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Húsvét az Irgalmasság
Szent Évében

Nemcsak kenyérrel él az em ber, hanem Isten irgal -
m ából is, Akinek könyörületre hajlik a szíve.

Életünk során csak sejtéseink vannak erről, de Isten
sze re tetéről tanúskodik minden szeretet, amit másoktól ka -
punk. Is ten jelenlétéről tanúskodik minden segítség, ami vá -
ratlanul meg érkezik, amikor bajban vagyunk. Isten gond -
vi seléséből sej tünk meg valamit, amikor felismerjük, hogy
múltunk minden eseményének volt értelme és jelen tő sé ge.

- folytatás a 9. oldalon -

P. Kozma Imre OH
apostoli protonotárius, 

a Mag yar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke

Áldott, békés húsvéti
ünnepeket kívánunk

minden koltói és
katalini lakosnak,

Csendes Lajos polgármester,
és a koltói önkormányzat.

RMDSz-
KÖZ LEMÉNY

A folyó év júniusában esedé -
kes helyhatósági választásokra ké -
szülve, az alábbiakban közöljük a 
következőket:

A helyhatósági választásokon
való sikeres szereplés végett, a mi -
nél nagyobb számú mag yar ön -
kormányzati képviselő megvá lasz -
tása érdekében a Nagybányai
RMDSZ-szervezet az egyfor du lós, 
állóurnás előválasztási módszer
mellett döntött.

AZ ELŐVÁLASZTÁSRA FO -
LYÓ ÉV ÁPRILIS 10-ÉN KE -
RÜL SOR A VÁROS ÖT HELY -
SZÍNÉN.

Az előválasztáson minden
RMDSz tag és szimpatizáns részt
vehet.

 A további részleteket a kö vet -
kező lapszámban közöljük.

Vida Noémi
RMDSz elnök

MA lehet még letenni 
a nagybányai

tanácsosi listára
való jelölési
pályázatokat

A jelöltekre vonatkózó előírás a 3.
oldalon található.

Áldott, békés húsvéti
ünnepeket kívánunk minden

kedves olvasónknak,
barátunknak, támogatónknak!

,,S míg zúg a kedv s a víg
kacaj kitör,/ meg ré szegül
az illaton a föld,/ s tavasz-
 ru hát kéjes mámorban ölt -/
kelet felől egy sírnak mélyi -
ből,/ elrúgva a követ, fé nyes
sebekkel/ száll, száll ma gas -

ba, föl az isten-em ber.”

(Kosztolányi Dezső: Húsvét)

Istentől áldott,
békés húsvéti

ünnepet kívánok
megyénk

valamennyi
ünneplő lakosának!

Dr. Bónis István
parlamenti képviselő

ÁLDOTT
HÚSVÉTI

ÜNNEPET!
,,Egy régi húsvét fényében borongott/ S vigasztalódott sok
tűnt nemzedék,/ Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,/ És
neki szánok lombot és zenét.” (Juhász Gyula: Húsvétra)

Áldott húsvétot kíván minden
máramarosi magyarnak

Szaniszló József, a Máramaros megyei Erdélyi
Mag yar Nemzeti Tanács elnöke

Hupka Félix, a Máramaros megyei
Erdélyi Mag yar Néppárt elnöke

,,Gyermekkoromnak szép
emléke,/ Köszöntelek, hús -
vét vasárnap!/ Száll a szí -
vemre égi béke/ Ünnepén

a Feltámadásnak.”

(Benedek Elek: Húsvéti ének)

Békés, szere tet tel -
jes hús vé ti ünne pe -
ket kívánok minden 

nagybányai és
Nagy bánya

környéki
magyarnak!

Vida Noémi
területi elnök

,,Óh, Tavasz, óh, Húsvét,/ Emberek ősi biztatója,/
Csak azt szórd szét köztünk:/ Állandó a tavaszi óra/

S ilyen marad.” (Ady Endre: A szép Húsvét)

Áldott, békés húsvéti
ünnepet kívánok

minden magyarnak!
Ludescher István,

Nagybánya
alpolgármestere

A NÉPI MOZGALOM PÁRT
(Partidul Mişcarea Populară) nagy -
bányai szervezete és IUSTIN TALPOS

tanár, a párt nagybányai polgár -
mester-jelöltje szeretetben gazdag,

áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
kíván minden egyes ünneplő polgártársunknak!

Ezekben az emberpróbáló időkben öröljünk
békében, családjaink és barátaink körében

Krisztus Urunk feltámadásának!

A Népi Mozgalom Párt (P.M.P.) és Iustin Talpos tanár
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Egyházi hírek
* A Nagybányai Református Egy -

házmegyében húsvétkor újraindul a
bör tönpásztorációs szolgálat. A bör tön -
missziót Varga Károly nyugalmazott
lelkipásztor-esperes végzi.

* Koltó-Katalinban húsvétkor az
ünnepi rendnek megfelelően tartanak is -
tentiszteletet és osztanak úrvacsorát. Le -
gációs szolgálatot  Karikás Orsolya V.
éves teológiai hallgató fog végezni.

Ecsedi Árpád
* Húsvét első napján úrva csora osz -

tással egybekötött unitárius ünnepi is -
tentiszteletre kerül sor az evangélikus
templomban.

* A Nagybánya-újvárosi refor má -
tus templomban nagypénteken déle -
lőtt 10 órakor, déli 12 órakor és délután 
18 órakor  várják a kedves híveket. A
péntek délutáni szertartás keretén belül  
úrvacsoraosztás lesz. Húsvét vasár nap -
ján és másodnapján is ünnepi isten tisz -
teletek lesznek a megszokott idő pont ok -
ban.

* A Nagybánya-óvárosi refor má -
tus templomban nagypénteken délu -
tán 17 órakor és húsvét első napján dél -
előtt 10 órakor ünnepi istentiszteletre
várják szeretettel a kedves híveket. Az
ünnep alkalmából szolgálatot tévő le -
gátus Mátyási Gerda Georgina.

* A Nagybánya-óvárosi Református
Egyházközség áldott húsvéti ünnepet
kíván és szeretettel várja kedves híveit, 
hogy együtt ünnepeljenek!  

* A nagybányai Evangéli kus- Lu -
theránus Egyházközség  nagypén te -
ke n délután 17 órától, valamint húsvét
va sárnap délelőtt 10 órától tart úrva cso -
ra osztással egybekötött ünnepi isten -
tisz teletet, és húsvét hétfőjén délelőtt
10 ó rától is ünnepi istentisztelet lesz,
úrva csoraosztással.  

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság templom ünnepi mise rend -
je:

Nagypéntek, március 25.:
- 11.00 óra, keresztút
- 18.00 óra, nagypénteki szertartás

passió, keresztleleplezés

Nagyszombat, március 26.:
- 11.00 óra, szentségkitétel - egész -

napos szentségimádás
- 20.00 óra, feltámadási szertartás

ételszentelés

Húsvét, március 27.:
- 7.00 óra, szentmise - ételszente lés
- 8.00 óra, szentmise - ételszente lés
- 10.00 óra, szentmise
- 11.30 óra, szentmise

- 19.00 óra, szentmise

Húsvéthétfő, március 28.:
- 8.00 óra, szentmise
- 10.00 óra, szentmise
- 11.30 óra, szentmise
- 19.00 óra, szentmise
* A nagybányai Krisztus Király

templom ünnepi miserendje:

Nagypéntek
Krisztus Urunk kereszthalálának ün -

nepe. Szigorú böjti nap! Este 5.30-kor
keresztúti ájtatosságot végzünk. 6 óra -
kor kezdődik a nagypénteki szertartás
Krisztus Urunk szenvedésének és ke -
reszthalálának emlékére.

Nagyszombat
Krisztus Urunk a sírban fekszik, e -

zért gyásznap van. Délelőtt 11.00 óra -
kor kitesszük az oltáriszentséget. Egész
nap szentségimádást végzünk. Kérjük a
kedves híveket, hogy a nagyhét fo lya mán
jelezzék, melyik időpontban tud ná nak
egy félórai szentségimádást vál lalni,
hogy a szentség ne maradjon ma gára. 

A nagyszombati szertartás este 8.00 

órakor kezdődik. A szertartás a követ -
kező részeket foglalja magába: tűz szen -
telés, igeliturgia, vízszentelés, a ke reszt  -
ségi fogadalmak megújítása. A szent -
áldozás után következik a feltáma dá si
szertartás, és alkalmas időjárás ese -
tén a körmenet, bezárólag ételszente -
léssel.

Húsvétvasárnap
Reggel is a 7.00 órai szentmise után

megáldjuk a húsvéti eledeleket. To váb -
bi szentmisék délelőtt 10.00 és este 7.00
órakor lesznek.

Bunda Csilla Anna má ria

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, min den hó nap 

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

Jogi fogalomtár (22.)
A jogállam (románul statul de

drept) - ha egy személy becsületesen
tiszteletben tartja a számára előírt kö -
telezettségeket, ugyanakkor csak az e -
lőre felkínált jogaival él, törvény tisz te -
lő polgárnak nevezzük. Ha ugyanezt a
folyamatot egy ország hatalmi szervei,
mint jogi személyek ültetik gyakor lat -
ba jogállamról beszélünk.

A klasszikus meghatározás szerint
jogállam az, ha az állam alárendeli ma -
gát a törvényeknek. Más szóval, ha fel -
ségterületén a jog alkalmazása és tisz -
teletben tartása  alól nincs kivétel, s ez
nem csupán az állampolgároknak szab
korlátokat, hanem kötelező a meg vá -
lasztott, hatalmat gyakorló köz tisztség -
viselők számára is.

A jogállamtól a különböző népek
másképp várták ennek céljai megva ló -
sítását. Ebből kifolyólag az idők folya -
mán összetettsége miatt többfé lekép -
pen határozták meg, ezért kijelenthető, 
hogy egy mindenki számára elfo gad ha -
tó definíciója nem létezik. Viszont van -
nak tulajdonságai, melyeket minden meg -
határozása előrevetít.

Ennek alapján megállapítható, hogy

a jogállamban bármely állami fellépést 
törvényre kell alapozni.

A hatalom gyakorlása nem emberi
cselekedetnek számít, hanem a törvény 
rendelkezéséből származik, ennek al kal -
mazásával.

A törvények korlátokat szabnak a ter -
mészetes személynek, a magán- és a
közjogi személyeknek egyaránt, mely 
korlátok, ha céltalanná válnak, lehet sé -
ges felszámolni, törvényes eljárás alap -
ján.

A jog egy olyan felépítést alkot az
országnak, mely által védi ennek szer -
kezetét, de ugyanakkor vigyáz arra is,
hogy a szabályai  mindig  szükségesek
legyenek az állam számára.

Általa megvalósul a jól működő tár -
sadalom, melynek köszönhetően a pol -
gárok államukat sajátjuknak érezhetik, 
nem pedig egy idegen felettes hata lom -
nak, mely uralkodik életük felett. 

A fogalomtárat szerkeszti:

Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)
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Országos Találkozó: 2016. április 8-10.
A Bo nus Pas tor Alapítvány idén második alkalommal

szervezi meg Országos Találkozóját (Utógondozói Kon fe -
renciáját) 2016. április 8- 10. között Mérán, Kolozs megyében.

Ezen találkozók fontos szerepet töltenek be a szen vedély be -
tegségekből való felépülési folyamatban és a hozzátartozók vi -
szonyulásának megváltozásában.

A rendezvény részvételi díja 80 lej (teljes részvétel)/ 50 lej
(csak a programokon való részvétel). További információkért ke -
ressen rá a www.bonuspastor.ro honlapra.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: Szakács Előd, tel.: 0752 243649,

e-mail: elod@bonuspastor.com

Szeretettel meghívunk
minden kedves
érdeklődőt a

nagybányai PART NER 
GALÉRIÁBA

RETTEGI FERENC - goblan

és

BARTHA IMRE - falisuba

kiállítására.

