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„Az igaz ügyért küzdeni még
akkor is kötelesség, midőn
már sikerhez nincsen
remény.” (Deák Ferenc)
A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület
meghívja mindazokat a szervezeteket és magánszemélyeket, akik 2016. június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján, koszorút vagy
virágot helyeznének el a cintermi keresztnél. Egyesületünk idén is rövid műsorral akar emlékeztetni az igazságtalan diktátumra.
Kezdési időpont: délután 16 óra 30 perc.
Emlékezzünk együtt!

Magyar KVÍZEST Nagybányán!
A Nagybányai Területi Ifjúsági Tanács
- NTIET magyar kocsmakvíz estét szervez június 3-án, pénteken 20 órai kezdettel a Cinquecento Pizzázóban (volt
Domino), Petőfi Sándor utca 7. szám alatt.
Egy csapat minimum 2 személyből,
maximum 6 személyből állhat.
A belépés ingyenes, a fogyasztást mindenki egyénileg állja.
Asztalfoglalás a 0723-625819 telefonszámon, pénteken (június
3-án) 14.00 óráig. Mivel a helyek száma korlátozott, kérjük
mielőbbi jelentkezésüket, ajánlott alsó korhatár 16 év.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HOZD MAGADDAL A TUDÁSOD!

Tisztelt máramarosi
választópolgárok,
kedves barátaim!
A mindenkori választások kampánynapjait éljük, ami nagy feladatot jelent sokunk részére, minden öntudatos, kötelességét teljesítő ember számára. Nem csak jog a választás, hanem elsősorban kötelesség is, hiszen, amint azt százszorosan hangoztatjuk
minden alkalommal, ez az a lehetőség, amikor a közügyekbe avatkozhatunk, azaz ekkor jelöljük ki választottainkat képviseletünkre, a közügyek intézésére.
Nem egyszerű körültekintően végezni ezt a feladatunkat. Hiszen, akik vállalni szeretnék ezt az áldozatos munkát, feladatot,
felelősséget, azoknak meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, megfelelő szakmai felkészültséggel, ismeretekkel kell rendelkezniük, és nem utolsó sorban etikai, erkölcsi magatartásuk is
egyenesben kell tartsa a mérleg nyelvét jövendőbeli feladataik
elvégzéséhez. Sajátságos helyzetben vagyunk ilyenkor, hiszen törékeny demokráciánkban már nyolcadik alkalommal kerül sor erre a négyévenkénti eseményre, amikor legitim (folytatás a 2. old.)
Dr. Bónis István parlamenti képviselő

JÖN!… JÖN!!… JÖN!!!
A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör tagjai folyó év május 27-én,
AZAZ MA este 6 órai kezdettel nagy szeretettel várnak minden kedves színházra jongót ka baréműsorunk – amelynek címe:

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!

2016. május 27.

Tisztelt máramarosi
választópolgárok, kedves barátaim!
(folytatás az első oldalról) érdekvédelmi képviseletünk magára vállalta ezt az
ügyet, és jól-rosszul, sikeresen, vagy néha kis kudarcokkal sikerül véghezvinnie a rá rótt feladatokat. A sok egyéb apró dolog közül egyet emelnék ki, tartanám a legmagasabbra, ami nem más,
mint a képviselet fontossága. Minden
döntéshozó helyen ott, ahol a népről, rólunk, a tömbben, vagy szórványban élő
magyar nemzeti kisebbségről van szó ebben az országban, szükség van erős, kompetens szakmai és politikai képviseletre. Attól függetlenül, hogy milyen veszélyek fenyegetnek, a beolvadás, vagy
megmaradás esélyei között lavírozunk.
Milyen tényezők éltetik, vagy fékezik ezeket a lehetőségeket? Nekünk képviseletünk, beleszólásunk, kiállásunk kell legyen minden szinten, a legmagasabb helyektől kezdve, a parlamenttől kiindulva, egészen a legkisebb helyekig, a községi önkormányzatokig, a kormányban,
a hivatalokban, és bárhol, mert itt született fiai vagyunk ennek az országnak,

Egyházi hír
* A veresvízi Krisztus Király plébánián május 28-án, szombaton hittanos gyerekeinkkel együtt „Tettek napját”
szervezünk, amelynek keretében, a kétkezi munka mellett, főzésre és sütésre
is sor kerül, amellyel meglátogatunk, illetve vendégül látunk plébániánkhoz tartozó egyedülálló, idős embereket. Reggel 9 órára várjuk a segíteni és az együtt
dolgozni vágyó gyerekeket, fiatalokat!

és ezer éves múltunkat nem szeretnénk
megsemmisülve tudni.

Kedves
polgártársaim!
Hovatartozásunknak és összetartozásunknak öntudatbeli, hitbéli érzelmi
dimenziói vannak. Egymásra való odafigyelésre, jó cselekedetekre, hűségre és
ragaszkodásra, kölcsönös tiszteletre vagyunk utalva, mert együvé tartozásunknak a szeretetből kell fakadnia. Ilyen
szellemben született, nevelkedett és napjaikat élő emberek kell legyenek azok,
akik nagy családunk tagjainak mondják magukat, akik tisztelik hagyományainkat és örökségünket, a mai kor emberei.
Ha ilyenképpen látjuk hovatartozásunkat, akkor a már 26 éve létező érdekképviseletünk, legitim képviseletünk
mellett állva haladunk tovább azon az
úton, melyen nagyon sok nehézség és
buktató közepette még sok feladat vár
ránk az elkövetkezőkben, s melyeket egy
arra való hiteles képviselet segítségével tudunk csak megvalósítani. Tudom,
hogy sok az egymásnak ellentmondó kritika is. Jogosan. Hiszen csak aki nem
dolgozik, az nem téved. De ha látszik a
jószándék, a becsület, az odaadás, a tenni akarás, akkor remélem, az az út, amit bátran választhatunk, és mehetünk
tovább rajta egyenként és közösségként
egyaránt.
Itt, most lehetetlen felsorolni a számtalan látható és érzékelhető megvalósítást, akár parlamenti, akár a kormány
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szinten. Sokkoló véleményeket kellene
mondani a sikertelenségeknek számító
tettekről is. Mégis, ha átgondoljuk az
elmúlt időszak történéseit, el kell ismernünk, hogy akár nemzeti, akár kisebbségi, akár helyi, megyei vagy önkormányzati szinten lényeges változások
történtek, és ma már nem hasonlítható
össze a múlt és a jelen, a kezdet és a 26
évvel későbbi állapot, akár politikai szinten nézve azt, akár a gazdasági, közigazgatási, társadalmi élet terén.
Hatalmas hiányosságok vannak továbbra is. Ennek az országnak nem sikerült a 26 év alatt kihevernie a múlt
ideológiáját. Minden periódust átmeneti időszaknak neveznek. Mikor lesz
végre elérhető a megnyugvás időszaka, a jólét, a civilizáció és a biztonság
ideje?
Romokban hever az egészségügyi
rendszer, óriási gondok vannak az oktatás terén, gyenge gazdaság nyújtja az
életlehetőséget, a munkalehetőségek hiánya milliókat kényszerített és kényszerít kivándorlásra, és sok más belső
gond közepette külső veszélyek is fenyegetnek, melyek egész Európa létét kérdőjelezik meg, egy teljes világválságot
kényszerítenek a fejlődés útjába. Gondjaink vannak, de segítségünk annál kevesebb. Saját magunknak kell boldogulnunk és nekünk kell vigyáznunk megmaradásunkra minden helyen, tömbben,
vagy szórványban egyaránt. Nem könnyű
feladat elé nézünk a következő időszakokat illetően sem. Éppen ezért van szükség erős, komoly, kompetens képviseletre, amit összefogásunkkal kell erősítenünk, és nem szétmorzsolódással, ellenségeskedéssel, az örökké elégedetlenek
biztatásával, mert ha ez nem így történik, a „küszöb alól” nem várhatjuk, hogy
más nemzetiségűek fogják elvégezni úgy,

Miért szavazzunk
IUSTIN TALPOŞ tanárra,
a Népi Mozgalom Párt
nagybányai
polgármesterjelöltjére?

ahogyan azt mi szeretnénk, vagy elvárásainknak megfelelően.
Arra kérek minden embertársamat,
minden magyar nemzetiségű román állampolgárt, hogy teljesítsék jogos kötelességüket június 5-én, és szavazzanak.
Adják szavazatukat azokra, akiket a legjobbaknak tartanak a nagy feladatok
elvégzésére, akik becsületesen viselkedtek eddig is, és akikben bíznak a jövőt
illetően. Az RMDSZ legitim képviselője a romániai magyarságnak. Ők tették
ezt a lehetőségekhez mérten eddig is, és
remélhetőleg ameddig szükség van erre a szervezetre, tenni fogják ezután is.
Dr. Bónis István parlamenti képviselő

Meghívó
A „Partner” galéria ősszel megkezdett kiállítássorozata után szeretettel meghívja művészetkedvelő
közönségét az

ELSŐ SZOBOR és
FÉMPLASZTIKA
tárlatára.
Kiállítanak : KÓTER LÁSZLÓ
és SĂLĂJAN IOAN szatmárnémeti művészek.
Üdvözlőbeszédet mond: Hitter
Ferenc újságíró és Tirica Ioan szobrász. Megnyitó: JÚNIUS 1-jén este
18 órakor a „Partner” galériában
(Felsőbányai utca, 13. szám )

EGYÜTT
NYITUNK A
POLGÁROK
FELÉ

Mert:
1. Más polgármesterjelölttel ellentétben, ő NEM
ARROGÁNS;
2. A mai zavaros világban, számára a család a
legbiztosabb támpont: házas emberként 3 gyerek
büszke édesapja;
3. Új, jobban fizetett, a gazdasági szereplők általi
munkahelyek teremtése. Ez Iustin Talpoş tanár
számára a legfontosabb. Csakis ezáltal akadályozható meg ifjúságunk ijesztő méretű elvándorlása,
nemzetiségtől függetlenül. E tekintetben a polgármester-jelölt gyermekei révén közvetlenül is érintett,
hisz nekik természetesen nagyon szeretne itthon,
Nagybányán jövőt biztosítani;
4. Történelemtanári végzettsége okán is kívánatosnak tartana egy tartós (nemcsak akkor, amikor választások vannak) és
tisztességes partnerséget kialakítani Asszonypataka magyarságával, ismervén és értékelvén a magyarság szerepét városunk kialakulásában és fejlődésében napjainkkal bezárólag;
5. Egy olyan párt képviseletében indul a választásokon, amely – Romániában egyedüliként! – kategorikusan elutasítja az Európára ráerőltetett bevándoroltatást, melyet rendkívül károsnak és veszélyesnek tart.

