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Megkezdődött az
idei Főtér Fesztivál.
Tegnap volt a
nulladik nap, ma
pedig teljes gőzzel
beüzemelik a
szervezők a
„buli-gépezetet”.
Részletes program a
3. és a 4. oldalon.

Kihelyezték a háromnyelvű helységnévtáblákat
Nagybányán. (Fotó: facebook.com)
Részletek a Kultúr-táj mellékletben.

Újra szeptember, újra Petőfi
Koltó közössége idén 27. alkalommal kerített sort a
hagyományos emlékrendezvényre,
ami 1989 óta immár szokássá érett a falu történetében.

Oláh László Tibor
fotókiállítás

A községben működő szervezetek
közös összefogással szeptember 4-én
sikeresen megrendezték a „Petőfi ünnepséget”, aminek az érdemi részét Petőfi és Teleki barátsága képezte. Páratlan barátságuk 170. évfordulójára fektették a szervezők a hangsúlyt, amit a
műsor alatt elhangzott versek, gondolatok és dalok bizonyítottak.
Az ünnepi istentisztelet és koszorú-

Szeretettel várjuk

OLÁH LÁSZLÓ TIBOR
fotóművész egyéni tárlatára,
amit az EURÓPAI FOTÓSZALON
NAGY BÁNYA 2016 esemény keretein belül szerveznek meg.
A kiállítás a Partner Galériában
tekinthető meg, szeptember 25-ig (A
Főtér Fesztivál ideje alatt, szeptember
15-18, a Galériában Véső Ágoston
kiállítása lesz tekinthető meg).
A fotószalon a NAGYBÁNYA EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2021 egyik kiemelt eseményeként
jön létre.

NE FELEDJÉK:
ma délután dől el,
elnyeri-e Nagybánya
az Európa Kulturális
Fővárosa 2021 címet!

Teleki Lóránt,
gróf Teleki Sándor ükunokája

Meghívó

„Képsorok”
(„Secvenţe”)

Búcsút int az ősz a nyárnak
Magyar nóta és operett gála
A magyar nóta a szív dala
2016. október 21., Nagybánya

A jótékonysági gála a Diaconia
Ezzel a címmel nyílik festészeti és időseknek „Jutalmam, hogy tehetem”
Parohia Reformată oraşul vechi mungrafikai kiállítás
káját támogatja.
Fellép: Balázs Anikó, Molnár Júlia, Szabó Lajos, Dóka Zsuzsa, Bősi
munkáiból a nagybányai „Petre Dul- Szabó László, az Operettissimo Együtfu” Megyei Könyvtárban 2016. szep- tes, zenél a Dél Budapesti Régió zetember 19-én, 17.30 órakor.
nekara.
Az eseményre minden művészetkedKezdési időpont: 19 óra.
velőt szeretettel várnak!
Helyszín: a nagybányai Városi
Színház.
Belépőkártyák kizárólag elővételben, 50 lejért, adomány fejében
igényelhetőek.
Információk a Partner Galériában
A nyugdíjas „Nagy család” szüreti bált szer- (Felsőbányai utca, 13. szám alatt), tel.:
vez október 1-jén (szombaton) a SELMONT 0722-458 022,
www.facebook.com/kataning
étteremben.
Szervező: Kataning Egyesület.
Támogatók: TL+ magyar adása,
Jelentkezni lehet a 0362-417818-as telefonPartner Galéria, Kataning Egyesület
számon.
(Barátság Határok Nélkül). Médiatámogató: Bányavidéki Új Szó.

Klanicza Erzsébet

Szüreti bál

zás után Téglás József és Tar Renáta
vezetésével emelkedett és színes előadásoknak lehettek tanúi a jelenlévők.
Felléptek a nagykárolyi Carmina Renascentia régizene együttes tagjai, a sárospataki 8Kor Színház művészei, a székelykeresztúri Kispipacsok és a koltói
Somfa néptáncegyüttes tagjai.
Turek Miklós budapesti színművész
a Versszínház (folytatás a 2. oldalon)
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Egyházi hírek
* Kedves olvasónk, Csíszér István
Szilárd hívta fel a figyelmünket arra,
hogy a múlt heti lapszámunkban, az
Egyházi hírek rovatban téves információt közöltünk. Eszerint „Csíszér Viktor 7 hetes újszülött nehezen vehette feleségül Baczó Csilla Tündét. Csíszér
Viktort a Nagybánya-óvárosi református templomban keresztelték. Szülei ifj.
Csíszér István Szilárd és Csíszér Csilla
Tünde. Keresztszülők a tanúknak említett párok voltak.” A sajnálatos tévedésért mind az érintettek, mind pedig
az olvasóink szíves elnézését kérjük.
* Vasárnap 12 órai kezdettel unitárius istentisztelet lesz az evangélikus
templomban.
* A nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség a megszokott
időben, csütörtökön 18 órakor és vasárnap 10 órakor tart istentiszteletet.
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Csorba András testvérünket, akit 80 évesen szólított magához
az Úr; utolsó földi útjára kísértük Pataki Pálné született Kurpé Mária asszonytestvérünket, aki 75 évesen hunyt el;
Lung Erzsébet asszonytestvérünket, aki 74 évesen hunyt el; Andrási János
testvérünket, akit 65 évesen szólított magához az Úr és Györfi Sándor testvérünket, akit 77 évesen kísértünk utolsó
földi útjára. Nyugodjanak békében!
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközségtől kísértünk utolsó földi útjára Pákai József testvérünket, aki 75 évesen hunyt el.
* Ugyanitt kötött házasságot Majoros Zoltán ifjú és Musui Lidia hajadon.
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség templomában a
keresztség szentségében részesült Varga Árpád és Edler Beáta kislánya, aki a
keresztségben a Dóra Stefánia nevet
kapta; keresztszülők: Deák Sándor és
Beliga Alexandra.
Bunda Csilla Annamária.

A hét mottója:
,,A legnagyobb gondolatok
mindig egyszerűek.”
(William Golding)

Újra szeptember, újra Petőfi
(folytatás az első oldalról) Petőfi-versekből összeállított monodrámájának
részleteivel nyújtott katarktikus élményt,
valamint Farkas Rozália és Koltai Lász-

ló túrkevei énekesek közismert népdalokkal, nótákkal és Petőfi-dalokkal szórakoztatták a közönséget. Beszédet mondott Csendes Lajos, a község polgármes-

LAUDATIO
A Koltó Díszpolgára cím adományozása
alkalmával Tamás Sajtos Erzsébet részére
„Nyelvében és szokásaiban él, dalaiban és művészetében érez a nemzet.” Amikor Tamás Sajtos Erzsébet,
vagy ahogy mindenki ismeri, Betti néni személyére gondolok, akkor olyan
embert látok magam előtt, aki megtanította Kővár-vidékének szórványban
élő népét élni és érezni.
A hívő ember nem beszél sorsról,
sem véletlenről, hanem Isten ujját látja minden esemény mögött. Isteni vezetés lehetett abban is, hogy a mezőség népi kincseit és Kolozsvár gazdag
kulturális világát hátrahagyva 1975-ben
Betti néni családjával együtt Nagybányára költözött. Közreműködésének
köszönhetően a városban táncház alakult, és a 80-as évek kritikus időszakaiban is fennmaradt – úgy, hogy volt
egy elszánt hölgy, aki sokszor saját
költségén hívott oktatókat, s idővel ő
maga kezdte el a néptánctanítást. Igyekezett a környék magyar településeit felkutatni, a népi örökség foszlányait felszínre hozni, úgy, hogy a
szíve folyton Koltóra csalogatta.
Közvetlenül a Marosvásárhelyi „fekete március” után oroszlánrészt vállalt a koltói Petőfi-ünnepség megszervezésében. Azok, akik akkor jelen voltak,
bizonyára emlékeznek arra a több órás előadásra, amelyben korabeli öltözetben életre keltek a kastély egykori lakói és vendégei. Közel ezerötszázan nézték végig az esős idő ellenére azt a műsort, melyre Betti néni heteken keresztül
készült, naponta ingázva Nagybánya és Koltó között, hogy színvonalas előadást tudjon a közönség elé vinni.
1982-ben megalapította a 93-tól jogilag bejegyzett Néptánc és Népdal Oktató és Kutató Művelődési Társaságot, a NÉNOKUT Egyesületet, hogy Nagybánya környékén kulturális munkát végezhessen, kapcsolatot alakítva ki a különböző települések között.
1990-től Koltóra költözött a család, s Betti néni ösztönösen ráérzett arra,
hogy a gyerekek korosztályával kell munkához fognia. Előbb vegyesboltjuk udvarán tanított népi gyermekjátékokat, majd a gyülekezeti ház felépülése után
ott kezdte el a néptáncoktatást, a különféle egyházi és népi ünnepekhez, jeles
napokhoz kötődő hagyományok felelevenítését, a különféle gyógynövények, népi ételek bemutatását. Megalapította a Somfa néptáncegyüttest, és fáradhatatlan kutató munkával, a gyerekek számára szerkesztett Somfa újság létrehozásával, népi játékok, népdalok tömegével oltotta gyermekeinkbe a hagyományok szeretetét.
A szülők talán kezdetben nem tudták mire vélni, hogy gyermekeik elég sűrűn tűnnek el otthonról, hogy Betti nénivel lehessenek, de aztán ők csodálkoztak rá a legjobban arra, hogy lám, azok az apró gyermekek már ismerik a moldvai, mezőségi, széki táncokat, képesek együtt játszani, együtt örülni és ünnepelni.
Ez volt a kezdet. Mára az akkori gyermekek lassan saját gyermekeiket hozhatják el a táncházba, s a falu hírét messze viszik a Somfa és a Somfa Virág
néptánccsoport tagjai, akikről többen is találóan megállapították, hogy a talpukban van már a tánc, legyenek akár 7-8, vagy 20-30 évesek. Igen, a talpukban van a tánc, mert Betti néni egész életét ennek a munkának szentelte, soha
nem kérve és nem várva érte semmit. Fáradhatatlanul, sokszor betegen készült
az újabb és újabb jeles napok megszervezésére, a Petőfi-ünnepségeken, március 15-i megemlékezéseken színvonalas műsorokkal vett részt, de beleoltotta a
népi kultúra iránti szeretetet Domokos, Magyarberkesz, Misztótfalu, és sok
más környező település gyermekeinek szívébe is.
Nagy felelőséggel és szorgos kutató munkával, teljesen önzetlenül újjáélesztette azokat az értékeket, amelyek már csak alig-alig léteztek. Nagy-nagy szerénységgel csak annyit mondott legutóbbi beszélgetésünkkor: ez nem az ő terve és nem az ő akarata volt, ő pusztán végrehajtotta Isten tervét és hálás azért,
hogy Isten megbízott benne annyira, hogy neki adta ezt a nagy feladatot.
Közösségünk kulturális értékeinek megmaradása érdekében kifejtett áldozatos, kiváló munkájának elismeréseként önkormányzatunk a Koltó község díszpolgára címet adományozza Tamás Sajtos Erzsébetnek. Minden szülő, gyermek,
s az egész község nevében fogadja szívből jövő köszönetünket mindazért, amit
közösségünkért tett! Isten áldja Betti néni további életét, és adja, hogy jó egészségnek örvendve még sokáig munkálkodhasson közöttünk!
Koltó, 2016. szept. 4.
Tar Renáta