Megnyitó: 2016. március 31., 18.00 óra.

Örökélet szent ünnepe
„Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lk 24, 5/ b)

Kedves keresztény testvéreim!
A harangok kondulása, a tavasz mosolya, a létért való küzdelemünkbe meg -

állást hozott. Ünnepről beszél a körülöttünk megújuló természet, az ünneplő
ruhát viselő, és a különböző felekezetek templomába igyekvő emberek arcán
ragyogó mosoly. 

Húsvét van! „Közénk jött” az örökélet ünnepe! 
Hosszú volt az a lelki út, amelyen negyven napon át haladva, megérkez -

hettünk az ünnephez. Nem volt könnyű számunkra ez az út. Húsvét fele vezető
utunkon volt öröm, de volt üröm is. Volt hitben való bátor megállás, de volt
lelki megpróbáltatás is. Volt fény, de volt árnyék is. Volt szeretet, de volt
gyűlölet is. Volt felmagasztaltatás, de volt megaláztatás is. Ilyen lélekkel
álltunk be a virágvasárnapi hozsannázók körébe. Ilyen lélekkel éltük át Jézus
megcsúfoltatását, keresztrefeszítését és halálát.

Engedjük, hogy húsvét áldott ünnepén megérintse lelkünket az öröm üze net:
„Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lk 24, 5/ b). Engedjük, hogy a hús -
véti evangélium betöltse békességre, boldogságra, hitre, megértésre, sze re tet re 
és vigaszra vágyó emberi szívünket, lelkünket.

Kedves keresztény testvéreim! Húsvétkor már ne a halott Jézust sirassuk,
hanem az élő Jézust hirdessük! Mert Jézus köztünk él, elsősorban tanításai
ál tal, melyek a 21. század emberének is értéket, lelki-szellemi kincset kell je -
lentsenek. Tárjuk ki szívünket, ünnepeljünk örömmel, hogy megtapasztaljuk a 
csodát, mert „az ünneplés csak annak jelent valamit, aki részt vesz benne.”
(Hans-Georg Gadamer).

„Nem a múló időt kell ünnepelni, hanem dicsőséget szerezni annak, ami
még előttünk áll.” (Dan iel Pennac). Isten gondviselésének köszönhetően még 
van időnk megélni a szeretetet, erősíteni Istenbe vetett hitünket, örvendeni em -
bertársainkkal, lehajolni a szükségben lévőkhöz. Tegyünk bizonyságot e hit -
ről, az Istentől kapott drága ajándékról, amelynek az a szerepe, hogy bizton -
ságtudatot adjon a gyakran kiszámíthatatlanná váló életnapokban, hogy Is -
ten közelségét az emberekkel való szeretetközösség megélésében megta pasz -
talhatóvá tegye.

Húsvét az átalakulás, a megújulás, a feltámadás, az újjászületés és az ö -
rökélet szent ünnepe! Tavasz van! Itt az alkalmas idő, hogy elinduljunk egy
szebb és jobb úton. Induljunk el mindannyian az Isten felé vezető úton. Isten
legjobb Gyermeke, a názáreti Jézus példát mutatott, kövessük hát Jézust! A
megújulás akkor lehetséges, ha elengedjük a múltat és bízunk a jövőben. 

„Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét.”
(Si mon András) 

Az Észak-Nyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkészeként
Is tentől áldott, szép húsvétot kívánok Szatmár, Szilágy és Máramaros me gyék -
ben élő minden unitárius testvéremnek, esetenként más felekezetű család tag -
jaiknak, úgyszintén nem unitárius, más felekezetű keresztény testvéreimnek is!

2016. 03. 23.
Atyafiságos tisztelettel,

Pálffy Anna-Mária unitárius lelkésznő

Konfirmáció Szamosardón
2016. március 20-án, virágvasárnap, azon a napon, amikor Jé zus Je -

ruzsálembe való győzelmes bevonulásáról emlékezik meg a keresztény vi -
lág, Szamosardón konfirmációs ünnepségre került sor a délelőtti isten -
tisztelet keretén belül, mely alkalmak nem csak az ifjak, de a szülők és
nagyszülők számára is mindig szívet melengető eseménynek számítanak.

Idén tízen tettek hitet vallásukról az
egyház tagjai és felkészítő lelkipász to -
ruk, Nt. Tóbiás Tibor előtt a helybeli
református templomban.

Ők név sze rint a következők: Nagy
Zsombor, Nagy Eliza, Szabó At tila Fé -
lix, Nagy Tímea Renáta, Nagy Márton, 
Fóris Henrietta Stefánia, Varsol czi- Fó -
ris Zsolt, Mol nár Júlia Éva, Nagy Sza -
bolcs Lóránt, Er dei Ágota Brigitta.

Nekik üzenem útravalóul Kálvin Já -
nos alábbi gondolatait: „Abból a cél ból, 
hogy Isten minket gyermekeinek vall -
jon, s mi erről teljesen bizonyosak le -
gyünk, a Jézus Krisztusban kell hin nünk, 
mivel egyedül benne kell keresnünk üd -
vösségünk teljességét.”

Vicsai György  

A Főtér Fesztivál 2016 szervezői idén is
progamajánlási akciót hirdetnek

Az idei Főtér Fesztivál szervezői meg -
hívják a helyi és bányavidéki mag yar
civil szervezeteket, intézményeket és cso -
portosulásokat, vegynek részt az idei
rendezvénysorozaton saját program mal, 
előadással vagy más jellegű bemutat ko -
zással.

Ennek érdekében a szervezők prog -
ramajánló akciót hirdetnek, azaz felké -
rik a szervezeteket, hogy egy egyszerű
űrlap kitöltése útján jelezzék részt vé te -
li szándékukat. A programajánlási űr -
lap letölthető a Nagybánya.ro főol da -
lán és igényelhető emailen:

foterfesztival@nagybanya.ro
Beküldési határidő: 2016. április 1. 

Bérletes előadás
A Szatmárnémeti Harag György Tár sulat má -

sodik bérletes előa dá sá ra már cius 29-én, ked -
den, 18.00 ó rától ke rül sor a Városi Színház ban.

 Műsoron: 

Örkény István: „Tóték”

Ne feledjék átállítani óráikat!
2016. március 27-én, azaz vasárnap hajnali

2-ről 3-ra kell állítani az órákat. A nyári i dő -
számításról október 30-án térünk ismét vissza
a téli időszámításra.

RMDSz-KÖZLEMÉNY
- folytatás az első oldalról -

A tanácsosjelölt pályázatot nyújt be a Nagybányai RMDSZ szervezethez, a -
melynek kötelező módon tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

1. Jelölési nyilatkozat
2. Személyazonossági igazolvány másolata
3. Legalább 3 éves RMDSZ-tagság, az RMDSZ tagsági könyv másolata
4. Önéletrajzi  adatlap
5. Politikai nyilatkozat adatlap
6. Önkormányzati programjavaslat, amely a település adminisztrálásával és

fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit tartalmazza a következő 4 éves idő szak -
ra

7. Előválasztási nyilatkozat.
8. Bizonylat, amellyel igazolja, hogy az előző mandátuma idején eleget tett a 

szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek
A jelölési pályázathoz szükséges típusnyomtatványok az illetékes RMDSZ

szervezetnél igényelhetők vagy letölthetők az RMDSZ honlapjáról.
A jelölési pályázatok benyújtásának határideje településenként változhat:
A nagybányai tanácsosi listára való jelölési pályázatok benyújtásának ha tár i -

deje 2016. március 25.

Fotó: Fóris Henrietta
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„Határtalan” ünnep
Március 15-én

Március 15-én vendégeket fogadott 
a Németh László Elméleti Líceum kö -
zép iskolás diáksága. A Határtalanul! 
pro gram célja a mag yar-mag yar kap -
cso latok építése, személyes kapcso la -
tok kialakítása, elmélyítése. A nem zet -
közi pro gram keretén belül tavaly no -
vemberben 17 diákkal látogattuk meg
a szekszárdi I. Béla Gimnáziomot, a -
kikn ek diákjai és kísérő tanárai, Sza vá -
ri At tila és Nemes András vendégeink
voltak a márciusi ünnepségek keretén
be lül is. A magyarországi és nagy bá -
nyai diákokból, tanárokból verbu váló -
dott csapat adta elő az ünnepi koszo rú -
zás alkalmával Petőfi Nemzeti dal cí -
mű versét zenei kísérettel és az ismert
Kormorán-dalt, a Harangok dalát. A
ven dégdiákok az 5 napos itt-tartóz ko -
dás alatt ünnepi műsort adtak elő a Né -

meth László Elméleti Líceum dísz ter -
mében, ellátogattak a Falumúzeumba,
a Képzőművészeti Múzeumba, az Ás -
ványtani Múzeumba, megismerkedtek
a város nevezetességeivel, meg cso dál -
ták a várost az István-toronyból és a Fe -
kete-hegyről is, jártak a Teleki-család 
kör nyékbeli kúriáiban (Koltón, Hosszú -
faluban, Pribékfalván és Nagybá nyán),
részt vettek diáktársaik iskolai tevé keny -
ségeiben, fát ültettek és megismer ked -
tek a Diáktanács munkásságával is. A
partnerkapcsolat kezdeményezői és a
pá lyázati szakasz irányítói a vendég kol -
légákkal együtt Váradi Izabella és Me -
zey Tímea voltak, a pro gram helyi meg -
szervezésében köszönetet mondunk Ora -
vecz Gyöngyinek a Part ner Galériában
szerzett élményekért, Nagy Zoltán ta nár
úrnak a hosszúfalusi, pribékfalvi kirán -
dulás lebonyolításáért, és minda zok -
nak, akik az egyes múzeumokban, em -
lék há zakban diákjainkat fogadták. A
rend kí vül jó hangulatú, közösen el töl -
tött idő tanítja meg diákjainknak azt,
hogy bár különbözünk, sokmindent más -
ként mon dunk és másként gondolunk,
de fontos, hogy ismerjük egymás hét -
köznapjait is, emberközeli tapaszta la -
tokat gyűjt sünk.

Kiállítás

Varna János Antal: Harmóniák
A nagybányai ,,Petre

Dulfu” Megyei Könyvtár
Művészeti Szalonjában

március 26-ig látogatható

Varna János Antal
egyéni tárlata.

Mindenkit szeretettel
várnak!

Fotó: nagybanya.ro

Nagybányán értekezett a Romániai
Mag yar Pedagógusok Szövetsége

A mag yar nyelvű oktatás és a ma g yar iskolák fenntartásáról tartott
érte kezletet a Romániai Mag yar Pedagógusok Szövetsége március 19-én,
szombaton. A Nagybányán szervezett találkozón olyan térségek iskola -
igazgatói, tanfelügyelői tárgyaltak a mag yar iskolák helyzetéről és prob -
lémáik orvoslásáról, ahol egyetlen mag yar iskola van a környéken.

Tizenegy megye – Arad, Besz ter -
ce– Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Má -
ramaros, Hunyad, Szeben, Kolozs, Ma -
ros, Temes – képviselői tartottak be szá -
molót a mag yar iskolák aktuális prob -
lémáiról, tevékenységükről. Magyari Ti -
vadar, az RMDSz oktatási kérdésekért
felelős ügyvezető alelnöke szerint: „a -
zért fontosak ezek a találkozók a Szö -
vetség számára, mert csak pontos in for -
mációk és helyzetismeret birtokában tud -
juk képviselni a különféle eltérő gon dok -
kal küzdő helyi pedagógusokat, isko lá -
kat, iskolaközpontokat. Ezek a meg be -
szélések tapasztalatcserét is jelente nek,
mert különböző helyeken hasznos, ha -
té kony gyakorlatok alakultak ki” – muta -
tott rá, majd hozzátette: „bizonyos fo lya -
matokat nehezen tudunk megállítani, kés -

leltetni, mint amilyen egyes helyeken az
asszimiláció vagy a demográfiai fo gyás,
de ellenőrizni kell ezeket, és alkal maz -
kodni a különböző új szituációkhoz, hogy
az oktatás minél zökkenőmentesebben
folytatódjék a veszélyeztetett helyeken is.”

