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JÖN! JÖN!!
JÖN!!!

A nagybányai LENDVAY MÁR -
TON Színjátszó Kör idén is tiszte -
lettel meg hívja hűséges közönségét 
az elma rad ha tatlan szilveszteri (és
nem csak!) ka ba réműsorának be mu -
tatójára.

A várva-várt találkozóra folyó
év december 29-én, kedden 18.00 
órai kezdettel kerül sor a nagy bá -
nyai Vá rosi Színház nagytermében.

Jegyek elővételben de cem ber 14 -
től rendelhetők a 0745-790 554-es
(Szige ti) telefonszámon.

Jöjjenek el, nem bánják meg!

A nyugdíjas „Nagy család” sze -
re tettel vár Téged is de cem ber 28- án
(hétfőn) a „SELMONT” étte rem be.

Célunk az, hogy búcsút vegyünk
a 2015-ös esztendőtől és sok-sok re -
ménnyel köszöntsük a 2016-os évet.

Jelentkezz a 0362-417818-as te -
lefonszámon.

Kulturális fővárosi cím:

Nagybánya a döntőben
Négy romániai város, Bukarest, Nagybánya, Kolozsvár és Te -

mesvár pályázhat az Európa Kulturális Fővárosa címre 2021-ben
– jelentették be pénteken a kulturális minisztériumban.

2021-ben ismét egy romániai város
lesz Európa kulturális fővárosa, miután 
2007-ben Nagyszeben viselte egy éven 
át ezt a címet. A bukaresti kulturális mi -
nisztériumban pénteken tartottak sajtó -
tájékoztatót, amelyen a zsűri tagjai ki -
hirdették azon városok listáját, ame lyek
eséllyel mérettethetnek meg a cím el -
nyeréséért. (folytatás a 2. oldalon)

A három tenor
karácsonya

(The Three Ten ors 
Christ mas)

December 22-én a nagybányai
Szentháromság templomban kerül
sor 18.45 órától arra a nemzetközi ka -
rácsonyi koncertre, melynek főszerep -
lője a három világhírű tenor, Luciano
Pavarotti, Jose Carreras és Placido Do -
mingo.

A nagysikerű bécsi koncertet ter -
mészetesen nem élőben, hanem felvé -
telről követheti nyomon a kedves hall -
gatóság, a „Petre Dulfu” Megyei Könyv -
tár és a nagybányai Planetárium szer -
vezésében. A videófelvételt Paul Antoniu
színész saját magángyűjteményéből bo -
csá totta a szervezők rendelkezésére. A
három tenort az egyházi gyer mekkó rus, 
illetve a bécsi szimfonikusok kísérik,
Steven Mercurio karnagy vezényleté vel.

Ugyanakkor, egészen pontosan a kon -
cert előtt a konferanszié szerepét is fel -
vállaló Paul Antoniu egy 200 ze nei té -
májú cikket magába foglaló, 860 olda -
las kötetet is az érdeklődők figyelmébe 
ajánlja, melynek címe: „Zodiile lui Or -
feu - O istorie sentimentală a Muzicii
Universale” („Orfeusz csillagjegyei - A
világ zenéjének érzelmes története”).

Az eseményre a belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel várnak! (ta)

Jótékonysági
karácsonyi koncert

Szeretettel meghívjuk Önt és ked ves családját, hogy vegyenek 
részt a Nagybányai Baptista Gyü le kezet kórusainak és zenekarainak
jótékonysági ka rácsonyi kon certjén de cem ber 27-én, karácsony har -
madnapján du. 5 órakor, a bap tis ta templomban.

A bejövő adományokat a szi lágy cse hi Down Syndrom Egyesület
gon do zottjai szá mára fordítjuk.

Szeretettel várunk mindenkit, a ki a ka rácsony örömeiben szeretne 
velünk osz tozni, és együtt meg em -
lé kezni a zokról, akik nálunknál ke -
ve sebb ki vált ságban ré szesültek.

Olvasóink figyelmébe!
Lapunk idei utolsó számai szerdán,

de cem ber 23-án és 30-án jelennek meg.

A közelgő ünnepek alkal má -
ból kí vánom, hogy a remény, 
a boldogság, a szeretet és a 
béke töltse el mindenki szívét,
legyen csodálatos az ünnep -
lésük és sikeres a következő 
új év mindenki számára.  
Örömteljes, békés, áldott
karácsonyi ünnepeket és
egy sikerekben gazdag új

évet kívánok minden koltói
és katalini lakosnak!

Csendes Lajos
polgármester

és a koltói önkormányzat

Karácsonyi Vásár a Teleki Házban!
könyvek ♥ kiadványok;   
kézműves ajándéktárgyak;  
mag yar természetes
szerek és élelmek ♥ méz;
méhészeti termékek;
ásványok ♥ féldrágakövek; 
Nagybánya-falinaptárak; 
kézműves natúr szappanok; 
kozmetikumok ♥  
Nagybánya-pólók és bögrék;
a Teleki Társaság helytörténeti kiadványai, stb.

DE CEM BER 19-20-án, SZOMBATON 10-21 óra,

VASÁRNAP 10-17 óra KÖZÖTT szeretettel várjuk! 

Immár 26. alkalommal szervezték meg szerdán, a szinérváraljai kul túr -
házban a helyi iskola mag yar tagozatos óvodásainak és iskolásainak

ka rácsonyi műsorát, melynek végén, a Mennyből az angyal... éneklése
közben az angyalka karácsonyi csomagokat varázsolt a színpadra, a vá -
raljai RMDSz-szervezet jóvoltából, a gyermekek nagy örömére. A tan -
in tézmény nevében Adoreanu-Kraiger Boglárka tanítónő, míg az RMDSz
nevében Székely Miklós önkormányzati tanácsos üdvözölte a jelenlévő
szülőket, nagyszülőket, rokonokat, barátokat és kívánt mindenkinek

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. (tamási)
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Egyházi hírek
* Koltón és Katalinban kará csony -

kor az ünnepi rendnek megfelelően tar -
tanak istentiszteletet és osztanak úrva -
csorát. Ünnepi legátus lesz Kállai Be -
nedek IV. éves teológiai hallgató.

* Karácsonykor és szilveszterkor
Fel sőbányán és Kapnikbányán az ün -
nepi rendnek megfelelően tartanak is -
ten tiszteletet, illetve osztanak úrva cso -
rát. A szolgálatokat Varga Károly nyu -
galmazott lelkipásztor-esperes végzi. 

Ecsedi Orsolya

* A nagybányai Evangélikus- Lu -
theránus Egyházközség csütörtökön
18 órakor és vasárnap reggel 10 órakor 
istentiszteletre vár mindenkit. De cem ber
24-én délután 16 órakor Szenteste ün ne -
pére várnak mindenkit. December 25-én 

és 27-én úrvacsoraosztásra kerül sor. 
* A Nagybánya-óvárosi Refor má -

tus Egyházközségtől helyezték örök
nyugalomra Varga József Lajos test vé -
rünket, akit 48 évesen szólított ma gá -
hoz az Úr, Szabó Zoltán testvérünket,
akit 55 évesen kísértünk utolsó földi út -
jára és Gál József testvérünket, aki 69
évesen hunyt el. Nyugodjanak békében!

* A Nagybánya-óvárosi Refor má -
tus Egyházközség templomában a bűn -
bánati intentiszteletek hétfőtől kez dőd -
nek, délelőtt 9 órától és délután 17 órá -
tól. Karácsony ünnepének első és má -
sodik napján délelőtt 10 órától ünnepi
istentiszteletre várnak mindenkit, úrva -
csoraosztással.

* A nagybányai katolikus Szent -
háromság templomtól helyezték örök
nyugalomra Göbel született Villányi Ol -
ga asszonytestvérünket, akit 92 évesen 
szólított magához az Úr és Naghi Va -
sile testvérünket, akit 78 évesen szólí -
tott magához az Úr. Nyugodjanak bé -
kében!

* A Szentháromság plébánia hir -
detései:

- De cem ber 19-én este 7 órakor a
Polgármesteri Hivatal által szervezett
karácsonyi koncertre hívják a kedves
érdeklődőket.

- De cem ber 20-án délután 4.30-kor 
a Szentháromság plébánia gyerme kei -
nek karácsonyi előadása segít ráhan go -
lódni az Ünnepre.

- De cem ber 24-én karácsonyi éj fé -
li szentmise lesz.

* Szentmisék ünnepi rendje a Ve -
resvízi Krisztus Király plébánián:

- De cem ber 24-én éjjel 11 órától ka -
rácsonyi ünnepi műsor Titokzatos Ka -
rácsony címmel. 12.00 órától éjféli ün -
nepi szentmise. 

- De cem ber 25-én Jézus születé sé -
nek ünnepe. Délelőtt 10 és este 6 óra -
kor tartunk ünnepi szentmisét.

- 26-án, karácsony másodnapja Szent
István vértanú és diakónus ünnepe. Csak 
délelőtt 10 órakor lesz szentmise.

* 27-én a Szent család ünnepe. Déle -

lőtt 10 órakor a hívekért és este 6 óra -
kor a családokért lesz szentmise.

* De cem ber 28-án, 29-én és 30-án
reggel 7.30 órakor lesz szentmise.

* 31-én este 6 órakor Hálaadó szent -
mise lesz.

* Január 1-én Szűz Mária Isten a -
nyaságának ünnepe, délelőtt 10 és este
6 órakor lesznek szentmisék. 

* Vízkereszt ünnepén délelőtt 10 és
este 6 órakor tartjuk a miséket.

* A Nagybánya-újvárosi Re for -
mátus Egyházközség templomában ad -
vent IV. vasárnapján az egyházközség
ifjúsági csoportja adventi műsorral ked -
veskedik az istentiszteleten részt ve vők -
nek. Mindenkit nagy szeretettel várnak.

* A karácsonyi úrvacsoraosztást
meg előzően, de cem ber 21-től, a bűn bá -
nati héten az istentiszteletek délelőtt 9
és délután 18 órakor lesznek meg tart va.
A de cem ber 24-i istentisztelet délután 6
órakor kezdődik. Úrvacsorát kará csony
első- és másodnapján, délelőtt 10 órá tól
fognak osztani. Mindenkit nagy szere -
tettel várnak és kívánnak mindenkinek
Istentől megáldott, boldog karácsonyt!

Bunda Csilla Annamária

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.

Elfoglalta helyét Nagy bá nyán a Mi nisz ter el nökség
Nem zet po li tikai Ál lam titkársága által in dí tott Petőfi
Sán dor Pro gram ösz tön díjasa. Bog dán Ti bor szep tem ber

elsején érkezett és kilenc hó na pon át dolgozik a szór vány ma gyar sá -
got se gí tő pro gram keretén be lül. Minden érdeklődőt szí ve sen lát
a Teleki Mag yar Ház ban, de elérhetik  őt e-mailen (bogdan_ tibor
@ya hoo.com) vagy tele fo non (0761-937196) is.

Mag yar nyelvtanfolyam kezdőknek
3. alkalommal

Megkezdődött az új tanulmányi év, a mely
2015. október 1-től 2016. június 30-ig tart. A
tanfolyamvezető Komlósi Lajos sze retettel vár 
minden érdeklődőt a Petre Dulfu Megyei Könyv -
tárba minden hét főn 17.30 órakor.

Nagybányai olvasóink figyelmébe!
Amennyiben szeretné, hogy la punk biztosan és időben el jus son ön höz, fi -

zes sen elő a Niv Curier Kft.- nél, V. Luca ciu utca,  100. szám, tel.:
0262 211266, 0754- 918990.

Harmadik erő az RMDSz egy közvélemény-ku ta tás szerint
Az RMDSz a harmadik legerősebb párt Romániában – derül ki az INSCOP

közvélemény-kutató szerdán nyilvá nos ságra hozott eredményeiből.

A kutatás adatai szerint a legnép sze -
rűbb párt a Nemzeti Liberális Párt (PNL),
amely a voksok 40, 1 százalékát kapná
meg, ha most vasárnap lennének a vá -
lasztások. A második a Szociáldemok -
rata Párt (PSD) 36,3, az RMDSz pedig
5,2 százalékkal. Az 5 százalékos par -
lamenti küszöböt csak ez a három párt
éri el, vagyis esetükben nem kellene al -
ternatív küszöböt alkalmazni.

A negyedik a Traian Băsescu volt
ál lamfő vezette Népi Mozgalom (MP) 
4,4 százalékkal. A Călin Popescu-Tă -
ri ceanu volt kormányfő vezette Libe rá -
lisok és Demokraták Szövetsége (ALDE)
4 százalékon áll, a Románia Hala dás á -
ért Országos Szövetség (UNPR) 2,6-on,
a Monica Macovei volt igazságügy- mi -
niszter fémjelezte M10 pedig 2,4-en.

A férfiak 41,6 százaléka a PNL-re,
34 százaléka a PSD-re voksolna, míg a
nőknél ez az arány 38,1-39,2. A 18 és
34 év közötti válaszadók 50,7 száza lé -
ka a PNL-vel, 26,3 százaléka a szo ci ál -
demokratákkal szimpatizál. A 35 és 49
év közötti korosztályban ez az arány
43,5-26,3, az 50 és 64 év közöttiek
körében 27,3-36,7. A felsőfokú vég -

zett séggel rendelkezők 35,7 százaléka a 
liberális, 29,5 százaléka a szociálde mok -
rata pártot választaná, míg az érettségi
nélküliek körében ez az arány 34,8- 50,4,
az érettségivel rendelkezők esetében pe -
dig 43,2-34.

A városlakók 43,6 százaléka PNL-
 párti, míg 31,2 PSD-szimpatizáns, a vi -
dékiek körében az arány 35,8-42,6. Mold -
vában és Bukovinában a PNL-re 37,4
százalék voksolna, a PSD-re pedig 46,6.
Ez az arány Munténiában, Olténiában
és Dobrudzsában 41,5-38,9, a Bánság -
ban és a Partiumban 45,3-24, Erdély -
ben pedig 37-28,3.

Arra a kérdésre, hogy szavazna-e új
pártra, 36,2 százalék igennel, 33,7 szá -
zalék pedig nemmel válaszolt. Emel lett
47,2 százalék véli úgy, hogy szükség
lenne új pártokra Romániában. A fel mé -
rés no vem ber 26. és de cem ber 2. kö zött 
készült, 1071 fős mintán. (krónika.ro)

Kulturális fővárosi cím:

Nagybánya a
döntőben

- folytatás az első oldalról -

Romániából összesen tizennégy vá -
ros pályázott, most ezek közül vá lasz -
tották ki a négy jelöltet, amelyek to vább
versenyeznek. Az előválogatáson to -
vább jutottak nevét Steve Green, a zsű -
ri elnöke jelentette be. A négy városon 
kívül Sepsiszentgyörgy, Marosvá sár -
hely, Gyulafehérvár, Arad, Bákó, Bras -
só, Braila, Craiova, Jászvásár és Suce -
ava pályázott még.