A tanár!

IUSTIN TALPOŞ tanárt keresse a szavazószédula 5. helyén!
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Vida Noémi önkormányzati képviselőjelölt
választási programjából
Mind az RMDSZ, mind a saját programom fontos
alappillérei a szociális szféra, kultúra és oktatás. Íme
néhány gondolat a programomból:
Társadalmunk alapsejtje a család. Éppen ezért javasolom a családbarát önkormányzatot. Mit is jelent
ez? Azt, hogy az önkormányzat olyan szolgáltatásokat és programokat finanszíroz, amelyek a közösség
igényeire, szükségleteire válaszolnak. A családtámogató és gyermekvállalást ösztönző programok finanszírozása elsődleges, melyek kivitelezésében együttműködés szükséges a civil, ifjúsági és egyházi szervezetekkel. Ilyenek lehetnek például:
- a házi beteg- és idősgondozás - nagyon sok az
egyedülálló, idős, beteg ember. Ezen nyugdíjasok legjobban, legotthonosabban a családi fészekben érzik
jól magukat. Számukra kellene biztosítani étkeztetést,
bevásárlást, takarítást, egyszóval: törődést és vigaszt
- a nagybányai magyar időskorúaknak és nyugdíjasoknak szeretnénk egy klubhelyiséget kialakítani,
ahol találkozhatnak, programokat szervezhetnek, szabadidejüket eltölthetik, egyszóval, szocializálnak, együtt vannak. Egy idős ember számára nagyon fontos, hogy emberek között legyen és igénye van arra,
hogy egy kis közösséghez tartozzon
- a rászorulók számára napi étkeztetést biztosítani
- családsegítő központok kialakítása, a meglevők
fejlesztése
- a napközi- és bölcsődeprogram folytatása, a meglévő intézmények felújítása és fejlesztése - ennek keretében kialakítani egy magyar nyelvű bölcsődecsoportot is -, ezzel is elősegítve az anyukák munkába
való visszaállását
- a munkáltatókat családbarát munkahelyek kialakítására kell ösztönözni. Nemzetközi tapasztalatok
azt mutatják, hogy a gyermekgondozásból visszatérő

nők munkájukban hatékonyabbak és pontosabbak.
Szükséges azon vállalatok kezvezményekben való részesítése, amelyek munkahelyi bölcsődéket hoznak
létre, hiszen így a jó munkaerő korábban és nyugodtabban tud visszaállni a dolgozó anyukák táborába.
- a többgyerekes családok támogatása, hogy
könnyebben jussanak el kulturális és sportrendezvényekre, valamint utazástámogatás ezen családoknak
- iskolán kívüli tevékenységek támogatása, az afterschool (tanítás utáni) programok fejlesztése
- a rászoruló gyermekek szociális juttatásokban való részesítése; a juttatás alatt egyre inkább a különböző szolgáltatásokhoz való juttatás a cél, tehát nem pénz,
hanem étkezés, foglalkoztatás, tanszer, utaztatás stb.
- a szerfogyasztás (alkohol, drogok), a dohányzás
megelőzésére irányuló tevékenységek a gyermekek/fiatalok körében; egyre inkább háttérbe szorulnak ezek
a képzések és információk, pedig nagyon aktuálisak
és fontosak.
- a külföldön dolgozó szülők itthon maradt gyermekeinek a gondozására irányuló tevékenységek,
programok
- oktatási és szociális téren fontos lenne az iskolai hálózatba bevonni a szociális munkásokat, akik
információval, közvetítéssel tudnák segíteni a gyermekeket és családokat

Hagyományápolás, kultúra
- az önkormányzati költségvetésből még hangsúlyosabban támogatni kell azokat a szakintézményeket és civil szervezeteket is, amelyek magyar hagyományaink, nemzeti identitásunk megőrzését és megerősítését szolgálják.
- a közösségi házakban működő civil szervezetek
tevékenységének önkormányzati támogatása
- a kulturális intézmények további támogatása,
mind a belvárosban, mind a nagy lakónegyedekben;
a Városi Művelődési Ház tulajdonjogának tisztázása,
a város hatáskörébe juttatása, majd felújítása, anyagi
feltételeinek és felszereltségének biztosítása.
- különös odafigyelés a történelmi, műemlék jellegű épületek restaurásálára, felújítására és megőrzésére, valamint ezek többnyelvű feliratozásának sürgetése
- az egyházi jellegű műemlékek állagmegőrző és
felújító munkálatainak állami és önkormányzati támogatása.
- jeles történelmi és művelődési személyiségeink

A nagybányai RMDSZ-es helyi
önkormányzati jelöltek programja

emlékhelyeinek létrehozása és ápolása
- a magyar történelmet idéző épített örökség megőrzése és érvényesítése, a magyar múltat idéző emlékhelyek ápolása és újak feltárása, bekapcsolódva
az „Örökségünk őrei” erdélyi hálózatába
- a magyar hagyományok, kultúra és történelmi
örökségünk által hozzájárulni és színesíteni a várost,
az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése érdekében.
Szolgáltató önkormányzatot szeretnék. Ez azt jelenti, hogy minél pragmatikusabb határozatokat kell
hozni, amik a közösség igényeire válaszolnak, hasznára válnak, ugyanakkor a városi komfort növekedését is megcélozzák, és mindenképp növelik a város
hírnevét is. A jövő önkormányzatának, ahhoz hogy
versenyképes legyen, minőségi ügyintézést is kell
nyújtania és a gazdasági folyamatok szerves részeként, vagyis szolgáltatóként kell működnie, hogy gördülékenyebben menjen az ügyintézés, segítve az embereket és cégeket, nem hátráltatva azokat.

Június 5-én SZAVAZZON
az RMDSZ jelöltjeire! A
szavazócédulán keresse
jelöltjeinket az 5. helyen.

Közösségi és kulturális jelentőségű terveink:
- befejezzük a református iskolaépület felújítását önkormányzati forrásokból,
- fenntartjuk és támogatjuk kétpólusú iskolahálózatunkat: az óvárosban a Németh László Elméleti Líceumot, az
újvárosban a Nicolae Iorga Általános Iskola magyar tagozatát,
- Nagybánya bejáratainál háromnyelvű helységnévtáblákat helyezünk ki,
- legalább öt nagybányai utcát helyi magyar személyiségekről nevezünk el (javaslataink: Thorma János utca, Iványi-Grünwald Béla utca, Réti István utca, Németh László utca, Schönherr Gyula utca),
- szoborcsoportot állítunk a régi főtérre a nagybányai
festőtelep művészeiről allegorikus zsánerszobor formájában: „Festők munka közben”,
- átcsoportosítjuk a Petre Dulfu Megyei Könyvtár magyar könyvállományát egy önálló magyar könyvtári tagozatba, Tersánszky Józsi Jenő névvel,
- létrehozunk egy Magyar Idősek Klubját, és ezt önkormányzati forrásból működtetjük,
- támogatjuk a nagybányai magyar történelmi egyházakat önkormányzati forrásokból,
- létrehozunk és fenntartunk egy ifjúsági központot,
támogatjuk a szórakoztató és sporttevékenységeket,
- segítjük a nagybányai magyar közösség aktív hozzájárulását az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím elnyeréséhez.

A város életét és jövőjét érintő terveink:
- csatlakoztatjuk Nagybányát a Nagybánya-Szatmár
(Vaja-Nyíregyháza) európai gyorsforgalmi közlekedési hálózathoz: véglegesítjük a gyorsforgalmi utat,
- közreműködünk a város gazdasági indexének javításában: Nagybányára vonzunk külföldi és belföldi beruházókat jogi és pénzügyi akadálymentesítés révén,
- a fiatalokat itthonmaradásra ösztönözzük, munkahelyeket teremtünk, adatbázisokat hozunk létre, és munkahelybörzéket szervezünk,
- rendezzük a Zazar-part területét: a folyópart teljes
hosszában bicikliutakat építünk szoros összefüggésben a
Polgármesteri Hivatal környezetminőségi javítási céljaival, a levegő- és hangszennyezés csökkentésével. A kerékpárutakat összekapcsoljuk, és egy új Firiza-Blidár kerékpárösvényt alakítunk ki,
- létrehozunk egy növénykertet Nagybányán ,,A legtisztább és legzöldebb Romániai város” projekt kiterjesztéseként,
- fejlesztjük és támogatjuk a bányászati turizmust a
város történelmi hagyatékaként: egy régi bányászházat
múzeumnak rendezünk be és egy régi bánya galériaszakaszt látványossággá alakítunk,
- fakultatív ,,Várostörténeti értékek” tanagyagot vezetünk be a nagybányai iskolákba: a fiatal generációt arra
tanítjuk, hogy megőrizze és tisztelje hagyatékunkat,
- családbaráttá tesszük az önkormányzatot.
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Politikai hirdetés