HETIRENDEN
tere, Dr. Grezsa István kormánybiztos,
dr. Bónis István parlamenti képviselő,
Teleki Lóránd budapesti joghallgató (Teleki Sándor ükunokája), Balogh Csaba,
a koltói Petőfi Sándor Gimnázium tanára és a koltói vegyeskar az alkalomhoz illő énekekkel örvendeztette meg
az összegyűlteket.
A megemlékezés után kezdetét vette az éjfélig tartó szabadtéri bál, ahol a
talpalávalót a Retro Band együttes biztosította.
Idén a Koltó Község Díszpolgára címet Tamás Sajtos Erzsébet kapta, a közel harminc éves szolgálatáért. Tevékenysége a hagyományőrzés, népi szokások és a kultúra támogatása jegyében zajlott, amit kitartó türelemmel és
odaadással végzett. Rengeteg munkáját
és soha nem lankadó figyelmét ezúton is
köszönöm a magam és társaim nevében.
Tar Henrietta
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Főtér Fesztivál 2016
Nagybányai Magyar Napok
2016. szeptember 15-18.
Állandó programok, látványosságok a téren:
Kézműves vásár; Mesterségek sora; a Teleki Magyar Ház sátra; a 15. gr. Teleki Sándor cserkészcsapat sátra; az Eurotrans Alapítvány és a nagybányai
RMDSZ sátra; Interlib-könyvstand; az IDEA könyvtér standja; a Kriterion Könyvkiadó standja; Magyar
Népi Gyógyászat sátor; kiállítások; Igazi Csíki Sör
sörsátor és étkezde; Saitos Kürtőskalács; Fröccskert
és terasz a Bay-ház (Log Out) belső udvarán és teraszán; Jägermeister karaván; Mojito koktélbár; Mike
pincészet (Halmi) borai és más étel-ital különlegességek

A Főtér Fesztivál 2016 műsorvezetői:
Kovács Nikolette és Nagy Orbán szatmárnémeti
színművészek

2016. szeptember 16., péntek
17.00 óra: Gyülekező a hajdani nagybányai strand
melletti sportpályánál.
17.15 óra: I. nagybányai huszártoborzó. Debreceni huszárok és bányavidéki hagyományőrzők lovasbemutatója, a nagybányai Nostra Domus Egyesület és a Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárhagyományőrző Egyesület szervezésében.

Magyar nyelvtanfolyam
2016. október 3-án kezdődik az új
tanulmányi év a nagybányai Petre Dulfu Megyei Könyvtárban. Minden hétfőn 17.30-18.30 óra között magyar
nyelvtanfolyamot tartunk haladóknak.
Szeretettel vár minden érdeklődőt
Komlósi Lajos oktató.

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.

18.00 óra: Közös bevonulás a huszártoborzó lovasaival, hagyományőrzőkkel, civil szervezetekkel, diákokkal és a fesztivál résztvevőivel.
18.40 óra: Megnyitó, a résztvevők köszöntése.
19.00 óra: A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes bemutatja Benedek Elek: Hamupipőke című
tündérmeséjét, interaktív táncjátékát, a népzene és
néptánc nyelvén (nagyszínpad).
20.00 óra: Középkori, reneszánsz táncok a Turul
Sas Hagyományőrző Egyesület előadásában (kisszínpad).
20.20 óra: Háromdimenziós épületvetítés a hajdani Fekete Sas fogadó (Millennium1) homlokzatára a Nagybányai Művésztelep megalapításának 120.
évfordulója tiszteletére, a Virtuális Nagybánya Egyesület, a Nagybánya.ro szervezésében.
21.00 óra: A Bagossy Brothers Company - alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar koncertje (nagyszínpad).
22.30 óra: Közösségi mulatság a Vinkli vendéglőben, élőben zenél a Six Generation (Felsőbánya)
együttes.

2016. szeptember 17., szombat
10.00 óra: Bábszínház: Tinódi Lantos Sebestyén
Egri históriának summája című históriás énekéből
készült asztali bábjátéka. Előadja a magyarországi
Lóci Színpad, szervező az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület. (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
10.30-18.30 óra: Gulliver játszótér - Látványos,
szórakoztató, különleges és nagyméretű játékok a
téren, mind gyermekek, mind felnőttek számára. (Esőhelyszín: Fekete Sas, Millennium 1)
10.30-18.00 óra: Rekeszmászás a gr. Teleki Sándor cserkészcsapat szervezésében.
11.00-12.00 óra: Legó olimpia - csapatos legó játék; vetélkedő alsó tagozatos diákok számára, a Nicolae Iorga Általános Iskola szervezésében, a játékot vezeti: Várvédő Emőke. (Esőhelyszín: Fekete Sas,
Millennium 1)
11.00-12.30 óra: Aszfaltrajz óvodásoknak a tér
közepén, Az én óvodám címmel, az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület szervezésében.
11.00 óra: Mesterségek sorának megnyitója.
11.00-19.00 óra: Élőszobor a téren - Nagy Xénia
és Albert Ákos kolozsvári színinővendékek fellépésével.
11.00-19.00 óra: Ingyenes vérnyomásmérés a téren, az Adventista Egyház szervezésében.
11.00-12.00 óra: Tanárok a téren. Ismerkedési

A Főtér Fesztivál idei sztárvendége:
Rúzsa Magdi (Fotó: www.prokultura.hu)
lehetőség a Németh László Elméleti Líceum tanári
karával (a kisszínpad mellett). (Esőhelyszín: Fekete
Sas, Millennium 1)
11.30-16.30 óra: Kézműveskedés a mesterségek
során.
12.00-12.30 óra: Zenés-táncos színpadi buborék
bemutató gyerekeknek (kisszínpad). (Esőhelyszín:
Nagybányai Bábszínház)
12.00-17.00 óra: Kürtőskalács-műhely a Saitos
kürtőskalácsnál.
12.30-16.30 óra: Buborékfesztivál és interaktív
játszótér (a kisszínpad előtt).
13.00-14.00 óra: Térbe(körbe)vezetés - a főtéri
épített örökség bemutatása, csoportos körbevezetés
Balogh Béla helytörténésszel. Gyülekező a Fekete
Sas épülete előtt 12.45-kor. (folytatás a 4. oldalon)

Felhívás a magyar
állampolgársággal
rendelkezők részére!
Tekintettel az október 2-i magyarországi népszavazás közeledtére, felhívjuk azon magyar állampolgársággal rendelkezők figyelmét, akik még nem iratkoztak be a szavazói névjegyzékbe, viszont szeretnének élni állampolgárságukból adódó szavazati jogukkal, hogy megtehetik azt szeptember 17-ig
naponta 10-18 (szerdánként 19) órák között az EMNT irodájában (Minerilor
u., 7 sz., Teleki Magyar Ház). Iratkozásukhoz hozzák magukkal magyar lakcímkártyájukat és romániai személyazonossági igazolványukat.
Figyelem! Aki már beiratkozott a választói névjegyzékbe vagy már a
2014-es parlamenti választásokon is szavazott és lakcímét illetően semmi
változás nem történt, annak csak türelmesen várnia kell szavazólapja megérkezését postán. Aki már megkapta szavazói borítékját, behozhatja irodánkba.
Ha szükséges, segítünk a kitöltésben, de mindenképpen eljuttatjuk a Kolozsvári Magyar Főkonzulátusra.
Tegyen meg ennyit jövőnk és egyben saját jövője érdekében!
Köszönettel,
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Máramaros megyei szervezete,
Nagybánya, Thököly utca, 7. szám. www.emnt.org,
maramaros@emnt.org, tel.: +40-262-212040

JOGTANÁCSADÁS
FEHÉR MIKLÓS ügyvéd szeptember 20-án, 15-16 óra kö zött tart in gye nes jogtanácsadást a nagybányai
RMDSz székházban (V. Lucaciu u., 1.
sz., I. emelet).
Fontos tudni, hogy szervezési okok
miatt a fogadóórák személyes vagy telefonos előjegyzés alapján történnek, ezért megkérjük a jogtanácsadást igénylőket, hogy időben je lez zék szán dé kukat a 0262-217103 vagy a 0262216593 telefonszámon.

2016. szeptember 16.

HETIRENDEN

Főtér Fesztivál 2016
Nagybányai Magyar
Napok
2016. szeptember 15-18.
- folytatás a 3. oldalról 13.00-14.00 óra: Gyere velem a Grundra! Házi
olvasmányok másképp. Interaktív csapatjáték V-VIII.
osztályosoknak - a Németh László Elméleti Líceum
szervezésében (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
13.30-14.00 óra: Vízicsata fiataloknak a téren
(V-XII. osztályosoknak) - a Németh László Elméleti
Líceum Diáktanácsának szervezésében (a nagyszínpad előtti téren).
13.30-15.30 óra: Ebéd az Igazi Csíki sör lacikonyháján. 15.00 óra: sörbajnokság.
14.00-15.00 óra: Juicepong - az NTIET (Nagybányai Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács) szervezésében (a nagyszínpad előtti téren).
14.00-14.30 óra: A Németh László Elméleti Líceum zenei tehetségeinek bemutatkozása (kisszínpad).
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
14.30-15.00 óra: A Németh László Elméleti Líceum Adamantium együttesének kiskoncertje (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
15.00-15.30 óra: A Németh László Elméleti Líceum kórusának előadása (kisszínpad). (Esőhelyszín:
Nagybányai Bábszínház)
15.30-16.00 óra: A Németh László Elméleti Líceum középiskolásainak néptáncelőadása (kisszínpad).
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
16.00-18.30 óra: Díszelőadás a Lendvay Márton
Színjátszó Kör újjáalakulásának 45. évfordulója alkalmából. Színpadon: Valentyin Katajev: Bolond vasárnap, zenés komédia két részben - bemutató. A darabot rendezte Chioreanu Babuci és Méhes Éva. A
színdarabot a Városi Színházban mutatják be (ingyenes helyfoglalás szeptember 15-ig az RMDSZ-székházban, 16-17-én a főtéri Info-sátorban).
16.00-17.00 óra: Merj es nyerj! Vetélkedő IX-XIIes diákok és egyetemisták részére, a Németh László
Líceum Diáktanácsának szervezésében (a nagyszínpad előtti téren).
16.00-17.30 óra: Száll a kedv, mint a kacsamadár! - játékos vetélkedő családoknak, Balogh Csaba
szervezésében (a kisszínpad előtti tér). (Esőhelyszín:
Nagybányai Bábszínház)
17.30-18.00 óra: Keisz László és Mán Géza (Felsőbánya) akusztikus rockelőadása (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
18.00-18.45: A Berena zenekar koncertje (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
19.00-19.45: A Torpedó együttes koncertje (nagyszínpad).
19.45: Sörbajnokság az Igazi Csíki Sör sátrában.
21.00: Rúzsa Magdi-koncert. A Kárpát-medence
egyik legnépszerűbb énekesnője, sokak kedvence, az
idei Petőfi Zenei Díj nyertese, Rúzsa Magdi lép fel
szombat este a Főtér Fesztivál 2016 nagyszínpadán.
22.30: Afterparty a Millenniumban fiataloknak.
22.30: Közösségi mulatság a Vinkli Vendéglőben,
élőben zenél a Move On zenekar (kolozsvári és nagybányai zenészek).