Az előzsűrizés eredményét azt kö -

vetően jelentették be, hogy az előző két
napon meghallgatták a pályázatok szó -
beli bemutatását. A tizenkét tagú bizott -
ság tíz tagját az Európai Unió külön bö -
ző intézményei jelölték. A zsűri arra kér -
te a versenyben maradt városok kép -
vi selőit, hogy egészítsék ki és tegyék
jobbá pályázataikat, hiszen a követke -
ző megmérettetés augusztus és szep -
tember között lesz. Így várhatóan 2016
szeptemberében hirdetik ki a győztes
romániai várost, amely 2021-ben az Eu -
rópa Kulturális Fővárosa címet visel -
heti. Abban az évben Románia mellett 
egy görög város, valamint az EU-tag -
ságra pályázó Szerbia és Montenegró
egyik települése viselheti a címet.

(A krónika.ro nyomán)
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Jogi fogalomtár (10.)
Köteles rész (románul rezervă suc -

cesorală) - a köteles rész a törvényes
meghatározás szerint azon hagyatéki
va gyonhányad, amelyre a törvény ér -
tel mében a köteles részi örökösöknek jo -
guk van, az örökhagyó ingyenes jutta -
tásai vagy kitagadás általi rendel kezé -
se ellenére is.

A törvényhozó a Polgári Törvény -
könyv 1086-tól 1088-ig terjedő szaka -
szaiban szabályozza ezen intézményt.
A köteles rész intézményének sze mély -
re vonatkozó egyik jellegzetessége, hogy
előnyeivel nem élhet minden örökös, ha -
nem csak a törvényben pontosan meg -
határozottak igényelhetik. A tör vény -
ho zó a közeli rokonok közül ide so rol -
ja az özvegyet, a lemenőket (utódokat)  
és a kiváltságos felmenő ági rokonokat 
(az örökhagyó apját és anyát). A kö te -

les rész hányadának a mértéke, a kö te -
les részre jogosultak törvényes örök ré -
szük fele, vagyis annak a résznek az 50%-
 a, amely ingyenes juttatások vagy örök ség -
ből való kitagadás hiányában őket meg -
illetné.

Például az örökhagyót három gyer -
meke jogosult örökölni és a hagyatéki

vagyon értéke 3 000 Ä. Ingyenes jut ta -
tások hiányában (ide érthető az aján dé -
kozási szerződés, vagy végrendeletbe
foglalt hagyomány), a törvényes örök -
lés szakaszaira támaszkodva, minden ö -
rökös egyenlően részesülne a hagya té -
ki vagyonból, 1000 Ä-t kapnának fejen -
ként. De ha az örökhagyó végrende -
le tet hagy, melyben kijelenti, hogy azt
sze retné, hogy teljes vagyona az e gyik
ba rátjára szálljon át, akkor a három
gyer mek a köteles résznek fenntartott 
há nyadot igényelheti csak, s így felét
kap ják annak, ami a végrendelet hiá -
nyá ban őket megilletné, vagyis 500
Ä-t szemé lyenként. Ez képezi a tör -

vény által biz tosított köteles részt.
A köteles rész egyike azon öröklési

jogi intézményeknek, amely hozzá já rul
ahhoz, hogy a hagyaték méltányos há -
nyadban kerüljön át a jogos utódók hoz.
Úgy is lehet nevezni, hogy általa egy
minimális igazság szolgáltatik, ha az
ö rökhagyó vagyont érintő átszár -
mazta tá sai másoknak kedveznek, mint
a kö zeli rokonoknak vagy kitagadás
tör té nik az örökségből.

A fogalomtárat szerkeszti:
Péterfi Dénes,

az Erdélyi Jogász Civil Szervezet
munkatársa (www.erdelyijogasz.ro)

Rendhagyó találkozó
Még a nyáron szerettem volna írni erről a rendkívüli osz tály ta -

lálkozóról. Be tegségem azonban meggátolt ebben, ráadásul az e se -
ményről készült fotóim sem voltak alkalmasak. ,,Ami késik, nem múlik!”

Kevesen dicsekedhetnek azzal, hogy
megérték 65. osztálytalálkozójukat. Igen! 
65 év. Még kimondani is sok, hát még
megélni. Ráadásul a háború utáni zű -
rös időben. 84-85 éves nagymamák,
nagypapák, dédik találkoztak...

De kezdjem az elején! Szatmáron...
1948-ig, a tanügyi reformig Szatmár né -
metiben három mag yar nyelvű taní tó -
képző létezett. Egy római katolikus le -
ányképző, egy római katolikus fiúkép -
ző és egy református leányképző. Ek kor
egy tollvonással valamennyit meg szün -
tették!

A szülők kitartó kilincselésének e -
red ményeként, ,,állambácsi” megen ged -
te, hogy két utolsó évfolyam végez hes -
sen, diplomázhasson, vagyis képe sí tőz -
hessen. A tanulókat - minket - össze ke -
verték és kialakítottak három vegyes osz -
tályt, az A, B, C osztályokat. (Jóma gam
az A osztály tanulója voltam.) Nagyon
nehéz volt ez a két utolsó év. Például
német és francia nyelv helyett az orosz
volt kötelező, az ő cirill abécéjével. Meg

a sok ,,agytágító” duma. Szöges ellen té -
te az addig tanultaknak (ateizmus stb.)

1950-ben összesen 104-en képe sí -
tőz tünk. Szatmárnémetiben azóta sincs 
magyar nyelvű tanítóképző. Nagyon
összetartó csapat voltunk!

Ezt bizonyítja, hogy elhatároztuk - és 
meg is tartottuk -, hogy minden ötödik
év júniusának utolsó szombatján talál -
kozunk, összegyűlünk a mi kedves Al -
ma Materünkben.

A sok felejthetetlen találkozó emlé -
két szívünkben őrizzük albumaink fo -
tó inak tömegében, ugyanis minden al -
kalmat megörökítettünk.

2000-ig egyszer sem hiányoztam az 
összejövetelekről, de most közbeszólt
és megakadályozott a betegség. Így sem
2005-ben, sem 2015-ben nem lehettem 
jelen személyesen, de lélekben igen! Vi -
szont kedves jelenlevő társaim nem fe -
ledkeztek meg rólam, meghívót kap -
tam és sok fényképet.

Kedves Szerkesztők! Nem is gon -
dol ják, milyen hálával gondolok az Új

Szó munkatársaira. Az történt, hogy el -
ső írásaimra az év elején felfigyelt egy
kedves volt osztálytársam Márama ros -
szigetről, leánynevén Barabás Magdi.
Szerette volna felvenni velem a kap cso -
latot, de nem tudta a címem. Hűséges ol -
vasója lévén az Új Szónak, bátorkodott 
önöktől megtudakolni és megkapta. (A -
zóta gyakran levelezünk, mivel én hal -
lásfogyatékos lettem, a telefon kizárt.)
Ő számolt be és tájékoztatott a talál ko -
zó mozzanatairól - beszámoló, beszél -
getés, közös étkezés, búcsúzkodás stb.. 
Az egyik fotón éppen Papp Gyuri lát -
ható, amint beszámolóját tartja, akik a
tanteremben hallgatják: (oldalt) Jakab
szül. Török Éva, Véber Gizi, Böhm Ba -
bu (mellette a férje), (elől, balról jobb -
ra) Medgyesi Irénke, Barabás Magdi,
Poszet Juci. A katedránál háttal Nagy
De zső, a mindenkori szervező. Tehát
104- ből 8-an jelentek meg. Sokan el köl -
töztek az Örök Hazába. Sokan bete gek
stb. Az első találkozókon sokan vol tunk, 
tanáraink közül is sokan éltek még. Az
összejövetelre távoli országokból is jöt -
tek, nem csak az itteniek. A felvo nu lá -
son ebben az évben csak nyolcan me -
ne teltek, lányuk, rokonaik tá mogatá sá -
val. De a közönség igen megtapsolta
őket. Meg is érdemelték! Ki tudja, mit
hoz a jövő...

Magdikám által még egy volt osz tály -
társnőm címét is megkaptam Szat már -

ról, a Jakab Éváét, aki a fotókat is küld -
te kedves levelével együtt. Köszönöm! 
A nagybányai társaink nem voltak je -
len. Ha olvassák soraim az Új Szóban,
kérem, írjanak nekem. 

Minden alkalommal utoljára eléne -
keltük közösen a Diákbúcsúztatót. Le -
het, kevesen ismerik, pedig olyan szív -
bemarkoló, ránk szabott, ezért ezzel zá -
rom írásomat:

Ballag már a véndiák, tovább, tovább.
Isten veletek cimborák, tovább, tovább.

Ez út hazámba visszavisz,
Tanító leszek magam is.
Tovább, tovább, tovább,

Fel búcsúcsókra cimborák.

Az iskolának padjai, tovább, tovább.
Nem leszünk többé rabjai, tovább, tovább.

Hiszen az Élet vár reánk,
Emléked kísér, iskolánk.
Tovább, tovább, tovább,

Fel búcsúcsókra cimborák.

Vándorfelhők intenek, nekünk, nekünk.
Szép emlékek jöjjetek, velünk, velünk.

Hiszen az élet oly rövid,
Boldogak úgysem leszünk mi itt!

Gyerünk! Velünk! Megyünk!
Búcsúzzunk hát! Isten velünk!

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet
véndiák Magyarláposról

2015. július 11., Szatmárnémeti. Felvonulnak a 84-85 éves
véndiákok ,,maradékai” a 65 éves találkozó alkalmából.

2015. július 11., Szatmárnémeti.
Az 1950-ben végzett tanítóképzősök 65. találkozója.

EZ + AZ
* Egy legújabb felmérés szerint, a férfiak sem húzó doz -

nak az esztétikai beavatkozásoktól, kivált a vezető pozí ci -
óban lévők vetik alá magukat ilyen műtéteknek, azok, a kik
közül nem egyet felesége küld egy kis fiatalításra, ránc ta -
lanításra. Az egyik kereskedelmi tévének nyilatkozó pá ci -
ens arról áradozott, hogy azon túl, hogy ráncai eltűnnek,
jobban, fiatalosabban fog tudni kommunikálni ügyfe lei vel.
A fiatal nők szintén vele. De mit szól majd hozzá a felesé -
ge, nem lesz egy icipicit féltékeny rá?

* Nézi Mari néni a magyarországi Duna Televízió csa -
tornáján a ,,Magyarország, szeretlek!” című játékműsort,
és egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a műsorvezető a
következő mag yar elnevezéseket sorolja a játékosoknak,
megjegyzésképpen: ujjnedvesítő tégely, famentes rajz tömb,
gyűrűs könyvbetét, gömbös ügyféltoll, flexibilis vonalzó,
hi bajavító roller stb. 

Hogy mennyi minden van, és én nem tudok róluk! De,
hogy micsoda neveik vannak, hát... Maholnap már az ott -
honkámat sem otthonkának fogják hívni, hanem cso szo -
gós pelenkának.

Vicsai György
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MIKOLA ANDRÁS:

Színek és fények (18.)
-  részlet -

Végül is Quilboeufben kötöttem ki.
Ez a kisvároska a Szajna torkolata mel -
lett fekszik, ahol a torkolat kiszéle se dik
két-három kilométernyire, s ahova még
tengerjáró hajók is feljönnek. A túlsó
partra gőzkompon lehetett átjutni. Gar -
conom szülőfaluja nyolc kilométer tá -
vol ságra feküdt innen. Kocsin sokba ke -
rült volna az út, így aztán a cso mago kat
hátrahagyva, gyalog vágtam neki. A gar -
con szülei, szegényparasztok, nem fo -
gad tak szívesen, sőt bizalmatlanul néz -
tek reám. Pihentem vagy öt percig, meg -
ittam egy pohár vizet, s indultam vissza. 
Már délutánra járt az idő, mikor felül -
tem a gőzkompra, és megérkeztem a túl -
só partra. Onnan autóbuszjárat vitt Le
Havre-ba, a nagy tengeri kikötőbe. Egy -
szerű kis szállodában ütöttem fel ta nyá -
mat, és sietve a kikötő felé igyekeztem. 
Nagy szenzáció várt reám, életemben e -
lőször láthattam az óceánt, amire gyer -
mekkoromban annyira vágyódtam. Bá -
mulhattam a nagy tengerjáró hajókat, s
a mólóra kilépve megfigyelhettem a kö -
zelgő alkonyban, amint a horizonton füst -
felhő jelenik meg, egy nagy gőzős ké mé -
nye, majd lassan egész teste kibon ta ko -
zik a párából. Bent a kikötőben a szám -
talan kisebb-nagyobb hajó mellett gyö -
nyörű háromárbocos vitorlás libegett,
amilyent én csak képekről ismertem, s
amilyet harmadikos gimnazista korom -
ban hónapok munkájával, rengeteg gond -
dal, odaadással építettem papír massé -
ból. A lassan leereszkedő alkonyatban
szétnéztem a kikötőben, figyeltem a be- 
és kirakodást, néztem, mit lehetne eb -
ből rajzban vagy képben megva lósí ta ni.

Másnap reggel már korán a kikö tő -
ben jártam, kialakult tervem még min -
dig nem volt, amikor egy kisebb gőzö -
sön Honfleur-Trouville felírást vettem
észre. Az utóbbi nagy tengeri fürdő hely,
mondén életre nem vágytam, ehhez pén -
zem sem volt, Honfleur nevét viszont
már ismertem, több jeles festő dol go zott
itt: Courbet Daubigny, Jongkind és má -
sok. Így aztán gyorsan határoztam: me -
gyek! Egy óra múlva már indult is a ha jó.

Honfleur körülbelül harmincezer la -
kosú ősi normand városka, fatemp lo ma
a XIII. századból való. Lakói nagy részt
halászatból élnek, híres búcsújáróhely, 
sok körmenettel, papokkal. Környéke
al mafákban gazdag, virágzó tehené sze -
te van. A tengerpart hirtelen szakadozó 
sziklákkal teli, melyeken az Atlanti-ó -
ceán hullámai megtörnek. A száraz föl -

dön, a városka szállodájának udvarán
egy ősrégi bástyatorony emelkedik, a -
mely tengeri kalózok betörése el len volt
hivatva a várost védeni. A bástyato rony -
ból a lőrésen keresztül kilátás nyílt a
tengerre. Bár feljárata erősen meg roz -

zant, mégis itt rendeztem be lakásomat
és műhelyemet. Általában mindig sze -
rettem, ha ablakomból tágas kilátás nyílt.
Börtönnek éreztem az olyan szobát, mely -
nek kilátását tűzfal vagy szűk udvar zár -
ta el. Reggeliről és vacsoráról magam
gondoskodtam, délben a földszinti korcs -
mahelyiségben ebédeltem. Egy hóna pon
keresztül csak ilyenkor, étkezés alkal -
má val beszélgethettem emberrel. Tö ké -
letes magányban és boldogságban él -

tem itt egy hónapon át. Munkámon kí -
vüli időmben hosszas sétákat tettem a
tengerparton, s hogy az em ber társas
lény, akkor eszméltem rá, mikor azon
vettem észre magam, hogy sétáimon han -
gosan verseket szavalok. A beszéd ösz -
tönös szükségletté vált.

Egy hónapi honfleuri tartózkodás u -
tán visszatértem Párizsba. Rendkívül ked -
ves emlékem maradt erről az utazásról.