Az értekezletet vezető Halász Fe renc, 
a pedagógus-szövetség alelnöke össze -
gezte az elhangzottakat és a prob lé má -
kat. A jelenlevők döntése alapján a kö -
vetkező hetekben gyakorlati megol dá -
sokat, konkrét tennivalókat is megfo gal -
maznak a pedagógusok és politikusok
számára egyaránt a következő gondok
orvoslására: gyermektoborzás, peda gó -
gusok biztosítása, ahol szükséges, fi nan -
szírozási problémák elemzése, szak ok -
tatás kérdése, tehetséggondozás.

Szabó Ödön Bihar megyei parla men ti 

képviselő  az iskolák közötti kölcsönös
segítségre hívta fel a figyelmet, a már
megszerzett tudás, dokumentáció to vább -
adására, továbbá kitért a szórvány ok ta -
tás minőségének kérdésére. „A szór -
vány területeken lévő iskolákban na gyon
magas a pedagógusok fluktuációja, a
tanítók, tanárok a lehető leghamarabb
továbblépnek a kihelyezésükből, ez pe -
dig a minőség rovására megy” – fej tet -
te ki a képviselő. A szakoktatási tan -
könyvek ügyében a Magyarországgal
való egyeztetést látja célszerűnek, az a -
nyaországi tankönyvek hazai tan me net -
nek megfelelő átformálását. Minde mel -
lett kijelentette: az anyanyelven tanuló
diákokat teljes mértékben támogatni kell 

a városi közszállításban, hogy eljut has -
sanak a számukra megfelelő  iskolákba.

A sajtónak nyilatkozva Magyari Ti -
vadar elmondta, hogy örömmel látta,
hogy a Minden Mag yar Gyermek Szá -
mít beiskolázási kampány látható és ha -
tékony módon folyik Nagybányán és
környékén, jelen vannak a plakátok, a
szórólapok, és sok rendezvényt szer vez -
nek a kampány köré ezekben a napokban.

(RMDSz-tájékoztató)

Boczor tanár úr
Sajnos elvesztettünk egy min den -

ki számára nagyon fontos, a nem ze -
tiségi öntudat legmagasabb szinten 
ápolt tiszteletben tartását és gya kor -
lását viselő embert. A felsőbányai
magyar értelmiségiek kimagasló sze -
mélyisége, Boczor József tanár úr
eltávozott közülünk. Mindenki is -
merte szűkebb pátriánkban, de sok
más helyen, akár személyesen de fő -
leg írásain keresztül vált ismerőssé, 
ismertté a 79. életévében járó ta nár.
A sors nem volt kegyes vele éle té nek
minden útján. Ifjúkorára mindig
szívesen emlékezett, írt róla, mert
talán akkor voltak legvidámabb é -
vei a Kákáson, vagy az iskolában, a 
gimnáziumban Nagybányán, vagy
éppen barátai társaságában. A Bo -
lyai Tudományegyetemen Kolozs -
vá ron szerzett tanári diplomát. Ma -
gyar nyelv és irodalom szakos ta nul -
mányai a katedrához vezették, éle -
tének egy másik kedvelt sza ka sza -
ként. Az 1956-os magyarországi for -
radalom romániai követ kezmé nye -
it sikerült megúsznia, nem úgy, mint
több más egyetemista társa. Bo czor
József nem csak tanárként szol gál -
ta népét, hanem újságíróként is je -
lesre vizsgázott több alkalommal is,
hódolva elsősorban a helytör téne -
lemnek, a honismereti témákat fel -
ölelő írásaival fontos pillanatokat
i gyekezett az utókornak hagynia.

Még nem lépett az idősek közé,
amikor az 1989-es változások alkal -
mával magyarságtudata és érzése
kerekedett felül érzelmein. Első volt,
aki 1989. de cem ber 28-án a felső -
bányai városháza gyűléstermében 
találkozóra hívta a város ma gyar -
jait és ezzel megalapította az első ér -
dekvédelmi szervezetet, ami a ké -
sőbbi RMDSz magja lett. Len dü le -
tes odaadással igyekezett örökké
ten ni a közösségért, a helybeliek ért.
Ilyenképpen mondhatjuk azt is, hogy
tulajdonképpen a Felsőbányai Mű -
veltségszolgálat atyja is, mivel kap -
csolatai és tevékenysége folytán jött
létre az a kulturális szervezet, mely -
nek több éven keresztül gazdag és
értékes tevékenysége, nagyszámú tag -
sága volt. Élen járt a kórus, híres
tevékenységeivel, melynek ugyan nem
volt tagja, de hatása bizonyára po -
zitív volt e tekintetben is, aztán a
színjátszás és egyéb kultúr-meg nyíl -
vánulások terén ugyancsak. Nem u -
tolsó sorban ezen a területen ma -
rad va a Bodnár Gáspár könyvtár
megalapításához, kialakításához je -
len tős hozzájárulása volt. Ahol szük -
ség volt rá, ott termett. A felső bá -
nyaiak hol land barátságát ápol gat -
ta, segítette. Rövid idő alatt meg ta -

nulta nyelvüket és látogatások al -
kalmával a tolmács szerepét is be -
töltötte. Idegen nyelvi tudása szé le -
sebb körű volt, ugyanis az angol
nyelvet is használta még tanítási
szinten is, de más idegen nyelvek
között is jártas volt.

Kiterjedt tudását írásaiban gyü -
mölcsöztette. Nem csak a hely tör té -
net és a rövidebb irodalmi műfajok 
foglalkoztatták, hanem a para pszi -
chológia világában is otthonosan
mozgott. Az UFO magazin rend -
szeresen közölte írásait. Az emberi
tapasztalással kapcsolatos szo kat -
lan jelenségek természettu domá nyos
és bölcseleti vizsgálata nem csak fog -
lalkoztatták, hanem jelentős értel -
mezést is tulajdonított ezeknek.

Az élet keresztje lehet, hogy na -
gyobb volt számára, mint má sok -
nak. De hangtalanul viselte annak
súlyát, próbálta minden nap hor -
dozni békével és megértéssel. Tűrte
a tűrhetetlent,  mert remélt abban,
hogy még tovább dolgozhat, ta nul -
hat azokon a területeken, melyek
számára a létet jelentették.

Boczor József eltávozott közü -
lünk. Nagy veszteség hiánya min -
den felsőbányai jó érzésű magyar
em ber számára. Feltehetjük a kér -
dést, hogy vajon eléggé felfi gyel tünk,
vigyáztunk rá életében? Ki tudja,
hogy kinek-kinek mit jelentett a jám -
bor arcú szelíd Boczor tanár úr. Az 
RMDSz soros gyűlésén emlékezett
rá, mint örökös tagjára, temetése
másnapján. Kevesen vettek tu do -
mást haláláról. Temetésén is csak
néhányan voltak ott utolsó útjának 
végtisztességén.

Isten nyugosztalja és jutal maz -
za meg olyanképpen, ahogyan ő ju -
talmazta jóságával embertársait!

A Felsőbányai RMDSz
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Húsvéti szokások Magyarláposon
az elmúlt században

A negyven napi böjt, de főleg a nagy -
hét szigorúsága után a fiatalság - akár -
csak más alkalmakkor - örömmel vett
részt a nagyszombati feltámadás szer -
tartásán. Abban az időben délután kez -
dődött, nem este, mint most.

Szentmise után felejthetetlen é l mény
Üdvözítőnk győzelmét átélni a ,,halál”,
a gonosz fölött. A hívek lelkesen vo nul -
tak égő gyertyákkal, zászlókkal a kör -
meneten az oltáriszentség után. Végül
bevonulás után Te Deum és Áldás kö -
vetkezett. Ilyen volt a római katolikus
szertartás. Hosszú volna részletezni...

Otthon bőséges vacsora várt családi 
körben. Másnap, húsvét első napja étel -
szenteléssel kezdődött. Férfiak köte les -

sége volt a húsvéti kosarat a temp lom -
ba vinni. Reggeli mise után plébáno sunk
megáldotta a sok finomságot. Volt ott
töltött bárány, főtt sonka, pirostojás, ka -
lács, meg egy kis itóka. Alig vártuk é -
des apánkat, hogy a ,,villásreggelit” el -
költ sük közösen az ünnepi teríték asz ta -
lánál.

A nagymise déli 12 órakor kezdő -
dött, ahol illett mindenkinek meg jelen -
ni.

Délután a fiatalság összegyűlt és úgy
szórakozott, ahogyan az időjárás meg -
engedte. Kirándulásokat szerveztünk a 
környékre, vagy társasjátékot ját szot -
tunk egy-egy társunknál. Néha isme -
rősnek a csűrjében táncoltunk műked -
velőink zenéjére. Nem voltunk túl i gé -
nyesek. Közben megbeszéltük az ,,ön -
tözés” sorrendjét. Pirostojást még nagy -
pénteken festettünk, kiszámítva, kinek
tartogatjuk a legszebbet!

Sötétedéskor mindenki indult haza,
otthon várt a sok esti tennivaló.

Húsvét másodnapján reggel ünnep -
lőben vártuk a fiúkat, az öntözőket. Ők
illedelmesen engedélyt kértek a lo cso -
lásra kölnivízzel (nem kútvízzel, ve der -
rel!). A leánykák házi készítésű süte -
ménnyel, limonádéval és persze piros -
tojással kínálták meg a legényeket. Sze -
szesitalt nem volt illő fogyasztani a nagy -
mise előtt. A fiúk szép köszöntőt is
mond tak, jutalmul pici csokor ibolyát
tűztünk zakójuk hajtókájára. (Egyesek -
nek egész ,,kirakatnyi” gyűlt össze.) Pénzt
nem fogadtak el, az az aprónépségnek
járt.

Déli 12 órakor nagymisére men tünk,
majd ebéd, s a tennivalók elvégzése u -
tán újból összegyűltünk egy kávéra. Itt
már szabad volt egy gyűszűnyi  itókát

is fogyasztani, ami jól esett a tánc szü -
neteiben. Estefelé a kultúrházhoz men -
tünk, ahol színvonalas előadás várt a
felnőttek részéről. Volt, amikor három
felvonásos színdarabot láttunk, mint pél -
dául: Az iglói diákok, Élet az ubor ka -
fán, A rút kiskacsa, Nagymama stb. (fe -
lejt hetetlen élményt nyújtott tehet ségé -
vel Sima Ilona és Deák Vilma).

Előadás után a székeket, padokat a
fal mellé húztuk, egy-egy asztal is akadt,
így előkerülhettek az otthonról hozott
finomságok a kosarakból. Bányai János
bácsi zenekara rázendített a talpa láva -
lóra. Volt vígasság, tréfa, mulatság, mint
a Május 1-je alkalmával. Együtt szó ra -
kozott román, mag yar, zsidó. Nem volt 
különbség sem a kínálgatásban, sem a
táncolásban.

Harmadnapját inkább pihe néssel töl -
töttük, erőt gyűjtve a következő hét köz -
napokra (méhesnapokra) (,,tanulás és
munka mindig rendjén menjen!”)

Végül egy kevésbé ismert locsoló -
verset jegyzek le (fejből):

,,Ebben a kis házban van egy rózsatő.
Egészséggel áldja meg a jó Teremtő.

Vizet öntök a tövére,
Szálljon áldás a fejére,
Az Istentől ezt kérem, 
Piros tojás a bérem.”

Istentől megáldott Kellemes Hús vé ti 

Ünnepeket kíván a Szerkesztőség min -
den tagjának, valamint a kedves Olva -
sóknak:

özv. Csornainé Breuer Erzsébet
nyugalmazott tanítónő

Magyarláposról

Péter Károly jegyzete:

Éled a remény
Az első Nagypénteken történt: megrendült a természet, gyászba borult az

ég és a föld, elnémult a világ, elnémultak az emberek, amikor Isten Fia ha lál -
hí rét vették.