2016. szeptember 18. vasárnap
10.00-11.00: Zenés állatvilág, interaktív produkció gyermekeknek. Előadja a magyarországi Lóci
Színpad, szervező az Iskoláinkért Gyermekeinkért Egyesület.
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
10.30-18.00: Rekeszmászás
11.00-18.00: Középkori tábor és magyar lovagi
életképek az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület (Magyarország) bemutatásával.
11.00-11.30: Baba-Mama Klub foglalkozása csemetéinkkel (kisszínpad mellett).
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
11.00-17.00: Élőszobor a téren - Nagy Xénia és
Albert Ákos kolozsvári színinővendékek fellépésével.
11.30-12.00: Népi gyermekjátékok, a Németh
László Elméleti Líceum alsó tagozatos diákjainak előadása (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
11.00-12.30: Focibajnokság a téren, V-XII-es diákok és egyetemisták részére, a Németh László Líceum
Diáktanácsának szervezésében (nagyszínpad előtt).
12.00-13.00: Nyitva az iskola. Szeretettel várják
az érdeklődőket a Híd utcai iskola meglátogatására,
az építkezési munkálatok megtekintésére.
12.00-13.00: Huncutkák, kiselőadás a Nicolae
Iorga Általános Iskola VI. osztályosainak előadásában (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
12.30-14.00: Kézműves vasárnap a Nicolae Iorga
Általános Iskola tanítónőinek szervezésében. (Esőhelyszín: Fekete Sas, Millennium1)
12.30-13.00: Motorra, gyerekek! Sétamotorozás
a téren gyermekeknek a nagybányai Rock N’Road
motoros csapat szervezésében. Jelentkezés a nagyszínpad előtt.
13.00-13.45: Métabajnokság, V-XII-es diákok és
egyetemisták részére a Németh László Líceum Diáktanácsának szervezésében (nagyszínpad előtt).
13.00-13.30: A kolozsvári Kriterion Könyvkiadó

múltja és jelene, H. Szabó Gyula kiadóigazgató előadása (kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
13.30-14.00: Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek
Erdő. Diákelőadás a Németh László Elméleti Líceum VI. osztályos diákjainak előadásában (kisszínpad)
(Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
13.30: Halászléfőzés és -kóstolás a Házas Hétvége mozgalom sátrában.
13.30-15.30: Ebéd az Igazi Csíki Sör lacikonyháján. 15.00-kor sörbajnokság.
14.00-14.45: Történelmi bemutató a középkori tábornál: fegyverek és öltözékek bemutatása, középkori
táncok, hajító fegyverek használata, íjászat, számszeríjászat és párviadalok. (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
14.15-15.00: A nagybányai és koltói baptista gyülekezetek pengetős zenekarainak műsora (nagyszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Bábszínház)
15.00-15.15: A Házas Hétvége mozgalom nagybányai csoportjainak villámcsődülete (nagyszínpad
előtt).
15.15-16.00: A Schola Rivulina énekkar (Szentháromság-templom) koncertje (nagyszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Városi Színház)
16.30-17.00: Ilyés Zsolt atya (Csíkszentlélek) vallomásai, a Krisztus Király Plébánia meghívásával
(kisszínpad). (Esőhelyszín: Nagybányai Városi Színház)
17.00-19.30: „Sirítsd meg, fordítsd meg!” bányavidéki táncház-találkozó a Teleki Magyar Ház szervezésében. Színpadra lépnek Nagybánya, Máramarossziget, Szamosardó, Monó, Koltó és Domokos néptáncosai. Vendégeink a Nyíló Akác Néptáncegyüttes
Érmihályfalváról, a Röpike Néptánccsoport Szatmárnémetiből, valamint a Berena Zenekar (nagyszínpad).
Utána: közös, nagy táncház a téren. (Esőhelyszín:
Nagybányai Városi Színház)
19.30: Díjátadás
20.00: Sólymos Thomas orgonakoncertje a Szentháromság templomban.

HOBO szeptember végén ismét Nagybányán!
A Teleki Magyar Ház meghívására szeptember 30-án ismét
Nagybányán lép fel HOBO! Földes László ezúttal HALJ MEG ÉS
NAGY LESZEL! - Zenés kálvária
14 stációval - Dalok, versek, vallomások, történetek az utolsó hetven
évből c. zenés monodrámáját adja
elő. Az előadás helyszíne a Veresvízi Krisztus Király Plébánia
kertje. A belépés ingyenes!
„Itt, a színházban bevallhatok
mindent, úgysem hiszi senki egy
szavamat sem. Hogy utána könynyebb lesz? A fenét. A tapstól lesz
könnyebb, hogy össze-vissza hazudhatok és megtapsolnak. Vagy
igazat mondhatok? Nem hiszik

el, de nem is kell, a lényeg az, hogy
tapsoljanak… Ezért jó a színház.
Itt minden lehetek, akár még önmagam is, úgy sem hiszik el. Akkor minek hazudjak? Az nem könynyű, munkaigényes dolog, ki kell
találni mindent, aztán leírni, megtanulni és úgy csinálni, mintha...”
– írja Hobo.
Az a Hobo, akit a Halj meg, és
nagy leszel szerepében fognak látni, az egyik legőszintébb ember,
akit valaha ismertem. Őszintesége megrendítő és bátorságot adó
– mondja a rendező, Vidnyánszky
Attila.
Részletek hamarosan!
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Kihelyezték Nagybányán a háromnyelvű táblákat

Vida Noémi alpolgármester
(Fotók: Facebook)

Múlt csütörtökön, lapzárta után kihelyezték a háromnyelvű helységnévtáblát Nagybányán. A megyeszékhelyre érkezők a település bejáratainál a Baia Mare felirat mellett a
Nagybánya és Neustadt megnevezéseket is olvashatják. A háromnyelvű helységnévtáblát
az RMDSZ helyi önkormányzati képviselői kezdeményezésére, augusztus 11-én szavazták meg,
annak ellenére, hogy Nagybányán a magyarság számaránya nem éri el a húsz százalékot.
A határozattervezetet nem a kéttagú RMDSZ-frakció, hanem a polgármesteri teendőkkel megbízott alpolgármester, Marinel Rob terjesztette be.
A város történelmi neveit viselő táblák egy plussz
pontot hoznak az Európai Kulturális Főváros 2021
címmel kapcsolatos szeptember 16-i végső döntéshozatalban. A versenyben négy romániai város maradt: Nagybánya, Bukarest, Kolozsvár és Temesvár.

A többnyelvű helységnévtábla kihelyezését felgyorsította, hogy az Európai Kulturális Főváros részéről
nemzetközi zsűri látogatja meg a pályázó városokat.
Vida Noémi alpolgármester a Baia Mare - Nagybánya - Neustadt feliratú helységnévtábláknál készült
fotókat osztott meg a Facebook-oldalán, ,,Legyen
Nagybánya Európa kulturális fővárosa” szöveggel.
Vida szerint Nagybánya eséllyel küzd a 2021-es titulusért. Egyébként a 115 ezer lakosú Nagybányán a
lakosság 10,3 százaléka vallotta magát magyarnak a
2011-es népszámláláson. A többségében románok
lakta nagyobb erdélyi városok közül amúgy Brassóban, Nagyszebenben, Segesváron, és Temesváron
is háromnyelvű táblák jelzik a település nevét.
Kovács Richárd RMDSZ-es önkormányzati képviselő nagyon örül annak, hogy alig pár hónappal a
választások után sikerült ezt a tervet megvalósítani.
Ugyanakkor reméli, hogy a helyi önkormányzat sok
ilyen jellegű tervet fog még megszavazni.
(Az mmhirlap.ro és a transindex.ro nyomán)

tics Juliánna grófnő, aki első férje
halála után pápai engedéllyel annak
testvéréhez, Ferenchez ment feleségül. A házasságból hat gyermek
Nem hiába mondta Kossuth La- született, István a legfiatalabb.
jos vitázó ellenfeléről, SzéchenyiIstván gyermekkora Nagycenről, hogy a ,,legnagyobb magyar”. ken és Bécsben telt. Nevelését az
A reformkor nagy gondolkodója apja irányelvei szerint magántanár
munkáival, kezdeményezései vég- végezte, de szaktanárok segítségéhezvitelével írta be magát a haza vel. Köztük volt Révai Miklós, a
fejlődéstörténetébe.
magyar nyelv egyetemi tanára, oGyönyörködünk a Lánchídról fel- lasz és francia nyelvoktatót pedig
röppenő fényorgiában, a híd ünne- külön alkalmaztak.
pi kivilágításában, de jut-e eszünkbe
A család körében a magyar nyelv
az ő neve, aki annyira szerette volna volt az uralkodó, de a német is közmegérni a pillanatot, amikor álma szájon forgott. Nevelésére nagy hamegvalósulását tapasztalhatta volna? tást gyakorolt édesanyja vallásosSzéchenyi István gróf 225 év- sága és hazaszeretete. A gyermek
vel ezelőtt, 1791. szeptember 21-én Széchenyi a szorgalmas, alaposan
A Napóleon elleni küzdelem iszületett Bécsben. Atyja, Széche- tanulók közé tartozott. Az évi vizs- dején a család fiait már a hadsenyi Ferenc a Magyar Nemzeti Mú- gáit nyilvános iskolában tette le regben találjuk. A 17 éves István a
zeum megalapítója. Anyja Feste- kitűnő eredménnyel.
hadseregben már huszártiszt. Féléves tanfolyam után már főhadnagy,
1809-ben már a főszállásmesteri
Péter Károly jegyzete:
törzshöz kerül a győri sánctábor építkezéséhez. Ide fűződik első nagy
tette is, amikor a felkelő sereg veresége után az ellenséges francia
Amikor a régmúltban élt ősünk lemászott a földcsapatok kikerülésével lehetővé tetre, jószerint rögtön felegyenesedve, két lábon kezte az elszakított felkelő csapatok
dett járni. Gyalog. Mert kezdetben mindenki gyaegyesülését. A harc befejeztével Istlog járt, hiszen nem létezett semmiféle jármű. Azván a hadseregben maradt, huszártán az ember felkapaszkodott a lóra, a szamárra,
ezredben, majd utászosoknál szolaz elefánt hátára, úgy vitette magát, és cipelte a
gált. Hadosztályával megfordult
súlyos terheket.
Cseh- és Morvaországban, majd a
De gyalogosok még mindig voltak…
francia csapatokkal többször megA kerék felfedezése (ezelőtt 3500 éve) kezdte leütköztek. A hatodik koalíciós hászállítani az embert az állatok hátáról s felültetni
borúban tanúsított magatartásáért
kordéra, szekérre, hintóra, kerékpárra, vasútra, mokapitányi rangot és az orosz Szent
toros járművekre, úgyannyira, hogy mára eltűnőben van egy biolóVlagyimír-rend IV. osztályának logiai faj, a gyalogjáró ember.
vagkeresztjét kapta. Ezután is száMert a harc kegyetlen. A járda harcmező lett, a kevésszámú gyamos érdemrend birtokosa a napólogos és a sok, kerékpáron, görkorcsolyán, gördeszkán közlekedő emleoni hadsereggel vívott eredméber harcmezeje. A járdán törvénytelenül parkoló személyautók szányes harcok következtében. 1826.
ma is egyre csak növekedett, a rendőrség pedig tehetetlen, mivel a
február 15-én kilépett a katonai szolparkolóhelyek száma elégtelen.
gálatból.
Ha az említett biológiai faj végképp lemond a gyaloglásról és
És most vegyük számba életéjárműre űl, esetleg visszamászik valamelyik állat hátára vagy, végnek
elkövetkező termékeny szakaső megoldásként, felkúszik a fára, akkor az ördögi kör bezárulhat, a
szát, mellyel máig ható alkotásainak,
háború pedig véget ér. De lesz-e még mire felmásznia? Mert a fák is
kezdeményezéseinek gyümölcsét éleltűnőben vannak, mint a gyalogló emberek.
vezi a nemzet. (folyt. a II. old.)

