
Mailed  on Friday, 26th February 2016

Price $ 4.00
Including GST

No. 2908.  3  March  2016          Printed Post approved PP 1000 2449       LVIII évfolyam 7. szám            2016. március 3.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2016. március 3. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Werner Faymann továbbá arról is beszélt, hogy kitart azon álláspontja mel-
lett, hogy uniós pénzeket vonjanak el azon országoktól, amelyek nem vesznek 
részt a migránsválság megoldásában.

A magyar tárcavezetô mindezzel kapcsolatban kiemelte: az osztrák kancellár 
tovább folytatja „szánalmas hazugsághadjáratát” Magyarországgal szemben. 
„A buta vádakat visszautasítjuk”, Magyarország mindig is befogadta a mene-
külteket, de a gazdasági bevándorlókat nem fogadja be ---- közölte. Hozzátette: 
mindenkinek tisztességes ellátást és eljárást biztosítanak.

Szijjártó Péter felidézte: az osztrák kancellár „tavaly még sértegette Ma-
gyarországot a kerítés miatt”, és meghirdette a nyitott kapuk politikáját. Ma 
viszont már kerítést épít, megerôsítené Európa határait, bezárná a kapukat, és 
inkább a válságrégiókban segítene --- magyarázta. Vagyis Werner Faymann azt 
mondja, amit Magyarország is mondott már egy évvel ezelôtt –-- mutatott rá a 
magyar diplomácia vezetôje.

A külügyminiszter hangsúlyozta: az osztrák kancellár azonban ezzel párhu-
zamosan is sértegeti Magyarországot, és európai politikushoz méltatlan maga-
tartást tanúsított az utóbbi hónapokban.

Faymann a Kuriernek adott interjúban elmondta azt is: Ausztria Németor-
szághoz fûzôdô kapcsolata „továbbra is nagyon barátságos és jó”, azonban egy 
kormánynak a döntései során figyelembe kell vennie a helyi realitásokat, 
hiszen felelôsséggel tartozik saját választóinak.

Orbán értékelte az EU-csúcsot
Megvédtük a legfontosabb európai elvet: egyetlen uniós polgárt sem lehet 

egy másikkal szemben hátrányosan megkülönböztetni --- hangsúlyozta Orbán 
Viktor az Európai Tanács két napos csúcstalálkozója után

Az angol követelésekkel kapcsolatban elért eredményeket a visegrádi or-
szágok közösen készítették elô, közösen képviselték és közösen érték el --- 
emelte ki a miniszterelnök.

Mint elmondta: a szociális jogszabályok témájában folytatott vitában az 
unió 27 tagországának komoly sikere az, hogy a szabad munkavállalás lehetôsé-
ge mindenhol, így Nagy-Britanniában is továbbra is fennáll. Közös siker, hogy a 
szabad munkavállalás semmilyen jogcímen nem akadályozható meg --- jelen-
tette ki Orbán Viktor.

A tárgyalások sikerét bizonyítja, hogy diszkriminációtól mentes ellátásban 
részesülhetnek a munkavállaló magyarok. Amiért eddig fizettek, azt a tárgya-
láson elért eredményeknek köszönhetôen továbbra is megkapják. Az ingázókra 
vonatkozó jogszabályok is megváltoztathatatlanok maradtak --- hangsúlyozta a 
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Március 2-án Lujza névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, 

Absolon, Axel, Harri, Harriet, 
Hendrik, Henriett, Henrietta, Henrik, 
Kada, Károly, Lél, Lulu, Szendile 
névnapja van.

Március 3-án Kornélia névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Ar-
szák, Frederik, Frigyes, Gunda, Irma, 
Kámea, Kamilla, Kornél, Kunigunda, 
Marinusz, Mirkó, Oszkár, Ticiána 
névnapja van.

Március 4-én Kázmér névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Ador-
ján, Adria, Adrián, Adrianna, Adriel, 
Adrienn, Arián, Bajnok, Brútusz, Kazi-
mír, Lúciusz, Zorán névnapja van.

Március 5-én Adorján, Adrián 
névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Adria, Adrianna, Adriel, Adri-
enn, Geraszim, Oliva, Olivér, Olívia, 
Özséb, Teofil, Virgil, Virgília névnapja 
van.