Felelősség és szakértelem
– liberális közigazgatás
Nagybányáért
Nagybánya Helyi Tanácsa az a tanácskozó hatóság, amely valamennyi nagybányai érdekeit képviseli majd, politikai meggyőződésüktől függetlenül. Egy olyan mandátumot követően, amelynek során a
tanácsosokat megalázták, megsértették, megvásárolták vagy hallgatásra bírták, jelentős változásra van szükség, amely helyreállítja a helyi választottak hitelességét és a róluk alkotott képet.
Az elmúlt öt év módszereit folytatni
olyan emberek törvényességét érvénytelenítené, akiket nem egy polgármester nevezett ki, hanem a polgárok választották meg őket. A végrehajtó és a tanácskozó különválasztása szükséges feltétele a működőképes demokráciának.
A Nemzeti Liberális Párt a legnagyobb felelősséggel állított össze egy olyan csapatot, amelynek szakértelme és
reprezentatív fellépése nem kérdőjelezhető meg. A kezdetektől szigorú feltételek voltak szabva a helyhatósági választásokon indulók jelölését illetően, a
Nemzeti Liberális Párt Etikai Kódexe
alapján pedig eltávolították a közéletből a beilleszkedési- és erkölcsi problémákkal küzdő személyeket.
A Nemzeti Liberális Párt a Nagybányai Helyi Tanácsban való részvételre
jelölt csapatát oly módon állította öszsze, hogy megfeleljen a szakmai követelményeknek, minden egyes jelölt rendelkezik a közigazgatási hatóság minden egyes szakbizottságának megfelelő szakosítással.
A liberális csapat vezetője Cristian
Niculescu Tâgârlas, egy fiatal, ám tapasztalt politikus, aki egy határozott és
felelősségteljes emberekből álló csapa-

tot épített fel a Nagybányai Helyi Tanács számára.
A leendő helyi tanácsosok listája közismert embereket foglal magában, de
új neveket is, olyan személyekét, akik
szakmai felkészültségükkel az eljövendő helyes lépés garanciáját képezik.
Tanárok, orvosok, vezetők, mérnökök, de magánvállalkozók is harcolnak
majd a polgárok érdekeiért. A helyi tanácsosok a közösség hangját képviselik majd, a fő cél a döntéshozatal teljes
átláthatóságának biztosítása a közigazgatási tevékenységben. A nagybányaiak javaslatai és észrevételei képezik majd
a leendő jogalkotási következmények
alapját, oly módon, hogy megoldják azokat a kérdésköröket, amelyekkel a közösség szembesül.
A polgármester sem lesz passzív személy, aki Nagybányát egy irodából igazgatja. Niculescu Tâgârlas ügyvéd
már meghatározta a napirendjét, amelyet a teljes elöljárói mandátuma alatt
követni fog.
A közösség folyó ügyeinek intézésén kívül, naponta jelen lesz a város lakónegyedeiben, ellenőrizve a közszolgáltatások minőségét, a folyamatban lévő munkákat és beruházásokat, a tiszta-

ságot, a közszállítást, a város közrendjét és a közterületeken folyó bármely egyéb tevékenységet.
A Nemzeti Liberális Párt által a Nagybányai Helyi Tanácsba javasolt jelöltek
listája:
1. Cristian Niculescu Tâgârlas, ügyvéd
2. Simion Bizău, ügyvezető igazgató
3. Ioana Marincas, jogász
4. Florin Ianos, értékesítési vezető
5. Mihaela Câmpan, helyi képviselő
6. Ioan Bonat, tanár
7. Bogdan Timis, orvos
8. Octavian Bârlea, mérnök
9. Cristian Heuberger, tanár
Arra kérem Önöket, hogy támogas-

sák a Nemzeti Liberális Pártnak, annak
a politikai alakulatnak a jelöltjeit, amely
szavatolja a TÖRVÉNYESSÉGEN,
ÁTLÁTHATÓSÁGON ÉS ERKÖLCSÖSSÉGEN alapuló munkalégkör
megvalósítását Nagybánya városban. A
liberális csapat támogatja majd az Önök, mint felelősségteljes és a közösség
életében részt vállaló nagybányai magyarok terveit. A multikulturalizmusért,
a város valamennyi polgára jogainak és
szabadságának tiszteletben tartásáért
harcolunk, megvalósítva a jövőképünket, amely szerint NAGYBÁNYA ERŐS VÁROSSÁ VÁLIK!
Cristian Niculescu Tâgârlas ügyvéd
– a Nemzeti Liberális Párt jelöltje
a Nagybányai Polgármesteri Hivatal
polgármesteri tisztségére.

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.

Kossuth Kiadó:

A Magyar Festészet
Mesterei
c. sorozat újabb albuma vásárolható meg a Teleki Magyar Házban!

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki (Pál, Blanka és Sándor – életének legfontosabb eseményeit foglaljuk össze és bemutatjuk
a Teleki Házat, amely a család nagybányai kúriájában szolgálja ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket. Beszerezhető a Házban!

HOLLÓSY SIMON
Továbbra is megvásárolható a

FERENCZY KÁROLY
című kiadvány!
Keresse a Teleki Magyar
Házban!

Miért szavazzunk
az RMDSZ-re?
A magyarságot az RMDSZ képviseli Erdélyben,
Romániában. A megújult Koltó-Katalini RMDSZ
célja, hogy új lendületet hozzon a községbe.
Csapatban gondolkozunk, amelyet a tanácsosaink
és a község lakosai alkotnak.
Az összefogás így valósulhat meg.
Az RMDSZ a községért van.
Nem akarunk és nem is fogunk egyedül dolgozni.
Koltón együtt kell dolgozzon a tanács, a polgármester,
a tanács alkalmazottjai és a község lakói.
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120 éve alakult a Nagybányai
Művésztelep - kiállítás Budapesten
A nagybányai művésztelep megalakulásának 120. évfordulója
alkalmából Nagybánya 120 év – MissionArt 12 kép címmel látható
kiállítás Budapesten a MissionArt Galériában.
A május 28-ig nyitva tartó tárlaton
Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Börtsök
Samu, Boromisza Tibor, Iványi-Grünwald Béla, Kádár Géza, Dömötör Gizella, Ziffer Sándor, Jándi Dávid, Nagy
Oszkár, Pittner Olivér és Mattis Teutsch
János képei idézik meg a nagybányai
művésztelep történetét.
Jurecskó László galériavezető, művészettörténész elmondta: május 5-én
volt 120 éve, hogy elkezdődött a magyar modern művészet története, ekkor
érkezett Hollósy Simon és csapata Nagybányára. A kiállításon az alapító mester Hollósy Simon műve mellett Ferenczy Károlytól, a nagybányai plein air művészet legnagyobb alakjától a Vasárnap délután című festmény lesz látható, de ebbe sorba tartozik Börtsök Samu Nagybánya a Virághegyről című képe is. A neósokat, a vad élénk színekkel festőket Boromisza Tibor, Ziffer Sándor és Kádár Géza képviseli, míg a világháború alatti kubizmust Dömötör Gizella.
A két világháború közötti neoklaszszicizmus Jándi Dávid nevéhez köthető, míg a korszak kubista műveit Vitner
Olivér alkotása reprezentálja, a sort pedig Mattis Teutsch János képe zárja –
mondta a galériavezető. Hangsúlyozta,
hogy a MissionArt Galériának 25 éve
az egyik fő feladata a nagybányai művészet feltárása, feldolgozása és eljut-

tatása a gyűjtőkhöz. ,,1991-ben fedeztük fel magunknak azokat a művészeket, akik a magyar művészettörténet kánonjában vagy ismeretlenek voltak, vagy
ha ismertek is voltak, nem volt mögöttük megfelelő mennyiségű és minőségű
alkotás” – idézte fel a művészettörténész, hozzátéve, hogy a művek többsége Erdélyben vagy Magyarországon lappangott. Kiemelte, hogy most láthatja először a közönség Ziffer Sándor 19101911 körül készült párizsi olajfestményét és Hollósy Simon Nereszen című
tájképét. Hangsúlyozta: korábban a magyar művészettörténetben Nagybányával kapcsolatban elsősorban az alapító
nemzedék tagjaival, Hollósy Simonnal,
Ferenczyvel, Thorma Jánossal, Réti Istvánnal és Iványi-Grünwalddal foglalkoztak, de nem dolgozták fel a művésztelep modern irányzatait.
Jurecskó László emlékeztetett arra,
hogy a galéria 1992-ben rendezett először kiállítást a nagybányai művészteleprő l, amely a neósok fellépésétől
1944-ig követte végig az alkotókat. Mint
mondta, a most nyílt kiállításon olyan
művek szerepelnek, amelyek a galérián keresztül kerültek különféle neves
gyűjteményekbe. A Falk Art Fórum
rendezvény keretén belül május 21-én,
szombat délután Jurecskó László tárlatvezetést is tartott a kiállításon a MissionArt Galériában. (polgarportal.hu)

Mátyás király a Kolozsvári Rádióban
Mellékletünk II. oldalán.

Kössünk batyut ballagóinknak!

Maticska Jenő: Nagybányai táj (forrás: wikipedia)

Péter Károly jegyzete:

Álomlátogatás
Haza jöttem. Látogatóba. Csak az öreg ház fogad. Kitágult szemekkel néz
rám. Nem ismer. Nem ismer meg! Pusztaság mindenütt: bent a házban, és a
ház körül is.
Sehol senki, de senki. És mégis: a kiskapu mellett egy öregasszony áll. Amikor én beléptem az udvarra, még nem volt ott. Nézem távolról. Fején fekete
kendő, kezében bot, de nem támaszkodik rá. Öreg. Nagyon öreg. Valamelyik
szomszéd lehet, gondoltam. Biztosan nem ismerném meg. Ő se engem.
Közelebb megyek. Szeme barna. Fátyolos. Szemével követ, fejével nem.
Köszönök. Csókolom. Jó napot. Nem válaszol. Nem ismer. Személyem nem érdekli őt. Csak a ház és az udvar. Nem értem. Mit lát az a nagy, barna szem?
Mit őriz az a tükör? Szörnyűt? Szépet?
Aztán mégis eldobja a hallgatás lakatját. Köszön. Halkan. Félve. Mosolyog is. Szeme, mint a tenger, ragyog. Tükrében meglátom Édesanyámat. Erősen. Ifjan. Vidáman, nem búsan. Ordítnék, de nem tudok. Rohannék hozzá,
de nem bírok.
Aztán eltűnik. Hirtelen. Most hol vagy? Miért nem állsz a kiskapuban? Hiányzol. Szeretnélek látni. Újra mosolyogni látni. És megismerni. Egyből megismerni! Olyannak lenni, mint te: másban nyomot hagyni. Ég veled öregaszszony. Ég veled Édesanyám. Örülök, hogy anyám voltál, hogy fiad lehettem.
Reggel van. Az ébredés ideje.
***
Nagybánya, 2016. május 13. Ma lennél százegy éves, ha élnél.

Kedves volt diákjaink, nagybányai vállalkozók, közéleti sze- 10 éve hunyt el
replők, magánszemélyek! Kössünk batyut ballagóinknak! címmel
a Németh László Elméleti Líceum olyan akciót hirdet, melynek célja az elballagó diákok öszöndíjakkal, díjakkal, felajánlásokkal való támogatása.