(folytatjuk)

Ligeti Ernő: ,,Eget vívó György deák”
Ligeti Ernő erdélyi író és publicista 1891-ben Kolozsváron született. Két regénye, a ,,Föl a bakra!” és

,,A két Böszöményi” Magyarországon is sikert aratott.
A nyilasok 1945. január 11-én a családjával együtt meggyilkolták.
,,Eget vívó György deák” című ifjúsági történelmi regénye a Benedek  Elek által szerkesztett Cim bo -

rában jelent meg 1924-ben. A ,,jó gyerekek képes hetilapját” 1922-1929 között a Szatmári Szabadsajtó
Könyvnyomda és Lapkiadó RT.adta ki.

Az író az eget vívó Farnos Györgyöt Felvinczy Györgyről mintázta, aki 1696-ban engedélyt kapott Li -
pót császártól színjátékok bemutatására latin és mag yar nyelven Kolozsváron. A színdarabokat egy hós -
tá ti ház padlásán adták elő. Ligeti Ernő fontosnak tekintette a művelődési önszerveződést.

A regény egyik főszereplője és Margit, a lánya kitalált személy. A részben cikornyás, szóvirágos nyel -
ve zetű regény bizonyos eseményei az író képzeletében születtek meg.

A regénynek azokat a részeit választottam ki, amelyek Kis Pál és barátai életútját és egy felsőbányai
bányát mutatnak be a XVII. század végén. (Boczor József)

Eget vívó György deák (I.)
A kolozsvári diákok (a református kollégium diákjai - a 

szerkesztő megjegyzése) felcseperedtek, és kijárták az is ko -
lát. Szép szál em ber kanyarodott ki Tarbélyosi Lászlóból,
aki papi pályára szánta magát. Szabadszállási István os -
kolamester uram a híres-neves református főiskolába, Fel -
sőbányára ajánlotta segédlelkipásztornak. Tarbélyosi fel et te 
örvendett, mert Kis Pált is jó sorsa erre a vidékre vetette.

De hogyan állt a dolog Kis Pállal? Fületelky uram, a mi -
koron  Kis Pál  iskoláit letette, elővette a fiút, és lelkére be -
szélt.

- Anyai ágon rokonom voltál, a szívemen fekszik, hogy
em ber legyen belőled. Hagyd ott a betűrágást! Van nekem 
egy aranybányám. Menj oda,öcsém, aknázzátok ki!

Kis Pál nagyot sóhajtott.
- Könnyű azt mondani, de nehéz megcselekedni.
De másnap reggel, amikor a bányászkolomp a leszállni 

kész bányászokat összegyűjté reggeli imára, Kis Pál alá -
zat tal mondotta a bányászokkal a Megváltó keresztje előtt
az imát: ,,A véletlen és készületlen halált távoztasd el tő -

lünk, vezérelj bennünket az elrejtett kincsekre!”
Kis Pál lassan megismerkedett a mélység titkaival. Lát -

ta, hogy az elválasztott sziklák ismét az egyesülést keresik.
Kisérteties odukból gázok leselkednek. Nincs nap, csak sár,
kő, kristályos kvarcok, és a sziklákban ércek vörös, kék,
ezüstös erei...

Így él nap-nap után Kis Pál a tárna mélyén... Sok má zsa
ércet látott elszállítani, melyek mind Fületelky gazdagsá -
gát bizonyítják...

Az arany csengése Kis Pált mindenhová elkísérte. Ezt a 
csengést hallotta, amikor a Zazar vize egyik szikláról a má -
sikra szökkent, s ezt fülelte ki a bővízű csurgókból is.

... Sokszor felcsilámlott előtte az a nagyon vágyott a -
ranyér, amely egyszer Margit szőke haján szikrázott a nap -
fényben... A világ minden aranya csak érte van. A bánya
minden kincse nem ér fel Margit egyetlen hajszálával...

Jött a nyár, és négylovas csengős hintó szaladt le a nagy -
bányai úton. Fületelky Gáspár terpeszkedett a hátsó bőrü -
lésen, oldalán Margit kipirulva az ózondús hegyi leve gő -
ben. (folytatás januárban)

Ligeti Ernő

Dr. Herczinger Ferenc
Nagybányán született 1860. no vem ber 29-én. Gim -

náziumi tanulmányait Szatmáron végezte, ahol kitű -
nően tette le az érettségi vizsgálatát. Tudásvágya az
orvosi pályára vitte, a budapesti egyetemre, ahol szin -
tén közismert kiváló hallgató volt. Schulek, Lum ni -
czer, Fodor egyetemi tanárok mellett működött. Ál la -
mi ösztöndíjat is élvezett, külön szemorvosi okle ve -
let szerzett. E mellett szülész, műtő is volt. Az összes
gyógytudományok tudora. 1899-ben a Fischoff-féle
orthopaediai vízgyógyintézet főorvosa volt.

1890. február 20-án választotta meg Nagybánya
város képviselőtestülete a nagynevű Lovrich Gyula dr.
főorvos utódává, élénk, mozgalmas választás után.
Herczinger ugyanabban az évben, március 5-én haza 
jött szülővárosába, mint alig 30 éves em ber, hogy tu -
dományával itt boldogítsa embertársait s így könnyít -
se a szenvedők sorsát. Esküje letevésekor a város ér -
telmisége díszes közebéden ünnepelte új orvosát, aki 
általános szeretettől környezve kezdte meg működé sét.

Ő volt különben a főgimnázium orvosa és egész -
ségtan tanára is, továbbá a munkások betegsegélyző

orvosa, a Szamosvölgyi vasút orvosa. Mint városi
képviselő és tanácstag, eljárt a közgyűlésekre, s mint
pénzügyi em ber, a Részvénytakarék pénztárnak egyik
igazgatósági helyét töltötte be.

27 évig szolgálta a várost, s ez alatt kevésszer hagy -
ta el, többnyire azért, hogy külföldön utazásokat te -
gyen.

Nagybánya városának egyik kiváló képzettségű
tiszt viselője volt, aki nemcsak, hogy ingyen gyógyí -
totta a szegényeket, de segélyt adott nekik sokszor a
magáéból. Kellemes társalgó, szellemes, világlátott em -
ber volt. Mint agglegény jutott élete végéhez. Nem a -
kart megházasodni. Talán az orvosi bölcsesség is tar -
totta vissza. Tudta, érezte, hogy neki súlyos ter mé sze -
tű szívbaja van, s az átöröklés elméletének volt híve.

Minde szép és jó iránt őszintén tudott azért lelke -
sedni, így például kiválóan kedvelte a festészetet, i gen
sok értékes, eredeti festményt szerzett össze, sok drá -
ga ritkaságszámba menő tárgyat és kedves Bieder -
meyer bútorokat. Ezekben találta gyönyörűségét.

Váratlanul, hirtelen 1917. február 14-én hunyt el.

Dr. Mar ian Fe lix
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Különös ad vent
1945 decemberét írtunk a nap tár ban, 

errefelé már egy éve nem ropogtak a
fegy verek, ám a szegénység és a min -
dennapok szűkös falatjai megmu tat koz -
tak ebben az országrészben, melyet már
ősidőktől Partiumnak neveztek. Orosz 
meg román katonák ügyelték a rendet,
meg az utak forgalmát, valamiféle ha tár -
őrség jelent meg a Szamos meg a Krasz -
na folyók mentén, akárcsak öt évvel e -
lőbb, amikor ott Trianon nyomdokain ha -
tárköveket kellett kerülgetni. Az Élet ki -
áltott és harsogta, hogy ennem, innom
melegednem kell! Erre csak az a válasz 
érkezhetett, hogy nincs!! A szükség pe -
dig nagy úr. Elindít embereket, hogy a
„nincs”-csel szemben cselekedjenek. En -
nek volt egyik módja, amit becsüle te -
sebb nek mondhattunk: átjárni a hatá -
ron, árut vinni, pénzt, vagy éppen más
árut hozni. Este indultak hátizsákkal a
terepet ismerők, aztán másnap éjjel tér -
tek haza. Ezek a csempész legények meg
leányok aztán gyakran énekelték azt  a
nótát: „Nem messze van ide Csenger,
o da csalja a sok embert. Viszik a nagy
te hersókat, hozzák a sok milliókat.” A
Nyírségben nagy hiánya volt a sónak,
amit  odavittek a csempészek és a  nagy 
infláció nyomán felpörgött pénzromlás 
milliókká magasította az ellenértéket. 
Elérkezett az ad vent és  a karácsony,  és
ha hiányosan is, de követelte a maga szo -
kása szerint a terített asztalt, meg a fe -
nyőillatot. A határátlépések is sza po rod -
tak, ám a határvédelem is szigorodott.
A csempészek újabb versszakot tol dot -
tak a dalukhoz: „Én Istenem mit csi nál jak, 
elfussak-e vagy megálljak: Ha el fu tok,
agyonlőnek, ha megállok, összekötnek!”

Gedeon, a Történelmi Máramaros ból
származó valamikori körjegyző a Par -
tium egyik határközeli városában élt. Mint
valamikori máramarosi, anyanyelvén kí -
vül beszélt románul, meg ruténul is, en -
nek folytán a katonákkal meg tudta ma -
gát értetni. Orosz meg román tisztek kel
hamarosan szót értett, és ezt követően
ő is befogta magát a határokon átívelő
árucserébe, csakhogy ennek egy maga -
sabb fokába. Katonai teherautó vitte Ge -
deont kevés, nem feltűnő csomaggal, az -
tán a haszonból jó szokás szerint a so fő -
rösködő katonán kívül a tiszt is része sült.

Ad vent utolsó napján Gedeon egy ro -
mán teherkocsival Mátészalkáig igye -
kezett eljutni, némi árut cserélni. A nap
rosszul indult, technikai nehézségek kés -
leltették az indulást, igazolódott az em -
ber tervez, Isten végez közmondás, mert,
bár aznap rövid menetet szándékoztak
megtenni, mivel este ünnepelni kell az
ér kezést, ahogyan Ady Endre írta: Az
Úr érkezését. Ám a  Mátészalkáig ter ve -
zett útirányt Nyíregyházáig kény szerí -
tette a szokás hatalma, az emberek elő -
térbe helyezték az ünnepi előkészületet,
ami  háttérbe szorította még a csem pé -
szést is. Gedeon egyfolytában biztatta
a sofőrt, hogy gyorsabban, de az akkor
gidres-gödrös utakon csak bukdácsol va
halad hatott a katonai kisteherautó is. A 
visszatéréskor a Nap már áthaladt a de -
lelőjén, ami csak azért nem volt lát ha -
tó, mert az égboltot átfonta egy enyhe
hóhullásba torkolló felhő. Az utak csak -
nem üresek voltak, ma már a szekerek
is csak imitt-amott futkorásztak, csak
egy-egy katonai jármű szakította meg
nagy ritkán az utak csendjét. A fal vak -
ban a templom közelében lesték a jár -
műveket az utazni várakozók, akik leg -
többen asszonyok voltak, mert a fér fi -
ak féltek a malenkij robottól, vagy ép -
pen az igazoltatástól, hiszen sokuknak
sem mi papírja nem volt, mert a hábo -
rúból enyhén szólva „kiléptek”, ami kor
a visszavonuló mag yar hadsereg a Kár -
pátok belső felében menetelt. Ezért in -
kább az asszonyok utazgattak, azok nak
is főképpen az öregebbje, mert az orosz
katonák előszeretettel közelítettek az ál -
taluk bárisnyának nevezett fehérné pek -
hez.

 Az egyik falu templománál két asz -
szony állta útját az autónak, csaknem el -
gázoltatni akarták magukat, annyira in -
tegettek. Az egyik asszony nagy elő re -
hajlott terhet hordott magával, ezért Ge -
deon odaszólt  a sofőrnek:

- Te Vaszilij, vegyük fel ezeket az
asszonyokat.

Ám Vaszilij nem volt hajlandó erre, 
arra hivatkozván, hogy katonai jár mű -
vön, ha civillel elkapják, abból neki ba -
ja eshet. 

- Te Vaszilij, milyen vallású vagy
te? - kérdezte Gedeon.

- Hithű ortodox vagyok, uram - és há -
romszor keresztet is vetett, miközben
mormogott is valamit román nyelven.

- Akkor gondolj arra, hogy Máriát 
anyaságával együtt egy szamárháton vit -
te József Betlehem felé. Hát, most ép -
pen te vezeted ezt a szamarat, a te her -
autó képében. Ha itt hagyjuk az asszonyt
és baja esik, akkor az Úr ezt nem bo -
csát ja meg neked. No meg ma éppen
az ő születésnapja van.

- Jó, akkor ezt az egy asszonyt fel -
vesszük, de a másikat nem.

Mivel a kocsi elég szűkös volt, a ka -
binban nem fért el még egy személy, az 
asszonyt a hátsó raktérre emelték és el -
indultak. Az alig fagyott út kátyúit ke -
rülgetve haladtak, amikor enyhe hó hul -
lás indult meg. Alig haladtak egy vagy
két kilométert, amikor egyszer csak egy
nagy jajkiáltást hallottak a háttérből a
kabinban utazók. Gedeon intett a so főr -
nek, hogy álljanak meg, majd fel má szott
a raktérre és megállapította, hogy bi -
zony a jajkiáltás a szülés beindu lásá nak
a jele. Sürgős döntésre volt szükség; gyor -
san el kell jutni  legalább az első faluig, 
ahol fedett helyen talán egy bába asz -
szonyt is lehet találni, vagy valami se -
gítséget keresni. Pár durva pokróc volt
a tehertérben, az asszonyt erre fektette,
aki hamar lehúzta az alsóneműjét, és ek -
kor láthatóvá vált a világra kérezkedő
fejebúbja. Indulni kellene, de a kis ma -
ma sírva-jajgatva mondta, hogy nem,
mert itt van a!…

A két férfi magatehetetlenül csó vál -
ta meg fejét. Most mit tegyenek? Erre
sem nagyon volt idő, mert az asszo nyon
újabb fájdalmas sikoly vett erőt, és a fe -
jecske félig már ezen az árnyékvilágon 
volt. Ekkor Gedeon letérdelt, megfogta 
a fejecskét, és hamarosan egy kislány
cse csemőt tarthatott kezei között. No,
de most mit tegyen? Hallotta valami -
kor, hogy elkötés, meg paskolás, ezért
Vaszilijt csakhogy nem parancs sze rű en 
utasította:

- A bicskádat, meg cérnát hozz!
Bal kezével felemelte a kisdedet, jobb

tenyerével megcsapdosta a kicsiny tes -
tecskét, és a gyermek sírni kezdett. Ez
az élet jele - gondolta, és az asszony cso -
magjából némi ruhaneműt szedett elő,
abba göngyölte az újszülöttet. Majd az
asszonyt látta el úgy, ahogyan sebté ben
eszébe jutott, mit tehetne ilyen esetben, 
és ismét parancsolóan szólt Vaszilij hoz:

- Előre, Vaszilij, az első faluig, de
gyorsan!