Nagyjaink

Eltűnőben egy biológiai faj

Szót kér az Olvasó:

Örömben üröm
Közel fél évszázada van szerencsém csodálni
Nagybánya s környéke Isten alkotta szépségeit. Szívemhez nőtt a város. Nyugdíjas éveimre második
otthonommá lett. Ebből adódóan igyekeztem beleásni magam múltjába, s számon tartani mindazt,
ami érték, ha tetszik, magyar érték.
A kutakodásban segítségemre volt az 1894-ben
megjelent Nagybánya és környéke című monográfia Palmer Kálmán szerkesztésében. Törökfalvi Pap
Zsigmond, Dr. Shönherr Gyula, Dr. Zolnai Gyula,
a református lelkipásztor Gergely Károly és sok
más tudós elme jegyzi a város múltját átfogó tanulmányokat. A szerkesztő előszavában egyéb magvas
gondolatok mellett így fogalmaz: ,,... aki egy nap
alatt be akarja járni Magyarországot, jöjjön ide,
ebbe a kis városba, mely a maga sajátos képével,
környékének bájos panorámájával a legnagyobb
magyar költőt, az alföld szülöttét és dalnokát erre
a lelkesült kifakadásra tudta birni: «Ó mennyire szeretem e várost! Már negyedszer vagyok itt és egyre jobban tetszik. Ezek a vén házak olyan barátságosan köszöntik az érkezőt, mint valami kedélyes
öreg urak... Ha nem az alföldön halok meg, ha hegyek közt kell meghalnom, úgy leginkább óhajtom,
hogy itt temessenek el, Nagybánya regényes völgyében.»
Ám ne higyje a szíves olvasó, hogy a puszták
költője csak arra találta szépnek ezt a vidéket, hogy
itt kívánjon meghalni és eltemettetni. Legszebb dalai tanúskodnak róla, hogy élni is itt szeretett legjobban, mert ezen a vidéken töltötte élete legboldogabb napjait.”
Nos, egyebek közt ezért kedves nekem is ez a
város. Ezért ,,dagad a mellem”, ha a nagybányaiságról esik szó valamilyen összefüggésben. Ezért
örültem, mikor a média idehaza és odaát fölkapta
a hírt: a település neve magyarul is megjelenik a
város határában. Örülök tehát a gesztusnak, de rögtön felvetődik bennem a kérdés: ha nem pályáznánk
az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, vajon akkor is megtörténik a csoda? (Lásd a kolozsváriak erőfeszítéseit).
Illetve örömömbe üröm vegyül, amikor István
királyunk megcsonkolt testére nézek a Régi főtéren.
Amikor a ledózerolt Művésztelepi műemlék épületekre gondolok. Amikor Mátyás király édesanyjának XV. századi omladozó lakóháza mellett megyek
el. Amikor a lét és nemlét határán vergődő magyar
hetilapunk jövőjét latolgatom. A nagybányai magyarság szellemi-kulturális központjára, a Teleki Magyar Házra is ráférne némi önkormányzati anyagi támogatás. Amikor Református Egyházmegyénk
kudarcos székház lobbijára emlékezem. A felsorolás csak a jéghegy csúcsa. Ezeket is ,,egyhangú tanácsi határozattal” meg lehetett volna, meg lehetne oldani.
Nem kívánok ünneprontó lenni. Csupán csak
morfondíroztam. Sőt, azt szeretném, hogy múltunk
miatt Nagybánya neve magyarul, a demokrácia és
jogállamiság jegyében évszázadokig jelezze, hogy
még vagyunk, mert lenni akarunk.
Varga Károly

Nagyjaink
- folytatás az I. oldalról A lótenyésztés nagyszabású fejlesztése. A lóverseny
beindítása egy nagy európai körúton (Wesselényivel együtt),
az 1822-es tanulmányúton (München, Stuttgart, Párizs, London, Nizza, Torino stb.) fogalmazódott meg. 1827-ben már
beindult Pesten, évi rendszerességgel folytatódott. A lóversenyekből alakult az Állattenyésztő Egyesület, majd a Magyar Gazdasági Egyesület, melynek feladata a lóversenyek
rendezése, és a lesüllyedt lótenyésztés felemelése.
A Magyar Tudós Társaság megalapítása. A magyar
köztudatban ismert jelenet az 1825. november 6-i országgyűlés kerületi ülése, ahol a nemzeti nevelés és a magyar
nyelv fejlesztése érdekében a szükséges újításokat tárgyalták. Széchenyi gróf felajánlása: jószága egy évi jövedelme
(600 000 Frt.). Az első igazgatótanács ülése 1830. november 17-én volt, ahol a Magyar Tudós Társaság elnöke Teleki
József, alelnöke gr. Széchenyi István lett.
A Nemzeti Kaszinó. Már a pozsonyi országgyűlés idején (1825-27) patrióta klubot létesített, s ezt 1826-ban Pestre kívánta költöztetni. Arra törekedett, hogy a hazai erőket
egyesítse, a polgárságot - főleg a nagykereskedőket - is bevonja az aktív politikai életbe. A Nemzeti Kaszinó, mely
nem csak Pesten, de szerte az országban is működött, nagyhatású tevékenységet fejtett ki az ország politikai-társadalmi fejlődésében.

A Lánchíd. Története talán már ismertebb a közönség
körében. Az építés ötlete már 1821-ben, egy megszakadt útja alkalmával vetődött fel, amikor a jégzajlás miatt nem tudott átkelni a Dunán. 1832-ben létrehozta a Budapesti Hídegyletet, József nádor támogatásával.
A híd megvalósítása érdekében tudatosította a közvéleményben annak szükségességét, a város önkormányzata
és az udvar hosszan tartó vitáival sikerült megszerezni beleegyezésüket, miközben Angliában megszervezte az építés
műszaki előkészítését. Az előkészületek 1839 szeptemberében kezdődtek, az alapkőletétel 1842. augusztus 24-én történt. A munkálatokat állandóan figyelemmel kísérő ember
azonban már nem lehetett jelen a híd 1849. november elsejei átadásán.
A gőzhajózás előmozdítása a Dunán. A gőzhajózás korszerűsítése érdekében minden erejét, kapcsolatait latba vető
Széchenyinek már 1829 márciusában sikerült a Monarchia
főurainak részvételével megalakítani a császári és királyi
Szabadalmazott Első Dunai Gőzhajózási Társaságot. Nemsokára elkészült az első, Franz I. gőzhajó. Első útja Bécs és

Buda-Pest között 1830. szeptember 4-én volt. A lóvontatású
dereglyét így váltotta fel a gőzhajó, mely 1830-tól állandósult. A hajózás jobbítása érdekében számos munkálatot végeztek a Dunán (az Al-Duna szabályozása, téli kikötő építése stb.).
A budai alagút elkészítése. Ez a terv is, mint mások,
már az 1840-es évektől foglalkoztatta. 1845. december elsején végre az ő elnöklete alatt Budapest Tunnel Társaság
alakult, mely részvénytársasági alapon szervezkedett. Sok
vita kísérte a terv megvalósítását, végül Széchenyi elgondolása szerint 1853-1857 között készült el.
Hengermalom és öntöde. Az 1836-tól érlelődő tervét
1839-ben József Hengermalom néven sikerült részvénytársasággá alapítani, mely a Lausanne-i Holzhammer céggel
szerződést kötött a pesti gőzmalom építésére. Ez tette lehetővé a gabona lisztté őrlését, kivitelét. Ugyanitt felállítottak
egy műhelyt, mely nem csak javításokat végzett, hanem gépeket, alkatrészeket is gyártott (1847 - Pesti Vasöntöde és
Gépgyár Társaság).
Mindezek mellett sokat tett a Nemzeti Színházért is, melyet 1837-ben nyitottak meg.
Eszméinek terjesztésére felhasználta a sajtót is. Politikáját, eszméit a Hitel, a Világ és Stádium munkái foglalják
össze.
Munkássága közepén érte az 1848-as év, amely a nemzet
életében új fordulatot hozott. Visszanyerte szabadságát, saját ura lett, de hőskorának gyászos vége lett. Széchenyi fájdalma végtelen volt, elméje elborult. 1860. április 8-án véget ért gazdag pályája. Az ország gyásza megrendítő, siratta
a legnagyobb magyart, aki megfogalmazta az első átfogó
programot Magyarország gazdasági és kulturális elmaradásának megszüntetésére.
Vánk Sándor

Savanyú cukorka Brüsszelnek
Anglia választópolgárai urnák elé járultak, és arról szavaztak, hogy benn maradjanak az Unióban vagy nem. Az eredmény minden előzetes felmérés ellenére Uniót rengető volt. Erre Brüsszel
is villámgyorsan tágra nyitotta álmos
szemeit, és az alapító tagállamok jelenlegi vezetőivel azon melegében visszavágott az angoloknak azzal, hogy ha így
akarták, akkor minél hamarabb hagyják el az Uniót, és ne kezdjenek el hímezni és hámozni, mert immár késő bánat. És amit nem is titkoltak, a nagy siettetésnek az oka: nehogy kedvet kapjanak más államok is a kilépéshez.
Ahogy titeket odafent, Brüsszelben
elnézlek, amikor valami megoldásra, sürgős megoldásra váró problémába ütköztetek, nem találtátok fel magatokat és
az egészből csak a sok szócséplés és az
ide-oda kapkodás maradt.

A törökökkel már régóta nem tudtok
dűlőre jutni az EU-tagsággal kapcsolatosan. Az angliai választásokat megelőzően a török államfő kijelentette, hogy
az Unió fut Törökország után, nem fordítva. Nesze neked savanyú cukorka,
Brüsszel. A migránsáradat, melyet nem
sikerült megfékezni, ugyancsak alátok
mosta a sziklaszilárdnak hitt parlamenti ,,házikótok” alapját.
Fújtok az angolokra, akik közismert
hidegvérüket igénybe véve arra is szavaztak egyúttal, hogy nem szeretnék továbbra is más államok polgárait eltartani, kivált azokét, ahol béke és nyugalom van. Hát, ebben is van valami, mert
csak náluk, Angliában hányan is dolgoztak és dolgoznak a volt keleti kommunista blokk országaiból? Mert a sorozatos felszabadulások után tömeges kivándorlás kezdődött nyugat felé, mivel

az újsütetű, nyakkendős kommunistákból lett kapitalisták minden addig jól menő gyárat, bányát, mtsz-t felszámoltak,
a munkások tömegeit szélnek eresztették, a hasznot zsebre vágták, köszönik
szépen jól vannak, és vígan élik életüket. Ha nem ők, akkor utódaik. Belőlük
lehet a parlamentben látni, családtagjaikkal fontos pártpozíciókban vagy az általuk alapított cégecskék, vállalkozások
bársonyszékeiben. Őket a migránsválság különösebben nem érinti, mint az
sem, hogy az annak idején az alkalmazásukban lévők szezonmunkásként kétrét hajolva földiepret vagy paradicsomot
szednek a melegebb éghajlatú országokban. Ugyanúgy nem fogja érdekelni az
unió tagországainak nyugati felét a keleti tagországokból évek óta szezonmunkásként náluk dolgozók hada, mert, tetszik, nem tetszik, megérkezett és még
érkezni fog az úgynevezett konkurencia, vagyis az erős munkaképes bevándorlók serege, kiknek munkát kell biztosítaniuk, és bárcsak ne úgy lenne, de

Vigyázz, hogyan gondolkodol!