Kávássy Sándor
történész, politikus

Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan kísérik figyelemmel ballagásainkat, neveltjeink sorsát, tehetségeinket,
kiválóságainkat. Jöjjön el tehát a ballagásra, adja át személyesen díját, ösztöndíját egy olyan diákunknak, akit arra érdemesnek tart: a legjobb tanulónak, a legjobb sportolónak, a tanulmányi versenyek legeredményesebb diákjának, a közéletben tevékenykedőknek,
faluja, városa legjobb diákjának. Felajánlását kérjük jelezze magánlevélben,
üzenetben. (nlaszlo1@yahoo.com, tel.:
0745227704)

Kávássy Sándor 1934-ben született Szinérváralján. Tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem történelem szakán végezte 1952
és 1956 között. 1963-ban doktorált, 1974 óta a történettudomány kandidátusa volt.
Az egyetem elvégzése után általános és középiskolai tanárként dolgozott, majd az egri Tanárképző Főiskolán tanított. A Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Pártnak (FKGP) 1988ban lett tagja, 1990 és 2002 között a párt országgyűlési képviselője volt. 1991 és
1994 között az FKGP első alelnökeként, 2001 és 2002 között országos alelnökeként tevékenykedett.
1994-től az Országgyűlés jegyzője, 1997 novemberétől 1998 júniusáig a Ház
alelnöke volt. 1998 júliusától 2001 májusáig a Környezetvédelmi Minisztérium
politikai államtitkári posztját töltötte be.
1999-től az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának tagja volt.
Kávássy Sándort életének 72. évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Sonkádon, otthonában érte a halál 2006.
április 22-én.

Mellékletünk II. oldalán Kávássy
Sándor megkapó önéletrajzi
vallomását olvashatják.

,,... konokul hittem és vártam”
Kávássy Sándor önéletrajzi vallomása
Szatmár megyében születtem, ahol
akkor már száz évnél hosszabb ideje éltek-haltak apai felmenőim, leányági elődeim, a Gergelyek, Dancsok, Mindszenti Peleyek még régebben. 1944 októberében (ha jól emlékszem, 13-án) menekültként kellett elhagynunk Váralját,
és kétéves bolyongás, átmeneti megállóhelyek (Derecske, Tyukod) után, 1946.
október 31-én a Szamosközben fekvő
Kölcsén telepedtünk meg. Az 1945-tel
kezdődő új világba tehát a vesztesek oldalán kerültem, és a hivatalos hatalom
által rövidesen „felszabadulás” néven
magasztalt szovjet megszállás számomra mindig azt jelentette, hogy sokakkal
együtt én is helóta, tolerált állampolgár
lettem (a „szabadság” első napját is egy
szovjet fogolytáborban töltöttem, ahol
azzal fenyegetőzött a parancsnokság,
hogy megtizedelik a tábort, ha a foglyok
– a jegygyűrűt is beleértve – nem adják
át minden ékszerüket).

Kávássy Sándor sírköve a kölcsei
temetőben (Forrás: szon.hu)

Így ébredező öntudatom és rokonszenveim az üldözöttekhez, az elnyomottakhoz vonzottak. Együttérzéssel figyeltem a falusi birtokos elemek és a
parasztság egyre keservesebb sorsát, és
érthető, hogy barátaim is közülük kerültek ki: Homoki Károly, aki módos parasztok sarja volt; a középparaszt szülőktől született Máté Jenő és Görgey
Géza, aki mindkét ágon nemesi ősöktől származott, aminek akkor súlya és
jelentősége volt a Szamosközben, ahol
oly nagy számban élt a kisnemesség, illetve azok maradékai.
Egész további pályám szempontjából óriási jelentőségű volt, hogy érettségi előtt (emlékezetem szerint Görgey
Géza révén) megismerkedtem Cs. Nagy
András festőművésszel, aki akkor Nyíregyházán tanulta a mesterséget. Ő adta
kezembe Veres Péter és Szabó Dezső
műveit és hívta fel figyelmem a népi
írók munkáira. A népi írók műveinek
tanulmányozása adott határozott keretet gondolkodásomnak, formálódó eszméimnek és érzelmeimnek is. Mindehhez harmonikusan illeszkedett, hogy Debrecenben az egyetemen Szabó Istvántól hallgattam a középkori magyar történelmet, és később Kossuth nemzetelmélete címmel nála írtam szakdolgozatot is, amit mint jeles munkát jutalmazott a diplomaosztás alkalmával a Bölcsészettudományi Kar. Szabó István egyénisége, előadásai, műveinek tanulmányozása a népi írókhoz hasonló, lenyűgöző hatással voltak rám, alapvetően határozták meg további utamat. Az
egyetemi élet ezúttal nem részletezhető eseményei közül feltétlenül kiemelendő, hogy 1952-ben itt találkoztam újra
Beke Alberttel, akivel 1945-ben, az első
gimnáziumban voltunk osztálytársak, azonban igazában az egyetemen mélyült
el barátságunk. És ugyancsak az egyetemen kerültem kapcsolatba Niederhauser Emillel, tőle hallgattam az újkori egyetemes történelmet, a későbbiekben
több ízben volt nemes lelkű, önzetlen
támogatóm és pártfogóm. És ugyancsak
itt kezdődött életre szóló barátságom
Kalász Lászlóval, a költővel is.
1956-ban mint a tartalékos tiszti tanfolyam hallgatója Debrecenben éltem
meg a forradalmat. Számottevő szerepem nem volt, egyetlenegy rövid cikket

Mátyás király a
Kolozsvári Rádióban
A nap már az ég felé nyújtotta kezeit, és mosolyánál, csillogó szeménél már csak egy fényes, nyolc
aranyszőrű paripa vontatta aranyhintó ragyogott szebben. Mátyás király volt az. Úgy döntött, átutazik ide
az idő kerekén keresztül, hogy megnézze egykori szülővárosát.
A hintó megállt, s amint megpillantottam, oda siettem tiszteletemet leróni a királynak. Habár félő, reszkető hanggal, de mégis bátorsággal préseltem ki magamból néhány mondatot:
- Adjon Isten, király őfelsége, jó napot! - köszöntem alázattal.
- Adjon Isten jó napot, földi! - fogadta a király
- Hát mi járatban erre, felséges Uram?
- Visszajöttem, ide, drága szülővárosomba, hogy
megfigyeljem, mi változott, mióta elmentem innen!
- Szóval ez az oka felséges jöttödnek? - kérdeztem.
- Íme, ez vezérelte utaimat az idők kerekében felelte nevetve.
- Ami azt illeti, nagy szeretettel várom, felséges

Az egykori, 1848-ban
épült szinérváraljai
Kávássy-ház, amely
jelenleg négycsillagos
szállodaként működik.
(Forrás:
welcometoromania.ro)

írtam, amely nevem említése nélkül jelent meg. Így történt, hogy később, a
Kádár-terror idején nem tartóztattak le,
és nem kerültem bíróság elé. Október
végén a Kossuth laktanyában az alakulótéren több száz társammal együtt én
is letettem az esküt Nagy Imre kormányára, és ehhez mindvégig hű maradtam.
A szovjet szuronyokkal újra nyakunkra ültetett rendszernek sohasem dőltem
be, emiatt minden lépésem figyelték, és
többször voltak válságos szakaszai életemnek, amiről most nem beszélnék.
Mégis mindig hittem, hogy egyszer felvirrad a szabadság napja, és addig az a
fő, hogy a jövő számára mentsük át magunkat. Bohony Nándor kedves tanítványommal, barátommal és kollégámmal sokszor beszéltük hajnalig, hogy
mik a teendők, ha Isten egyszer még kezünkbe adja a cselekvés lehetőségét. Hovatovább mégis magamra maradtam,
legszűkebb környezetemben is elszigetelődtem. Mindenki előtt rögeszmének
tűnt a változásokba vetett hitem. Én azonban konokul hittem és vártam.
A legelsők közt csatlakoztam az el-

lenzékhez 1988-ban. Előbb az MDF-nek
lettem tagja, majd miután megtudtam,
hogy a Független Kisgazda Földmunkás- és Polgári Párt folytatja tevékenységét, 1988. december 22-én Pál testvéremmel együtt a kisgazdapártba kértem felvételem, minthogy annak idején
szüleim is ennek voltak szavazói. Tevékenységem rövidesen a magas politika
világában folytatódott. Megyei pártelnök, a kisgazdapárt országos alelnöke,
országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés jegyzője, alelnöke, államtitkár lettem (hogy egyéb tisztségeimet ne
említsem), de az események ettől még
nem alakultak úgy, ahogy azt annak idején Bohony Nándorral vártuk. Az új
kormányból hiányzott a forradalmi tettrekészség, a megfelelő bátorság, hogy
a nemzeti érdekek igazi képviselője legyen. Mélységesen csalódtam. Mikszáthtal együtt mondhatom el ezúttal is, hogy
több illúziót vesztettem, mint hajszálat,
pedig igen dús fürtjeim voltak.
(Forrás: napkut.hu)

Sylvester János tanítványa lettem
Szép dolognak tartom, hogy engem, egykori tanárukat meghívnak 50 éves találkozójukra. Bizony, 50 év sok idő, ezalatt az ember alakul, esetleg átalakul,
mert ilyesmi is történik.
Ha tudományra oktatunk és becsületre nevelünk, úgy érezzük, megtettük kötelességünket.
Igazi nagy pedagógust rövid 80 év alatt egyet ismertem meg: SYLVESTER
JÁNOS-t. Szeretném őt sok mindenben követni, de nem vagyok biztos, hogy
sikerül. Egyrészt, mert 25 éve kezdtem el életét és munkásságát tanulmányozni,
megismerni, másrészt olyan lelki alkattal, mint az övé, eddig még nem találkoztam. Mi az, ami őt ilyen óriássá tette? Istentől kapott tehetsége, jólneveltsége és
magyar becsülete. Ezekre kellene mi is felfigyeljünk, ezeket előtérbe helyezzük
és szerintük éljünk, cselekedjünk, ha meg akarjuk érni, hogy legyen még egyszer
számunkra is ünnep a világon.
Több példaképem van: dr. Boér Lászlóné, D. dr. Tőkés István, de a legnagyobb SYLVESTER JÁNOS.
Szilágyi Béla

királyuramat egy Kolozsvári Rádió-interjúra! Remélem, megtisztel jelenlétével.
- Örömmel teszek eleget a kérésednek! - válaszolta a király.
Azzal bekísértem a stúdióba, és kérdések egész
sorával halmoztam el.
- Úgy vélem, felséges Uram, járt már szülőházában, s a főtéren is? - faggatam érdeklődéssel.
- Igen! Ahogy mondod - válaszolta Mátyás király meglepődve.
- Sok változást észlelt több, mint fél évezred alatt?
- Rengeteget! Mégis akkor hatódtam meg a legjobban, amikor megpillantottam a szobrot, amely csakis
Mátyás király tiszteletére állíttatott fel. Elmosolyodtam azon, hogy állítólagos lovam lábán még a patkószög is látszott. A szobor körül sétálgatva szóba
elegyedtem a járókelőkkel, s fura jelenségekre lettem figyelmes.
- Melyek azok a fura jelenségek?
- Az emberek szíve és viselkedése! Kihalófélben
van a szeretet és a tisztelet, és mindenki szívét a gyűlölet, az irigység és a harag tartja fogva. Nem látnak manapság semmi szépet az életben. Nem találják meg az élet értelmét! A legfájóbb, hogy mindezeket a magyarság körében észleltem! - tanúsította
fájdalommal Mátyás király.