De éledt a remény és a gyász nem tartott sokáig.  Mivel a megváltás annak
a szeretetnek a műve volt, melyet Krisztus érzett az emberiség iránt, tudtuk,
hogy vissza fog térni hozzánk. Feltámadása és mennybemenetele óta állan dó -
an itt is van velünk a világban láthatatlanul. Visszatért hozzánk, mert szeret
bennünket!

Az első húsvét eseményei már rég mögöttünk vannak, és mégis, itt a földi
tá jakon, megismétlődnek a nagypéntekek és a feltámadások. A természet min -
den télen egy kicsit meghal, hogy tavasszal újra megszülethessen: zöld ágakat 
és színes virágokat bont, mi pedig örömszavakat ízlelgetünk, hogy szívünk sze -
rint üdvözölhessük feltámadását.

Mióta mi, emberek eltávolodtunk Krisztus szeretetének áramkörétől, és rosszul
használjuk szabad akaratunkat, szinte már mi is halottak vagyunk. Miránk is
ránk férne már egy feltámadás! Úgy gondolom, hogy eljött az idő, amikor ha -
lotti mivoltunkból újra életre kell kelnünk. Reménykedni reménykedtünk ed -
dig is, de most már cselekednünk kell, mert meg vagyunk győződve, hogy azt a 
szeretetet, amelyet a Megváltó érez irántunk, sohasem fogjuk megkapni földi
politikus isteneinktől, akik ma valódi hatalommal bírnak felettünk. Feltá ma dá -
sunkra egyetlen megoldás van tehát: a visszatérés Őhozzá.

Húsvéti hímestojások
agyagtányéron, két aludttejes

kanta között.

A köcsögben nefelejts, az asztalon
húsvéti festett tojások
várják a locsolókat.

190 éve született

Apostol János
nagybányai gyógyszerész

Nagybányán született 1826-ban. Mikor a sza -
badságharc kitört, 22 éves volt, s éppen gyógy sze -
részi tanulmányait végezte az egyetemen. Nagy -
váradon sorozták be a híres harmadik veressapkás 
zászlóaljba, s a szabadságharcot teljesen végig küz -
dötte Damjanich seregében. Nagyon sok ütközet -
ben vett részt. Vitézsége elismeréséül a csata me -
zőn léptették elő hadnaggyá. Élményeit a szabad -
ságharcban többszörösen megírta alkalmi tárcák
formájában. Ezek a ,,Nagybánya és vidéke” lap -
jain jelentek meg, jobbára ütközetek évfordulóin.

Apostol élettörténete igazolja, hogy hajdan me -
részen forgatta kardját, leírásai meggyőznek róla,
hogy a tollat is hivatással forgatta, akik ellenben
személyesen ismerték az öregurat, bizonyságot tesznek arról is, hogy nem ke ve -
sebb tudással forgatta a ,,pisztillust” is. Örökké víg kedélyével, impozáns fehér
szakállával Apostol legendás alakjává lett idővel Nagybánya társadalmának, mint
élő és mozgó története a szabadságharcnak, kedélyes összejöveteleknél ter mé sze -
tes középpontja volt a férfitársaságnak.

A szabadságharc lezajlása után a veressapkás hadnagy bevárta a csendesebb
idők beköszöntét, és polgári foglalkozásához tért vissza. Teljes 40 esztendeig se -
gédkezett ugyanazon gyógyszertárban, Szendynél Nagybányán, mialatt a gyógy -
szertár háromszor cserélt gazdát. Előbb az öreg Szendy tulajdona volt, majd en -
nek nyugalomba vonulása után fia vette át, az ő halála után pedig végül Vass La -
jos birtokába ment át. Főnökei, egész Nagybánya lakossága, de különösen a gyógy -
szertári közönség szeretettel csüngött ,,Apostol bácsin”. Főnökei kedvelték a szor -
galmas munkatársat, a nagybányai úri körök a mozgalmas idők élő krónikáját, a
gyógyszertári közönség a kedves modorú öreg patikus bácsit, kinek egy-két nyá -
jas szava mindenkihez volt.

Nagyon szerette a társaságot, a kedélyes mulatozást, s ilyenkor néha erején
felül elmulatott. Talán halálát is ez okozta. 1898-ban, egy késő augusztusi napon
víg lakomával búcsúztatták el egy társaságukbeli barátjukat Bikszádfürdőben, s
Apostol igen jó kedvében volt. Közben szélhüdés érte, mely percek alatt végzett
vele. Nagybányán hunyt el 1898. augusztus 30-án. (Dr. Mar ian Fe lix)
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Hu mor-zsák

- Mi volt előbb: a tyúk vagy 
a tojás?

- Chuck Norris.

*** 
A tyúk és a tojás ül a pszi -

chológiai rendelő várójában. Ki -
jön az asszisztens, és kérdezi:

- Melyikük volt előbb?
Mire azok ketten:
- Na elmész a francba!...

***
Idős bácsi az orvosnál:
- Doktor úr, azt hiszem szék -

rekedésem van!
- Igen? Mennyire, bácsika?
- Hát... Először van a nagy

karácsonyi készülődés... Az tán
a szilveszteri durranások... És
csak aztán a húsvéti tojás...

***

- Hogyan tudsz egy lágy to -
jást a betonpadlóra dobni úgy,
hogy ne törjön össze?

- Ez butaság, a padló na -
gyon kemény, nem törik össze.

***
A feleség lágy tojást készít

a konyhában reggelire. Belép
a férje. A nő így szól:

- Szeretkezzünk, de most
azonnal.

A férjnek felvillan a tekin -
tete, hogy végre jól indul a nap -
ja. Felkapja az asszonyt, és
nyom ban magáévá teszi. Ezek
után a feleség csak annyit mond:
Köszönöm!, és visszamegy a
tűzhelyhez. A férj kissé fur -
csállva a dolgot megkérdezi:

- Mi volt ez az előbb?
- Tudod, kétperces lágy to -

jást készítek, de eltörött a ho -
mokóra.

***
- Ha látsz az úton három Tél -

apót, honnan ismered fel azt,
akinek eredetileg szőke volt a
hajszíne?

- Húsvéti tojások vannak ná -
la.

***
Apuka felvilágosítja a fiát:
- Tudod, fiam, a Télapó, meg

a húsvéti nyuszi is én voltam.
- Tudom apu, a gólya meg

a szomszéd bácsi...

***
A tanárnő kérdezi órán a ta -

nulóit, hogy ki miért szereti a
húsvétot. Jelentkezik Petike:

- Én a csokinyusziért!
Jelentkezik Lacika:
- Tanítónéni, én a sok to -

jás ért!
Jelentkezik Pistike:
- Tanítónő, én egy tíz le jes -

ért megmondom! 

***
- Mi az előnye annak, ha sze -

nilis vagy?
- Elrejtheted magad elől a

húsvéti tojásokat.

***
- Hová mész, nyuszika? -

kérdezi a farkas. 
- A veteményesbe, vacso rát

szerezni - feleli a nyuszika.
- Gyere, ülj fel a hátamra,

majd én elviszlek! - mondja nyá -
jasan a farkas.

Útközben nyuszika naívan
megkérdezi.

- És nálatok mi lesz a va -
csora?

- Nyúlpaprikás! - feleli a
farkas.

***
Takács úr a feleségével és

az anyósával nyaral Jeruzsá lem -
ben. Egyik nap az anyósa hir -
telen belázasodik, és meghal.
Egy temetkezési vállalkozó fel -
ajánlja, hogy helyben elteme -
tik az elhunytat.

- Nem, köszönöm, inkább
haza szállíttatjuk - hárítja el az
ajánlatot a férfi.

- De miért? Nagyon szép
ce remóniát tudunk szervezni -
próbálkozik a temetkezési vál -
lalkozó.

- Nézze, uram! Itt most az
anyósomról van szó... Kétezer
éve eltemettek itt egy fia tal em -
bert, aki három nap múlva fel -
támadt. Nem akarok kockáz -
tat ni...

***

- Miért hordja ki titokban a
húsvéti nyuszi a húsvéti to já -
sokat?

- Mert nem akarja, hogy a
többi nyúl rájöjjön, össze szűr -
te a levet egy kakassal.

***
- Nyuszika, te szereted a

sárgarépát? - kérdezi a róka.
- Igen, imádom!
- Na, akkor, hogy a ked ved -

ben járjak, sok sárgarépát te szek
a vadasba, amit belőled csiná lok!

***
A rendőr húsvétra bárányt

vesz a juhásztól. A juhász hagy -
ja, hogy ő válassza ki, melyik bá -
rány kell. Amikor a fizet ség re ke -
rül a sor, a juhász meg kér dezi: 

- Maga ugye rendőr? 
- Erre meg miből jött rá? 
- Csak mert a pulit viszi...

Locsolóversek (1.)
Sziget felől jön a gőzös, 
Oda öntök, ahol szőrös.

***
Tele van a hajad kosszal,

Meglocsollak Domestos-szal.
***

Zöld erdőben jártam,
Szembejött a medve,

Úgy gondolta, könnyít magán,
Nesze, itt a nedve!

***
Virtuális locsolkodás,

távolról is hatásos
Nekem sem kell kölni hozzá,

s te sem leszel bűzbájos

***
Úgy meglocsolnálak én, de sajnos rossz hírt hoztam:

Nincs kölnim, mert most vasárnap zárva volt a Rossmann!

***
Felnézek az égre,
a versemnek vége.

Locsolóversek (2.)
Korán reggel ébredtem, locsolkodni kérem, 

Hogy mindenkihez eljutok, azt erősen kétlem. 
Tűnődtem én, hogy gyalog menjek vagy fussak, 

Autó mellett döntöttem, hogy mindenhova eljussak, 
Voltam vagy már 100 helyen, így lettem én spicces, 
Ha elkapnak a rendőrök, az nem lesz olyan vicces!

*** 
Zöld edőben jártam, 

Trágyadombot láttam, 
Folyt annak a leve, 
Meglocsollak vele.

***
A Rákóczi tér girbe-gurba,

Meglocsollak, te kis... virágszál!
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Erdély-menyegző
Változott a Háromszék Táncegyüttes

előadásának időpontja!

Április 5-én, kedden 20 ó rá tól – a meghírdetetthez képest egy
órával később! – a Nagybányai Városi Szín ház ban mutatja be Er -
dély-menyegző c. táncszínházi produkcióját a sep si szent györgyi Há -
romszék Táncegyüttes. Jegyek a Te leki  Ma gyar Házban kaphatók!

Az Erdély-menyegző c. előadás Mi -
hályi Gábor (Érdemes Művész, a  Ma -
gyar Állami Népi Együttes művészeti 
vezetője) első rendezése Erdélyben.
Az előadás színpadi világában Er dély
és a menyegző fonódik össze, az ott -
hon, a haza és a házasság. A házasság 
az em be ri élet legfontosabb és talán
legnehe zebb velejárója. A menyegző
egyfajta küszöbállapot, a feléje ve ze -
tő út, a há za sodás, a lakodalom, a ven -
dégség és an nak mindenkori szertar -
tásai közös em lé kezetünk fontos ré -
szét alkotják. Mit vállalunk ma mind -
ebből, mi örökíthető át, és mi tűnik el
a történelem és az em ber belső vál to -
zá saival? Magunkat fag gat juk a múlt

nagyjainak töredékes meg idé zésével
is: megtartó-e a Bethlenek, Bo lyai, Kő -
rösi, Apor Péter, Mikes Ke lemen, Bán ffy
Miklós vagy Tamási Á ron szelle mi -
sé ge?