A sofőr engedelmeskedett, és elin -
dultak, majd Gedeon bekopogott az el -
ső falu egyik házába, és kérte a házi a -
kat, hogy segítsenek egy újszülött ellá -
tásában. A háziak, bár már a karácsony 
előkészítésével voltak elfoglalva, sült a 
beigli, takarítás volt az udvaron meg a
ház előtt, készségesek voltak és rög vest
meleg vizet töltöttek egy nagyobb la -
vorba, ebben megfürösztötték a gyer me -
ket, lemosták az anyát, majd adtak né -
mi útbaigazítást, hogy hol hagyhatnák 
biztonságos helyen az anyát a gyer mek -
kel. Már a sötétség beálltával érkeztek
a legközelebbi városba, ahol valami fé -
le kórház létezett, melyben sebesült ka -
tonákat is ápoltak. Behajtottak oda és
Gedeon keresett egy orvost, akivel tu -
datta, hogy mi járatban van. Az orvos
kijött, megnézte a gyermeket meg az a -
nyát, gratulált a bábához, és egy ápo -
lóval mindkettőt bevitette a kórházba.
Vaszilij meg Gedeon pedig gyorsan i -
gyekezett továbbállni, hogy még a szent -
este idejében haza érkezhessenek.

- Mit szállítottál a háborúban ezzel
a kocsival, te Vaszilij ?

- Főleg muníciót ágyúkhoz, meg gép -
fegyverekhez.

- No látod, te akkor a halált szál lí -
tottad, most pedig az életet vittük. Ez a
gyermek lett most a mi szállít má nyunk,
ami az életet jelenti, ami egyben most a 
mi karácsonyi ajándékunk. Mert, bár sem
az asszonynak, sem a gyermeknek még 
csak a nevét sem tudjuk, azt sem, hogy
hová valók, most büszkék lehetünk, hogy 
valamiképpen hozzánk is kötődnek. Nem
érzel valami melegséget a szívedben, te
Vaszilij?

- Uram, azt érezem, hogy az én Is -
tenem küldött ma erre az utamra.

Mikor Gedeon hazaért, már senki sem
járt az utcán, az emberek otthonaikba hú -
zódva a szerény, szegényes karácsony
estét ünnepelték. A szoba asztalán egy
szerény, fonnyadt kicsiny fenyőt állt kör -
be a család, főleg a három gyermek, a -
kik szorongva és türelmetlenül várták 
ha za apjukat, hogy a szenteste kezdetét 
vehesse.

Amint a családfő betoppant, a gyer -
mekei ajkáról megszólalt a Mennyből
az angyal...

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

Fény és sötétség
Nagybánya karácsonyi fényben úszik.

Engem nem érdekel, hogy mennyibe ke rült
ez a fény. Csak az érdekel, hogy legalább
egy hónapig az emberek másabbak, vagy
legalább is másabbaknak tűnnek: boldo -
gabbak, barátságosabbak, vidámabbak.
És jobban szeretik egymást!

A mi csodás fényünk is bizonnyal hoz -
zájárul a sötétség erőinek gyengítéséhez.
Ezek az erők mostanság éppen a végső
harc ra készülnek, hogy az emberiséget ma -
gukkal ragadják. Az előjelek tapint ható ak:
gazdasági válság, háború, terrorizmus, mig -
ráció stb.

De mivel minden emberben ott lakozik
a jó és a rossz is, a harcot először önmagunkban kell megvívnunk, mégpedig a 
bennünk lakozó fény és a sötétség mielőbbi egyensúlyba billentéséért. Ha be -
lül sikerül átalakulnunk, utána a környezetünk fog átalakulni, majd a ter mé -
szet és végül a világmindenség. Tudjuk, a sötét erő legyőzhetetlen, de ez nem
baj, mert arra mindig jó lesz, hogy fényesedésre bírja a világosat. Csak soha
ne engedjük meg, hogy a sötétség legyőzze a fényt: hadd jöjjenek csak a fé nyes-
 dolgos nappalokra ezután is sötét-pihentető éjszakák, de váltakozva, mindig 
egyensúlyban, ahogyan a teremtés óta történik.

Most alkalom van arra, hogy az utóbbi időben gyengélkedő fényes oldalra
álljunk, és döntsük el örökre a sorsunkat… 

Roráté
Rorate caeli desuper... Harma -

toz zatok égi Magasok, csendül fel az
ének a roráté szentmisén a pislá ko -
ló gyertyák fényében.

A roráté, vagy hajnali mise a ró -
mai katolikus egyházban ad vent el -
ső vasárnapjától karácsony első nap -
jáig minden hajnalban tartott szent -
mise.

Az adventi időszak Jézus születé -
sére való várakozás, lelki felké szü lés,
a reménykedés időszaka.

Egyre többen vannak jelen a ro -
ráté szentmisén, gyerekek is, szüle -
ik kel együtt.

Magamnak is feltettem a kér dést:
miért szeretek menni már fiatal ko -
romtól fogva minden reggel a rorá -
té szentmisére?

A kora reggeli szentmise egyedi,
meghitt hangulatot ad. A gyertyák
lángja a sötétségben különös vilá gos -
sággal és melegséggel árasztja el az 
embert. Néha elég egy jó szó, egy po -
zitív gondolat, ami megsejttet vala -
mit abból a világosságból, amely to -
vábbvisz és reményt ad.

Az adventi időszak szimbóluma az
adventi koszorú, melyet három li la és
egy rózsaszín gyertya díszít. A zöld
fenyőágak az örök életet is jelké pe -
zik. A templomot a lila szín uralja, a 
visszafogott énekek, az elcsen desü -
lés arra késztet bennünket, hogy néz -
zünk kicsit önmagunkba, készítsük fel
lelkünket az eljövő ünnepre, mert a
legfontosabb mégis az egészben a
Kis ded megszületése.

Lázár A.
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Hu mor-zsák

A kisgyerek meséli lel ken -
dez ve:

- Tudod, a mamám nagyon 
szeret engem.

- Ezt miből gondolod?
- Abból, hogy a papáimat

mindig cserélgeti, engem vi -
szont megtart!

***
- Melyik a világ leg gyor -

sabb állata?
- ???
- Az a csirke, amelyik élve

átfut Etiópián.

***

A nudistastrandon Pistike
meglát egy nagy hasú embert.

- Mama! Mi van a bácsi ha -
sában, hogy olyan nagy?

- Bomba!
- Akkor szaladjunk, mert 

már nagyon rövid a kanóc!

***
Nagypapa az unokájával be -

szélget:
- Tudod, Lacikám, érde mes

alaposan megtanulni a törté nel -
met, különösen a fontos évszá -
mokat jó tudni. Én például so -
ha nem fogom elfelejteni azt,
hogy 1942.

- És mi történt akkor, nagy -
papa?

- Mi történt, mi történt... hát
azt már nem tudom.

***
A szőke nő sírva meséli a

barátnőjének:
- Nem találom a kutyámat! 

Biztosan elveszett!
- Adj fel egy hirdetést!
-  Te hülye, a kutyák nem

tudnak olvasni!

***
Az indián bemegy a pol gár -

mesteri  hivatalba azzal a szán -
dékkal, hogy megváltoztatja a
nevét, mivel a jelenlegi neve túl
hosszú. Az adatfelvételnél a tit -
kárnő meglepődik ugyan a fu -
ra kérés miatt, de azért meg kér -
dezi:

- Jelenleg mi a neve?
- Azúrkék Égen Szél se be -

sen Szálló Ezüstnyílvessző.
- És mi legyen az új név?
- Sutty!

***

- Jean, az imént leejtettem
egy öngyújtót, vegye fel!

- Sajnos nem látom, uram!
- Sebaj, majd ledobok egy

másikat.
***

Piroska odaér a nagymama
házához és bemegy.

- Nagymama! Miért olyan
nagy a füled?

- Azért, hogy jobban hall -
ja lak.

- Nagymama! Miért olyan
nagy a szemed?

- Hogy jobban lássa lak.
- Nagymama! Miért olyan

nagy az orrod?
- Azért, hogy jobban érez -

zem a sütemény illatát.
- De nagymama! Miért o -

lyan nagyok a fogaid?
- Azért, hogy jobban meg

tudjam rágni a répát, amit ne -
kem hoztál.

- De nagymama, én nem is
szoktam répát hozni neked!

- Hát ez nem jött össze -
mondta a nyúl, és kimászott a
nagymama ágyából.

***
Mórickáéknak fogalmazást 

kell írniuk arról, hogy anya csak
egy van.

Józsika ezt írja: egyszer ele s -
tem, anyukám ápolt, gon do -
zott, anya csak egy van!

Sanyika ezt írja: beteg vol -
tam, anyuka gondozott, vigyá -
zott rám, anya csak egy van.

- Hát te, Móricka, mit írtál?
- kérdezi a tanárnéni.

- Tegnap este haza men tem
és megkérdeztem anyát: van va -
lami kaja? Igen, válaszolta, van
két szendvics a hűtőben. Oda -
mentem, kinyitottam a hűtőt, és
azt mondtam: Anya, csak egy
van!

***
- Vádlott! Tud valamit mon -

dani, ami enyhítené a bün te té -
sét?

- Igen. Háziőrizet, kábel té -
vé, hifitorony...

***
Az orosz és az amerikai el -

nök elmennek egy jóshoz. Meg -
kérdezi az amerikai, hogy mi
lesz az USA sorsa 20 év múl -
va. A jós azt mondja:

- Pontosan nem látom, de
egy vörös zászló lebeg a Fehér 
Ház tetején.

Az orosz elnök megörül en -
nek, és ő is megkérdezi, hogy
mi lesz Oroszországgal.

- Azt sem láthatom pon to -
san, de egy vörös zászló lebeg
a Kreml tetején is, és van alatta 
egy szöveg - feleli a jós.

- És mi az a szöveg? - kér -
dezi az orosz.

- Azt sajnos nem tudom ki -
betűzni, mert kínaiul van.

***
Két részeg beszélget a kocs -

mában:
- Te! Mit fog szólni a fe le -

séged, ha ilyen későn és ré sze -
gen mész haza?

- Nekem nincs is felesé gem!
- Akkor meg miért mész ha -

za ilyen későn?

***
- Hogy osztályozzák a fér -

fiak a ruháikat?
- ???
- Nagyon koszos, koszos és

koszos, de még hordható. 

***
- Melyik az em ber legel nyo -

mottabb testrésze?
- ???
- A feneke, mert ketté van

osztva, társaságban nem szólal -
hat meg, és utoljára olvassa a
Bányavidéki Új Szót ...

***
Egy rendőr és egy pap be -

megy egy motelbe, hogy meg -
szálljon. A portás sajnálkozva
mond ja, hogy csak egy kétá -
gyas szobája van.

- Nem baj kivesszük! - fe -
le li a rendőr -, de engem fél 6-
 kor keltsen fel, mert dolgom van,
a pap aludhat nyugodtan to vább.

Felmennek a szobába és be -
rúgnak, mint az atom. Hajnali
fél 2-kor kerülnek ágyba.

Reggel fél 6-kor jön a por -
tás és kelti a rendőrt, aki, mivel 
csak pár órát aludt, zavaro dot -
tan öltözni kezd, de véletlenül
a pap ruháját veszi magára.

Rohanva elindul lefelé a lép -
csőn. A portán lévő tükörben
meglátja magát és így szól:

- Pedig mondtam ennek a
hülye portásnak, hogy ne a pa -
pot keltse föl!

*** 
- Fiam, azt csiripelték a ma -

darak, hogy te füvezel...
- Anya, szerintem meg te

szívsz, ha a kis madarakkal be -
szélgetsz.

***

Az agresszív kismalac rúg -
do ssa a ház oldalát. Arra megy 
a nyuszika, és mondja:

- Ne rúgdosd a ház oldalát, 
mert lejön a vakolat!

Erre az agresszív kismalac:
- Nem baj, megrúgdosom

azt is!

***
- Hány éves az az illető, a -

ki 1965-ben született?
- Az a kérdés, hogy férfi-e

vagy nő?
***

Bús férfi tér be egy eléggé
lerobbant étterembe. Kér a pin -
cérlánytól egy vagdaltat meg
pár kedves szót. A lány némán 
teszi elébe a vagdaltat, mire a
vendég reklamál:

- Na, és az a pár kedves szó?
- A maga helyében nem en -

ném meg a húst - feleli a lány.

***
A férfi hazakíséri a nőt, és

megkérdezi, felmehet-e hozzá.
- Jaj, nem - feleli a nő-, az

első randevún még senkit sem
hívtam fel magamhoz.

- Na, és az utolsón? - veti
föl a férfi.
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NYÁRY KRISZTIÁN:

Embernek lenni
az embertelenségben

„Sajnálom apádat! Zsidók parancs no ká nak
lenni napjainkban? Elveszett em ber!”

A nagybányai laktanya udvarán napok óta vártak sorsukra a fris sen
behívottak. Volt, akinek ágy sem jutott, és a szabad ég alatt kellett éj -
szakáznia. A X. Közérdekű Munkaszolgálatos Zászlóalj parancsnoka
1500 behívót küldött ki Észak-Erdélyben, az összegyűlt emberek ret -
teg ve várták, mi következik. Teleki őrnagy fontos beszédre készült, él -
vez te a szerepét, harcos antiszemita volt. Lovaglókorbácsot tartott a csiz -
mája szárában, amit használt is, ha érzetetni akarta a hatalmát. Fel -
ment az emelvényre és szónokolni kezdett. Széles mosollyal az arcán
bejelentette: a behívottakat másnap vonatok viszik a frontra, ahol előbb-
 utóbb mindenki megdöglik majd. Nem tudta befejezni a beszédét.

Egy gépkocsi fordult be a laktanya ud -
varába, és egy kopasz katonatiszt szállt 
ki belőle, vállán alezredesi rang jelzés -
sel. Az őrnagyhoz lépett, egy írást mu ta -
tott neki, és közölte, hogy azonnal át ve -
szi a parancsokságot, majd ő maga lé -
pett a szónoki emelvényre. Az udvaron 
felsorakozott tömeg némán nézte a je -
lenetet. „Reviczky Imre honvéd alez re -
des vagyok” – mutatkozott be a férfi, és
beszélni kezdett. Már azzal megdöbbe -
nést keltett, hogy uraimnak és bajtár sa -
imnak szólított minden jelenlévőt: a ka -
tonákat és a munkaszolgálatosokat egy -
aránt. Elmondta, hogy a háborúban több
ezer munkáskézre van szükség, s ő ezt
a szerszámokkal végzett munkát „a kö -
rül mények következtében” egyenér tékű -
nek veszi a fegyveres szolgálattal. Meg -
parancsolja, hogy mindenki annak te -
kintse, folytatta emelt hangon, hiszen a 
munkaszolgálatosokat ugyanaz a tisz te -
let illeti meg, mint a fegyverrel harcoló 
honvédeket. A tisztek egy része elfehé -
redve nézte az új parancsnokot, aki be -
jelentette, hogy minden visszaélést és
panaszt személyesen fog kivizsgálni.
Egyértelmű üzenet volt ez az elöljáróik 
bosszújától tartó munkaszolgála tosok -
nak. Hozzátette azt is, hogy ha bár me -
lyik tisztnél lovaglókorbácsot lát, azt a -
zonnal áthelyezi a harcoló alakula tok -
hoz. A 47 éves Reviczky Imre másfél é -
vig volt a munkaszolgálatos zászlóalj
parancsnoka, ezalatt mintegy negyven -
ezer zsidó, román, ruszin és szerb mun -
kaszolgálatos biztonságáról gondos ko -
dott, közülük legalább tízezren az éle tü -
ket is neki köszönhették.