- Áá! És felséges királyuram szerint mi az élet
értelme? - kíváncsiskodtam.
- Régen mindenkinek a szíve igazságos volt, nem
számított, hogy gazdag volt-e vagy szegény, tisztességesen élt, és a szeretetet, a tiszteletet, de főképp a
békét kereste. Ma, ahogy megfigyeltem, minden a
pénzen múlik és mindenki gonoszszívű és irigy, nem
látják, hogy a béke és a szeretet többet ér mindennél, noha vannak kivételek is. De ezek felérnek a
világ összes kincsével is! - mesélte a király szomorú
tekintettel.
- Kegyelmed szerint megváltozhatna minden, ha
az emberek másképp viszonyulnának a dolgokhoz
és érvényesülne a magyar összefogás?
- Meg! - felelte a király! - De ez semiképp sem
addig, amíg a szeretet leláncolva, megsebezve marad. Ráadásul tettek nélkül semmi sem változik meg!
Nem elég akarni, tenni is kell érte!
- Vigasztalja kegyelmedet, hogy ma is él az a szólás, hogy: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”
- Valahogy úgy!
Végül nevettünk az egészen, alázattal megköszöntem, hogy vállalta az interjút, s azzal visszakísértem
a hintóhóz, amely tovatűnt az idők messzeségében.
Fóris Henrietta

Akikre büszkék lehetünk:
Teleki-ösztöndíjas diákjaink
Hagyományosan az idei Teleki Napok záróünnepségén, az óvárosi
református templomban került sor vasárnap délelőtt a Teleki Tanulmányi-közéleti Ösztöndíjak átadására, amelyet a Teleki Magyar Ház
Kuratóriumának döntése értelmében idéntől nem csak a IX-XII., hanem az V-VIII. osztályos diákok is megpályázhattak.
A Teleki Magyar Ház Kuratóriuma
a Teleki Ösztöndíjprogram keretében
2003 óta esztendőről-esztendőre ösztöndíjjal igyekszik felhívni a figyelmet legkiválóbb fiataljainkra, akik nem csak
tanulmányi eredményeik tekintetében,
hanem iskolán kívül, egyházi szervezetekben, egyesületekben, a mindennapokban is példát mutatnak közösségüknek.
Az ösztöndíjakat és emléklapokat idén
Galánthay Zsombor, gróf Teleki Sándor szépunokája, a Ház kurátora, a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési
Egyesület elnökségi tagja nyújtotta át a
díjazottaknak:
BALÁZS UDO-ZSOLT – a Németh
László Líceum VI. osztályos, színtízes
diákja, magyar nyelv- és irodalom tantárgyversenyek, versmondó és helyesírási versenyek díjazottja. A nagybányai
cserkészcsapat segédőrsvezető-jelöltje,
a Teleki Magyar Ház néptácosainak egyike. Az igazgató asszony ajánlása szerint „nemzedékének egyik legtehetségesebb, legigyekvőbb diákja, aki teljesítményével kiemelkedik társai közül”. Lelkipásztora gyülekezetéhez való hűségét
és versmondó-tehetségét emelte ki ajánlásában.
VÁRVÉDŐ ÁKOS – a Nicolae Iorga Általános Iskola VI. osztályos, színtízes diákja, aki matematikai és irodalmi, helyesírási versenyeken egyaránt
szerzett elismeréseket. A nagybányai
cserkészcsapat segédőrsvezető-jelöltjeként a csapat legapróbbjaival foglalkozik. A Teleki Ház néptánccsoportjának egyik vezértáncosa, az iskolai kórusban is énekel. Lelkipásztora szerint
hitét gyakorló fiatal, aki ministránsként,
felolvasóként, közösségi programok
résztvevőjeként is rendszeresen jeleskedik. „Ha valaki megkérdezné, milyen
a minta diák? – nyugodt szívvel mondanám, hogy éppen olyan, mint Ákos”

Morfondírozás...
Avagy töprengés a mindennapok
történései felett. Szinte kimeríthetetlen a téma. Engem egy magyar sporttörténeti siker késztetett morfondírozásra.
Hetven év után sikerült győznie a
magyar jégkorongválogatottnak az oroszországi elitvilágbajnokság szentpétervári csoportkörében. Hírérték ez.
Annál is inkább, mert Soltész Miklós
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, aki egyben a Magyar Jégkorong Szövetségben elnökségi tagságot tölt be, egy sajtótájékoztatón méltán emelte ki: „ez nem sikerülhetett volna a székelyföldi jágkorongozók sokéves hozzájárulása nélkül.” Ugyancsak ez alkalommal jelentette be: „a magyar kormány több év
alatt 1,5 milliárd forinttal támogatja
a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát,
amely csikkarcfalvi székhellyel a római katolikus egyház által létrehozott
alapítványi keretben jön létre”.
Lett erre ismét felhördülés a balliberális oldalon. Újabb milliárdok tömegsport támogatásra! Holott nagyobb

– írta róla ajánlásában osztályfőnöke.
KORPONAY ALBERT – ugyancsak VI. osztályos és a Németh László
Líceum közel színtízes diákja. Inkább
reálos, főleg matematika, emellett magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyek díjazottja. Szintén tagja, segédőrsvezető-jelöltje a nagybányai cserkészcsapatnak. Tanárai, lelkipásztora tudatosságát, intelligenciáját és akaraterejét emelték ki ajánlásaikban.
GAGYI ORSOLYA – második Iorgás diákunk, VII. osztályos. Inkább helyesírási, illetve magyar nyelv- és irodalom tantárgyversenyeken ért el komolyabb eredményeket, de a matematika
is foglalkoztatja. Emellett az iskolai kórus tagja és segédőrsvezető-jelöltként a
gróf Teleki Sándor cserkészcsapatban
is rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon. Osztályfőnöke kedvességére, céltudatosságára, kitartására hívta fel a figyelmet ajánlásában.
BALOGH ÁDÁM CSABA – VIII.
osztályos és a Németh László Líceum
kiváló diákja. Egyaránt jól szerepel helyesírási, irodalmi, vers- és prózamondó, valamint matematikai versenyeken.
Tagja az iskola énekkarának, a veresvízi római katolikus ifjúsági kórusnak,
ugyanitt ministrál. Családja tagjaival együtt fontosnak tartja a keresztény értékrendet, tevékenyen részt vesz különböző egyházi és iskolán kívüli rendezvényekben. „Kivételes tehetségű, rendkívül tevékeny diákunk, lázadó egyéniségének mélyén nagy-nagy igazságérzete áll” – írta róla az igazgató asszony.
TASNÁDI KINCSŐ BOGLÁRKA
– XI. osztályos, ő is a Németh László
Líceum kiváló diákja. Országos karatebajnok. Inkább a biológia érdekli, emellett iskolarádiózik és az újvárosi református ifjúsági csoport vezetője. „Az
iskolai közösség egyik legtevékenyebb
szükség lenne erre a tanügyben, egészségügyben. Persze őket nem foglalkoztatja az „ép testben, ép lélek ” ősi
igazsága. Számukra egy a fontos: ahol csak lehet, belerúgni a kormány
nép-nemzeti irányvonalába, belerúgni Orbán Viktorba. Ha lehet, lehazudni az utóbbi két ciklusban odahaza és
idehaza elért eredményeket. És ami a
legszomorúbb, ennek az irányvonalnak „idehaza” is vannak követői, szószólói. Bár sokan közülük is örülnek,
ha „odahazulról” jön a zsozsó!
Ami számomra töprengésemből tanulság lehet, egyéni érdekből mennyire szubjektív tud lenni az ember. Nem
hajlandó belátni mások eredményeit,
sikereit. Sőt ezek eredményeit, sikereit meglovagolva próbálja saját előmenetelét kovácsolni. (Lásd az enyhén
szólva udvariatlan kampányszövegeket).
No, de sebaj! Petőfi már rég megírta: „Az idő igaz,/ s eldönti, ami nem
az.” Sőt, a Könyvek Könyve is ezt jegyzi föl örök tanulságul: „Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.” (Példabeszédek 30, 12)
Varga Károly