A táncszínházi költemény összes -
sé gé ben egy új, az itthont erősítő re -
mény hez teremt új világot. Törté net -
mesélés helyett szimbólumokra, asszo -
ciációkra és a mozdulatra épül. A té -
ma bo nyo lult sága és gazdagsága mi -
att fontos szerep jut a háttér animá ci ó -
nak, ugyanakkor iz galmas színként –
a táncegyüttes éle té ben először – egy
négy fős kama ra kó rus is közremű kö -
dik a produkcióban. Az előadás rende -
ző-koreográfusa Mihályi Gábor, a
rendező munkatársa Orza Că lin ko re o -
gráfus, a forgatókönyv és a drama tur -
gia Prezsmer Boglárka mun káját dí -
cséri, a zenét Kelemen László sze rez -
te. Az előadás jelmeztervezője Fu rik
Rita, a díszletet, videót és a ni má ci ót
Ütő Gusztáv és Ferencz Hunor ké szí -
tették.

Ne hagyja utolsó percre a jegy -
vá sárlást, mert tapasztalataink sze -
rint könnyen belépő nélkül marad hat. 
Jegyek 10 lejes (diákok és nyug dí -
jasok) és 20 lejes áron kaphatók a
Teleki Mag yar Házban.

Érdeklődni a 0744-919166 és 0740-
 751490 telefonszámokon lehet sé ges!

Teleki Mag yar Ház

Húsvét után kezdjük
a faragott kapu felújítását

Folytatódik a téglajegyek árusítása! 
Húsvét után a 135 éves faragott kapu restaurálásával folytatjuk

a Teleki-ház 2014-ben elkezdett felújítási munkálatait. Terveink
szerint júniustól már teljes külső díszben várjuk a Ház látogatóit, s
bízunk benne, hogy amennyiben pályázataink is jól szerepelnek,
még idén az udvari homlokzat felújítását is elindíthatjuk.

KÖSZÖNETET MONDUNK
mind azoknak, akik az elmúlt he -
tek ben-napokban is téglajegyek vá -
sárlásával segítettek:

Kopányi Mária, Nagybánya – 100 
lej (ezüst), Név nél kül, Nagy bá nya -
100 lej (ezüst), Fuksz János, Nagy -
bánya – 10 lej (egysze rű), Die nes Gá -
bor, Nagybánya – 100 lej (e züst), Név
nélkül, Nagybánya – 100 lej (ezüst),
Györffy Margit, Nagy bá nya – 20 lej (2
db. egyszerű), Misz ti Matild, Nagy -
bá nya – 500 lej (gyé mánt), Tim Már -
ta, Nagybánya – 20 lej (2 db. egy sze -
rű), Név nélkül, Nagybánya – 300 lej
(arany), Suba Ágnes, Nagybánya – 300
lej (arany), Balogh Béla, Nagybánya
– 20 lej (2 db. egyszerű), P.T., Nagy -
bánya – 100 lej (ezüst), Varga Imre,
Nagybánya – 50 lej (bronz).

A téglajegyek árusítása, az ado -
mánygyűjtés foly tatódik!

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

Részletek és információk honla -
punkon, valamint az intézmény irodá -
jában és telefonszámain!

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

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

Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Kossuth Kiadó:

FERENCZY KÁROLY
80 oldalon, színes
illusztrációkkal

Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható a Teleki Házban!

VÁRNAK... Csángóföldi kirándulás

2016. április 29 -
május 2.

1. nap: Nagybánya – Lész -
ped (a Borgói-hágón át)

2-3. nap: barangolások Csán -
góföldön (szállás Magyar fa -
lu ban és a Borospataki Skan -
zenben)

4. nap: Borospataka – Nagy bánya (Maros-völgyi és Besz -
terce-környéki megállókkal).

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS: panziókban és ven dég látóknál, reg -
ge livel és vacsorával. Irányár 560-590 lej.

Idegenvezető: Csángó Bogdán Tibor.
Utazás kisbuszokkal.

Jelentkezni lehet a Teleki Mag yar Házban!



Svédországban olyan
bolt nyílt,

ahol nincsen eladó
És így 24 órán át nyitva lehet. Ro-

 bert Illijason boltjában csak sima, hét -
köz napi árucikkeket tart (kenyér, tej,
cukor stb.), olyanokat nem, amiket ér -
demes lenne ellopni. És ez az egész
úgy működik, hogy vevői egy telefo -
nos applikációval tudják kinyitni a bolt 
ajtaját, majd beszkennelik az áruk vo -
nalkódját, fizetés pedig havi elszá mo -
lás alapon történik. A boltot persze be -
kamerázta, plusz van egy riasztó, ami
je lez, ha nyolc másodpercnél tovább
van nyitva az ajtó. Illijason célja amúgy
ezzel az egésszel az volt, hogy bizo nyít -
sa a kisboltok létjogosultságát, ugyanis 
az elmúlt évtizedekben sorra zárnak be 
a helyi kisboltok, mert az emberek in -
kább a bevásárlóközpontokba mennek
vásárolni. (bak ers field.com)

Eladják a gázai
állatkertből az állatokat

Arra sincs pénz az állatkertben,
hogy enni adjanak az állatoknak, ezért
eladják őket - írja a Reuters. Az utóbbi
időben egy tigris, egy oroszlán, maj -
mok, aligátorok pusztultak el, mert nem
volt mit enniük - emlékeztet a hírügy -
nökség. A beszámoló szerint most is
van több olyan nagyragadozó, ame -
lyiknek négy napja nem tudtak enni
adni. A tulajdonos már tárgyal egy ér -
deklődővel, aki lehet, hogy 23 ezer
dol lárért, 6,5 millió forintért megvenné 
az éhező tigrist, amit oroszlánkölykök
felnevelésére használna. Rajta kívül el -
adó egy strucc, egy pelikán és egy tek -
nős is. A gázai övezetben egyéb ként
összesen öt állatkert van, mind egyik ha -
sonló gondokkal küzd. A Khan Younis 
állatkert nem először szerepel a sajtó -
ban, korábban az izraeli támadások
miatt elpusztult zebrákat csíkosra fes -

tett fehér szamarakkal helyettesítették,
mivel túl drága lett volna újakat be sze -
rezni. Tavaly pedig azért, mert az évek
óta tartó válsághelyzet miatt elpusztult
állatok mumifikált testéből kiállítást
szer veztek.

A román állam megvenné 
Constantin Brâncuşi

egyik szobrát
A román állam újrakezdte a tár gya -

lásokat Constantin Brâncuşi világhírű
román szobrász egyik jelentős alkotá sá -
nak tulajdonosaival, akiktől meg akar -
ják vásárolni az értékes kisplasztikát.

A tulajdonosok már 2014-ben el akar -
ták adni a Föld bölcsessége című, egy
földön ülő meztelen nőt ábrázoló szob -
rot, amelyre a román államnak elővá -
sár lási joga van, de a felek nem tudtak
megállapodni, mert 20 millió eurót kér -
tek, amit a román állam sokallt. Vlad
Alexandrescu kulturális miniszter be -
je lentette, hogy elkezdődtek a tárgya -
lá sok, miután február közepén a buka -
resti kormány úgy döntött, újabb vá -
sár lási eljárást kezdeményez. Dan Su -
ciu kormányszóvivő akkor bejelen tet -
te, hogy egy új bizottságot állítanak
fel, amely a tranzakció lebonyolí tá sá -
ért felel. A miniszter azt mondta, hogy
a tulajdonosok részéről nagy megértést 
tapasztalt. Nem részletezte, hogy az
állam mennyi pénzt hajlandó fordítani
a műalkotásra. Úgy vélte, az államnak
kötelessége kifizetni legalább az ösz -
szeg egy részét, hogy Brâncuşi születé -
sének 140. évfordulója alkalmából jó -

vá tegyék az 1950-es években a román
kultúra kiemelkedő alakját ért igazság -
talanságot, ugyanis az akkori román
kommunista hatalom dekadensnek mi -
nő sítette Brâncuşi művészetét – ma -
gya rázta a miniszter. A mod ern plasz -
tika egyik meghatározó egyénisége
1876-ban született Romániában és
1957-ben halt meg Párizsban. Egyik
legismertebb műve A végtelen oszlop,
amelynek egymás fölött ismétlődő ele -
mei az em ber és a világegyetem kap -
csolatát fejezik ki.

Lepel marad a Golgotán
Bírósághoz fordul a Golgota című

Munkácsy-kép védetté nyilvánítása
miatt a festmény tulajdonosa, Pákh
Imre. A New Yorkban élő műgyűjtő az 
MTI érdeklődésére telefonon elmond -
ta: ameddig védett a kép, addig leta kar -
va marad a debreceni Déri Múzeum -
ban. Hozzátette: a Forster központtól
arra is van engedélye, hogy a Golgotát
elszállítsa a múzeumból, de – mint ki -
jelentette – nincs ilyen terve. A Mun -
ká csy-trilógia tulajdonában álló darab -
jának további bemutatását augusztus
vé gén tiltotta meg Pákh Imre, a képet
akkor letakarták a Déri Múzeumban. A 
műgyűjtő a mag yar kormány a Golgo -
ta védetté nyilvánításáról szóló no -
vem beri határozatát megfellebbezte,
de a döntés a napokban jogerőssé vált.
„Az igazság az én oldalamon áll” – je -
lentette ki a műgyűjtő, aki emlékez te -
tett rá, hogy információi szerint „a
Fors ter központ saját kulturális bizott -
sága sem javasolta a kép védettségét”.
A Kulturális Javak Bizottságának ja -
vaslatát általában 99 százalékban el fo -
gadja a központ – ez kivétel volt. Pákh
Imre szerint a védettség egyik kezde -
ményezője azzal érvelt: „meg kell lép -
ni a lépést, nehogy valami jóvátehe tet -
len történjen a képpel”. A műgyűjtő ci -
nikusan jegyezte meg, hogy „a tulaj do -
nosi jogok gyakorlása egyesek szerint
jóvátehetetlen problémákhoz vezet”.
„Ilyen érvelést utoljára apám hallott,
amikor 1945-ben államosították a fu -
va ro zási vállalkozását” – mondta Pákh 
Imre, majd felindultan hozzátette: a 21. 
században egy demokratikus Magyar -
or szágon „ilyen rákosista kripto kom -
mu nista módszernek” nincs létjogo -
sult sága. „Hiszem, hogy egy független

bíróság igazságos döntést fog hozni” –
jelezte Pákh Imre. Arra a lapinfor má -
ció ra, miszerint a festmény tulajdo no -
sá nak hozzáférhetővé kell tennie az al -
kotást kutatási, kiállítási célokra, Pákh
Imre úgy reagált: 13 évig a Golgota ki
volt állítva, kutatták, és mindez foly ta -
tódni fog, ha leveszik a képről a vé dett -
séget. „Addig viszont, amíg védett, le -
takarva marad” – nyomatékosította ál -
lás pontját a Golgota tulajdonosa. A vé -
detté nyilvánított festményt csak külön 
engedéllyel lehet kivinni az országból
vagy a Déri Múzeumból más helyre
szállítani, miközben az állam élhet elő -
vásárlási jogával. A Mag yar Nemzeti
Bank (MNB) korábban jelezte, hogy a
képet a jegybank Értéktár Program já -
nak részeként kívánja megvásárolni
hat millió dollárért, a műgyűjtő azon -
ban kilencmilliót kért a Golgotáért. 