Boldog vagy?
Meggyőződésem, hogy az emberi létezés legfőbb célja és értelme a
boldogság. Ehhez azonban tudnunk
kell, hogy mi a boldogság, hogy tudjuk, mi felé törekszünk e földi létben.
Ha én tudnám a pontos és mindenki számára elfogadható választ
arra a kérdésre, hogy mi a boldogság, én lennék a világ legnagyobb
filozófusa. Ettől azonban nagyonnagyon messze állok. Nem is lehet a
célom e nyúlfaroknyi cikkben e kérdés megválaszolása. Maximális célom ebben az esetben az lehet, hogy
te, kedves olvasóm, és én elgondolkozzunk e fontos kérdésen, és egyéni választ adjunk rá, mert szerintem
csakis egyéni válasz létezik e kérdésre. Csak te döntheted el, kedves olvasóm, hogy számodra mi a boldogság.
Egyetlen új dolgot tanultam erről az utóbbi években, mégpedig azt,
hogy a boldogság is egy döntés. Az
emberek többsége úgy képzeli el, gondolom én, hogy valahol létezik egy
képzeletbeli tábla: itt kezdődik a Boldogság Birodalma, Boldogságország,
ahol majd valaki vagy valami boldoggá tesz. Csakhogy senki vagy semmi nem tehet engem kívülről boldoggá, a boldogságomat csak én harcolhatom ki, valósíthatom meg.
S ha a boldogság egy döntés, a
megoldás is egyszerű. Én bármilyen
helyzetben vagy körülmények között
úgy dönthetek, hogy boldog vagyok,
ez az én boldogságom.
Te is így gondolod, kedves olvasóm? Vagy neked egészen más elképzelésed van a boldogságról?
Farkas Imre

olcsóbban is el fogják végezni a rájuk
bízott feladatokat. És így ki is fogja ott
hagyni a munkát, a már megszokott helyeken? Európának abból a részéből
valók, akiktől évek során attól rettegtek a nyugatiak, hogy elveszik előlük a
munkát, pedig manapság az Unión belül többmillió munkanélküli van. Akkor
is fognak rettegni, ha 10, 20, esetleg 30
millió migráns fog ajtaikon kopogni
munkát, kenyeret és lakást kérve?
Anglia döntött, nem kér többet a
brüsszeli döntésekből, tanácsokból, javaslatokból, saját lábán akar megállni,
és itt idézném Orbán Viktor magyar miniszterelnök szavait a témával kapcsolatosan: ,,Brüsszelnek meg kell hallania az emberek szavát”. Így lenne jó,
mert maga a nagybetűs Unió emberekből tevődik össze, akiknek véleményük
is van, és meghallgatásra várnak.
Vicsai György

Meghalt Csoóri Sándor
költő, író, esszéíró
Életének 87. évében meghalt Csoóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas költő, író, a nemzet művésze. Az alkotót hosszan tartó súlyos betegség után érte a halál hétfő kora hajnalban.
Csoóri Sándor életében a nemzet
lelkiismerete volt - fogalmaz az MTIhez eljutatott kormányközlemény.
„Csoóri Sándor halálában ott a magyarok gyásza és ott a magyarok hálája
az egyszeriért, a megismételhetetlenért,
ott az elmúlt keserves történelmi kor
vége, és ott a reményekkel s küzdelmekkel is teli új kor kezdete is. Legyen erőnk
és kitartásunk búcsúzni az embertől s
vállalni az életművet” – áll a dokumentumban, kiemelve: Csoóri Sándor “az
élő lelkiismeretnek kettős felelősségét”
hagyta az utókorra, “végiggondolni az
ő gondolatait és végigmenni az ő keskeny útján”.
Csoóri Sándor 1930-ban született
Zámolyon. 1950-ben érettségizett a Pápai Református Kollégiumban, majd az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Orosz Intézetében tanult. 1953-54-ben az
Irodalmi Újság, ezt követően, 1956-ig
az Új Hang munkatársa volt. Dolgozott a Műszaki Egyetem újságjánál, és
1968-tól húsz éven át a MAFILM dramaturgja volt.
Életét a diktatúra ellen folytatott küzdelem határozta meg, ezért a pártállam
megfigyelés alá vetette - erről több

ezer oldalnyi dokumentum tanúskodik
-, szilenciummal sújtotta, az 1950-es évek közepétől évtizedeken át nem kaphatott elismerést, díjakat sem munkásságáért.
Első versei 1953-ban, első kötete, a
Felröppen a madár 1954-ben jelent
meg, ezt követően kapta meg először a
József Attila-díjat. Munkásságát, szerepvállalását 1981-ben Herder-díjjal,
1984-ben Bibó István-díjjal, 1985-ben
és 1995-ben és 2004-ben Az Év Könyve-díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal ismerték el. Számos más hazai és nemzetközi elismerés mellett 2000-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést is. 2012-ben a Kossuth-nagydíjat, 2014-ben a Nemzet Művésze címet
kapta meg.
A népi-nemzeti ellenzék vezetője, a
rendszerváltoztatás meghatározó egyénisége, a Magyar Demokrata Fórum
(MDF) alapítója, később elnökségi tagja volt. 1988-tól a Hitel folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. 1992-ben
ő kezdeményezte a Duna Televízió létrehozását - olvasható a közleményben.
(MTI)

A Mikó Kollégium ügye
alapján utasítják el újabban a
restitúciós kérelmeket
Kató Béla református püspök
12 ingatlan visszaszolgáltatásának elutasításáról számolt be Hans
Klemm amerikai nagykövetnek.
Kató Béla erdélyi református püspök szerint a bukaresti restitúciós bizottság mintaként használja a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításáról hozott ítéletet az egyházi restitúciós kérelmek elutasítására.
Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Hans Klemmt, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét tájékoztatta kedden Sepsiszentgyör-

gyön a restitúciós bizottság gyakorlatáról. A püspök a megbeszélés után
az MTI-nek elmondta, az elmúlt héten 12 – a református egyháztól elvett
– ingatlan visszaszolgáltatási kérelmét utasította el a bizottság arra hivatkozva, hogy az ingatlanok nem képezték az egyház tulajdonát az államosítás előtt.
Hozzátette: a bizottság a telekkönyvre hivatkozik, amelyben – a korabeli telekkönyvezési gyakorlatnak
megfelelően – nem magát az egyházat, hanem annak valamelyik alegységét jelölik meg tulajdonosként.
(foter.ro)
BALOGH BÉLA:

1848-1849
NAGYBÁNYÁN
MEGVÁSÁROLHATÓ
a Teleki Magyar Házban.

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze röviden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Teleki család nagybányai kúriájában szolgálja ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket - vagyis a Teleki Házat.
Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Csoóri Sándor

Elidőzni az időben is
Gyorsabban múlik a nap, mint ahogy élek,
nincs időm megszeretni a korai levélcsörgést,
az égbehúzódó jegenyéket a házam előtt,
a tetőn ácsorgó galambokat –
Hajnalok rabolnak el a hajnaloktól,
szemek szemektől
s a frissen ledarált kávéban is mindig csak a
tegnapi országok illatoznak.
Nyár van, gyűlik a méz erdőkben,
kaptárakban,
számat és szememet odavárnák,
de az égen röpülő madár-koporsók után
én csak most érek ide nagymessziről
a behavazott koszorúkkal.
Ordítsátok: időt! időt! Talán a hangotok
lecsap rám s elmúlásra féltékeny Othello, fölocsúdok,
mert én még könyveket akarok teleírni lassú esőkkel,
erdőket paráznasággal,
ballagni ráérősen a városokban hídtól hídig,
kékben, sárgában, vörösben,
a képeslapok meztelen nőit szép sorban elszeretni
a dologtalan kéjencektől
s elidőzni az időben is, mint aki
tükörképét nézi a vízben.

Jövőre már
munkaszüneti nap
lesz június elseje
Elfogadta a szenátus a június elsejét
munkaszüneti nappá nyilvánító törvénytervezetet. Ha a képviselőház is megszavazza, a nemzetközi gyermeknap hivatalos szabadnap lesz.
Mint ismert, a tervezetet az RMDSZ-s
Biró Rozália szenátor és a nemzeti liberális Claudia Boghicevici képviselő terjesztette a parlamentbe, és összesen 61
honatya támogatta aláírásával. Kedden
a szenátus mindössze egyetlen ellenszavazattal fogadta el a jogszabályt. A
tervezetet korábban a kormány is pozitívan véleményezte, így minden esély
megvan arra, hogy jövőre már hatályba is lépjen.
Az előterjesztők indoklása szerint a
romániai szülők így is kevés időt töltenek a gyerekeikkel, és hiányuk a június
elsejei rendezvényekről negatív hatással van a gyerekek szociális és pszichikai fejlődésére.
A kezdeményezők szerint valamenynyi romániai alkalmazott számára szabadnap kellene hogy legyen június elseje, hiszen diszkrimináció lenne, ha csak
a szülők részesülnének a kedvezményben. A kezdeményezést több civil szervezet is felkarolta. (maszol.ro)

A Bányavidék történelme,
legfontosabb turisztikai
látnivalóinak, emlékhelyeinek
leírása, Szinérváraljától
Kapnikbányáig.
Megvásárolható a Teleki
Magyar Házban.