Díjazottak és vendégeink (fotó: Bogdán Tibor)
tagja”, „sokoldalú tehetség”, „tevékeny
szervező”, „segítőkész és megbízható”,
„karácsonyi műsoraink lelke” – olvasható róla az ajánlásokban. Az elmúlt
években különböző iskolai és egyházi
rendezvények, gólyabálok, vallástáborok, ünnepélyek szervezésébe kapcsolódott be, tavaly egyik résztvevője volt
a Teleki Magyar Ház képzőművészeti tehetséggondozó programjának.
SÁRGA ANGÉLA-BERNADETT
– ugyancsak egyike XI. osztályos diákjainknak, aki ráadásul a Németh László Líceum színtízes diákja. Harmadik
alkalommal részesült Teleki Ösztöndíjban. Az emúlt két évben főleg matematikai, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyeken jeleskedett.
Tagja a Líceum diákkórusának, a Schola Rivulina Ifjúsági Kórusnak, a Gyermekpalota könnyűzene tagozatának, a
Lendvay Márton Színjátszó Körnek és
a Háló Egyesületnek. Ifjúsági csoportvezetőként egyházi táborok és programok szervezésébe kapcsolódott be.
LAPOHOS RÉKA – szintén XI.
osztályos diákunk. Humán érdeklődésű
fiatal, magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyek I-II. helyezettje, megyei
és országos döntőkön is résztvevője. A
Schönherr Gyula Történelmi Kör, a
nagybányai Rákóczi Szövetség és a Németh László Líceum Diáktanácsának
tagja. Kiválóan, tehetségesen rajzol – jelenleg is egyik résztvevője a Teleki Magyar Ház képzőművészeti tehetséggondozó programjának. Több rendezvény,
tábor, gólyabál szervezésében közreműködött.
Végül a XII. osztályos MOLDOVÁN
BALÁZS BARNA középiskolásként
minden esztendőben megkapta a Teleki Ösztöndíjat, ezúttal éppen negyedik
alkalommal vehette át. Reál érdeklődésű diákunk: matematika- és informatikaversenyek rendszeres résztvevője. Tagja
a Schönherr Gyula Történelmi Körnek,
a gr. Teleki Sándor cserkészcsapatnak,
énekel az iskola kórusában, zenél a

Schola Rivulina római katolikus ifjúsági énekkarban és a Torpedo Együttesben is. A Berena népi zenekar bőgőse.
Elsősorban zenészként számtalan rendezvény szervezésében, lebonyolításában vett részt. Lelkipásztora véleményezése szerint is „megbízható, lelkiismeretes, határozott fiatal, akire bármikor
számítani lehet”.
A Teleki Magyar Ház és néhai Szász
György vállalkozó által létrehozott Ösztöndíjprogram ma már igazi közösségi
összefogás eredményeként jutalmazza
minden esztendőben a Nagybányán tanuló legkiválóbb magyar fiatalokat. Az
idei támogatók: Asztalos Gábor, Barcsi Zoltán és családja, dr. Bónis István, Bortnyik család, Cojocaru Viktória, Galánthay Zsombor és családja, Gyarmathy Gábor és családja, dr.
Hidegcuti Erzsébet, Horváth Attila,
Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület, Komlósi Andrea, Kovács Richárd, Lakatos Nella és családja, Moldován család, Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség, Nagybányaújvárosi Református Egyházközség,
a nagybányai RMDSZ elnöksége, Máramarosi Magyar Vállalkozók Szövetsége, Szentháromság Plébánia, Székely Erzsébet, Várady Csongor és Várady Enikő.
Ezúton is köszönjük a támogatók segítségét, és gratulálunk minden ösztöndíjas diákunknak!

Teleki Emlékplakett
Ugyancsak a vasárnapi ünnepség
keretében került sor az ezüst fokozatú
Teleki Emlékplakett átadására, amelyet a Teleki Magyar Ház Kuratóriumának 2016. május 6-i egyöntetű határozata értelmében a nagybányai Várvédő család vehetett át nagylelkű és
példamutató adományáért, amelyet a Teleki-ház műemlék kapujának restaurálásának befejezésére ajánlottak.
Dávid Lajos / TMH

Események Szamosardón
Az elmúlt pénteken és szombaton azaz május 21-és és 22-én immár 8. alkalommal rendezték meg a Szeretethíd,
más néven a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat Szamosardón.
A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében évente 1-2 napot
szánnak önkéntes munkára fiatalok, gyermekek és idősebbek a helyi egyház javára: tiszta szívből, szeretettel, semmit
sem várva cserébe. Ez a lényege a kezdeményezésnek. Szamosardón idén a
református egyház tölgyfaültetvényét kapálták meg szorgos kezek, elsős gyermekektől idősebb női egyháztagokig.
A férfiak is kivették a munkából a részüket, ők a templomfeljárat támfalát

fejezték be. Több mint százan nyújtottak segítő kezet. A szorgos munkáért a jutalom a Magyar Református Szeretetszolgálat által készíttetett pólók, illetve
(a gyermekeknek) karkötők voltak.
Vasárnap is emlékezetes napja volt
egyházunk életének: a szentháromság
és az öregek vasárnapja (ekkortól veszi
kezdetét az úgynevezett ünneptelen félév). A délutáni istentisztelet után ünnepi ebédet szerveztek a 70-évet betöltött
több mint 30 idős egyháztag számára.
Teljes szívből hiszem, hogy jövőre
mindkét rendezvényre még több egyháztag tud majd eljönni, hiszen a segítség
akkor ér valamit, ha szívből jön.
Fóris Henrietta

14 évet vesz el az életünkből a dohányzás,
szigorítottak az egész EU-ban

Kolozsvár és Temesvár
élhetőbb város, mint
Budapest vagy Barcelona
A numbeo.com életminőséggel foglalkozó nemzetközi adatbázis a látogatók által szolgáltatott adatok alapján
állítja össze a kimutatásokat, rangsorokat. Eszerint Kolozsvár és Temesvár
nemcsak Bukarestet előzi meg, hanem
Budapestet, Pozsonyt, Prágát, Barcelonát és San Franciscot is. A globális
életminőségi rangsort az ausztráliai
Canberra vezeti, de szerepel az első
10-ben Edinburgh, München, Melbourne és Genf is. A városokat nyolc kritérium alapján rangsorolták: vásárlóerő,
közbiztonság, közegészségügy, árak,
lakásár/jövedelem arány, tömegközlekedés, környezetszennyezés és klíma.
A 143 várost tartalmazó listán három
romániai település található: Kolozsvár a 54-ik, Temesvár 55-ik, Bukarest
pedig 107-ik. Kolozsvárt közvetlenül
Madrid előzi meg.

Kik a világ legnagyobb
borfogyasztói?
Vatikánban isszák átlagban a legtöbb bort évente, az egy főre eső fogyasztás ott 54,2 liter évente. A második helyen Andorra áll borfogyasztásban, 46,2 litert isznak meg fejenként;
majd Horvátország következik 44,2 literrel - derül ki a statista.com összeállításából, amely a Wine Institute 2015.
novemberi adatain alapszik. Az első
tízbe még Szlovénia, a Norfolk-sziget,
Franciaország, Portugália, Svájc, Macedónia és a Falkland-szigetek került
be. Romániában az egy főre eső borfogyasztás 24,2 liter évente, míg Magyar-

Kétféle álláspont
VÍZSZINTES: 1. Verekedni kezd!
3. “A férfiak könnyebben megbocsátanak a vetélytársnak, mint a
hűtlennek ...” (Jean Paul). 13. Pénzt
fölöslegesen költ. 14. Amerikai tagállam; székhelye: Boise. 15. Osztrák,
spanyol és belga gkj. 16. Temespartok!
17. Jogszabály. 19. Sémi nép. 20. Belső nézés! 22. Lakásbejárat! 23. Beszab! 24. Kosztolányi Dezső múzsája.
25. Lant. 27. A máj váladéka. 29. Ókori balkáni nép. 30. Angol építész
(Henry). 32. Új-zélandi alagút. 34.
Vuk apja. 36. ... atyafiak (Mikszáth).
37. Meggyőződés. 39. Helyező, tevő.
41. Báránybőr! 42. Magatok. 44. Nem
távozik. 45. Libatollak! 47. Réteslapok! 49. Ásvány, némely változata drágakő. 51. Plusz. 53. ... Kilmer; amerikai filmszínész. 55. Skandináv légitársaság. 57. Bródy Sándor színműve. 59.
Egyszerű gép. 61. Válogatott brazil
labdarúgó volt. 63. Becézett Otília. 65.
Innivaló. 66. Bomlott elméjű. 68.
Juttat. 69. Dési! 71. Szláv hármas. 72.

Közel azzal egy időben, hogy a román szenátus enyhíteni akar a dohányzást zárt terekből kitiltó törvényen, az
Európai Parlament is közzétett egy infografikát, ami arról szól, hogy menynyire káros a dohányzás. A két dolognak természetesen semmi köze egymáshoz, de azért jól mutatja, hogy
mennyire ellentétesen mozgunk, mint
Európa.
Az infografika szerint a dohányfüst 4000 vegyi anyagot tartalmaz, ebből legalább 250 káros, és több mint
50 rákot okoz. Sőt, az is kiderül, hogy
a kontinensek közül Európában dohányoznak a legnagyobb arányban az
emberek, 28 százalékuk szívja a füstöt. Az EU országai közül Magyarország a hatodik helyen áll 30 százalékkal, míg Románia a 12. hivatalosan,
26 százalékkal. De például az is kiderül, hogy a dohányosok 94 százaléka
25 éves kora előtt kezd el cigizni, a
14-25 év közötti európai fiatalok negyede dohányzik, illetve átlagosan 14
évvel rövidíti meg a dohányosok életét a káros szenvedélyük. Évente 700
ezren halnak meg a dohányzás következtében az Unióban.
Az infografikát annak kapcsán tették közzé, hogy május 20-án lépett
életbe az EU két évvel ezelőtt elfogadott irányelve, amivel főleg a fiatalok
körében szeretnék visszaszorítani a
dohányzást. Az új szabályok célja az,
hogy a cigaretta minél kevésbé legyen
vonzó a fiatalok számára.
Az új jogszabály betiltja a cigaretta és a sodrásra szánt dohány ízesítését, amely vonzóbbá teszi a dohánytermékeket a fiatalok számára. A csoországon 24,1 liter. Ezzel Románia a
világrangsorban a 21. helyen van, Magyarország pedig rögtön utánunk, a 22.
helyen következik. Abszolút értékben
ez Románia esetében 5,3 millió hektoliter bort jelent, míg Magyarország ese-
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százalékát kell képet is tartalmazó
egészségügyi figyelmeztetésnek borítania - bár Romániában ez nem újdonság, viszont a legtöbb tagállamban az
lesz. Továbbá a dohánycégeknek részletes beszámolót kell küldeniük a tagállamoknak arról, hogy pontosan milyen adalékanyagokat tartalmaz az
adott dohánytermék. Az irányelv arra
is kötelezi a gyártókat, hogy jelentsék, mielőtt új terméket vezetnek be a
piacra. Emellett betiltják a kisebb kiszerelésű dobozokat, mert ezek olcsóbbak, így elérhetőbbek a fiatalok
számára, valamint tiltanak bármilyen
reklámot, vagy felhívást a dobozokon.
Fontos változás az is, hogy az irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy megtiltsák a dohánytermékek
internetes árusítását. A szabályozás az
e-cigarettára is kiterjed, amelyet gyógyszerként kell szabályozni, ha a gyártója a dohányzásról való leszokást ígér.
Ellenkező esetben a termék a dohánytermékekre vonatkozó szabályzás alá
esik, és nikotintartalma nem haladhatja meg a 20 mg/ml értéket.
„Az EU-ban mindenhol mindenki
érzékelni fogja a változást, hiszen az
eddig reklámfogásokkal élő gyártók termékei eltűnnek a piacról, a dobozok
pedig több egészségügyi figyelmeztetést tartalmaznak majd, mint hirdetést. Az új szabályok a tagállami tiltásokkal, például a nyilvános helyeken
történő dohányzás megszüntetésével
karöltve segítenek megelőzni, hogy a
gyártók összetoborozzák a dohányosok következő generációját. Most, hogy
a dohánycégek elveszítették a pereket