Új békafajt fedeztek fel
Kolumbiában

Sárga szemöldökű békafajt fedez -
tek fel Kolumbiában, a Keleti-An dok -
ban. A Humboldt Intézet szakértői a
Pristimantis macrummendozai nevet ad -
ták az állatnak. A Boyaca tarto mány -

ban lévő Iguaque-Merchán hegyvidéki 
ökoszisztémában bukkantak rá, Arca -
buco várostól északra. Rejtőszíneinek
köszönhetően a béka könnyen bele ol -
vad a köves talajba, ráncos bőre meg -
őrzi a nedvességet. A tudósok szerint a
3500 méter feletti magasságban élő faj
nagyon jól alkalmazkodott a nyirkos
környezethez. A Pristimantis nősténye
a nedves talajba rakja le petéit. Ko lum -
bia a földkerekség egyik leggazdagabb 
élővilágú országa. A környezetvédők
régóta harcolnak az ország mocsaras
területeinek védelméért. Az elmúlt hó -
napban a kolumbiai alkotmányos bíró -
ság betiltotta a bányászatot a mocsár vi -
dékeken. Döntését azzal indokolta, hogy
az visszafordíthatatlan károkat okoz -
hat a törékeny ökoszisztémában. (mti)

Svájci szokás
VÍZSZINTES: 1. “Svájcban va -

la mikor egy okos szokás divott. A
válni akaró házasfeleket összezárták 
nyolc napra ...” 13. Módosított G-
 hang. 14. Kör alakú tárgy. 15. Plusz.
16. Kissé nagyzol! 17. Titkot kife cse -
gő. 19. Terjedelmes. 20. Tea (ang.).
22. Médi és Hédi testvére. 23. Ló be -
tegség. 24. Csíkszeredai vár. 26. Elő -
tag: módosulás-. 28. Művészet (lat.).
30. Ajtót táró. 32. Rab. 34. Mi ...?; Sa -
m uel Beckett műve. 35. Híres amerikai 
egyetem. 36. Vágóeszköz. 37. A sza -
badban. 39. Csigafajta. 40. Ide-oda ta -
szít. 42. Eme párja. 44. ... nem jár
egyedül (közmondás). 46. Nem zsidó.
47. Menekül. 48. Tova. 50. Szándék.
52. Finn sziget, svéd neve. 54. Gal lium 
és hidrogén vj. 56. Lázár Ervin elbe -
szélése. 57. Hegycsúcs. 58. ... mail;
légipostával. 60. Az egyik szülő. 61.
Osztrák folyó. 63. Orgánum. 65. Elő -
leg. 68. Ugatni kezd! 69. ... az életét;

Jean-Luc Godard filmje. 70. ... von;
kö zönyt mutat. 71. Színültig.

FÜGGŐLEGES: 1. A szokás be -
fe je ző része. 2. Rovarevő, apró madár. 
3. ... királya; Lalo-op era. 4. Hiszen
(nép.). 5. Nagy erővel ontó. 6. Olasz
kikötőváros az Adriai-tenger partján.
7. Portéka. 8. Könnyedén lépked. 9.
Hordómérték. 10. Almahéjak! 11.
Ame rikai város, Ne braska államban.
12. A felsőfok jele. 18. Sakknagy mes -
ter (Péter). 19. Tiltószó. 21. Női név.
23. Madárcella. 25. ... missa est; A mi -
sének vége. 26. Edényeket tisztít. 27.
Kincse az aszú. 29. Egyszerre! 31. Itt -
rium és asztácium vj. 32. Retteg. 33.
Pá rosan gyón! 36. Telly Savalas film -
szerepe. 38. Ausztráliai sivatag. 40.
Fed. 41. Germán nép volt. 43. Brit szi -
get. 45. Barnulni kezd! 47. ENSZ-
 szerv. 49. Villaágak! 51. ... Valentino;
filmszínész volt. 52. Kazah tó. 53.
Nyitott ka put ...; Olyasmit kér, amihez
már hozzájárultak. 55. Harsogó hangú
madár. 57. Veterán labdarúgó (Zol -
tán). 59. Hajlat. 60. Kiindulópont. 62.
Eredményekben: zéró. 64. Az orrához.
65. Mag yar író, politikus (András). 66. 
Gaboni, luxemburgi és osztrák gkj. 67. 
Ománi, thaiföldi és vatikáni gkj. 70.
Világvégek! 72. Leon centruma!

   Szerkesztette: Csatlós János
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Felújították a törökországi
Kossuth-múzeumot

A törökországi Kütahyában hét -
főn átadták a felújított Kos suth Lajos
Múzeumot. A múzeum 1982-es meg -
nyitása óta ez volt az épületen végzett 
első átalakítás. Egyrészt frissült a tár -
lat anyaga, új fegyverek, pénzérmék,
ruhák kaptak helyet a kiállításon, más -
részt a belső tér friss megjelenést ka -
pott, elegáns lámpatestek, informá ci -
ós táblák és érintőképernyők gazda gí -
tották a berendezést.

Kossuth Lajos a magyar szabad ság -
harc bukása után elhagyni kénysze -
rült az országot, az Oszmán Biro da -
lom nyújtott neki menedéket. Az oszt -
rákok és az oroszok hiába követelték

a török szultántól kiadatását. Kos sut -
hot családjával és kíséretével 1850 ta -
vaszán költöztették Kütahyában abba 
a XVIII. századi két szintes polgári
házba, amely ma a múzeumnak ad ott -
hont. (MTI)

Húsvét az Irgalmasság
Szent Évében

- folytatás az első oldalról -

Isten hű ígéreteihez, nem hagyja ma -
gára az embert. Elküldte Fiát, hogy ta -
nú ságot tegyen Isten feltétel nélküli és
minden emberre kiterjedő szeretetéről, 
egy olyan világban, amelyben a zsidók 
gyűlölték a pogányokat, mert nem is -
mer ték az igaz Istent. A görögök le néz -
ték a barbárokat, mert tudatlanok vol -
tak. A rómaiak kicsúfolták a zsidókat,
mert fanatikusok voltak.

Jézus eloszlatta a kizáróla gosság nak
ezt a sötétségét.

Isten hű ígéreteihez, nem hagyja ma -
gá ra az embert. Elküldte Fiát, hogy ta -
núságot tegyen Isten minden határon át -
lépő, az Egyház határain is túlmutató ir -
galmasságáról, egy olyan világban, a -
melyben a kereszténység erőviszonyai
alapvetően átrendeződtek, az európai
ke reszténység pedig történetének talán 
leg mélyebb, legnagyobb válságát szen -
vedi.

Az életvezetés szempontjából alap -
ve tő teológiai, vallási fogalmak, bűn bá -
nat, bűnbocsánat, irgalom, jelentés nél -
küli szavakká váltak. Kultúránkból ki -
kopott a megbocsátás megtapasztalása. 
Ez a világ a mi posztmodern világunk,
amely szekuláris (elvilágiasodott, el val -
lástalanodott, Isten nélküli), ezért ál lan -
dóan pótvallásokra szorul. Ilyen a fej -
lő dés (haladás), a teljes egyenlőség esz -
méje, a fogyasztás, a divat, a pornó, a
celebjelenség, a facebook.

Jézus, a bűnösök barátja elbi zony -
ta lanította a mindig és csak igazság ke -
resőket, és elhozta az első és kihagy ha -
tatlan lépés igazságát, az irgalmas A tya
üzenetét: Menj, és többé ne vétkezzél!
Az irgalom megment.

A Szentatya az Irgalmasság Szent
Évének meghirdetésekor a keresztény
ember hitelességének kritériumaként ha -
tározta meg az irgalmasságot. Be kell
látnunk, valóban egyedül az irgalmas
szívű emberek értik meg a világot s ben -
ne a földi javak szerepét. Ők tudják, az
élet több mint az anyagi jólét. Könnyen
elfelejtjük, hogy a kenyérért meg kell
dolgozni, a pénzt meg kell keresni. Itt
nem csak kenyérről, pénzről van szó,
hanem mindenről, amiről úgy hisszük,
hogy jogunk van rá, tehát másoknak
kötelessége ezt nekünk megadni. Egye -
dül az irgalmasok tudják helyreállítani
a szétzilált értékrendet. Nagy a kí sér -
tés, hogy a testi szükségletek úrrá lesz -
nek a lélek fölött. Kell a kenyér, de kell 
a lélek tápláléka is, az imádság. Kell a
ruházat, de a lelket is fel kell öltöztetni
alázatba és szeretetbe. Kell a lakás, de
kell, hogy a léleknek is legyen otthona, 
temploma. Az irgalmasok képesek visz -
szaállítani az életbe vetett bizalmat, a
felebarát méltóságát, s a valóság Isten
szívéig érő realitását, mélységes komoly -
ságát.

Az elveszett paradicsomi ártatlan sá -
gunkat csak keskeny és meredek uta -
kon közelíthetjük meg, amilyenek pél -

dául a felebaráti szeretet sugallta irga -
lom testi cselekedetei: Éhezőknek ételt 
adni, szomjazóknak italt adni, mezíte -
leneket felruházni, fogságban lévőket
kiváltani, betegeket látogatni, uta sok -
nak szállást adni, holtakat eltemetni.

Mi, keresztények vagyunk az irgal -
mas kezdet megbízottai. Nekünk kell
átvezetni Isten új népét az Első Szö vet -
ségből az Új Szövetségbe, a törvény val -
lásából a szeretet vallásába.

Engedtessék meg nekem, irgal mas -
rendi szerzetesnek, hogy Istenes Szent
János családjának tagjaként szóljak el -
hi vatottságunkról. Mi az irgalmas Is ten
tanúiként azt a védelmet és biztonságot 
kívánjuk megadni minden embernek,

amely az irgalom fogalmából eredően,
az anyaméh magzatának védettsé gé hez
és biztonságához méretik. Vállaljuk a
Betegápoló Irgalmasrend karizmáját, a 
hospitalitas-t, amely kiszolgáltatott em -
bertársainkat a szeretett vendégnek ki -
járó, befogadó szeretettel ajándékozza
meg.

Ezekben az években emberek mil li -
ói tartanak Európa felé, akiknek hite egy
szent sziklán épült fel. Ez minket arra
figyelmeztet, hogy a mi szent sziklánk
pedig, a Golgota sötétségében és a fel -
tá madás fényeiben, maga Krisztus!

Húsvét fényében 2016-ban is az
Isten irgalma fénylik.

Bu da pest, 2016 Húsvétján

Vándorló paraFabulák
Nagybányán és környékén

„Mélyen tisztelt publikum,
dámák és kisasszonyok,
széllelbélelt vagabundok,
hintón járó uracsok,
szemet-szájat eltátván
mostan hallgassátok
százegy fabuláját
Heltai Gáspárnak!”

Kitűnően összerakott, felnőttek és
gyer mekek számára egyaránt szóra koz -
tató, nagyszerű előadásnak lehettünk ta -
núi a Teleki Mag yar Házban, amely nek
kedden a kolozsvári Váróterem Pro jekt
színházi társulat volt vendége. A para -
Fabulák c. produkció szereplői – né -
hány ház tartási eszköz, teaszűrő, vécé -
kefe, pléd lepel és olló, no meg persze a 
nagybá nya iak számára jól ismert Ber -
tóti Jo hanna és társai: Csepei Zsolt, I -
mecs- Magdó Levente és Udvari Tí mea

– egy Heltai-fabulák alapján össze ál lí -
tott da rab bal (úgynevezett „tárgya ni má -
ciós e lőadással”) léptek a nagybányai
kö zön ség elé.

Rumi László rendező és a váró ter -
mesek elképzelésének megfelelően a fa -
bulák Heltai Gáspár archaikus, ízes, u -
gyanakkor érthető nyelvén szólaltak
meg, a gyarló emberi tulajdonságokat
képviselő állatok azonban ezúttal tár -
gyak segítségével öltöttek alakot. Ke -
gyet lenség, hiúság, demagógia, irígy ség,
büszkeség, bosszú, torkosság, nagyra -
vá gyás – mind-mind helyet kaptak a
történetekben. Mindez jó nagy adag el -
ső osztályú nyelvi leleménnyel és hely -
zetkomikummal kiegészítve és ellen sú -
lyozva, amit a az előadáson jele nlévő
gyermekközönség (és a szerencsés fel -
nőttek) megannyiszor felhangzó neve -
tése is igazolhatott!