Március 6-án Leonóra, Inez név-
napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Aglent, Ágnes, Agnéta, Elvira, 
Felicita, Felicitás, Felicitász, Fridolin, 
Frodó, Gotlib, Kolett, Koletta, Korio-
lán, Kozett, Perpétua névnapja van.

Március 7-én Tamás névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Per-
pétua, Rupert, Thomasz, Ubul névnap-
ja van.

Március 8-án Zoltán névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint 
Anics, Apol, Apolka, Apolló, Apollónia, 
Aracs, Arad, Aramisz, Beáta, Csolt, 
Filemon, János, Julián, Juliánusz, Júli-
usz, Kada, Szilvánusz, Zolta névnapja 
van.

Március 9-én Franciska, Fanni 
névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Ajád, Domán, Dominik, Domo-
kos, Domonkos, Domos, Elmira, Elvi-
ra, Fáni, Gergely, Gerô, Györe, 
György, Györk, Györke, Katalin, Ka-
tarina, Katerina, Katica, Katinka, Ka-
tó, Katrin, Metód, Rebeka névnapja 
van.

Március 10-én Ildikó névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Ana-
isz, Anasztáz, Anasztázia, Atalanta, 
Atos, Dzsenifer, Ében, Ede, Édua, 
Emil, Emilián, Etele, Etre, Ipoly, Itala, 
Kada, Kadicsa, Kadocsa, Kadosa, Ká-
in, Kamilla, Kán, Kandid, Kandida, 
Kolos, Kolozs, Melissza, Melitta, Nasz-
tázia, Neste, Nyeste, Priszcilla, Teofil, 
Valér, Valérián névnapja van.

Március 11-én Szilárd névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint 
Aladár, Bendegúz, Borbolya, Boros-
tyán, Bors, Borsa, Borsika, Kadicsa, 
Kadocsa, Kadosa, Konstantin, Kons-
tantina, Riza, Szofron, Szofrónia, Tera, 

Digitalizálják 
a hadifoglyok adatbázisát

Hosszú ideje tartó, fáradságos munka gyümölcse kezd beérni, talán így 
foglalható össze a legjobban a szovjet hadifogságba került magyar katonák utá-
ni kutatás jelenlegi állása. Egy tegnapi bejelentés szerint eddig csaknem négy-
százhúszezer honfitársunk adata került elô Oroszországban.

Mintegy négyszázhúszezer, a második világháború alatt szovjet hadifogságba 
került magyar katona adatait találták meg magyar kutatók Oroszországban -– 
jelentette be tegnap Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere Buda-
pesten. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlé-
kévének szervezésével, lebonyolításával foglalkozó Gulág Emlékbizottság 
ülése után azt mondta, a dokumentumok digitalizálását a szervezet költségve-
tésébôl finanszírozzák majd. A fô cél, hogy az adatok könnyedén elérhetôek 
legyenek –-- fogalmazott az MTI beszámolója szerint. Hozzátette, a testület 
tavaly decemberben meghirdetett négy pályázatára 232 pályamû érkezett, 
ezekbôl százhuszonötöt támogat a bizottság, száztizenhatmillió forint értékben. 
A forrásból kutatásokat és az eredményeik megismertetését finanszírozzák.

A bizottság ülésén jelen volt Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára is, aki arról beszélt, hogy a második világháború évei-
ben nagyjából félmillió magyar katona került hadifogságba. Közülük negyven-
nyolcezren hunytak el, az ô adataik megtalálhatók a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum levéltárában, a hazatérteké viszont eddig hiányosak voltak.A Hon-
védelmi Minisztérium hadisírgondozó osztálya jelentôs munkát fejtett és fejt ki 
azért, hogy az áldozatok megismerhetôk legyenek. Már évek óta elérhetô a 
Hadisir.hu oldal, továbbá maga a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is szívesen 
segít a hozzá fordulóknak.