tében 2,4 millió hektolitert. A WHO
nemrég közzétett adatai szerint egyébként Románia a világ 5. legnagyobb alkoholfogyasztója, 14,4 liter tiszta alkoholt iszunk meg átlagosan. Ez az alkoholmennyiség nagyjából 110 liter bort
jelentene, de persze nem csak azt fo... Menzel; cseh filmrendező. 73. Szer- gyasztunk. A romániai sörgyártók egyeváló. 76. Kockadarab! 77. Az üteme2
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az Európai Unió Bíróságán, azok a tagállamok is kénytelenek lesznek átültetni az irányelvet a nemzeti jogukba,
akik ezt eddig még nem tették meg” mondta Linda McAvan brit szocialista jelentéstevő. (transindex)
sülete szerint például tavaly fejenként
80 liter sört ittunk meg. Ez a mennyiség 6 százalék alkoholtartalmú sörrel
számítva 4,8 liter alkoholt jelent. A
24,2 liter bor különben nagyjából 3,15
liter tiszta alkoholt jelent, ha azt veszszük, hogy egy átlag üveg borban 97,5
ml tiszta alkohol van. (transindex)
8

9

10

N

11

12

O

15
19
24
29

N

33

34

39

40
45

51

52
59
64
69

35
41

46
53

Ű
54

60
65

70

74

71
75

79

76
80

Ű

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului. Acest material se distribuie GRATUIT.

81

HUMOR-ZSÁK

2016. május 27.

HUMOR-ZSÁK

Mióta világ a világ
Nincs humánus tan, elv és hit,
Amit gaz ész el nem ferdít
Az emberek ellenére,
Hogy ártson kénye-kedvére.
Az ókortól napjainkig,
Akadt ilyen majdnem mindig.
Popovic Gergely
- Miért olyan okosak a japánok?
- Mert nincsenek köztük
szőkék.
***
- Azért volt délelőtt borús
az időjárás, mert a munkahelyemen loptam a napot.
***
- Doktor úr, mit tegyek,
hogy a kezem fehér és szép
bársonyos maradjon?
- Semmit. De azt mindennap!
***
Két székely beszélget:
- Ecce erőst rossz szokást
vett fel a feleségem.
- Mit, te komám?
- Csak hajnalban fekszik le.
- S addég micsiná?
- Várja, hogy érjek haza.
***

Szőke nő meséli a barátnőjének:
- Képzeld, rájöttem, hová
tűnik a fény, ha lekapcsoljuk a
villanyt!
- Ne mondd, és hová? - kérdezi kíváncsian a barátnő.
A szőke erre lekapcsolja a
villanyt, majd kinyitja a hűtőt.
- Hát ide!
***
Az elmegyógyintézetben egy
ápolt kalapáccsal veri az ujját.
Minden ütésnél nagyot ordít.
- Mondja, mi ebben a jó? kérdezi az ápoló.
- Amikor melléütök.
***
Egy társaságban az ikrekről
van szó. Egy férfi mesélni is
kezd:
- Nekem is volt egy ikertestvérem, de én sokat szenvedtem miatta. Gyerekkorunkban, ha valami rosszat tett, engem büntettek meg, az iskolában én kaptam helyette az intőt, én udvaroltam egy lánynak, és ő vette el feleségül. De
végül bosszút álltam rajta.
- Hogyan?
- Én haltam meg, és őt temették el...
***

A hét híre:
Angol tudósok megállapították, hogy a gyapjúsapka jobb a bukósisaknál. A 20. emeletről
ledobott bukósisak megrepedt, míg a sapkának
semmi baja nem esett.
Egy plázacica és egy férfi
jelentkezik egy cégnél ugyanarra az álláshirdetésre. A cégvezetőtől kapnak egy-egy kérdőívet, hogy azt töltsék ki.
Mindketten kitöltik, majd a
leendő főnök értékeli a válaszaikat:
- Mind a ketten azonos pontszámot értek el, és én úgy döntöttem, hogy önt választom fordul a férfihoz.
- Ezt nem értem! Biztos, valamilyen szexista előítélet miatt döntött így! - háborodik fel
a plázacica.
- Nem, hölgyem. Az utolsó
kérdésre egyikük sem tudta a
választ, de míg a másik jelentkező azt írta: ,,Nem tudom”, az
ön papírján ez áll: ,,Én sem”.
***
- Jolán, te aztán jól átvertél
engem! Azt mondtad, hogy Józsi gazdag, én meg hozzámentem feleségül.
- Na, figyelj jól! Én nem
így fogalmaztam! Azt mondtam,
hogy több a pénze, mint az esze!
***

Aranyköpések
* Ha nincs az ügyvédem,
még mindig a börtönben ülnék. Így, hogy ketten ástunk,
sokkal gyorsabban ment.
* Lehet, hogy az életed
egyetlen értelme, hogy másoknak elrettentő példával
szolgálj.
* Ha egy napon a nők
arra ébrednének, hogy elégedettek a testükkel, vajon
hány iparág menne azonnal
csődbe…?
* Egy gyermek nevetése
a legszebb hang a világon.
Kivéve hajnali 3 órakor...
Főleg, ha egyedül vagy otthon..., és nincs is gyereked.
* Valaki azt mondta rólam, hogy álomvilágban élek. Majdnem leestem az unikornisomról, mikor meghallottam.
* A szilvalekvár a szilvapálinka abortusza.

Gyere, kisfiam,
átkísérlek! Csak
óvatosan, mert
padka jön!

Piroska odaér a nagymama
házához és bemegy.
- Nagymama! Miért olyan
nagy a füled?
- Azért, hogy jobban halljalak.
- Nagymama! Miért olyan
nagy a szemed?
- Hogy jobban lássalak.
- Nagymama! Miért olyan
nagy az orrod?
- Azért, hogy jobban érezzem a sütemény illatát.
- De nagymama! Miért olyan nagyok a fogaid?
- Hogy jobban meg tudjam
rágni a répát, amit nekem hoztál.
- De nagymama! Én nem
is szoktam répát hozni neked!
- Hát ez nem jött össze mondta a nyúl és kimászott a
nagymama ágyából.

***
- Mennyi az ember átlagos
alvásigénye?
- Csak még öt perc...
***
- Miért megy a rendőrautó
olyan gyorsan?
- Hogy a rendőrök el ne felejtsék, hova kell menniük.
***

Szótár:
Agglegény – Egy kedves
fickó, aki lányok sorozatos
átverésével úszta meg az aszszonytartást.
Menyasszony – Fiatal nő
boldog élettel a háta mögött.
Kompromisszum – Baráti megállapodás a házasfelek között arra vonatkozóan, hogy hagyják a gyereket, hadd járja a maga útját.
Diplomatikus – Olyan
férfi, aki meg tudja győzni a
feleségét, hogy a nercbunda
kövérít.
Úriember – Olyan férj, aki megerősíti a létrát, hogy
az asszony le ne essen, amikor a mennyezetet meszeli.
Házimunka – A feleség
végzi, de senki nem veszi észre egészen addig, míg egyszer csak nem végzi el.
Férj – Férfi, aki feladja
előjogait, amikről korábban
nem is tudott, hogy léteznek.
Szerelem – Egy szenvedélyes eltévelyedés, mely házassággal gyógyítható.
Hitves – Egy ember, aki
kitart melletted minden rosszban, amik nem történtek volna meg, ha egyedül maradsz.
Feleség – Az a nő, aki örökké arról panaszkodik, hogy
nincs mit felvennie, egy időben azzal, hogy nincs hely a
gardróbszekrényben.
A zsidó katona tankkal üldözi a palesztin lázadót, aki futtában lövi a harckocsit. A sokadik lövés után elfogy a lőszere, úgyhogy megáll és megadja magát. A tank megáll, és kiszáll a zsidó:
- Mi van, elfogyott a töltény!?...
Mondd csak..., nem akarsz venni?
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A csirke
grillezésének
3 titka
A grillcsirke az egyik legbiztonságosabb grillétel, amit csak
választhatsz, ha nagyobb vendégséget tartasz. Az ízekben gazdag,
ropogós bőrű csirkét minden húsevő értékeli, és szintén fontos szempont, hogy
szinte bármilyen fűszerezést elvisel. Jöjjön három trükk, amitől még finomabb
lesz a végeredmény.
Válaszd a combot
Ha csirkerészt pakolnál a grillre, akkor válaszd a combot. A mellnél szaftosabb és ízletesebb ez a rész, a szárnynál pedig lényegsen több húst tartalmaz.
A könnyebb sütés érdekében a combokat vágd ketté: alsó és felső combra. A
csontokat bent hagyhatod, de gyorsabban átsül a hús, ha a kicsontozás mellett
döntesz.
Közvetett hő
A húst ne közvetlenül a tűz fölött grillezd, tedd a sütő olyan részére, ami
némileg hidegebb. Így lehetősége lesz a húsnak teljesen átsülni, anélkül, hogy a
külső réteg túlzottan megégne. Elég a húst csak a sütés utolsó 5 percére áttenni a
tűz fölé, hogy megkaramellizálódhasson. Előtte lekenheted valamilyen édesebb
szósszal is, az intenzívebb hatás érdekében.
Fűszerezés
A csirke íze önmagában nem túl jellegzetes, ezért használj merészebb fűszerezést, hogy ízletesebb végeredményt érhess el. Ez a húsféle nagyon könnyen
átveszi a fűszerek ízét és szinte bármivel fűszerezhető. Fokhagyma, chili, bors,
zöldfűszerek - válassz bátran, de egy ételen belül azért maradj következetes.
Előre válaszd ki, hogy milyen ízhatást szeretnél elérni, és ehhez 5-6 fűszernél
többet ne vess be. A száraz pác az egyik leghálásabb változat csirkénél, de az
édesebb-erős szószok is jól állnak neki. Peitli Csilla (spatrendonline.hu)

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.

vízben, kapaszkodjon a sziklapárkányon, gyűjtsön
olyan értéket, amit megosztani lehet, elvenni nem:
szerezzen felejthetetlen élményeket!

