egyik legnehezebb csúcsára
jutott fel Török Zsolt aradi hegymászó
A Himalája egyik legnehezebben megmászható csúcsára, a 6812
méter magas Ama Dablamra sikerült feljutnia a hét végén Török Zsolt
aradi alpinistának – írja a Mediafax.
A magyar hegymászó a Facebookoldalán fotókat is megosztott a teljesítményéről. Az expedíción volt két román
társa is, Teo Vlad és Marius Gane. A
csúcs megmászásával Török Zsolt nyolc
évvel ezelőtt is próbálkozott, de akkor
nem járt sikerrel.
„A sok friss hó segített a hidratálódásunkban, de nehezítette a mászást. A
nyolc évvel ezelőtti sikertelen kísérletünk óta sokat változott az Ama Dablam”
– írta a közösségi oldalra az alpinista.
Török Zsoltot nagyon sok erdélyi
magyar bírálta Facebookon, amiért a

román és nem a magyar zászlót viszi
magával a meghódított csúcsokra. Erre
is reagált a Maszolnak az egyik expedíciója előtt készült interjúnkban.
Az Ama Dablam nem tartozik a legmagasabb csúcsok közé, de kizárólag
nehéz útvonala van, és gyakran vastag
jégtakaró fedi, így megmászásához komoly mászótudás és tapasztalat szükséges. Török Zsolt jelenleg a legjobban
jegyzett romániai hegymászó. Nevéhez
fűződik a hazai alpinisták eddigi legnagyobb teljesítménye, a 8126 méter
magas Nanga Parbat meghódítása.

A köztelevízió (TVR) helyett a PRO TV közvetíti a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságot. A romániaiak összesen 23 mérkőzést láthatnak a
kereskedelmi csatornán. A franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság június
10-től július 10-ig tart. Mint ismert, a román köztelevíziót adósságai miatt
megfosztották az Európai Műsorszórók Uniójának tagságával járó jogoktól,
emiatt nem kapta meg a labdarúgó-bajnokság közvetítési jogát. (maszol)

Keretet hirdetett Iordănescu:
Budescu és Marica lemarad az Eb-ről
Anghel Iordănescu szövetségi kapitány kihirdette csütörtökön Románia bő
keretét a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságra, ahol majd sorrendben
a házigazdákkal (június 10-én), Svájccal (június 15.) és Albániával (június 19.)
mérkőznek meg az A csoportban.
A 28 fős listán nincs sok meglepetés, a szurkolók pedig üdvözlik, hogy
bekerült a kapitány által korábban túlsúlyosnak tartott Denis Alibec, aki a Liga 1-es bajnok Giurgiui Astra csatáraként
gólkirálya lett a felsőházi rájátszásnak.
Többen viszont hiányolják a Viitorult
erősítő Florin Tănasét, akit a statisztikai mutatók eredményesebbnek mutatnak az alsóházi rájátszásban érdekelt Craiova középpályásánál, Andrei Ivannál.
A hiányzók között említhetjük még
a veterán Gabriel Tamaşt (Steaua), Raul Rusescut (Osmanlispor) vagy Alex
Bourceanut (Steaua), de Constantin Budescu téli átigazolása a kínai másodosztályba is sorsfordítónak bizonyult, mert
az Astra őszi gólvágója emiatt most lemarad a kontinensviadalról. Nem sikerült a visszatérés Ciprian Maricának
(Steaua) és Adrian Mutunak (Marosvásárhelyi ASA) sem, pedig mindketten
azzal a nem titkolt céllal tértek télen haza a Liga 1-be, hogy „befutballozzák”
magukat a május 31-én kihirdetendő utazó keretbe. Sepsi László, a Nürnberg
játékosa sem kapott meghívót Anghel
Iordănescutól.

A bő keret május 18. és 30. között
Olaszországban edzőtáborozik. Ezalatt
Kongóval (május 25.) és Ukrajnával
(május 29.) játszanak felkészülési mérkőzést Torinóban. A meghívott futballisták egy része csak később, klubidényük befejezése után csatlakozik a válogatotthoz.Románia bő kerete az Ebre, kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford),
Silviu Lung (Astra).
Hátvédek: Cristian Săpunaru (Pandurii Tg. Jiu), Alexandru Mătel (Zágrábi Dinamo), Vlad Chiricheş (Nápoly),
Valerică Găman (Astra), Dragoş Grigore
(Al Sailiya), Cosmin Moti (Ludogorets),
Răzvan Rat (Rayo Vallecano), Steliano Filip (Dinamo), Alin Toşca (Steaua).
Középpályások: Mihai Pintilii (Steaua), Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Adrian Ropotan (Pandurii), Andrei
Prepelită (Ludogorets), Adrian Popa
(Steaua), Gabriel Torje (Osmanlispor),
Alexandru Chipciu (Steaua), Andrei Ivan (Craiova), Alexandru Maxim (Stuttgart), Nicolae Stanciu (Steaua), Lucian
Sânmărtean (Al Ittihad).
Csatárok: Claudiu Keserü (Ludogorets), Bogdan Stancu (Genclerbirligi),
Florin Andone (Cordoba), Denis Alibec
(Astra), Ioan Hora (Pandurii). (Krónika)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