Ősi nemesi családból származott, bir -
tokaik többsége a Felvidéken terült el.
Az 1896-ban született Reviczky Imre a
család bánóci birtokán nőtt fel, ahol é -
desapja gazdálkodott. Két bátyját követ -
ve a nagyváradi Honvéd Hadap ród is -
kolába került, s amikor 1916-ban frissen
kinevezett gyalogos hadnagyként letet -
te esküjét, előző évben bevonult bátyja
már hősi halált halt a fronton. Két év -
vel később Kassán érte az összeomlás
híre, itt értesült arról is, hogy a cseh had -
sereg a szülőfaluját is elfoglalta. A fia -
tal katonatiszt 1918 decemberében 16
tiszt és hadapród társával, valamint 30
önkéntessel együtt vakmerő vállalko zás -
ra szánta el magát: megkísérelték visz -
szafoglalni Trencsént és környékét az
antantcsapatoktól. A kaland tragikusan 
végződött, az elsöprő túlerő el len in du -
ló magyarok közül többen meghaltak,
sokan megsérültek. Reviczky Imre ezu -
tán sem adta fel a harcot: fűtőként he -

lyezkedett el egy határon átjáró vona -
ton, idehaza pedig hírszerzőként jelen -
tette, hány cseh katonai vonatot szá molt
össze útja során. Hamar lebukott, ezért
örökre kitiltották Csehszlovákiából, so -
ha többé nem térhetett haza a családi
birtokra, ahol édesanyja is élt. A Ta nács -
köztársaság idején sem szerelt le, a Vö -
rös Hadsereg hadnagyaként harcolt a
felvidéki hadjáratban, majd román fog -
ságba esett.

A háború után nem sokkal Re vicz ky
Imrének távoznia kellett a hadseregtől.  
[...] Az elbocsátott tisztek egy részé nek,
így Reviczkynek is testnevelő tanári ál -
lást ajánlott fel az állam. [...] A ka to ná -
ból lett „test nevelő és népgondozó tisz -
tek” többsége megalázónak tartotta, hogy
egyenruha nélkül, civil kamaszoknak kell
tornagyakorlatokat vezényelnie, de Re -
viczky komolyan vette ezt a feladatát is.
Munkájában a sportra, nem a propa gan -
dára helyezte a hangsúlyt, s tanítványai
hamarosan kiváló eredményeket értek el
az országos sportversenyeken. Csak 1931-
 ben térhetett vissza a tiszti pályára, ami -
kor a hadseregre vonatkozó nemzetközi
korlátozásokat feloldotta´k. A békés csa -
bai helyőrséghez került századpa rancs -
noknak. A zsidótörvények bevezetése e -
lőtt igen magas, 20% körüli volt a zsidó
származású tisztek aránya a hadse reg ben,
ám kirekesztésük már ekkor megkez dő -
dött. Reviczky azonban jó kapcsolatot á -

polt zsidó vallású beosztottaival, szomba -
tonként pedig mentesítette őket a szol gá -
lat alól. Nem nézte jó szemmel azt sem,
hogy az úri családból érkező tisztek meg -
alázó hangon, „cselédpertuban” beszél nek az
alacsony sorból származó bakákkal. Ő min -
denkivel barátságos és udvarias volt, ami -
ért a kiskatonák rendkívüli módon tisz telték.

Reviczky örömmel üdvözölte az el -
ső bécsi döntést, amelynek követ kez té -
ben a Felvidék egy része ismét Ma gyar -
országé lett. Szülőfaluja, Bánóc tovább -
ra is szlovák területen maradt, ő mégis
kérte, hogy ifjúsága helyszíneihez kö -
zel kapjon új beosztást. Lelkesedését ak -
kor veszítette el, amikor a határmó do sí -
tásért cserébe a németekkel szövet sé ges
Magyarország 1941-ben hadat üzent a
Szovjetuniónak. Kezdettől őrültség nek
tartotta a háborút, és a maga módján
megpróbálta mérsékelni az áldozatok
számát. Először akkor szállt nyíltan szem -
be a rendszerrel, amikor beosztottjai je -
lentették neki, hogy a királyhelmeci va -
sútállomáson egy tehervonat veszte gel,
amelynek elzárt vagonjaiból emberek
adnak le SOS-jeleket. Azonnal ki nyit tat -
ta a vonatot, és kiderült, hogy Nyír bá -
torból elhurcolt zsidó családok vannak
benne, akik egy éjszakai razzia során
nem tudták igazolni mag yar állam pol -
gár ságukat, így a hatóságok idegen ren -
d észeti akció keretében kitoloncolták
őket a háborús Ukrajnába. Reviczky visz -
szafordíttatta a szerelvényt, s ezzel meg -
akadályozta a deportálásra várók biz tos
halálát.

Még ugyanebben az évben alez re -

des sé léptették elő, és kinevezték a lé vai 
22. gyalogezred parancsnokának, majd
a frontra vezényelték. Hiába ellenezte
a háborút, hősiesen helytállt az ütkö ze -
tekben. Ádám fia nem messze tőle had -
nagyként harcolt. Reviczky Imrét hat hét -
tel később alkalmatlanná nyilvá nítot ták,
és leváltották parancsnoki tisztségéből. 
Nem volt hajlandó betartani ugyanis az 
úgynevezett „partizánrendeletet”, azaz 
hogy a partizántámadásokat az ukrán
civil lakosságon kell megtorolni. Ha za -
küldték, vizsgálat indult ellene, de vé gül
felmentették a vádak alól. Minősítési
lapjára azonban mégiscsak ráírták: „bal -
oldali”, s ezzel lényegében lehetet len -
né tették minden további előmenetelét. 
Olyan posztra vezényelték, ahová egyet -
len tiszt sem vágyott. 1943 májusában
kinevezték a X. Közérdekű Munka szol -
gálatos Zászlóalj parancsnokának, ami
50 munkásszázad irányítását és néhány 
harcoló alakulat felügyeletét jelentette
egész Észak-Erdély területén. Hiába tar -
tozott alá negyvenezer em ber, kineve zé -
sét mindenki büntetésnek tartotta.

Fia e gyik tiszttársa így kom men -
tálta a hírt: „Sajnálom apádat! Zsidók
pa rancs no ká nak lenni napjainkban? El -
veszett em ber! Ha kemény kézzel fog
bánni a zsi dókkal, akkor azért! Azok -
nak a keze Horthyig-Horthynéig bő ven
elér, és ki törik a nyakát! De ha az el -
lenkezőjét te szi, akkor mi fogjuk kitör -
ni!” Revicz ky Imre a második lehető -
séget válasz tot ta.

folytatás a 9. oldalon

Csángó körút Máramaros megyében
A Jöjjenek divatba a csángók című 

pro gram keretében Máramaros me gyei 
körúton vett részt no vem ber végén a
Forrófalvi Hagyományőrző Ének és
Tánccsoport.

No vem ber 29-én Hosszú mezőn a
katolikus templomban és a református 
imaházban mutatkoztak be, majd foly -
tatták körútjukat Máramarosszigeten,
ahol a Kultúrpalota nagytermében vár -
ta őket az érdeklődő közönség, fel nőt -
tek és fiatalok. A csángók helyze té nek
bemutatására magam vállalkoztam; az
előadást követően a hagyományőrző
csoport tagjai léptek reflektorfénybe.
A nézők egy téli esti fonó közepén ta -
lálták magukat – „guzsalyosban” aho -
gyan a csángók hívják. A csapat szer -
ve zője, Antal-Vajda János az idő seb -
bek mellett fiatal tanítványait is ma -
gá val hozta, akik énekeltek, furu lyál -
tak és táncos bemutatót is tartottak. A
közönség hosszas tapssal jutalmazta a 

produkciót. A mag yar televízió inter -
jú kat is készített a nézőkkel, előa dók -
kal. Az egyik nyilatkozó hölgy el mond -
ta: a csángók küzdelme példaértékű kell
legyen az itt élő magyarok számára.

A következő nap a nagybányai
Szentháromság templomban kezdő dött,
ahol a csángók archaikus egyházi é ne -
keikkel kapcsolódtak be a reggeli mi -
sé be. A színes népviseletben be vonu -
ló csoport nagy örömet okozott Ro mán
János esperesnek és a mise részt ve vő -
i nek. Koltó volt a következő állomás,
ahol Csendes Lajos polgármester, va -
lamint a koltói Teleki kastély ide gen -
vezetője és a Somfa Néptáncegyüttes
vezetője várta a csoportot múzeumlá -
togatásra, szakmai tapasztalatcserére.

Délután a veresvízi Krisztus Ki -
rály plébánia Don Bosco termében vár -
ta teltház a forrófalvaikat. Itt is szó volt
a csángók történelméről, jelenéről és
a perspektívákról, s a „guzsalyos” mű -

sor nagy sikert aratott. Innen a Teleki
Mag yar Házba sietett a csoport, tánc -
házba. Bemutatták színes népvi sele -
te iket, majd éneket tanítottak. A kö zös
táncba a felnőttek is bekapcsolódtak,
de az is kiderült, hogy Házban régóta
van moldvai táncoktatás, így a há zi gaz -
dák könnyedén táncoltak ven dégeik -
kel együtt.

A körútat a Bethlen Gábor Alap -
ke zelő Zrt. támogatta. Mivel egy i -
lyen fajta találkozás ismételt meg szer -
ve zésére elég kevés az esély, a mold -
vaiaknak ritkán adódik lehetőségük
ekkora utazásra, a nagybányaiak in -
kább elfogadták a moldvai magyarok
meghívóját és a tavaszi időszakban lá -
togatást tesznek a csángóknál. Az út
időpontjáról és egyéb részleteiről a Te -
leki Mag yar Ház időben tájékoztatni
fogja az érdeklődőket.

Csángó Bogdán Tibor,
Petőfi-ösztöndíjas

REVICZKY IMRE



Mi lenne velünk egy hét
Facebook nélkül?

Csupa jó!
Pszichológusok azt vizsgálták, mi -

lyen hatással van a mentális egészsé -
günkre, ha egy hétre mellőzzük a Fa ce -
book használatát. Az eredmények pe -
dig azt mutatják, hogy csupa jóval: nö -
veli a koncentrációs képességet, fo -
koz za a szociális életet és a boldog ság -
érzetet is. A kísérletet a dán Hap pi ness
Research In sti tute végezte el. 1095 olyan
személyt vontak be, akiknek 94%-a
napi rendszerességgel lépett be a Face -
bookra, 78%-uk több mint napi fél órát 
töltött el az oldalon, 69%-uk pedig
rendszeresen posztolt is. A kutatók vé -
let lenszerűen két csoportba osztották
őket, a csapat fele továbbra is ugyan -
úgy használta a közösségi oldalt, mint
eddig, a többiek viszont egy héten át
ke rülték a Facebookot. Az eredmé -
nyek azt mutatták, hogy a Facebook
hanyagolása szignifikánsan magasabb
élettel való megelégedettséggel járt. A
kísérleti csoport tagjai az egyhetes szü -
net után boldogabbnak érezték ma gu -
kat, jobban élvezték az életet, kevésbé
voltak magányosak és kevesebb nega -
tív érzésről is számoltak be társaiknál.
Érdekes eredmény, hogy a közösségi
ol dal használata nélkül az emberek
elégedettebbek voltak szociális életük -
kel, aktívabbak lettek a számukra fon -
tos társas kapcsolatokban, kevesebb
koncentrációs problémát tapasztaltak,
és úgy érezték kevesebb időt paza rol -
nak el az életükből. A magyarázat pe -
dig nagyon egyszerű: kevésbé voltak
irigyek a többiekre. Az emberek jelen -
tős része irigyli mások élményeit, bol -
dogságát és sikereit, amelyekkel a Fa -
cebookon folyamatosan szembesül. És 

másokkal összehasonlítva azt érzi,
hogy a saját élete sokkal rosszabb. A
kutatók szerint a vizsgálat tanulsága
az, hogy a boldogsághoz a saját igé -
nyeinkre, szükségleteinkre kell kon -
centrálnunk, nem arra, hogy mások
mi lyen pozitív képet mutatnak maguk -
ról. Folytatásként a pszichológusok
most azt tervezik, hogy egy kísérleti
csoportot egy egész évre vonnak meg
Facebook használatától. (spring)

20 év alatt sokat örege -
dett az EU lakossága

Jelentősen öregedett az Európai
Unió lakossága az utóbbi két évti zed -
ben: a tagállamokban élők fele tavaly
42,2 évnél idősebb volt, míg húsz év -
vel ezelőtt még 36,2 év volt az úgyne -
vezett medián életkor, amely az adott
népességcsoportot két egyenlő részre
osztja, vagyis a lakosság egyik fele fia -
talabb, másik fele idősebb ennél a kor -
nál. A legfiatalabb Írország, míg a leg -
idősebb Németország népessége. Ro -
má nia nagyjából a középmezőnyben
foglal helyet, a medián életkor kicsivel
az uniós átlag alatt van, 40,8 év - derült
ki az unió statisztikai hivatalának (Eu -
rostat) a honlapján pénteken közzétett
jelentésből. Az Emberek az EU-ban:
kik vagyunk és hogyan élünk? című
do kumentum szerint a társadalom öre -
gedése az összes tagállamban meg fi -
gyelhető jelenség az 1994-es és a
2014-es adatok összevetése alapján.
Az utóbbi két évtizedben Litvánia “öre -
gedett” a legtöbbet: 1994 óta majd nem
9 évvel, 42,4 évre nőtt a népességen
be lül a medián életkor. A balti államot
Németország és Portugália követi az
öregedés mértékét illetően, mindkettő
7,6 évvel lett “idősebb”, előbbiben így
45,6, míg utóbbiban 43,1 év volt a me -
dián életkor 2014-ben. A legkisebb
vál tozás Svédországban és Luxem -
burg ban figyelhető meg, ahol csupán
2,5, illetve 2,6 évvel nőtt ez az érték,
előbbiben 40,9, utóbbiban 39,2 évre.
Az Eurostat jelentése rávilágít arra is,
hogy az uniós háztartások közel har ma -
da, 31,8 százaléka egyetlen sze mély -
ből áll. Ez az arány három észak- euró -
pai országban, Dániában (45 száza -
lék), Finnországban (40,8 százalék) és
Svédországban (39,9 százalék), vala -
mint Németországban (40,5 százalék)

a legmagasabb, míg a legkisebb értéket 
Cipruson (20,8 százalék), Portugá liá -
ban (21,4 százalék), Írországban (22
százalék), Romániában (22,1 százalék) 
és Magyarországon (22,8 százalék) je -
gyezték fel. Az Eurostat honlapján in -
ter aktív infografika is elérhető, amely
korunk, nemünk, családunk stb. szerint 
“elhelyez” bennünket a statiszti kák -
ban. A dokumentumból kiderül, hogy
az EU-ban egyedül élők 41,8 szá za lé -
ka 65 éves vagy idősebb, nyolc
tagállamban - Horvátországban (61,9
százalék), Romániában (59,1 száza -
lék), Portugáliában (58,5 százalék),
Bulgáriában (57,4 százalék), Lettor -
szág ban (52,8 százalék), Litvániában
(52,4 százalék), Máltán (52,1 száza -
lék) és Szlovákiában (50,8 százalék) -
pedig az egyszemélyes háztartások
több mint felére igaz ez. Az EU-ban az
egyszemélyes háztartások többségét,
56,6 százalékát nők alkotják, ez foko -
zottan igaz Lettország (68,7 százalék),
Magyarország (68,3 százalék), Szlo -
vá kia (66,8 százalék) és Lengyel or -
szág (66,4 százalék) esetében. Az Eu -
rostat statisztikájában a család fogal ma 
kategóriába tartoznak a bármi lyen

nemi összetételű házaspárok - be le ért -
ve a bejegyzett élettársi viszonyt -
gyermekkel vagy gyermek nélkül, to -
vábbá a (nem bejegyzett) élettársak,
ugyancsak gyermekkel vagy gyermek
nélkül, valamint a gyermeket egyedül
nevelő szülők. E családdefiníciót hasz -
nálva a családok 71,4 százaléka gyer -
mekes vagy gyermek nélküli házas -
párokból áll. Ez az arány Cipruson a
legmagasabb (83,9 százalék), majd
Görögország (82,2 százalék), Románia 
(80,2 százalék) és Málta (80,1 száza -
lék) következik. Ez az arány az észtek
(52,5 százalék) és a lettek (53,6 szá -
zalék) esetében a legalacsonyabb. A
do kumentum készítői megállapították
azt is, hogy 2011-ben a családok 16
szá zaléka egyszülős volt. Itt túlnyomó -
részt - 83,7 százalékban - a gyermekét,
illetve gyermekeit egyedül nevelő
anyák ról volt szó. Mindössze három
olyan tagállam volt 2011-ben, ahol az
egyszülős családok több mint 20 szá -
zaléka esetében nevelte az apa egyedül 
a gyereket vagy gyerekeket: Svéd or -
szág (23,7 százalék), Románia (21,5
százalék) és Spanyolország (20,9 szá -
zalék). (mti)