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
múlté. 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, amiBarangolások a Remetei-sziklaszoros kor üveglemezeket kellett cipelni” – tudjuk meg a
kötetből, amely arra csábít, hogy járjuk be Lehés a Bedellő környékén
mann kedvenc helyeit a róla elnevezett emléktúra
AZ EKE Várától könnyen megközelíthető tú- mentén, hosszabb-rövidebb távok közül választva.
rákra csalogatnak az első kiadvány szerzői. „A Torockói-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
nézzen szét a Bedellőről. Járjon bokáig vagy nyakig

EKE-memóriakártyák
El tudja képzelni, hogy gyereke nem csak a
számítógép előtt ül, hanem a közös játék, a
természet és a hasznos tudás felé kacsintgat? Van rá
mód, hozzá pedig eszközt kínál az Erdélyi
Kárpát-Egyesület. Az EKE-memóriakártya ennek a
kulcsa, mellyel játszva ismerhetik meg kicsik és
nagyok Erdély szépségeit, természeti tájait, nevezetes építményeit, az állat- és növényvilág színejavát. És a kártyázás csak a kezdet, melynek folytatása a vágy: élőben is megismerni az erdélyi csodákat. És ezzel minden szülő egyetérthet, hisz alapvető kötelességünk értékeink átadása gyerekeinknek.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület legújabb
kiadványait (EKE-füzetek, illetve EKEmemóriakártyák) keresse az EKE Gutin
Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban, illetve megrendelhetők az eke@eke.ma címen.

HETIRENDEN
APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket
és képeslapokat. 0741-986855.
• Káros szenvedélyektől mentes 72
éves férfi, korban hozzáillő hölgyet keres,
barátság céljából. Telefon: 0753-412
910
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, keresztapa, sógor és unokatestvér
KECSKÉS BALÁZS
életének 86-ik évében elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
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Az AGAPE
alapítvány

gyereknapi
rendezvényt
szervez május
29-én, vasárnap
15.00 órától.
Sok szeretettel
hívunk és várunk
minden gyermeket
a szülőkkel együtt a
koltói kastélykertbe!
MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk. 11 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa
CSOMA GYÖRGY
újságíró
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét kegyelettel őrzi a család.
Fájó szívvel emlékezünk
KÖRMENDY MÁRIÁRA
halálának ötödik évfordulóján.
A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér,
BOROS KLÁRA IRÉN
életének 62. évében örökre eltávozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk. Ma három
éve annak a szomorú napnak, amikor
a drága férj, édesapa, após, nagyapa,
sógor
SZÉKELY ÁRPÁD
örökre eltávozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. Az emlékező bánatos család.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel emlékezünk. 20 éve annak a szomorú napnak, amikor a drága
KÁLLAY ÁRPÁD
örökre itt hagyta szeretteit.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. A család

Megrendülten értesültünk szomszédunk
KECSKÉS BALÁZS
haláláról. Nyugalma legyen csendes. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Poputa család

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk május 27-re. Egy éve annak,
amikor a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, rokon
TAKÁCS BÉLA
örökre itt hagyott bennünket.
Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott. A bánatos család.

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
MINDEN hétfőn délután is szeretettel várunk Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca
- 7,30-órától nagyok tánca
VÁSÁROSNAMÉNY
Oktatóink:
2016. június 9.
Kása Zsolt és Kása Melinda
0747017580 – Csoma Bea

Részletes program a jövő
heti
lapszámban,
valamint
hamarosan a
fészbúkon és a
Teleki Magyar
Ház honlapján!

A JÖVŐ HÉT VÉGÉN !

Szeretettel várunk!

BORSÓPRÓBA
bábelőadások Nagybányán és környékén
„Kihirdetjük immár országnak világnak,
szép hajadont keresünk házasság céljából a király délceg fiának.
A jelöltek ételt, italt, éjszakára vetett ágyat kapnak.
A kiválasztott női személy mindhalálig palotában lakhat
koronával a fején.”
Így hangzik a királyi pár felhívása, amelyre hetedhét országról érkeznek
jelentkezők. A királyfi mindezt unottan veszi tudomásul, mígnem egy nap minden megváltozik. Kik azok a lányok, akik eljönnek a királyi udvarba szerencsét
próbálni? Akad-e köztük olyan, aki kiállja a próbát? Mi történik azon a bizonyos
mindent megváltoztató napon? És egyáltalán, mi fán terem a borsópróba?
Mindez kiderül a Váróterem Projekt bábelőadásából, amely Hans Christian
Andersen Borsószem hercegkisasszony c. meséje alapján készült, és amelyre több vidéki és iskolai előadást követően június 1-én, szerdán 17.00 órai
kezdettel a Teleki Magyar Házba várjuk kisiskolás közönségünket!
Az előadás zenéjét Bertóti Johanna szerezte.
Időtartama 40 perc, a belépő 5 lej.

GYÓGYTORNA – jövő kedden 16.30 és 17.45 órától a Házban!
KÉZMÍVES HÉTFŐK felnőtteknek – minden hétfőn 17 órától, a
gyermektáncházak ideje alatt.
BABA MAMA KLUB - minden
szerdán 18 órától.
Fájó szívvel emlékezünk június elsején. 5 éve annak a szomorú napnak,
amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa
MÁTYUS LÁSZLÓ
örökre eltávozott szerettei köréből.
Emléke örökké élni fog szívünkben.
Felesége Gizella, gyermekei Ádi,
Évi, Lacika, 5 unokája, családtagjai.
Tiéd a csend, a nyugalom,/Miénk
a könny,a fájdalom.
Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk
FULCZ MARGITRA
született BOZSO
aki május 25-én volt 4 éve, hogy
örökre eltávozott szerettei köréből.
Emlékét kegyelettel őrzi férje, fia,
menye és unokája.

IF IOSIP ANGELA
TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások
– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805
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SPORT-VILÁG

Egy nagyszerű csapat hattyúdala
Nehéz elfogódottság nélkül írni egy szép álomból való
brutális felébresztésről, pláne, ha olyan álomról van szó
mely idestova három évig tartott.
Azt hittük – mi naívak –, hogy
többé nem történhetik meg velünk,
nagybányaiakkal, hogy olyan nagyszerű csapatok, mint a Reallal egy tálból cseresznyéző Mateianu-féle FC, a

nagybányaiak kidugják a fejüket a fertőből, ahova sok millió embertársukkal
együtt akaratukon kívül juttatott az
emberi kapzsiság, a becstelenség, a haszonlesés, korrupció…, hogy egy-egy

Felemelt fejjel szerettek volna búcsúzni Nagybányától Kolozsváron (!),
a Románia Kupa utolsó felvonásában
lányaink, ám a sors – és itt-ott, a döntő
pillanatokban a bukaresti (!) Anamaria
Stoia bíró – belepiszkált a levesbe és a
nagy rivális bukaresti CSM elleni elődöntő odalett. Pedig lányaink – még
megfogyatkozva is – mindent megtettek, hogy a döntőbe jussanak és utolsó
fegyvertényként elhódítsák a Románia
Kupát.
A sportcsarnokban több mint 600
(!) nagybányai szurkoló biztatta a
mieinket, lányaink a már fentemlített
körülmények ellenére is helytálltak, az
első félidőt is előnyben (12–11) zárták.
A másodikban is derekasan harcoltak és vezettek is két góllal (20–18 a
48. percben), de a “túlerővel” nem bírtak! A vége 25–26 (12–11) oda!
Simori Sándor
Fotók: Deák László

Lascăr Pană által megálmodott Minaur
HC, a Ramira kosárlabdacsapat és még
sorolhatnám… egyik napról a másikra
az enyészetté legyen. Ám, egy jó lavórnyi jeges zuhany brutálisan kijózanított: sajnos nincsenek csodák Nagybányán! Egy szép álom nem tarthat örökké, pedig megvannak rá a lehetőségek,
mivel valaki, vagy valakik – sötét alakok – egyszerűen nem akarják, hogy a

sportsiker feledtesse velük mindennapi
csalódásaikat, amiért oly sokat késik a
minden választások előtt beígért kánaán, akarom mondani, mézesmadzag,
a kolbászból való kerítés… Ezúttal –
milyen fájdalmas – a nagybányai
HCM-nél fújtak takarodót. Egy rossz
álom, de van ebből felébredés? Van-e
remény arra, hogy az utolsó pillanatban megérkezik a felmentő sereg?

Nagybányai HCM –
Bukaresti HCM
25 – 26 (12 – 11)
Kolozsvári Sportcsarnok, kb
1200 néző.
Vezette: Anamaria Stoia (Bukarest) – Diana Florescu (Pitesti).
7 méteres büntetők: 1-3 (1-3).
Büntetőpercek: 2-4.
HCM: I. Munteanu (17 védés +
1 gól), Dumanska – Abbingh, Do
Nascimento 3, Geiger 3, Pineau 3,
Jezic 2, Marin 2, Perianu 2, Elisei 2,
Tatár 1, Szűcs, Vizitiu, Tanasie. Edzők: Aurelian Roşca és Ioan Băban.
CSM: Grubisic (9), Pessoa (4),
Iordache – Curea 5, Manea 5, Gullden 5 (3), Rodrigues 4, Bradeanu 3,
Berengur 1, Fisker 1, Torstensson
1, Jörgensen 1, Vetkova, Vărzaru,
Nan, Nicula. Edzők: Kim Rasmussen és Adi Vasile.