A kutyák jobban félnek a
férfiaktól, mint a nőktől
A kutyák többnyire jobban félnek a
férfiaktól, mint a nőktől - bizonyították
kísérlettel az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai a kutyák morgását vizsgálva. Az erről szóló tanulmányukat az Animal Cognition
szaklapban jelentették meg. Az etológusok érvelése szerint, ha ijesztő, fenyegető helyzetbe kerülnek a kutyák
morogni kezdnek. Ezzel a morgással
sok esetben képesek megelőzni a komolyabb agressziót, mert a szembenálló fél a morgás hallatán lemond a
konfrontációról. Az ELTE kutatóinak
korábbi kutatása szerint a kutyáknak
ez a morgása olyan akusztikai komponenseket tartalmaz, amelyek rendkívül
pontosan utalnak a kutya testméretére
ellenségeskedés, például egy csont őrzése közben. Mivel a testméret fontos
tényező az agressziós interakciók kimenetele szempontjából, ezért előfordulhat, hogy a küzdő felek megpróbálják a saját testméretükről kommunikált
információt manipulálni. Mivel azonban a hang fizikai paraméterei többékevésbé szoros összefüggésben állnak
a hangképző szervek anatómiai jellemzőivel, a hangban kódolt testméret manipulációja nem könnyű, és nincs is rá
sok ismert példa az állatvilágból. Az
egyik olyan faj, amelynél a vetélkedő
felek akusztikai úton nagyítják magukat a gímszarvas. A bikák bőgés közben a gégefő lefelé mozdításával érik
el, hogy a kiadott hang a valódinál termetesebb példányra utaljon. Az ELTE

Vallomások
VÍZSZINTES: 1. “A nők csak
azért szoktak apró vallomásokat ...”
(Rochebrune). 13. Abba a másik
irányba. 14. Az 1960-as évek zenéje.
15. Német elektronikai márka. 16. Háló (ang.). 17. Noé “kikötője”. 19. ...
Roman; zeneszerző. 20. Istállói fekhely. 22. A magasba lendít. 23. Délamerikai kukoricapálinka. 24. Szikladarab. 25. Berakó! 27. A pad szélei!
28. Innen máshova. 29. Taszít. 30. Erkölcs. 32. Hollandia külbirtoka. 34.
Kijevi focicsapat. 36. Baráth ...; építész. 37. Kettő odaesik! 38. Országgyűlés tette híressé. 39. Rés keletkezik
rajta. 41. A láb része. 43. Kéttagú! 44.
Odera-parti lengyel város. 46. Lopva
megszerez. 48. A Száva mellékfolyója. 49. Nagyon kicsi. 50. Bern folyója.
52. Tangens (röv.). 53. Savmaradék!
54. Félperc! 55. Mi ...?; Samuel Beckett műve. 56. Zsíros, félkemény sajtfajta. 58. Ház épül rá. 60. Gnómszerű.
62. Antennatípus. 63. Feltett szándék.
65. Mely személy tulajdona? 66. Belga, német és ománi gkj. 67. Illa berek,

négyfős kutatócsapata friss publikációjukban a világon elsőként adnak kísérleti bizonyítékot arról, hogy a kutyák az átélt fenyegetettség mértékének függvényében képesek manipulálni a testméretükről szóló hanginformációt egy agresszióval terhelt, agonisztikus találkozáskor. A kísérletekben a
kutatók 96 különböző fajtiszta és keverék kutya esetében alkalmazták az
úgynevezett fenyegető megközelítés
módszert, amelynek lényege, hogy a
kísérletvezető lassan, a kutyára szegezett tekintettel közelít az állathoz,
amely a gazdája mellett tartózkodik
pórázra kötve. A kísérletvezető a kutyát nagyjából két méternyire közelítette meg, miközben a felhangzó morgásokat, valamint a kutya egyéb viselkedéselemeit is rögzítették. Minden
kutya két fenyegető személlyel találkozott pár napos különbséggel: a személyek vagy két férfi - kis és nagytermetű -, vagy két nő - szintén kis és

oszlása, vagyis öblössége, teltsége -,
férfi közeledése esetén “nagyobb” kutyára utaltak, mint egy fenyegető nő
láttán, azaz egy férfi közeledésekor a
kutyák inkább éltek a manipuláció lehetőségével. Mindezt befolyásolta az
is, hogy az adott kutya milyen családban él: a férfira adott erősebb védekező
reakciót olyan kutyák mutatták inkább,
amelyeknek hölgy volt a gazdája, vagy
vegyes, férfiakból és nőkből álló családban éltek. Az egyetem közleménye
szerint az eredmények több szempontból is rendkívül jelentősek: az ELTE
etológusai elsőként mutatták ki, hogy
agonisztikus helyzetben a kutya annak
megfelelő méretet kommunikál magáról, amekkora fenyegetettséget észlel.
Emellett a vizsgálatok elsőként szolgálnak kísérletes bizonyítékkal arra a
közkeletű elképzelésre is, miszerint a
kutyák többnyire jobban félnek a férfiaktól, mint a nőktől, azonban ezt a
kutya előzetes tapasztalatai nagyban
befolyásolhatják. (mti)

A földi életre utaló
3,7 milliárd éves
kövületet találtak

nagytermetű-, vagy pedig egy férfi és
egy nő voltak. A háromféle elrendezéssel azt tesztelték, hogy egy fenyegetően közelítő ember esetében annak
neme, valamint testmérete miként befolyásolja a kutyából kiváltott elhárító
és figyelmeztető jelzéseket. A rögzített
morgások számos akusztikai paraméterének elemzését követően kiderült, a
kutya védekező reakciója nem a fenyegető személyek testméretétől, hanem
inkább a közeledő ember nemétől függött. A morgó állat testméretéről árulkodó hangtani paraméterek - elsősorban a hang frekvenciája és formánselnádak, ...! 68. Négyszemélyes kártyajáték.
FÜGGŐLEGES: 1. Az eshetőségeken töprengő. 2. Egyszerű gép. 3.
Észak-atlanti katonai szövetség. 4. Numero (röv.). 5. Sine ... et studio; pártatlanul (lat.). 6. Bern folyója. 7. Felkel, eszmél. 8. Régi spanyol ezüstpénz.
9. Japán, osztrák és thaiföldi gkj. 10.
Pont hátul! 11. A ... partján (Ady). 12.
Angol köszönés. 18. Hajóvödör. 19.
És (lat.). 21. A bika ellenfele az arénában. 23. Lenti helyen. 26. Szovjet tornásznő volt (Nelli). 28. Származás. 30.
Angol zenész (Brian). 31. Hokizók
kergetik. 32. ... melegséged (Ady). 33.
Elfedi a gödröt. 35. Fehérnemű. 36. A
máj váladéka. 37. Világos angol sör.
40. “Nézd meg az anyját, vedd ... lányát.” 42. Vonatkozó névmás. 43. A
gondolat befejező része. 45. Jelentéktelen, kisszerű. 47. Csen, oroz. 48. Kábítószeres. 49. Száraz lombszőnyeg.
51. Művészettörténész (Nóra). 53.
Formális. 55. Zoltán ...; énekesnő. 57.
Behajít! 58. Flamand művész (Piet
van). 59. Lóköröm. 61. Kallimakhosz
fő műve. 63. Dolgozik a szabó: V... .
64. Exvilágbajnok sakkozó (Mihail).
67. Páros vese! 69. Vés.
Szerkesztette: Csatlós János

Az eddigi legrégebbi, a földi életre
utaló szerves fosszíliákat találták 3,7
milliárd éves kövekben Grönlandon. A
Grönland egyik legújabban megolvadt
területén, a délnyugati részén lévő Isua
régió szikláiban 1-4 centiméteres apró
“púpokat” fedeztek fel. A szakértők
szerint megkövesedett mikrobacsoportokról van szó, hasonlókról azokhoz,
amelyek ma szerte megtalálhatók a tengerekben. Ha bebizonyosodik, hogy a
sztromatolit nevű baktérium megkövesedett csoportjáról van szó, akkor ezek
lehetnek a legkorábbi, életre utaló jelek a Földön, 220 millió évvel megelőzve az eddigi legrégebbinek vélt,
Ausztráliában talált leleteket. A felfedezés alapján feltételezhető, hogy az
élet jóval hamarabb és könnyebben jött
létre, mint azt eddig hitték, mintegy
félmilliárd évvel a Föld kialakulása
után. Ez pedig reményt adhat az élet
kifejlődésére máshol is, például a Marson - mondta Martin Van Kranken1
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donk, a Új-Dél-Wales-i Egyetem kutatója, az Ausztrál Asztrobiológiai Központ igazgatója. “A lelet arra utal,
hogy a Föld már nem egyfajta pokol
volt 3,7 milliárd évvel ezelőtt. Olyan
hely volt, ahol kivirágozhatott az élet”
- mondta Allen Nutman, az ausztráliai
Wollongongi Egyetem munkatársa, a
Nature című tudományos lapban megjelent tanulmány társszerzője. A szakértők korábban úgy vélték, több időnek kellett ahhoz eltelnie, hogy élet
alakuljon ki a hűlni kezdő olvadt
Földön. Az újonnan felfedezett lelet
azonban jóval összetettebb, mint hogy
azt feltételezzék, a kezdetleges élet kialakulást közvetlenül követő időszakból származik. A sztromatolitokra kőzetkitüremkedésekben bukkantak, amelyek egy kivételesen meleg tavasz után
az elolvadt jég és hó alól a felszínre
kerültek. A kutatók vulkáni hamu- és
urániumos cirkonrétegek, valamint ólom
elemzésével becsülték meg a leletek korát és határozták meg 3,7 milliárd évben.
Amikor a sztromatolitok ragacsos tömegekben elkezdtek növekedni egy elfeledett tengerfenéken, a maihoz képest harminc százalékkal halványabb Nap körül
keringő Föld valószínűleg hasonlatos
volt a Marshoz. “Teljesen más világ lehetett fekete kontinensekkel, egy zöld
óceánnal és narancssárga éggel. A táj
valószínűleg fekete volt, mert az olvadó
láván nem éltek növények, miközben a
nagy mennyiségű vas zöldre színezte az
óceánt. Mivel az atmoszférában nagyon
kevés volt az oxigén, és az okozza az ég
kékségét, domináns színe akkoriban valószínűleg a narancssárga volt” - fejtette
ki a szakértő. Abigail Allwood, a NASA
asztrobiológusa, aki korábban megtalálta az eddigi legrégebbi fosszíliát, egy
3,48 milliárd éves kövületet Ausztráliában, azt mondta: megfelelő az új lelet datálása. A kutató ugyanakkor kifejtette,
nincs teljesen meggyőzve arról, hogy a
leletek valaha élőlények voltak. Úgy véli, nincs elég bizonyíték annak eldöntésére, hogy tényleg életről vagy geológiai
furcsaságról van-e szó. “Jó lenne, ha
több bizonyítékunk lenne, de ez túl nagy
kérés ezektől a kövektől” - mondta
Allwood. (mti)
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2016. szeptember 16.