Nem földi történés
VÍZSZINTES: 1. Publius Syrus

gondolatának első része. 13. Helység
zárt sarka. 14. Törvény jelzője lehet.
15. Ritka (ném.). 16. Ködös rész! 17.
Mátka. 18. Levegő (gör.). 19. Nem
sze reti a vörös színt! 20. Énekesmadár.
22. Svéd, thaiföldi és norvég gkj. 23.
Fiókos szekrény. 24. Amerikai film -
szí nész (Anna). 25. Előtag: nitrogén-.
26. Semmikor. 27. Osztrák, ománi és
thaiföldi gkj. 28. Hordómérték. 29.
Ha tározott névelő. 30. Becézett Osz -
kár. 32. Megszégyenülten távozik. 35.
Állatkert. 36. Kaftándarab! 38. Derűre
jön. 39. Művészeti verseny. 41. Ka -
kukkfarok! 42. Zambiai, osztrák és
svéd gkj. 44. Kohó tisztítása. 46. ...
Mai den; angol együttes. 48. Békapara -
dicsom. 49. Időmérő szerkezet. 50. ...
po eti ca; költői hitvallás. 52. Francia
filmrendező (Jacques). 54. Fában per -
ceg! 55. Angol filmszínész (Ian). 56.
Pápai korona. 58. Az írással ellentét -
ben, elszáll. 59. Íz, zamat. 60. ... Fitz -
ger ald; amerikai dzsesszénekesnő. 61.

Pipázik (nép.). 62. Előtag: azonos-,
egyenlő-. 63. Ekkor indul! 64. Gyen -
gén termő szőlőfajta. 65. Folyadékkal
telítő. 67. Mellettem.

FÜGGŐLEGES: 1. Vásznat ké -
szít. 2. Nagy erővel árasztó. 3. Félszeg!
4. Írország honi neve. 5. Trom bita -
hang. 6. Beinal! 7. Vályú. 8. ... jár; az
elsők közt van. 9. Hol land focikapus
(Edwin van der). 10. Két hímnemű!
11. Fintor. 12. Csongrád megyei város.
17. Osztrák, kambodzsai és norvég
gkj. 19. Pajkos, mókás. 20. A gondolat 
befejező része. 21. Csinos, takaros.
22. Valahova ékelődő. 23. Knock out
(röv.). 25. Szándékkal kapcsolatos. 26. 
Drákói. 28. Hordó jelzője lehet. 29.
Jószívű. 31. Panaszos szó. 33. ... ovo;
eleve. 34. Orosz félsziget. 37. Hajó -
rész. 40. Nászinduló! 43. Ízetlen az
étel. 45. Forma 1-es, finn pilóta (Mi -
ka). 47. Japán egykori fővárosa. 51.
Magányosan élő személy. 53. Tana -
kod ni kezd! 54. Rosta. 55. Filmesztéta
volt (Lajos). 57. Mihók mesetársa. 58.
Korhol. 59. A nitrogén régi neve. 61. ... 
Croce; firenzei dóm. 62. Japán mű kor -
csolyázó (Midori). 65. Mákszemek!
66. Két lat! 67. Kissé sima! 68. Tan -
gens (röv.).

    Szerkesztette: Csatlós János
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Megszűnik a
Kívánságkosár
a Duna Tévén

2016 januárjától megszű -
nik a Duna Tévé emble mati -
kus műsora, a Kívánságkosár - 
írja az Origo. Az idősebb ge -
neráció közkedvelt adását 10
év után veszik le a műsorról. 

„Ezúton tájékoztatjuk, hogy a közmédia műsorstruktúrája januárban meg -
újul. Ebből adódóan szűnik meg a Kívánságkosár című műsor, az utolsó adás
év végén lesz látható" - írták az Origónak. 

A műsor többször megújult, először, indulásakor egy kisebb méretű stú -
dió ból jelentkezett, barnás-fehéres díszlettel. A műsorvezetők közt megfor -
dult Asbóth József, Ban ner Géza, Ciprusz Éva, Farkas Beatrix, Katona Erika,
Morvai Noémi, Klement Zoltán, Erdélyi Claudia, Radványi Dorottya, Bényi
Ildikó. 

A Kívánságkosár világsajtót is bejárt pillanata az volt, amikor egy techni -
kus, miután észrevette, hogy élő adásban van, hasra vetődött, és kúszva pró -
bált távozni a háttérből. (origo)
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Embernek lenni az
embertelenségben

folytatás a 7. oldalról

Amint átvette a parancsnokságot nagy -
bányai állomáshelyén, leállította a ke -
gyetlenkedéseket és a munka szolgá la -
to sok megszégyenítését. A zsidók mel -
lett megbízhatatlannak tekintett nem ze -
tiségiek, románok, ruszinok és szerbek
is alárendeltjei közé tartoztak. Mind any -
nyian nehéz és veszélyes munkát vé gez -
tek: a rendszeresen bombázott terü le te -
ken utakat és vasutakat építettek, fát vág -
tak, bányákban és hadiüzemekben dol -
goztak, romot takarítottak. Reviczky az
első pillanattól kezdve úgy tekintett rá -
juk, mintha fegyveres honvédek len né -
nek. Megfelelő ruhát és felszerelést, a
katonákéval egyező kosztot biztosított
nekik. De ennél többet is tett. Az elődje 
által behívott 1500 emberből 600-at a -
zonnal alkalmatlanná nyilvánított és ha -
zaküldött. A többiek közül a csalá do so kat
nem engedte a frontra, és mindent meg -
tett, hogy akit csak lehet, vissza ren del -
hessen az értelmetlen há bo rúból.

Minden napját a panaszok kivizsgá -
lásával kezdte, s akin csak tudott, meg -
próbált valamilyen módon segíteni. A mi -
kor tudomására jutott, hogy egy be osz -
tottja pénzért és műkincsekért cserébe
adott kedvezményeket, azonnal vizs gá -
latot kezdeményezett és frontra kül det -
te a korrupt századost. Az esetnek ha mar
híre ment, s nem csak a mun ka szol gá -
la tosok között. Volt tiszt, aki a háta mö -
gött zsidóbérencnek nevezte a parancs -
nokot, és árgus szemmel figyelte, hogy 
valami olyat tegyen, amiért fel lehet je -
lenteni. Tudta ezt Reviczky is, aki kí no -

san vigyázott arra, hogy ne fogadjon el
ajándékot vagy szívességet senkitől. A -
mikor a munkaszolgálatosok család tag -
jai otthona előtt ajándékcsomagokkal
vártak rá, hazaküldte őket, és ennyit mon -
dott nekik: „Nekem is van katona fiam a
fronton. Ha segíteni akarnak, imád koz -
zanak érte!” Az alezredes közvetlen
mun katársa, legfontosabb segítője is
egy zsi dó munkaszolgálatos volt: Sica, 
a vagány nagybányai taxis. Mivel Re -
viczky egy idő után nem bízott tiszti be -
osztottjaiban, Sica intézte a legfon to -
sabb személyes és hivatalos ügyeit. A
német megszállás után megváltoztak az
ajtaja előtt sorban állók kérései. A csa -
ládtagok korábban azt kérték, engedje
haza férjüket, gyermeküket. Innentől
kezdve azt, hogy hívja be őket.

1944. május 3-án Nagybányán is e -
gyetlen éjszaka alatt terelték az embe -
re ket gettóba a csendőrök. Voltak, akik -
nek 10 percet sem hagytak értékei ösz -

szeszedésére. Reviczky saját felelős sé -
gé re több ezer behívót küldött ki is me -
retleneknek, hogy megmentse őket a de -
portálástól. Sorra megtagadta az ember -
telen rendelkezések végrehajtását, e zért
gyakran támadt konfliktusa a város ú -
jonnan kinevezett, antiszemita polgár -
mesterével és a német parancs nok ság -
gal. A csendőrök tiltakozása ellenére éj -
szakákon át íratta embereivel a behívó -
kat, amelyeket Észak-Erdély több vá ro -
sá ban egyenesen a gettókba kézbesí -
tettek. Egy ízben katonai menetlevelet
adott egy munkaszolgálatosnak, aki a
csa ládját látogatta meg egy távoli vá -
ros gettójában. Az illetőt igazoltatták,
és a menetlevél miatt katonai ügyészi
vizsgálat indult az alezredes el len, akit
Pestre rendeltek. Ellenségei már a ke zü -
ket dörzsölték: „Az a vén zsidó már nem
fog visszajönni, és maguk itt fognak el -
pusztulni” – kiabálta a Reviczkyt helyet -
tesítő parancsok, aki sorban nyilvá ní t -
tatta alkalmatlanná a munkaszolgá la to -
sokat, hogy visszavitethesse őket a get -
tóba. Az alezredes azonban tisztázta ma -
gát, és két hét múlva visszatért.

Augusztusban Románia átállt a szö -
vetségesekhez, a szovjet és román csa -
patok elindultak Észak-Erdély el len.
Nagybányán a román nemzetiségű pol -
gárokat internáló táborba zárták, a fi a -
ta lokat pedig leventeszázadokba vonul -
tatták be. Reviczky tudta, hogy ezzel
csak a front túloldalán rekedt ma gya -
rok helyzetét nehezítik. A román mun -
kásszázadokat a frontvonal közelébe
küldte, hadd szökjenek át a saját jaik -
hoz, a szökésben lévők üldözését pedig 

megtiltotta. Amikor parancsot kapott,
hogy a 15-18 éves román leventéket vo -
natokkal küldje Nyugat- Magyar or szág -
ra, a rendelkezésére álló vasúti szerel -
vé nyeket tűzifával rakatta meg, és a zo -
kat indította el, majd jelentette, hogy
sajnos nem áll rendelkezésére elég szál -
lítójármű. Hasonlóan járt el az erdélyi
zsidó munkaszolgálatosokkal és a szé -
kely sorkatonákkal is. Származási he -
lyük szerint, tájegységenként szerve zett
századokat, majd tudatosan otthonaik
felé irányította őket. Többségük haza -
jutott.

A front már Nagybányához köze lí -
tett, amikor Budapesten a nyilasok át -
vették a hatalmat, Horthy Miklós pedig 
lemondott. Amikor a rádióban felcsen -
dültek az első nyilas indulók, Reviczky
rövid beszédet tartott a munka szol gá -
latosok előtt: „Uraim, önök mostantól
kezdve szabadon rendelkeznek ön ma -
guk kal, önök szabadok, hiszen én a kor -

mányzó úrra esküdtem fel.” A német
pa rancsokság még ezen a napon fel -
szólította, hogy adja át neki a mun kás -
századok irányítását. Visszautasította 
őket. A munkaszolgálatosok többségét 
egy távoli hegytetőre küldte „fa ki ter me -
lésre”. Mindannyian megmenekültek. A
zászlóalj elindult Bu da pest felé, gépko -
csin velük tartott Reviczky felesége is.
Az alezredes maradt: még el akart in -
tézni néhány dolgot.

Tudomására jutott, hogy a vissza -
vonuló németek arra készülnek, hogy
felrobbantják maguk mögött a Zazar fo -
lyó hídjait, a bányákat és vegyi üze me -
ket. Sőt, a belvárosi hídra már fel is sze -
relte a gyújtószerkezetet egy német spe -
ciális kommandó. Reviczky maroknyi
megmaradt emberével leszedette a rob -
banófejeket, a németek pedig nem akar -
tak tűzharcba bonyolódni velük, hi szen
az oroszok már a város határában vol tak.
Nagybánya megmenekült az értelmet -
len pusztítástól. Néhány nappal később 
utolérte a menetoszlopot, és átvette a
parancsnokságot. A vezérkarral szán dé -
kosan nem vette fel a kapcsolatot, las -
san, több napos pihenésekkel meg sza -
kítva jutottak el a Dunántúlra. Meg -
tudta, hogy a zászlóalj vezetését el vet -
ték tőle, de ő még tovább gyártotta a
visszadatált nyílt parancsokat, menet le -
veleket, hogy minél több embert meg -
menthessen.

Öttevénybe rendelték, hogy vegye
át egy sebtében összeállított gyalog ez -
red vezetését. 1945 márciusában itt tar -
tóztatták le a nyilasok. A sopron kő hi -
dai fegyházba zárták, feleségének nem
engedték, hogy meglátogassa. Egy had -
bíró annyit mondott el neki, hogy a fér -
je elleni vád háborús hűtlenség, Nagy -
bánya kiürítésének elszabotálása, és a
frontra rendelt leventék visszatartása.
Az eljárás nem tartott sokáig, Revicz ky
Imrét halálra ítélték. A közeledő szov -
jet csapatok miatti fejetlenségnek kö -
szönhette, hogy életben maradt. Sike -
rült felugrania egy teherautóra, és egy

ponyva alatt megbújva kijutott a bör -
tönből. Kalandos körülmények között
jutott el Budapestre. Felajánlotta szol -
gálatait az Ideiglenes Nemzeti Kor mány
Honvédelmi Minisztériumának. A há -
bo rú befejezése után ezredessé lép tet -
ték elő, és kinevezték a mátészalkai had -
kiegészítő parancsokság vezetőjének.
Nagyjából eddig tartott méltó meg be -
csülése.