A Teleki Mag yar Ház tájoltatási
szór ványprogramja keretében és az
intézmény támogatásával a paraFa bu -
lák és előadóik három napon keresztül
vándoroltak Nagybányán és környé -
kén. Hétfőn a Németh László Líceum
és a Nicolae Iorga Általános Is kola
di ák sá ga előtt léptek fel a fia ta l kolozs -
vá ri színészek, kedden a Teleki Ház mel -
lett Domokos és Koltó, illetve az otta -
ni is kolák voltak az előadások helyszí -
nei, szerdán Máramarosszigeten és
Hos szúmezőn voltak bemutatók.

Azokat akik lemaradtak, illetve ez -
úttal mellőzött felnőttközönségünket
az zal vígasztalhatjuk: Bertóti Johan -
ná ék talán... talán?! talán!! visszatér nek
a Bányavidékre. Nem fogunk csalódni
- nem fognak csalódni! (TMH/dávid)
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Húsvéti dekoráció: asztaldísz
ötletek kelkáposztával,

szalmakalappal
(edenkert.hu) Nem nehéz a húsvéti asztalt vidámmá varázsolnunk,

néhány hímestojás, tavaszi virágcsokor és kezdődhet is az ünneplés.

Virágok és tojások pasztell 
árnyalatban

Illatos, fiatalos és vidám összeállítás
a halvány árnyalatú tojások és vágott vi -
rágok kompozíciója. A festett (esetleg
mű anyag) tojásokat helyezzük egy átlát -
szó üvegbe, töltsük meg vízzel, majd
egyenletesen rendezzük el felettük a vi -
rágcsokrot.

A tojások végső színárnyalata az áz -
ta tás-főzés időtartamától, a festék anya -
gok mennyiségétől és nem utolsósorban
a tojás alapszínétől függ.

A fogyasztásra szánt húsvéti tojáso -
kat ételszínezékkel vagy tojásfestékkel

fessük, melyek általában a fehér héjú tojásokon mutatnak jól. A készen kapható
tojásfestékeken kívül természetes anyagokat (hagymahéjat, káposztalevelet) is
használhatunk a festéshez.

Személyre szóló
festett tojások

szalmakalapban
Romantikus, szabadban elköltött 

hús véti reggelire invitál a mellékelt
kompozíció. A névre szóló festett
to jások lehetnek főtt keménytojások 
vagy kifújt több évre szánt darabok
is.

A kifújt tojás az alábbi módon
készül:

A megmosott, megszárított tojás
két végét hegyes zsákvarrótűvel
óva tosan szúrjuk ki, majd a lyukat
tágítsuk akkorára, hogy egy hur ka -
pálca vagy fogvájó beleférjen. (Mi -
nél nagyobb a lyuk, annál köny -

nyeb ben tudjuk kifújni a tojást).
Az egyik lyukba erősen fújjunk
bele, a tojás tartalmát engedjük
tál ba. Ezután hideg vízzel öblít -
sük ki a tojást és hagyjuk meg -
száradni

Keménytojások
káposztaágyon

Kedvencem ez a káposz ta -
ágyon nagy műgonddal elhe lye -
zett festetelen, natúr kemény to já -
sok gyűjteménye, melyek alig
vár ják, hogy a húsvéti reggeli
részesévé váljanak. Ilyen tálalás
mellett hamarosan el is érkezik a
várva várt pillanat.

A kompozícióhoz nem kell
más, mint egy mélytányér esetleg
egy kínáló tál, néhány friss zöld -

séglevél - a jelen esetben kelká posz ta és Pach choi levelek, de saláta,
medvehagyma vagy retekzöld is megteszi a hatást.

Kreatív dekorációs ötletek

Miért (v)eszünk csokitojást húsvétkor?
Az első húsvéti tojásokat évezredekkel ezelőtt, Mezopotámiában festették

meg. Hazánkban a csokoládé tojás csak a 19. század közepén jelent meg, me -
lyet akkor még idegenkedve, különös szokásként fogadtak az emberek. A két
világ háború között azonban a fogyasztás komolyan fellendült, ami a cso ma -
golásoknak is köszönhető. A neves művészek és grafikusok által tervezett,
cso dálatosan kidolgozott csomagolópapírokat akkoriban a szaksajtó a világ
legjobbjainak ítélte, mely komolyan hozzájárult a csokoládé terjedéséhez -
adott magyarázatot a kérdésre S. Nagy Anikó, a Mag yar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum igazgató-helyettese, muzeológus.

A hagyományoknak megfelelően a festett tojások és a sonka mellett a hús -
vét elengedhetetlen része az ajándékba adott figurás édesség. 

Szerencsére egyre több információval rendelkeznek a vásárlók, egyre in -
kább a minőségi csokoládét választják, amikor húsvéti édességet vásárolnak.

A minőségi csokoládé egészséges, mert:
- a csokoládék dúsítására gyakran használt olajos magvak gazdagok B1-,

B2-, B6 vitaminokban, amelyek pedig erősítik az immunrendszert.
- E-vi ta min és ásványi anyag (magnézium, kálium, kalcium és réz) tar -

talmuk hatékony antioxidáns (szerepet játszik a szervezetben lévő szabad
gyö kök káros hatásai el len való védelemben), a réz, mint nyomelem, elen -
ged hetetlen a vérképzéshez és a központi idegrendszer működéséhez.

- 100 gramm étcsokoládé olyan mértékben csökkentheti a vérnyomást,
hogy ennek eredményeképpen a szívinfarktus vagy a szélütés kockázata kö -
rülbelül. 21 százalékkal lehet alacsonyabb.

- A csokoládé, frissítő hatású theobromin tartalmának köszönhetően han -
gulatjavító.

Minőségi étcsokoládéból otthon különleges bonbonokat, pralinékat, trüf -
feleket készíthetünk. Ez remek szórakozás, melyben segíthetnek a gyerekek
is, a kész édesség pedig az ünnepi asztal dísze lehet.

A minőségi csokoládé szigorú nemzetközi szabványok szerint készül, leg -
drágább alkotóelemei a kakaómassza és a kakaóvaj. Az ét- vagy tejbevo nó -
masszából készült termékek esetén a kakaóvajat egyéb, olcsóbb növényi zsí -
rokkal helyettesítik. Természetesen a bevonómasszából gyártott figurák is
meg felelnek az élelmiszeripari követelménynek, amely alapján forgalomba
kerülhetnek, azonban beltartalmi és élvezeti értékük alacsonyabb, mint a
csokoládéból készülteknek. (babaszoba.hu)
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APRÓHIRDETÉSEK

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

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

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

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel tu dat -
juk, hogy a drága apa, nagyapa és déd -
nagyapa

özv. NAGY KÁLMÁN
bácsi

életének 91-ik évében örökre visz -
sza adta lelkét Teremtőjének.

Nyugalma legyen csendes, emlé ke
áldott. Köszönetet mondunk minda -
zok nak, akik utolsó útjára elkísérték,
sír já ra koszorút, virágot helyeztek, fáj -
dal munkban osztoztak.

A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drá -
ga férj, édesapa, após, nagytata, sógor

Dr. PÜNKÖSTI GÁBOR
70 éves korában örökre itt hagyta

szeretteit. Emléke legyen áldott, nyu -
galma csendes.

Köszönetet mondunk mindazok nak
a rokonoknak, barátoknak, ismerő sök -
nek, szomszédoknak, akik szeretett ha -
lottunkat utolsó földi útján elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Megrendült szívvel értesültünk
BOCZOR JÓZSEF

volt évfolyamtársunk haláláról.
Pihenj békében Jóska!
A Babes-Bolyai Egyetem 1961- ben

végzett mag yar szakos kollégái 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Szeleczki Katalin csoporttárs nőnk nek
szeretett édesapja elvesztése miatt ér -
zett fájdalmában.

A gyógytorna csoport tagjai

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő telik, az évek múlnak, de a
mi bánatunk továbbra is megmarad,
mert a szeretett apát, apóst és nagy a -
pát

SIKLÓDI JÓZSEFET
17 évvel ezelőtti március 27-én kí -

sértünk el utolsó útjára.
Emlékét kegyelettel őrzi leánya és 

családja.

Március 23-án volt 3 éve, hogy sze -
retett élettársamat

HORVÁTH JÁNOS ISTVÁNT
az Úr magához szólította.
Emléke szívünkben örökre meg ma -

rad.
Rózsika családjával és a rokonok.

Fájó szívvel emlékezünk drága szü -
leinkre

VÁRDAI ZSIGMONDRA
halálának 13-ik évfordulóján
és

VÁRDAI ZSUZSIKÁRA
halálának első hónapján
Emlékük örökké élni fog.
Nyugodjanak békében!
Az emlékező és gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk a sze re tett
férjre, édesapára, testvérre, só gor ra

KENYERES TAMÁS
volt felsőbányai lakosra, 
halálának 15-ik évfordulóján (áp -

ri lis 1).
Nem múlnak el ők, kik szívünkben

élnek / hiába szállnak el az évek. / Ő
már ott van, ahol nincs fájdalom, / őr -
zi béke és nyugalom. / Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,/míg élünk, ő ríz -
zük őket.

Bánatos felesége, leányai Orsika,
Ancika 

A Nagybánya és környéke te -
ma ti kájú RÉGI FOTÓK és KÉ -
PESLA POK kulturális öröksé günk
részei.

Értékes információkat kapha -
tunk az adott kor fotográfiai látás -
módjáról, építészetéről. Ne hagyjuk 
elveszni, szétszórodni e szellemi kin -
cseket. Őrizzük meg gyűjtemé nyünk -
ben vay digitalizálva.

Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját meg te he -
ti a Bányavidéki Új Szó szerkesz tő -
ségben vagy a 0746049696-os te le -
fonszámon.

NYITVATARTÁS

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

TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016.  március 31.
MÁTÉSZALKA

2016.  április 6.
0747017580 – Csoma Bea

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁL LALAT

– Non Stop –

Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –

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

Kitűnő állapotban levő,
pótal kat részekkel

eladó Skoda 105 L
személygépkocsi

Telefon: 0771 035 564

GYÓGY TOR NA
Találko zunk legközelebb április 5-

 én, ked den, a szokott órarend szerint,
16.30 és 17.45 órá tól a Teleki Házban!

Kézmíves hétfők
felnőtteknek

Minden hétfőn 17 órától, a gyer -
mek táncházak ideje alatt. Leg kö ze lebb
ÁPRILIS 4-ÉN! Szeretettel várunk!

Baba-mama klub
Min den szerdán 17.00 órától!

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

OLVASS NEKEM Klub - min -
den szer dán 16 órától a Teleki Házban!

Tersánszky Könyvtár

KEDDEN
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

16-20 óra között,

a Teleki Mag yar Házban!

Tel: 0362-401260

Áldott húsvétot 
kívánunk a nagybányai és bá -

nya vidéki mag yar közösség minden 
tag jának, a Teleki Mag yar Ház min -
den támoga tójá nak, programjaink leg -
apróbb és legidősebb résztvevőinek
egyaránt.

Az intézmény munkatársai
és Kuratóriuma

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Legközelebb ÁPRILIS 4-ÉN, hétfőn délután is szeretettel várunk

Benne teket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

Sürgősségi rendelettel...
...módosította a kormány az adó -

tör vénykönyvet, így egészen június
30- ig élhetnek az ingatlan- és au tó -
tulaj do nosok azzal a kedvez mény -
nyel, amelyet az önkormányzatok
biz tosítanak azok nak, akik egyben
kifizetik az ingatlan- és gépjár mű a -
dójukat. Az egyben kifi ze tés határ i -
deje eddig március 31. volt.
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Hosszú Katinkán is múlik
a 14 éves tehetség olimpiája

A tavaly tíz év után hozzá visszatért Risztov Évától újabb olimpiai ér -
met remél, a még csak 14 éves Késely Ajnától pedig egyéni indulóként 
és váltótagként is szép bemutatkozást vár edzőjük, Turi György. A Kő -
bánya SC úszóműhelyének 59 éves vezetője elismerte, hogy most már
Rióval fekszik és kel. 