HUMOR-ZSÁK

- Jean! Hol a feleségem?
- Meghalt, uram!
- Hogyhogy? Egy órával ezelőtt beszéltem vele!
- Igen, uram, de pár perce
rászállt egy darázs, és azt mondta, hogy üssem agyon!
***
Szexuális felvilágosítás órán dolgozatot írnak a diákok.
A tanár feladja a kérdést:
- Rajzoljatok le egy női nemi szervet!
Az egyik lány szégyenlősen
lesüti a szemét, mire a mellette
ülő srác felkiált:
- Tanárnő, ez nem ér! Tetszik látni, hogy puskázik?
***
Két vasutas barchobázik:
- Személy?
- Nem.
- Akkor gyors!
***

- Mi a foglalkozása? - ordít
rá az újoncra az őrmester.
- Bakteriológus vagyok.
- Ne cifrázza nekem, mondja nyugodtan, hogy vasutas!
***
Válóperes tárgyaláson sírva panaszolja a feleség:
- A férjem úgy bánt velem,
mint egy kutyával!
A bíró együttérzőn:
- Megverte önt?
- Azt nem, de azt akarta,
hogy hűséges legyek!
***
Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.
- 10 perc múlva kettő - feleli az, mire kap egy taslit.
- Ezt miért kaptam? - kérdezi, mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy
10 perc múlva mennyi lesz az idő.
***

Móricka megy haza és meséli, hogy ma a tanítónéni olyat
kérdezett, amire egyedül csak
ő tudta a helyes választ az egész osztályban.
- Nagyon ügyes vagy - mondja az anyja.
- Hát igen, nem hiába, az én
fiam - mondja büszkén az apja.
- Na és mondd csak, kisfiam, mit is kérdezett a tanítónéni? - kérdi az anyuka.
- Azt, hogy ki dobálta meg
őt papírgalacsinnal...
***
Kutyakiállításon rottweiler
kiskutyákat árulnak. Az egyik
érdeklődőt győzködi az eladó:
- Eladó ez a szép fajtatiszta
rottweiler.
- És tessék mondani, papírja van?
- Minek, úgysem hagyja magát becsomagolni!
***
Két kisfiú arról beszélget,
melyikük apja a gyávább.
- Az én apukám annyira félős, hogy amikor villámlik, bebújik az ágy alá - mondja az első.
- Az semmi - kontráz a második. - Az apukám olyan gyáva, hogy mindig a szomszéd néninél alszik, ha anyu éjszakás!
***
Két skót cimbora 65 év után újra találkozik. Miután megölelgették egymást, az egyik így
szól:
- Ezer éve nem láttalak! Gyere, üljünk be egy kocsmába, igyunk egyet és beszélgessünk!
Mire a másik:
- Rendben, de ne feledd, legutóbb én fizettem!
***
- Megvalósult valami a gyermekkori álmaid közül?
- Egy igen. Amikor tanárom megcibálta a hajamat, arra
vágytam, hogy jó volna kopasznak lenni…
***
A férj beront a hálószobába, és rákiált a feleségére.
- Húzz valamit magadra,
mert ég a ház!
Erre egy hang a szekrényből:
- Először a bútorokat mentsétek!
***
Az éjszaka közepén a kis
Oszkár megszólal a sötétben:
- Anyu, szomjas vagyok!
- Aludj már, Oszi!
- De akkor is szomjas vagyok!
- Oszkár! Ha még egyszer
szólsz, elverlek.
Mire Oszkár:
- Anya, ha már úgyis ide
jössz elverni, hozhatnál egy pohár vizet is…
***
- Mi a jó a mostani magyar
kormányban?
- ???
- Hogy minden dolognak
Happy End a vége...
***
- Miért akar válni? - kérdezi az ügyvéd.
- Mert a férjem arra kényszerít, hogy megegyem azt, amit neki főzök!
***

Két ivócimbora beszélget a
kocsmában:
- Tegnap olyan részegen
mentem haza, hogy az asszonyból is kettőt láttam.
- És mit csináltál?
- Mondom, minek nekem
két asszony, egyiket agyonütöttem, erre nem felfordult a
másik is!
***

Hittanórán a tanár felszólít
egy csinos diáklányt:
- Kisasszony, árulja el, hogy
hívták az első férfit?
A lány elpirul, és dühösen így
szól:
- Szégyellje magát, tanár úr!
Ez az én magánügyem!
***
Pistike osztályában felszereltek egy új fogast, amire az
volt írva: ,,Csak tanárok részére.” Másnap az egyik gyerek a
szöveg felé írta: ,,Azért kabátot is szabad rá akasztani.”
***

Gazsi siratja a lovát, amelyik elnyúlva fekszik a földön,
a patak mellett. Arra jön egy
cimborája:
- Hát mi lett a lovaddal, komám?
- Szomjan döglött.
- Itt, a patak mellett? Az meg
hogy lehet?
- Nem volt mire inni neki.
***
- Miért nem tesznek valamilyen figyelmeztető táblát a
szakadék szélére? - kérdezi a
turista az idegenvezetőtől.
- Kérem, volt itt egy, de mivel senki sem esett a szakadékba, fölöslegesnek tartottuk, és
eltávolítottuk.
***
- Ha elhagynálak egy másik férfiért, sajnálnád? - kérdezi a feleség.
- Miért sajnálnék egy férfit, akit nem is ismerek?
***
A székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben:
zavarja a zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért:
- Mondja, főúr, meg lehet
kérni a zenekart, mit játsszanak?
- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
- Szóljon nekik, hogy amíg
ebédelek, játsszanak inkább pókert.
***
- Milyen a nős férfiak számára kiadott Playboy?
- Ugyanazok a fotók vannak benne minden hónapban.
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Receptek

Messinai rakott
húsgombóc
(Truscello)
Hozzávalók: 50 dkg darált marhahús; 8 db tojás; 20 dkg reszelt parmezán; 15 dkg zsemlemorzsa; aprított petrezselyem; 1/4 l húslevesalaplé; 50 dkg ricotta; só; bors; őrölt
szegfűszeg.
Elkészítés: A húst tálba tesszük
és megsózzuk. Hozzáadunk 3 db tojást és 2 ek reszelt sajtot, majd jól
összekeverjük a zsemlemorzsával,
ízlés szerinti mennyiségű petrezselyemmel és egy kevés alaplével. A masszából
kis gombócokat formázunk, és a bő vízzel hígított, forrásban levő alaplében
kifőzzük néhány perc alatt.
A ricottát összekeverjük a maradék sajttal és tojással, majd sóval, borssal,
szegfűszeggel ízesítjük.
Egy tűzálló edény aljára gombócokat teszünk, és némi főzőlét öntünk rájuk.
Elosztjuk rajtuk a ricottás keverék egy részét, majd folytatjuk a rétegezést, amíg
az edény meg nem telik, majd a tetejét bőven megszórjuk parmezánnal.Végül a
truscellót 200 fokra előmelegített sütőben sütjük 5 percig.

Karamellás-fügés galette
Hozzávalók: 7,5 dkg vaj; 2 evőkanál
kristálycukor; 1 db tojás; 15 dkg búzaliszt; 5 db füge; 15 dkg kristálycukor; 1 dl
habtejszín; 1,5 dl tej.
Elkészítés: A vajat, a cukrot, a tojást
és a lisztet alaposan összedolgozzuk,
majd fóliába csomagolva a felhasználásig hűtőbe tesszük. A karmellhez a
cukrot egy lábasba tesszük, és lassú tűzön
megolvasztjuk. Amikor a cukor megolvadt, hozzáöntjük a tej és tejszín keverékét (ne ijedjünk meg, össze fog csomósodni a karamell, de idővel szépen kisimul), és simára keverjük. A megmosott
és szárazra törölt fügéket felszeleteljük. A tésztát 4 egyforma részre osztjuk,
majd kör alakúra nyújtjuk úgy, hogy valamivel nagyobb átmérője legyen, mint a
sütőformánknak. A tésztát ezután a formába tesszük úgy, hogy túlérjen a peremén. Ezután rétesszük a karamellt, majd a fügéket és egy kis darab vajat, végül
a tetejére hajtjuk a tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben 30-40 perc alatt
készre sütjük őket. A formában hagyjuk kihűlni. (mindmegette.hu)

Megjelent az
Erdélyi
KárpátEgyesület
2017-es
falinaptára
Természetmese
az embernek
„Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra” – erre emlékeztet
Weöres Sándorral együtt az Erdélyi
Kárpát-Egyesület kiadványa, a
2017-es falinaptár. Ember a természetben – ez volt a téma, és a fényképezés kedvelői számos fotográfiával mutatják be, milyen mesevilágban is él az erdélyi ember. Beszélnek a képek nagy
gazdagságról, melyek mind-mind az embernek lettek teremtve, hogy gyönyörködjön bennük. És a teremtett lény a szépségen túl megragadja az üzenetet is,
mely nem papírra van leírva, nem is kőbe lett vésve, hanem más írószerrel rögzítették, hogy a lélek befogadhassa. Ez tükröződik vissza a képek címválasztásában is, így járhatunk a felhők fölött, láthatunk ablakot a sziklában, tapasztalhatjuk meg a régi idők békességét. És aki itt jár, így él, annak édes lesz minden
teher. Gyere, súgjak valamit! – szól az egyik cím, és súgjuk mi is a kiadó nevében: ha igazi értékre vágysz, ha minőségi ajándékkal akarod meglepni szeretteidet, e falinaptár a legjobb választásod.
Ára 15 lej, EKE-tagoknak kedvezmény!

EKE-bakancs
A kiadványsorozat első három része
(Barangolások a Remetei-sziklaszoros és a Bedellő környékén / Barangolások Brassó környékén / Barangolások a Központi- és ÉszakHargitán) látott napvilágot az EKE
125. születésnapjára, illetve az egyesület XXV. Vándortáborára. 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. Ára 12 lej.

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 színe- javát. 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. Ára 7 lej.

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

HETIRENDEN
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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.
• A MEZOFORTE KFT alkalmaz
laminált lap megmunkálásában jártas
asztalost, esetleg szakképzetlen munkást. Tel: 0744-828719; 0744-570717.
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
folyó év szeptember 8-án, a szeretett
apa, após, nagyapa
GYŐRFI SÁNDOR
77 éves korában örökké megtért az
Úrhoz. Emléke örökké élni fog szerettei szívében.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem
dr. BOROS RÓTH ANIKÓ
életének 73. évében, 2016. szeptember 8-án Szatmárnémetiben elhunyt és
ugyanott lett örök nyugalomra helyezve szeptember 10-én.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá egy percet!
Áldott legyen az ő drága emléke!
Szerető húga Ruff Mária és családja.
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szeretet, barátság, mint minden,
múlandó, de emlékezete, öröme állandó.
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
barátnőmtől
dr. BOROS RÓTH ANIKÓTÓL
Őszinte részvétem a gyászoló családnak.
Ratiuné Baczay Katalin
MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk arra a 7 évvel ezelőtti szeptember 18-ra, amikor a szeretett férj,
apa, nagyapa
NAGY ALBERT
örökre eltávozott szerettei köréből.
Emlékét szívében őrzi a család.

A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk részei. Értékes információ kat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne
hagyjuk elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vagy digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 18-án arra a 8 évvel ezelőtti napra,
amikor a szeretett
TAR SÁMUEL
eltávozott szerettei köréből.
Bennünk él egy arc, / egy végtelen
szeretet, / amit tőlünk soha senki el nem
vehet. / Telnek a hónapok, / múlnak az
évek, / szívünkből szeretünk / és nem
feledünk téged.
A bánatos család
Szeptember 21-én immár 1 éve, hogy
a drága testvérünk, a koltói
TAR BÁLINT
eltávozott az élők sorából.
Emlékét kegyelettel szívünkben őrízzük. Testvére Ilona és családja.
Szeptember 14-én volt három éve
annak a szomorú napnak, amikor a
szeretett férj, apa, nagyapa, após, testvér és rokon
KOVÁCS JÓZSEF
jóságos szíve megszűnt dobogni.
Emlékét kegyelettel őrzi szerető
családja. Nyugodjon békében!

HIRDESSEN
a Bányavidéki
Új Szóban!

A Petőfi Program
ösztöndíjasa
Nagybányán
Megérkezett Nagybányára Szabó Sándor, a magyar kormány Petőfi Programjának ösztöndíjasa, aki
a Kárpátaljáról érkezett hozzánk,
munkájával korábban a vajdasági
Doroszlón és környékén segítette az
ott élő magyar közösségeket. A Főtér Fesztivál ideje alatt a Teleki Magyar Ház sátrában személyesen is
megismerhetik, addig és azt követően a Teleki Házban, illetve a 0748016321 telefonszámon lehet vele kapcsolatba lépni!

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.
GYÓGYTORNA – a jövő kedden
ELMARAD a Teleki Házban!