Előbb csak a szolgálat alól men tet -
ték fel minden indoklás nélkül, majd
1950- ben a honvédségtől is elbo csá tot -
ták. A néphadseregnek nem volt szük -
sé ge egy „horthysta” katonatisztre. Két 
évvel később egy kurta levélben arról
értesítették, hogy a nyugdíjától is meg -
fosztották. Innentől segédmunkásként
kellett eltartania magát. Előbb labo rán s -
ként, majd a  Tüzelő anyag-keres ke del -
mi Vállalat alkalmazottjaként dol go -
zott, havi 800 forintért. Az ezredes egy
Vörösmarty utcai pincéből hordott ki
szenet a környék lakóinak. Bőrébe be i -
vódott a szénpor, de mindig elegáns
volt, és mindenkivel nagyon udvarias.
Emelt fővel viselte ezt is. 1956 nyarán
egy romániai mag yar újság hosszú cik -
ket írt arról, hogy a hősként tisztelt em -
bermentő Budapesten szenes ember ként
nyomorog. A cikk nyomán Erdélyben
aláírásgyűjtés indult Reviczky érde ké -
ben. Néhány hónap múlva – bár bo csá -
natot senki nem kért tőle – visszakapta
tiszti nyugdíját. Nem sok ideig élvez het -
te: 1957 elején, élete 61. évében szív in -
farktusban elhunyt.

Csak halála után kapta meg az őt
megillető elismerést. A Yad Vashem In -
tézet a Világ Igaza címet adományozta
neki, Budapesten és három izraeli vá -
ros ban utca viseli a nevét.

Amikor meg men tettjei a háború u -
tán köszönetet mon d tak neki, csak eny -
nyit válaszolt: „Nem tettem semmi olyat,
amiért hála és ün neplés járna. Nekem
azért nem jár sem mi, hogy em ber i gye -
keztem lenni!”

(facebook)

Téglajegyek a Teleki-házért! 
Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik az elmúlt kö -
zel másfél évben téglajegyek,
Nagy bánya-pólók, vagy Nagy bá -
nya-bögrék vásárlásával segí tet -
ték a Teleki Mag yar Ház fel ú jí -
tási munkálatait!

Legutóbbi támogatóink: Szop -
ri Sza bolcs, Nagy bá nya – 100 lej (e -
züst tég lajegy), Ro mok József és Már -
ta, Misz tótfalu – 100 lej (e züst), Vi rágh
Ildi kó, Felső bá nya – 100 lej (ezüst),
Vi rágh István, Felsőbánya – 100 lej (e -
züst), Vi rágh Imola, Nagy bánya – 50
lej (bronz), Barcsi Zoltán, Nagy bá nya
- 100 lej (e züst), Szűcs Zoltán, Nagy -
bánya - 10 lej (egy sze rű), Czompa Pál,
Nagy bá nya - 100 lej (ezüst), Sógor
András, Nagybánya - 10 lej (egy sze -
rű), Sógor Rita, Nagy bá nya - 10 lej
(egyszerű), Dombi Erzsébet és Ist ván,
Nagybánya – 100 lej (ezüst), id. O -
szóczki Kálmán, Tatabánya – 200 lej
(2 db. ezüst), Mostis Ibolya, Nagy bá -
nya – 100 lej (ezüst), Fazakas András 
és Zsuzsa, Nagybánya – 100 lej (e züst),
Fülöp Lenke Eszter, Nagybánya – 50
lej (bronz), Selek Vanda, Nagybánya
– 10 lej (egyszerű), Móré Éva, Jász ki -
sér, Magyarország – 100 lej (ezüst),
Tóth Krisztina, Nagybánya – 50 lej
(bronz), Oredán Etelka, Felsőbánya – 
20 lej (2 db. egyszerű).

Terveink szerint a faragott nagy -
kapu helyreállításával, restaurá lá -
sá nak befejezésével lépünk tovább
2016-ban, de ha sikerül elegendő tá -
mogatást szereznünk, az udvari hom -
lok zatra is szeretnénk sort keríteni.

Kérjük támogassák továbbra is
téglajegy vásárlásával az é pü let
felújítási munkálatait! Rész le tek
és információk: telekihaz.erdely.
org/a-teleki-mag yar- haz- 2/
teglajegy/, valamint az intéz mény
irodájában és telefonszámain!

Téglajegyeket 10 LEJES (egy sze -
rű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100
le jes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75
euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyé mánt) címletekben lehet vásárol ni.
Támogatóink nevét feltüntetjük in ter -
ne tes oldalainkon, s rendszeres időkö -
zönként kisorsolunk néhányat az er re 
a célra felajánlott csodálatos műal ko -
tá sokból, Kása Dávid, Bitay Zol tán, 
Kovács Bertalan, Szántó And re -
ász, Győri Sánta Kinga, Kond rák
Matyikó Margit, Vassy Erzsébet,
Boar Szil via, Murádin Lovász No -
émi, Láng Eszter, Potyók Tamás,
Bar kóczy Ve ro nika, Gonda Zol tán,
Pavluk Gábor és Sütő Petre Ro zá -
lia munkáiból.

Dávid Lajos, Teleki Mag yar Ház

Pihenő munkaszolgálatosok
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Megjelent az
Erdélyi Gyopár idei 

utolsó lapszáma
Tartalmából:
· Megkezdődött az Erdélyi Gyo -

pár- körút
· Folytatódik az EKE-napi pályá -

zatok közlése
· Egy kalandokkal teli hétvége a

Retyezát-hegységben
· Könyv a teljesítménytúrákról
· Az eddigi leginkább bakancsos -

barát menedékház
· Kiruccanás Portugáliába és Al -

bá niába
· Honismeret: Zsillëgő őrtüzek a

Vajdán 
· A Csukási Tigájok Természetvé -

delmi Terület
· Meteorológusok statisztikái
· Téli csillagképek
A legnagyobb erdélyi mag yar turistaszervezet tizenöt osztálya számos

tevé kenységet végez, ezekről olvashatunk az egyesület kiadványában, az
Erdélyi Gyopárban. Az egyesületi hírek rovat ezúttal még gazdagabb, hiszen
az is olvasható benne, hogy kalákában készült el a várfalvi EKE-vár új kerí -
tése, illetve hogy iskolásokkal ismertetik a turistaság folyóiratát ennek szer -
kesztői rendhagyó földrajzóra keretében.

Szintén a diákság fontosságát hangsúlyozza a szervezet, amikor jelentős
teret ad az ő írásaiknak. Így folytatódik e lapszámban az EKE-napi pályáza -
tok közlése, és szintén ifjú hölgy tollából olvashatják az Egy kalandokkal teli
hétvége a Retyezát-hegységben című írást. 

Többéves hagyománya van, „nagycsoportos” korba lépett a Cenk alatti
Csü törtöki séták sorozata, ahol nem csak az izmok erősödnek, a magyar ság -
tu dat is izmosodik. Ez az írás áll szemben a teljesítménytúrákat bemutató kö -
tet ismertetőjével, melyhez szépen illeszkedik a Szélárnyékban rovatban be -
mu tatott menedékház-ismertető is. Komótosan, társaságban, gyorsan a célba
és fel, fel minél magasabbra – mindegyik vágy sajátja az ekésnek. De nem ve -
ti meg a természetjáró a táj emberét sem, így a Vajdán is szétnéz, de akár kül -
földre is kikacsint. Túratársaink Portugáliába és Albániába kirándultak.

Az Erdélyi Gyopár lehetőséget ad, hogy gondolatban ellátogassanak olva -
sói a Csukási Tigájok Természetvédelmi Területre, a zsögödfürdői borvíz for -
rá sokhoz, hogy felismerjék a téli csillagképeket, és közben GPS-ismereteket
szerezhetnek, hogy el ne tévedjenek. 

Ráadással is szolgál a Gyopár így, az év utolsó kiadványában: meteo roló -
gus oszt meg statisztikai adatokat arról, milyen hideg is volt a korábbi esz ten -
dőkben, bizonyítva, nem vicc, hogy a télnek foga van. 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő, természetjárás,
honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az
EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségében, valamint a 
nagy bá nyai Demokrácia Központban!

 A klasszikus
 karácsonyi
 desszert
 lépésről-lépésre

Bejgli dió-
és máktöltelékkel

Hozzávalók 4 db, fél kg-os bejglihez 
való tésztához:

• 52 dkg liszt
• 1 tojás + 1 a kenéshez
• 16 dkg vaj (vagy margarin, ettől

jobb lesz az állaga)
• 10 dkg zsír (fontos, rengeteget

dob az ízén!)
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1-1 citrom és narancs lereszelt héja
• 1 dkg élesztő
• 1 csipet só
• 1 dl tej
• 5 dkg porcukor

A töltelékhez (ez az adag két bejglire elegendő, a fenti tésztaadaghoz tehát
egyszer dióval, egyszer mákkal készítjük):

• 1,2 dl víz
• 12,5 dkg cukor
• 1 citrom és 1 narancs reszelt héja
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 nagy csipet fahéj (máknál elhagyható)
• 1 marék mazsola (elhagyható)
• 21 dkg darált mák vagy dió
• 3 dkg morzsa (zsemle- vagy keksz)

 
A töltelékhez a vizet a

cukorral felforraljuk, míg
tel jesen feloldódik, majd
még két percig bugyog tat -
juk. A többi hozzávalót egy
tálba mérjük, leöntjük a for -
ró vízzel, alaposan össze -
for gatjuk, majd teljesen ki -
hűtjük. Akkor jó, ha hide -
gen összeáll, nem folyós és
nem is száraz, nem morzsá -
lódik. Ha mégis, morzsával
vagy kevés vízzel javítsunk
rajta. Kétfelé vesszük.

A tésztához a vaj és zsír
legyen jéghideg. A lisztet és porcukrot egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a vaníliás
cukrot, zsírt, a sót és a citrusok héját. A reszelő durvábbik részén belereszeljük a
vajat, kezünkkel gyors mozdulatokkal összemorzsoljuk a hozzávalókat. Akkor
jó, ha már nincsenek benne érezhető vajdarabok, de ne gyúrjuk masszává és fon -
tos, hogy hideg maradjon. Ha kell, tegyük még pár percre hűtőbe.

Simára keverjük a tojást a tejjel és az élesztővel, a lisztes részhez adjuk,
simára dagasztjuk. Négy egyforma részre osztjuk (én le szoktam mérni), fol -
pack ba csomagolva 20 percet hideg helyen pihentetjük.

Fogunk egy A/5 méretű lapot (nyomtatópapír félbehajtva), ez lesz a mérce :)
Akkorára nyújtjuk a tésztákat, hogy ezen a papíron 2-2 cm-rel minden oldala túl -
lógjon, figyeljünk arra, hogy nagyjából szabályos téglalapot kapjunk, a hosszab -
bik oldala legyen felénk.

Egy-egy adag tölteléket elosztunk a tésztán úgy, hogy minden szélén 2-2 cm
üresen maradjon. Először balról-jobbról hajtjuk a töltelékre az üres tésztarészt,
kicsit lenyomkodjuk, egy szintben legyen az egész. Aztán a teteje jön, ezt is rá -
nyomjuk finoman a töltelékre, majd ennél fogva magunk felé feltekerjük a
bejglit. Igyekezzünk ezt szorosan, a levegőt kiszorítva tenni. A tészta vége alul
legyen,  a kész tekercset kézzel kicsit lapogassuk meg, hogy szép formája le -
gyen. Tepsire ültetjük, hurkapálcával a tetejét és az oldalát is több helyen, jó
mélyen megszurkáljuk.

Lekenjük a felvert tojással, hűtőbe, vagy más hideg helyre (én a teraszra) ki -
tesszük, amíg rászárad a tojás. Addig 200 fokra előmelegítjük a sütőt.

Mielőtt betoljuk, ismét lekenjük a tojással, ettől lesz szép mintája. 25-30 per -
cig sütjük, míg a külseje megkapja a kívánt színt.

Kivéve tepsiben kicsit kihűtjük, megformázzuk (lásd fent).

Tipp, ha szétnyílik, kireped:

Össze lehet nyomni!!! A tepsiben kell hagyni kihűlni addig, míg már kicsit
szi lárdabb és nagyon nem égeti a kezünket. Konyharuhával óvatosan, finoman
összenyomjuk a repedéseket, ha túl nagyok, 5 percenként mindig egy kicsit iga -
zítunk rajta, míg szinte teljesen eltűnnek

            Hajós Ági (atetovaltlanykonyhaja.cafeblog.hu)

BÁNYAVIDÉKI  ÚJ   SZÓ  -   AZ   ÖN   LAPJA!
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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.

• Fogtechnikai laboratórium FOG -
TECH NIKUST KERES. Telefon: 0722-  
893776.

• HOMLOKZATI HŐSZIGE TELŐ -
KET, bri gá dokat keresünk angliai mun -
kára januári kezdéssel. Tel: 0756- 295
736; e-mail: angliaiszigetelo@gmail.com.

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drá -
ga édesanya, nagymama, anyós

VASZIL TERÉZ
77 éves korában visszaadta lelkét

Teremtőjének. Szerettünket Szatmár -
németiben helyeztük örök nyu ga lom -
ra. Emléke legyen áldott. Köszönet
mindazoknak, akik osz toztak fáj dal -
munkban. A gyászoló család.

Mély fájdalommal szívünkben tu -
datjuk, hogy a drága anyatárs

KARETKA ERZSÉBET
eltávozott szerettei köréből. Nyu -

galma legyen csendes, emléke áldott.
Anyatársa és apatársa
Mezei Géza, Bubu és családja

Fájdalommal tudatjuk minda zok -
kal, akik ismerték, tisztelték és sze ret -
ték, hogy

dr. IVANOVICH SÁNDOR
(SZANDI)

életének 79. évében de cem ber 11-
 én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Föl -
di maradványait de cem ber 19-én, szom -
baton 14 órakor a virághegyi kápol ná -
ból helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze -
re tett édesanya, nagymama és déd -
nagy mama

GÖBEL OLGA
2015 de cem ber 10-én, 92 éves ko -

rában elhunyt. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a temetésén részt -
vettek, sírjára a kegyelet koszorúit he -
lyezték, valamint a bel- és külföldről
kapott részvétnyilvánításokat. Gye r me -
kei Ági és Bandi, csa lád ja ikkal.

 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk kö szö ne -
tet mindazoknak, akik drága sze ret -
tünket
KOVÁCS MÁRIA MAGDOLNÁT

(Magdi, a fodrásznő)
utolsó útjára elkísérték, sírjára ko -

szorút helyeztek, mély gyászunkon eny -
híteni igyekeztek

Férje, Jani

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendüléssel értesültünk drága
barátunk és volt munkatársunk, a szí -
nérváraljai vállalkozó

SZÖLL1ŐSSY MIHÁLY
(Misu)

elhunytáról. Emléke örökké élni fog
szívünkben. Őszinte részvétünk a gyá -
szoló családnak.

Forán Pál és Anna Budaőrsről.

Őszintén együttérzek Vaszil Rita ba -
rátnőmmel szeretett édesanyja el huny -
ta miatt érzett fájdalmában. Rész vé -
tem az egész családnak.

Sz. Enikő

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a sze -
retett

KOMÁROMI SÁNDORRA

aki de cem ber 20-án lesz egy éve,
hogy örökre itt hagyott. Emléke szí -
vünkben örökké élni fog.

A bánatos család.

Emlékünkben örökké élni fogsz
MISZNER OTTÓ

aki már másfél éve távoztál sze re -
tő családod köréből. Örökké szeretni
fogunk és soha nem felejtünk el.