„Szerdán lefekvéskor csak annyi ju -
tott az eszembe, hogy egy évvel már me -
gint közelebb kerültem a kerek hatva -
na dikhoz, és olykor rám férne egy-két
kikapcsolódást jelentő nap a hétvégi há -
zamban. Olimpiai évben erről persze 
csak álmodozni lehet. Sokkal inkább
fog lalkoztam azzal, hogy másnap a flo -
ridai edzőtáborunkban minden beter ve -
zett feladatot hiánytalanul végezzenek
el a versenyzőim. Rióval kelek és fek -
szem, engem már elfogott az olimpiai
láz”  – nyilatkozta Turi György Flori dá -
ból a Telekom Sporthír Szolgálatának. 

„Az életem fordulatos eseményei
megtanítottak arra, hogy mindig és min -
denhol elsősorban a közvetlenül előt tem
álló feladatokra kell összponto síta nom.
Most is azokból igyekszem kihozni a
lehető legtöbbet, mindenekelőtt az olim -
piából, de a hódmezővásárhelyi ifjúsá -
gi Európa-bajnokságot is mérföld kö ves
eseménynek tekintem. 

Így is fogom folytatni, ameddig csak
bírom, amíg hasznosnak érzem maga -
mat. Kiss László szövetségi kapitány
nagy mondását idézve én is azon a vé -
leményen vagyok, hogy az asztaltól fel -
állni is tudni kell. Az a fontos, hogy a
váltóbotot egyszer majd legyen kinek
átadni” – fogalmazott a tréner. 

A nyolcadik
olimpiájára készül

Rajta kívül egyetlen hazai egye sü le ti
edző sem mondhatja el magáról, hogy
az 1988-as szöuli nyári játékok óta min -

dig akadt legalább egy olyan ver seny ző -
je, aki éremmel térhetett haza a verse -
nyek versenyéről.

„Már az én mesterhetesem sem akár -
mi, de azt remélem, hogy Risztov Évi, a 
nyílt vízi versenyek olimpiai címvé dő -
je Rióban is a dobogósok közé tudja be -
verekedni magát. Szándékosan mondom
úgy, hogy beverekedésre készül, mert
az ő egészen különleges, és a körül mé -
nyektől nagyon is függő próbatétele a
tétversenyeken sokszor nem csak az ú -
szásról szól.” 

Turi szerint Rióban maradandó telje -
sítménnyel rukkolhat ki a még csak 14
é ves, négyszeres EYOF-győztes Késely
Ajna, aki „alig nőtt ki a földből”, ami -
kor négy éve az ötszörös olimpiai baj -
nok Egerszegi Krisztinának megakadt
a szeme rajta. 

„Ajna az utóbbi évek egyik leg na -
gyobb felfedezettje. Figyelemre méltó
időkre képes a 200, a 400 és a 800 gyor -
son is, lehetőségei viszont nem kis mér -
tékben függenek attól, hogy Hosszú Ka -
tinka melyik olimpiai számokban sze -
ret ne rajtolni. Drukkolok Ajnának, hogy
sikerüljön bekerülnie a gyorsváltóba,
mert a legjobb mag yar négyes akár dön -
tős is lehet Rióban” – hangsúlyozta Tu ri 
György, akinek a versenyzői közül Pu -
lai Bence és a mellúszó Horváth Dávid 
is olimpikon lehet Rióban. Előbbi vál tó -
ban Eb-bronzéremmel, utóbbi az ifjú sá -
gi világbajnokságon kiérdemelt ezüst é -
remmel büszkélkedhet.

(Origo) Katalán-madridi párharc is lesz a BL-ben
Az Európai Labdarúgó-szövetség pénteki nyoni sorso lá sán kiala -

kul tak a Bajnokok Ligája negyedöntőjének párosításai, melyek közül
kiemelkedik a spanyol bajnokság első két helyén álló csapat csatája.

A Bar ce lona és az Atlético a nem -
zetközi porondon legutóbb két éve, a
BL ugyanezen szakaszában játszott egy -
mással, s akkor a madridiak jutottak to -
vább, megakadályozva a katalánokat
abban, hogy – a BL történetének első
csapataként – megvédjék címüket. A
helyzet most is hasonló: a Barca tavaly
győzött, s most a történelmi duplázás a
célja.

Az előző körben a legutóbbi sorozat 
döntősét, a Juventust kiejtő Bayern Mün -
chen a portugál Benficát kapta, míg a
Real Ma drid a Wolfsburgot. Az egyet -
len angol csapat, a Man ches ter City a
Chelsea-t búcsúztató Paris Saint-Ger -
mainnel csap össze. A manchesteriek
már a nyolc közé jutással klubtör té nel -
met írtak, a párizsiaknak viszont az elő -
döntő jelenthetne mérföldkövet, ugyan -
is legutóbb 1996-ban jutottak ilyen mesz -
sze a BL-ben.

A sorsolás érdekessége volt, hogy a
ceremóniát hosszú évek után először
nem Gianni Infantino vezette le, mivel
februárban őt választották meg a nem -
zetközi szövetség (FIFA) elnökének.
A BL-döntőt május 28-án Milánóban
rendezik.

Sorsoltak pénteken az Európa Ligá -
ban is, amelynek negyeddöntőjében a
címvédő spanyol alakulat, a Sevilla szin -
tén a Primera Divisiónból kapott ellen -
felet, mégpedig az Ath letic Bilbaót.

A párosítások alapján azonban nem
a spanyol párharc ígérkezik a leg iz gal -
masabbnak, ugyanis összekerült egy -
más sal a Borussia Dortmund és az FC
Liverpool. A két gárda 1966-ban KEK-
 döntőt játszott egymással, de ennél is
nagyobb pikantériája lesz a pár harc nak,
hogy az angolok vezetőedzője, Jürgen
Klopp korábban hét éven át irányította
a német csapatot.

A másik két párharcban a Braga a
Sahtar Donyeckkel, míg a Villarreal a
Sparta Prahával küzd meg. A negyed -
döntő első mérkőzéseit április 7-én, a
visszavágókat pedig április 14-én ren -
de zik. A sorozat döntője május 18-án
Bázelben lesz.

Bajnokok Ligája, a negyeddöntő
pá ro sításai:

– április 5., kedd:
Bayern München–SL Benfica (vissza -
vá gó: április 13., szerda)
FC Bar ce lona–Atlético Ma drid
(visszavágó: április 13., szerda)

– április 6., szerda:
VfL Wolfsburg–Real Ma drid (vissza -
vá gó: április 12., kedd)
Paris Saint-Germain–Man ches ter City
(visszavágó: április 12., kedd)

(Hírösszefoglaló)

Női kézi:

Szűcs Gabiék kijutottak a riói olimpiára
Kijutott a 2016-os riói olimpiára Románia női kézilab da-vá lo ga -

tottja, miután megnyerte a dániai Aarhusban megrendezett olimpiai
pótselejtezőt.

A kijutás szempontjából legfonto -
sabb mérkőzést már pénteken este le -
játszották Cristina Neaguék, amikor a
házigazda Dániát magabiztos játékkal,
fölényesen (32-25) megverték. A szom -
bati mérkőzésen csak a gólkülönbség
kérdése merült fel Uru guay el len (36-
 19), ugyanis előre lehetett tudni, hogy
a dél-amerikaiak „nem versenyeznek
egy súlycsoportban” a dán, román, mon -
tenegrói trióval.

A csoportgyőzelemért vasárnap este
a román és a montenegrói válogatott
úgy csapott össze, hogy előző két mér -
kő zése megnyerésével már mindkét csa -
pat kijutott az olimpiára. Tomas Ryde
és montenegrói kollegája is tartalé ko -
san állította fel csapatát, a két legna -
gyobb sztár, Neagu és Bulatovics egy
percet sem játszott. A mérkőzést 50 per -

cig a románok irányították, viszont az
utolsó 10 percben a montenegróiak fel -
tá madtak így az összecsapás 23-23-as
döntetlennel ért véget. Az olimpiai pót -
selejtezőt jobb gólarányának köszön he -
tően a románok nyerték meg.

Románia női kézilabda-válogatottja 
negyedik alkalommal jutott ki az ötka -
rikás játékokra, legutóbb a 2008-as pe -
kingi olimpián vett részt. Előtte az 1976-
 os montreali és a 2000-es sydneyi o lim -
pián szerepelhetett. Legjobb helye zé sét
– negyedik – Kanadában érte el.

A riói olimpia női kézilabdator -
ná jának mezőnye:

Brazília, Spanyolország, An gola, Ar -
gentína, Dél-Ko rea, Norvégia, Hollan -
dia, Franciaország, Románia, Monte neg -
ró, Oroszország, Svédország

(maszol)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

Nico Rosberg pezsgőzött a szezonnyitón 
A német Nico Rosberg győzelmét hozta a Forma–1-es autós gyor -

sa sági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíja: a Mercedes né -
met pilótája a vasárnapi mel bourne-i futam utolsó harmadában vette
át a vezetést az egészen addig élen álló, ferraris Sebastian Vetteltől.

A maranellóiak meghiúsult straté gi -
ája miatt a négyszeres világbajnok ráa -
dá sul csak harmadikként ért célba, mivel
a végén már nem tudta leelőzni a má so -
dik helyre befurakodó címvédőt, Le wis 
Hamiltont.

Az élről induló két mercedeses am -
úgy rosszul kapta el a rajtot, de a két sze -
res világbajnok spanyol Fernando Alon -
so hatalmas bukása miatti piros zászló
megkeverte a taktikát. A Mc Laren- Hon -
da versenyzője a 18. körben akadt össze
féktávon Esteban Gutiérrez Haas- Fer -
rarijával, de szerencsére sérülés nélkül
szállt ki az átbuckázás után gumifalban 
landolt roncsból.

A baleset résztvevői számára termé -
szetesen ezzel véget ért az Ausztrál
Nagydíj, de amíg a másik McLarennel
Jenson But ton mindössze a 14. lett, ad -
dig az újonc Haas istálló ponttal debü -
tált a száguldó cirkuszban, hiszen Ro -
ma in Grosjean az előkelő hatodik hely -
re vitte be a másik autót. A kiesők tá bo -
rát „erősítette” Kimi Raikkönen is, aki
Ferrarija műszaki hibája miatt volt kény -
telen feladni a viadalt.

Vettel sajnálja finn csapattársa kie -
sé sét és a taktikájukat is bánja, de ezzel 
együtt biztatónak értékelte a telje sít mé -

nyüket. „Agresszív stratégiát alkalmaz -
tunk. Utólag azt mondom, kár volt még 
egyszer a szuperlágy gumikat válasz ta -
ni, de senkit sem akarok hibáz tatni e -
miatt. Nem gondoltuk, hogy a Mer ce -
des a közepesen kemény gumik ra vált” 
– magyarázta az „abroncs stra tégiát” a
futam után.

A versenyt követő sajtótájékoz t a tón
amúgy Rosberg elnézést kért Hamil ton -
tól, mert mint kiderült, a rajtnál össze ért
csapattársával. „Bocsánatot kérek tőle, 
nem szándékosan tettem, de a belső í -
ven nincs olyan jó tapadás, megcsúszik 
az autó” – magyarázta a német, aki ez -
zel 25 pontot gyűjtött az összetettben.

Az Ausztrál Nagydíj
pontszerzői:

1. Rosberg (Mercedes) 25 pont,
2. Ham il ton (Mercedes) 18,
3. Vettel (Ferrari) 15,
4. Dan iel Ricciardo (Red Bull) 12,
5. Felipe Massa (Wil liams) 10,
6. Romain Grosjean (Haas) 8,
7. Hülkenberg (Force In dia) 6,
8. Valtteri Bottas (Wil liams) 4,
9. Carlos Sainz Jr. (Torro Rosso) 2,
10. Max Verstappen (Torro Rosso) 1.
(Krónika)

Már csak emlék: Balázs Jolán, a magasugrás királynője