Gyertek velünk
a Feketetói Vásárra!
Kétnapos kisbuszos kirándulás október 8-9-én, szombaton és vasárnap,
a híres Kőrösfeketetói Vásárra, Erdély
ismert és kevéssé ismert tájaira. Jelentkezni lehet a Teleki Magyar Házban!

Kemence- és kapuavató
ünnep a Teleki Házban
2016. október 15-én, szombaton

A felújított 130 éves műemlék kapu és az intézmény udvarán felépített közösségi kemence ünnepélyes
átadása, az első kenyérsütés ünnepe! Részletek hamarosan!

IF IOSIP ANGELA TEMETKEZÉSI VÁLLALAT – Non Stop –

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

Medgyesi Pálra
(1604-1663)

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

I. Rákóczi György udvari papjára, Nagybánya és Szinérváralja lelkipásztorára emlékeznek

2016. október 9-én
Nagybányán, az óvárosi református templomban
– a Sárospataki Református Kollégium Kórusa és a Gregus Tárogató Kvartett közreműködésével –

Főtér Fesztivál 2016

Nagybánya-pólók,
helytörténeti kiadványok,
téglajegyek a Teleki Ház
sátrában!
Népszerű eddigi és új tervezésű
Nagybánya-pólóinkat keressék a Főtér
Fesztiválon, a Teleki Magyar Ház sátrában (gyermekméretben is)! Ugyanott
a Teleki Társaság régi és legújabb kiadványai is megvásárolhatók, s különböző címletű téglajegyekkel segíthetik
a Teleki-ház folyamatban lévő felújítási munkálatait. Szeretettel várjuk!

Nyíregyháza /
állatkert
2016. szeptember 21.

Vásárosnamény
2016. szeptember 29.

2016. október 16-án
pedig a szinérváraljai református
gyülekezetben, ahol emléktábla avatásra is sor kerül!
További részletek a következő
lapszámban!
Az eseményekre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Debrecen,
termálfürdő
2016. október 6.

2016. szeptember 16.

SPORT

Megszerezte első pontjait
a Marosvásárhelyi ASA
labdarúgócsapata
Megszerezte szezonbeli első pontjait a Marosvásárhelyi ASA élvonalbeli labdarúgócsapata, ráadásul nem is akárhogyan: épp az addig
még veretlen Dinamót győzte le 2-1-re hazai közönsége előtt a Liga 1
hetedik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.
Ebben a hajrában kiharcolt sikerben
fontos szerepet játszott Zicu duplázása
(78. perc, 87. p.), de az is, hogy a bukarestiektől Gnohere kihagyta a tizenegyest (32. p.), Rotariu (60. p.) találata
után pedig Nedelcu (89. p.) gólját Oliva leshelyzete miatt érvénytelenítse a
játékvezető. A mérkőzés elején egyébként pár percig állt a játék, mert a lelátó
lépcsőin leesett egy vendégszurkoló,
aki azonnali ápolásra szorult. A rohammentő a pályán keresztül sietett hozzá,
majd miután a helyszínen ellátták a
sérült fejét, kórházba szállították, állapota stabil.
Az erdélyieket edző Dan Alexe elismerte, egy nyílt játék veszélyes lett volna számukra, ezért a kapujuk előtt lezárva a réseket, ellentámadásokra építettek. „Szükség volt már erre a sikerre” – állapította meg a szakvezető. Szerinte ez hatalmas eredmény számukra,
az viszont nyomasztó, hogy mínusz ponttal jegyzik őket az összetettben.
A csődvédelem alatt álló ASA-nak,
mint ismeretes, a Kolozsvári CFR-hez
hasonlóan hat pont levonással kellett
kezdenie a szezont, náluk csak a 14 pont
levonással büntetett Temesvári Poli van
rosszabb helyzetben. Alexe viszont még
így is meggyőződéssel hisz abban, hogy
elkerülhetik a kiesést. „Amikor nyugalom lesz az öltőzőben, több meccset
is meg fogunk majd nyerni. Ne felejtsük el, hogy vannak gondjaink, így még
több okot ad az örömre az, ahogyan a
játékosok ösztönözték magukat a Dinamo ellen. Úgy gondolom, hogy a tapasztalt futballisták mellett felnőhetnek itt
olyan tehetségek, akik később Marosvásárhely emblematikus játékosai vagy
éppen a klub működésének pénzügyi
receptjei lehetnek” – fűzte hozzá.
Azt már Daniel Stanciu, az ASA

menedzsere fűzte hozzá kedden a ProSport élő, online műsorában, hogy játékosaik már április óta nem kaptak fizetést, a pályán látottak alapján pedig egy
döntetlen valóban igazságosabb eredmény lett volna.
A bukarestieket edző Ioan Andone azonban nem foglalkozott sem a bírók
vitatható döntéseivel, sem pedig „mi lett
volna, ha” elméletekkel. Rámutatott: hiába birtokolták többet a labdát, és keltették jó csapat érzését, mert a valóságban nem voltak azok. „Rosszul játszottunk Ugyanazt az irányt folytattuk, amit
a Medgyes ellen. Most is nagy hibákat
vétettünk. És nem szabad a játékvezetést hibáztatni, hanem előbb a saját udvarunkban kell söprögetnünk” – nyilatkozta a találkozó után. Hangsúlyozta,
keretében nagyon jó játékosok vannak,
de ha azok nem adják bele a lelküket,
ha nincs „dinamós-hozzáállásuk” akkor a lelátóra küldi őket.
„Nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna. Az ellenfél hagyta, hogy birtokoljuk a labdát, de az utolsó harminc
méteren nem szakítottuk meg a ritmust.
Volt egy-egy passzunk balra vagy jobbra, néha meg egy középreadás Gnoheréhez. Hát ez kérem a Dinamo?” – boszszankodott Andone.
Veresége miatt a Dinamo most tért
vesztett a 17 ponttal listavezető Steauával szemben, hiszen 12 pontjával a tabella negyedik helyére szorult a Botoşani (13 pont) és a Craiova (13 pont)
mögé.
Győzelme ellenére az ASA (-3 pont)
sem tudott előrébb lépni az összetett
utolsó előtti, 13. helyéről, a hétfői játéknapon így csak a Viitorulnak (7 hely/
10 pont) ért azonnali előrelépést a vendég Chiajna ellen aratott 2-1-es győzelme. (Krónika)

Orosz hekkerek feltörték
a WADA adatbázisát
Orosz hekkerek behatoltak a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) adatbázisába, bizalmas, a riói olimpiával összefüggő információkhoz jutottak hozzá sportolókról, és ezek nyilvánosságra
hozatalával fenyegetőznek - áll a WADA keddi közleményében.
Olivier Niggali, a szervezet főigazgatója azt írta, hogy a hekkerek már
közzé is tettek néhány adatot.
A WADA elítéli a kibertámadást,
melynek célja, hogy aláássa az ügynökség tekintélyét és a nemzetközi doppingellenes rendszert” – olvasható a közleményben, melyből az is kiderül: a
WADA bűnüldöző szervektől értesült
arról, hogy a támadás Oroszországból
indult ki.
Az elmúlt években kirobbant orosz
doppingbotrány miatt indított WADAvizsgálat szerint Oroszországban központilag irányított doppingolás zajlott
éveken át. Orosz atléták ezért nem is
vehettek részt a riói olimpián, és a többi sportágban sem engedték elindulni
azokat, akiknek volt már korábban dop-

pingügyük. A riói paralimpiáról pedig
– csakúgy mint a 2018-as téli paralimpiáról – valamennyi orosz sportolót
kizárták. (MTI)

Figo szerint Eusebio
jobb volt, mint Ronaldo
A korábbi portugál válogatott labdarúgó nagy rajongója Ronaldónak, de szerinte a Benfica kiválósága egy szinttel felette volt.
A Real Madrid egykori középpályása, Luis Figo szerint Eusebio fontosabb szerepet tölt be a portugál futballban, mint Ronaldo, annak ellenére,
hogy utóbbi háromszor is megnyerte az
Aranylabdát.
Eusebio 2014-ben hunyt el 71 évesen és sokan úgy vélik - többek közt
Figo is -, ő Portugália valaha volt leg-

jobb játékosa.
– Nagyon tisztelem Cristianót, hiszen minden évben egyre jobb és folyamatosan történelmi tetteket visz véghez. Eusebiot sosem láttam játszani, de
nekem ő az első számú portugál játékos,
a tanácsai, a barátsága és szeretete miatt. Hihetetlenül tisztelem őt – mondta
az AS-nak. (Goal.com)

Kivizsgálják az elcsalt
riói birkózómeccseket
A nemzetközi szövetség kiáll az olimpián csúnyán megveretett magyar birkózó mellett, és hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyesmi,
többek között magyar szakértővel kivizsgálják az olimpiai eseteket.
A Nemzetközi Birkózó Szövetség a
franciaországi junior világbajnokság alatt tartotta kongresszusát, amelyen természetesen a Magyar Birkózó Szövetség küldöttsége is részt vett, méghozzá
igen aktívan. Egyrészt azért, hogy szabályváltozásokkal tegye látványosabbá, közérthetőbbé a sportágat, másrészt
a Lőrincz Viktort a riói olimpián ért
méltánytalanság, több erősen vitatható
bírói ítélet után ígéretet tett arra, hogy
teljes mellszélességgel kiáll honfitársunk mellett.
Ennek megfelelően hivatalos levelet írt és küldött az UWW legfelsőbb
döntéshozó testületének, a bürónak, illetve javaslatokat tett arra, a jövőben
hogyan lehetne elkerülni a hasonló eseteket, csökkentve a bírók szerepét, és
támogatva az akciózó birkózókat.
Ezek jegyében az UWW többek között úgy döntött - ahogy azt a kongresszust követő hírlevelében is jelezte
-, hogy jelentős pénzt fektet be a mérkőzésvezetők és a bírók képzési programjába. Az pedig friss hír, hogy Nenad Lalovics, az UWW elnöke több magasan kvalifikált független szakértőt kért
fel az inkriminált riói esetek kivizsgálására, és egyikük az MBSZ ügyvezető
alelnöke, az egykori olimpikon birkózó, későbbi olimpikon nemzetközi bíró, Bacsa Péter lesz!

de egyben nagy felelősség is, hisz nemcsak az olimpián történt esetek kivizsgálása lesz a feladatunk, hanem ajánlásokat kell megfogalmaznunk a bírók
szerepének csökkentése és objektivitása tekintetében. Bízom benne, hogy a
munkánk eredményeképp javul a sportágunk megítélése és a bírók teljesítménye.
A kongresszuson egyelőre nem született döntés a 2018-as felnőtt világbajnokság megrendezéséről, mert ugyan
Budapest esélyes pályázó, de mivel a
2024-es olimpia házigazdaságára is kandidál, az UWW-nek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) etikai bizottságával is egyeztetnie kell az elbírálás menetéről. Nenad Lalovics – aki tavaly óta a NOB tagja – azt ígérte a magyar
vezetőknek, hogy két-három hét múlva
hivatalos levélben értesíti őket a remélhetően számunkra kedvező döntésről.
(Origo)

Túl nagy a bírók szerepe
a birkózásban
A felelősségteljes feladat előtt álló
sportvezető így kommentálta a megbízást: „Rendkívül megtisztelő a felkérés,

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