A bánatos család

Fájó szívvel emlékezem az egy év -
vel ezelőtti szomorú napra, amikor a
szeretett édesanya

LEITNER ROZÁLIA
visszaadta nemes lelkét a Te rem tő -

nek. Nyugalma legyen csendes, em lé -
ke áldott. Leánya, Beáta

De cem ber 22-én 2 éve, hogy a sze -
retett férj, édesapa, após, nagyapa és 
dédnagyapa

JÓZSA AURÉL
eltávozott szerető körünkből.
Emlékét kegyelettel őrzi családja.

Kegyelettel emlékezünk
id. MARES SÁNDORRA

a drága férjre, édesapára, apósra,
nagyapára. De cem ber 17-én volt há -
rom éve, hogy sokat szenvedett szíve
megpihent. Isten nyugosztalja béké -
ben. Emlékét szeretettel őrzi a bána tos
család.

Ezen a napon minden más / Újra
mélyen érint meg a gyász / Nincs már
velünk együtt / Kit nagyon szerettünk / 
Ma lélekben újra együtt lehetünk.

Kegyelettel emlékezünk drága szü -
leinkre, a koltói

TAR ANNÁRA,
aki de cem ber 20-án 1 éve  és

TAR BÁLINTRA,
aki három hónapja itthagytak ben -

nünket. Bánatos gyermekeik és csa lád -
jaik.

Kegyelettel emlékezünk a hat hete 
elhunyt

INCZE LÁSZLÓNÉ
született BALÁZS ROZÁLIÁRA

Árpi és Ildikó

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.

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

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

Egyszervolt
Nagybánya

... egy családi
fotógyűjteményben

FALINAPTÁR 2016-RA

A 12+1 oldalas, lapozható fali -
naptár összeállításához felhasznált
fo tók és filmnegatívok ezúttal a Bu -
dapes ten élő Császy Alíce gyűjte -
ményéből származnak, a képek ja -
vát édesapja, Császy Pál készítette
1940-44 között, valamint az 1960-
 as években, Nagybányán.

Az egyelőre 300 számozott pél -
dányban kiadott falinaptár kia dói á -
ra 30 lej, megvásárolható a Teleki
Ma g yar Ház iro dá jában!

.... hogy karácsonyra
minden nagybányai 
család otthonában
ott lehessen... 

* GYÓGY TOR NA – találko -
zunk legközelebb  2016-ban! Ja nu -
ár 5-én, kedden 16.30 és 17.45 órá -
tól szeretettel várjuk tagjainkat!

* TÁNCHÁZ - az ünnep idő -
szakában is minden hétfőn du. 5 ó -
rától aprók tánca, 6 órá tól kö zös nép -
daltanulás, 6,30-tól nép tánc táboro -
saink, 7,30-órától nagyok tán ca. Ok -
tatóink: Kása Zsolt és Melinda.

Muzsikál a BERENA!

Angyalváró...

...kézmíves szombat...
Szombaton 11-14 óra között!

Meghívottak: Mihály Beáta (Hagy -
máslápos), Létai Edith és Sass Bog -
lárka (Nagybánya), Laurán Ibolya
(Koltó). Költséghozzájárulás: 3 lej.

Szeretettel várunk a Házba!

VÁSÁROSNAMÉNY
2015. január 7.

0747017580 – Csoma Bea

A BAHAMA
ÉLELMISZERÜZLET

elárusítónőt keres!

Telefonszám:
0262-211836

Az Új Esztendő első igazi szín házi 
élménye Nagybányán!

***

Tersánszky Józsi Jenő:

KAKUK MARCI
Bohóság két részben

Átdolgozta: Örkény István

A CSÍKI JÁTÉKSZÍN
ELŐADÁSA

2016. január 26-án 18 órától
a Városi Színházban

Csak 14 éven felülieknek!

HELYJEGYEK a Teleki Ma -
g yar Ház ban kaphatók, felnőt tek -
nek 30 lejes, diákoknak és nyug -
dí jasoknak 20 lejes áron!

Tel: 0744919166; 0262212668
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Óvatos mag yar és
román öröm a jól sikerült
„Eb-csoportkép” láttán 

A mag yar labdarúgó-válogatott Portugáliával, Izlanddal és Auszt -
riával került az F csoportba a 2016-os franciaországi Euró pa- baj -
nokság Párizsban rendezett szombati sorsolásán. Románia már a jú -
nius 10-ei nyitómeccsen pályára lép a házigazdák el len, majd Svájc -
cal és Albániával is megmérkőzik az A csoportban.

Bernd Storck együttese első mecs -
csét június 14-én Bor deaux-ban játssza 
Ausztriával. Négy nappal később az é -
szaki szigetország lesz az ellenfél Mar -
seille-ben, míg június 22-én Lyonban a 
Portugália elleni összecsapással zárul a 
csoportkör. A kontinensviadalra 44 év
után visszatérő magyarok valamennyi
találkozója romániai idő szerint 19 ó ra -
kor kezdődik majd.

Románia június 10-én 22 órától a
Stade de France-ban nyitja meg a kon -
ti nensviadalt a Franciaország elleni ta -
lálkozóval. Ezt követően június 15-én
Svájc lesz Anghel Iordănescu válo ga tott -
jának ellenfele a párizsi Parc des Prin -
ces-ben, majd 19-én Lyonban Albánia
el len zárul a csoportkör a románok szá -
mára. Az Európa-bajnokságon a hat né -
gyesből az első kettő mellett a négy leg -
jobb harmadik jut a nyolcaddöntőbe.

Bernd Storck, a magyarok szö vet sé -
gi kapitánya örül, hogy együttese Por tu -
gáliát, Ausztriát és Izlandot kapta cso -
portellenfélül. A német szakvezető úgy
vélekedett, hogy Magyarország nehéz
csoportba, erős ellenfelek közé került,
ennek ellenére – mint mondta – örül a
riválisoknak. Gyorsértékelésében Storck
hangsúlyozta, a torna remek alkalom a
mag yar labdarúgók számára, hogy jó já -
tékkal megmutassák magukat a világ -
nak, illetve tapasztalatot szerezzenek.
Hoz zátette: a mag yar együttesnek sem -
mi vesztenivalója nincs az F cso port ban.

Az esetleges továbbjutással kap cso -
latban leszögezte: ilyen távlatokban még
nem gondolkozik. A Portugáliával szem -
beni találkozóról elmondta, hogy biz -
to san nehéz meccs lesz, ugyanakkor ki -
váló lehetőség, mert többek között Cris -
tiano Ronaldo el len is szerepelhetnek a 
magyarok. Izlanddal kapcsolatban a ka -
pitány részéről elhangzott, hogy na gyon
jól játszott a selejtezőcsoportjában, e -
zért minden bizonnyal veszélyes el len -
fél lesz az Európa-bajnokságon is.

Az erőviszonyok értékelésekor ter -
mészetesen az ellenfelek képviselői sem
panaszkodtak. Lars Lagerbäck, az iz -
landi labdarúgó-válogatott szövetségi ka -
pitánya kiegyensúlyozottnak nevezte az
F csoportot. A mag yar válogatottról azt
mondta, hogy bár nem látta a mostani
selejtezősorozatban, de azt tudja, jó fi -
zikumú játékosok alkotják. „Kiegyen -
sú lyozott a csoport, az osztrákok és a ma -
gyarok is szervezett futballt játszanak” 

– mondta a svéd szakember, hozzá té ve,
jót tesz a labdarúgásnak, ha olyan tra -
dí cióval rendelkező ország, mint Magyar -
ország visszatér a nemzetközi po rond ra.

Bár Románia válogatottja sem mond -
hatja azt, hogy „halálcsoportba” került
az Eb-n, Anghel Iordănescu szövetségi 
kapitány kiemelte, nem könnyű kvar -
tettbe sorsolták őket. Amikor egy ko -
rábbi világbajnokkal, Franciaor szág gal,
illetve Svájccal kerülsz szembe, nem
állíthatod, hogy könnyű dolgod lesz.
Nagyon komolyan kell vennünk az al -
bánok elleni összecsapást is, sokat fej -
lődtek, jól fognak szerepelni a tornán”
– jelentette ki a román szakember, aki
megtiszteltetésnek nevezte, hogy vá lo -
gatottja története során először nyitó -
meccset játszik egy rangos viadalon.

Ennek örült Răzvan Burleanu, a ro -
mán szakszövetség (FRF) elnöke is, a -
ki szerint a nyomás a házigazda fran ci á -
kon lesz. „Svájc az egyik legnehezebb
ellenfél a második kalapból, de aligha
kaphattunk gyengébb riválist abból az
értékcsoportból. Albániával előzetesen 
is szerettünk volna összekerülni. A cso -
port favoritja Franciaország, célunk a to -
vábbjutás” – tette hozzá az FRF veze tő je.

A többi csoport összetételére te kint -
ve elmondható, hogy a sorsolást a har -
ma dik kalapból váró együttesek közül
a papírforma szerint a mag yar és a ro -
mán válogatott járt a legjobban. A „sors -
társak” szerencséjét nézve talán a cse -
hek panaszkodhatnak a leginkább, hi -
szen a spanyol–horvát–török ellenfél -
hármast kapták a D csoportban. A Bel -
gium, Írország, Svédország és Olasz -
or szág alkotta E csoportban is nehéz
megjósolni a továbbjutók kilétét. A len -
gyelek ismét a németekkel találkoznak
a C jelű kvartettben, a B-ben pedig brit
összecsapás is lesz: Anglia Wales tár -
saságában várja a június 10. és július
10. között, 10 francia város 10 stadi on -
já ban megrendezendő tornát.  

A 2016-os Európa- bajnok -
ság cso portbeosztása:

A CSOPORT: Franciaország, Al bá -
nia, Románia, Svájc

B CSOPORT: Anglia, Wales, Szlo -
vákia, Oroszország

C CSOPORT: Németország, É szak-
 Írország, Lengyelország, Ukrajna

D CSOPORT: Spanyolország, Tö -
rökország, Csehország, Horvátország

E CSOPORT: Bel gium, Írország,
Svédország, Olaszország

F CSOPORT: Portugália, Izland,
Magyarország, Ausztria.

(a Krónika nyomán)

FÉRFI  KÉZILABDA

Tatai Péter szépen búcsúzott a 
nagybányai közönségtől

Megfogyva bár, de törve nem állt ki a Minaur a jelenlegi körül mé -
nyek között sokkal esélyesebb Steaua el len kedden este a „Lascăr Pa -
nă” sportcsarnokban. Alig hét mezőnyjátékost állíthatott hadba Pet -
ru Pop mester, egyesek közülük kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódott, ám,
ami a legszomorúbb, az, hogy Tatai Péter, a csupaszív, sokszor cso dák -
ra képes kapus elbúcsúzott a Minaurtól és a kedves nagybányai kö zön -
ségtől. Az okokat most ne firtassuk, az megér egy prédikációs misét. 

A mérkőzés a várakozásnak meg fe -
le lően indult: a Steaua szerzett több gó -
los vezetést mindjárt az elején (2 – 6 a
9. percben; 4 – 9 a 14. percben), a mi e -
ink meg megpróbáltak lépést tartani a
„fővárosiakkal” több-kevesebb siker rel
(8 – 9 a 20. percben, aztán 10 – 15 a 28. 
percben). Tatai közben – 26 percnyi
já ték után – levonult a pályáról a le lá -
tó fergeteges tapsa közepette. A félidő -
ben 12 – 16 volt oda.

A második félidőt jobban kezdjük,
a 46. percben sikerül az egyenlítés is
(22 – 22), de fogytán az erő, cse re já té -
kos nincs, úgyhogy, a Steaua ismét meg -
ugrik három góllal (23 – 26 az 50. perc -
ben), sőt előnye négy gólosra alakul (26
– 30 az 52. percben). Ekkor a Minaur
játékosai megrázzák magukat, Tatai
visszatér a kapuba és elkezdődik a cso -
da! Védekezésünk feljavul, mintahogy 
a támadójátékunk is: egyenlítünk 30-
 ra, sőt, az 59. percben átvesszük a ve -
zetést is: 32 – 31. Ekkor Szőke ki e gyen -
lít! Van még tíz másodperc a mér kő -

zésből, amikor Karacic meglódul, sza -
bálytalanul szerelik, a bírók befújják a
hetest, amiért kaptak a Steauásoktól hi -
deget-meleget! Időntúli büntető, Kara -
cic bedobja és: 33 – 32-re győz a Mi -
naur!! Bravó! Ez a szív diadala volt.
Most már egy kis pénzt is elvárnának a
fiúk, nem csak hazug ígéreteket!

Nagybányai Minaur HCM –
Bu ka res ti Steaua 33-32 (12-16)

Vezette: Iulian Barbu és Ga briel Ba -
diu (mindketten Kolozsvár). Hét mé te -
re sek: 8 – 3 (7 – 3); Büntetőpercek: 4 – 16.

Minaur: Tatai, R. Pop, Simulescu
– Karacic 13 (7), Bera 6, Sabou 4, Mar -
ta 4, Cristescu 4, Busecan 2, Mihai. Ed -
ző: Pop Petru

Steaua: Matskevich, Dragomir – Ge -
orgescu 8, Szőke 6, Johansson 5, Flo -
rea 4 (3), Stetsyura 3, Irimescu 2, Cian
2, Grasu 2, Stanciu. Edző: Ovidiu Mi -
hăilă. (simsán)

Montenegró életben tartotta a mag yar olimpiai reményeket
Az orosz és a montenegrói válo ga -

tott is bejutott a negyeddöntőbe a dá -
ni ai női kézilabda-világbajnokságon. 

Az orosz csapat a dél-koreai e gyüt -
tes, míg a montenegrói gárda az an go -
lai válogatott búcsúztatásával került a
legjobb nyolc közé. Utóbbi sikere azt
jelentette, hogy életben maradt a ma g -
yar csapat reménye, hogy kijusson a
márciusi, olimpiai kvalifikációs tor ná -

ra, ehhez ugyanis az kell, hogy Nor vé -
gia megnyerje a vb-t, Montenegró és
Franciaország pedig a legjobb hétben
végezzen.

Ebben az esetben a norvégok a ta -
valyi Eb-n második helyen záró spa -
nyolokat kijuttatják az olimpiára. A vb- n 
már búcsúzott Eb-harmadik svédek
és az Eb-hatodik magyarok a föld ré szi
pluszkvóta alapján jutnának indu lá si

joghoz a kvalifikációs tornán, mivel -
nor vég aranyérem esetén - Európa mint
legjobb földrész plusz részvételi lehe -
tőséget kapna.

A nyolcaddöntőkben: Orosz or szág-
 Koreai Köztársaság 30-25 (16-13); Mon -
tenegró-An gola 38-28 (19-13). Ko -
rábban: Lengyelor szág-Ma gyar or szág
24-23 (13-14); Fran ciaor szág- Spa nyol -
ország 22-21 (9-12). Vasárnap ját szot -

ták: Románia-Brazília 25-22; Nor vé gia-
 Németország 28-22; Dánia- Svéd or szág
26-19; Hollandia-Szerbia 36-20.

A 17. helyért: Kína-Argentína 35-
 27 (20-9); a 19. helyért: Japán-Puerto
Rico 44- 15 (21-7). A 21. helyért: Tu -
nézia-Ka zah sztán 39-23 (16-12); A 23.
helyért: Kuba-Kongói DK 29-19 (14-
 10).

(Sport365)

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

fotó: Deák László