Szijjártó Péter: Bécs 
sértegeti Magyarországot

Szijjártó Péter közleményében arra reagált, hogy az osztrák kancellár a 
Kurier címû osztrák lap szerdai számában megjelent interjújában kijelentette: 
a menekültek elosztásában a németországi és a svédországi álláspont mellett áll 
ki, a határ biztosításának kérdésében pedig támogatja a visegrádi országok 
által is képviselt álláspontot. Azt azonban elutasította, hogy tagja lenne az 
„Orbán-koalíciónak”. Elmondása szerint nem hagyja, hogy a mostani lépések 
kapcsán „összehasonlítsák olyasvalakivel, aki nem fogad be menekülteket, nem 
látja el ôket rendesen, és nem folytat le velük szemben méltányos eljárást”. 

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au



miniszterelnök.
A migráció kérdésérôl a magyar álláspont mindvégig világos volt: ellenôrzés,

azonosítás, megállítás és visszafordítás. Pontosan úgy, ahogy az a schengeni 
egyezmény rögzíti. Ez nehéz és költséges feladat, de Magyarország megvédése 
szempontjából sikeres politika volt --- fogalmazott Orbán Viktor.

Már lehet pályázni a Kôrösi 
Csoma -- és a Petôfi-programra
Megjelentek a diaszpóra magyarságát segítô Kôrösi Csoma Sándor-program 

és a Kárpát-medencei szórványmagyarságot felkaroló Petôfi Sándor-program 
idei pályázati felhívásai --- mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 
államtitkár hétfôn budapesti sajtótájékoztatón. A két programra csaknem más-
fél milliárd forint áll rendelkezésre.

A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a Kôrösi Csoma Sándor-programot 
már negyedik alkalommal hirdetik meg. 2013-ban 47, 2014-ben száz fiatal láto-
gatott a diaszpóra magyarságához. A 2015-ben 667 millió forintos keretbôl meg-
valósuló programban szintén száz ösztöndíjas járult hozzá a magyar identitás 
erôsítéséhez világszerte. 2016-ban szintén száz ösztöndíjas utazhat a diaszpóra 
magyarságához.

A Kôrösi Csoma Sándor-program célja, hogy fejlesszék a diaszpóra magyar-
ságának magyar nyelvtudását, ösztönözzék a magyar közösségekben kifejtett 
tevékenységet és a kapcsolattartást Magyarországgal, azaz a magyar identitást 
megerôsítsék. Olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervezô tevékenysé-
gekben jártas fiatalok pályázatait várták, akik segítenek e cél elérésében. A 
program keretében azt szeretnék elérni, hogy magyarországi fiatalok látogas-
sanak el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékôrzô munkájukat, és tájékoz-
tatási, közösségépítô tevékenységükkel erôsítsék a Magyarországhoz kötôdé-
süket --- közölte az államtitkár.

A külhoni szervezetek kérésének eleget téve 2015-ben a pályázat idôtartama 
megváltozott: a déli félteke országaiban hat hónapig, az északi félteke országai-
ban kilenc hónapig maradtak a nyertes pályázók.

Tavaly március 15-én a Kôrösi Csoma Sándor-programmal párhuzamosan a 
Kárpát-medence szórványmagyarságát segítô programot is elindított a nemzet-
politikai államtitkárság --- jelezte Potápi Árpád János.

A program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, 
Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, Csehor-
szágot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot --- közölte az 
államtitkár.

A Petôfi Sándor-program során ötven magyar fiatalt küldtek ki ezen orszá-
gokba, ahol felvették a kapcsolatot a magyar szervezetekkel, egyházakkal, 
oktatási intézményekkel, hogy jelöljék meg azokat a területeket, ahol a legna-
gyobb hasznukra lehetnek ösztöndíjasaink.

A program alapvetô célja, hogy a szórványterületeken fogyásban lévô 
magyarság identitását megerôsítsék, segítsék a már meglévô kinti 
közösségeket. Cél, hogy ezáltal elkezdôdjön a közösségi hálózatok kiépítése, és 
elsô körben lassítsa, hosszú távon megállítsa és visszafordítsa a magyarság 
számarányának csökkenését.

A program lebonyolítására 2015-ben háromszázötvenmillió forint állt rendel-
kezésre, a fogadó szervezetekre anyagi teher nem hárult.

Az elôzô évhez hasonlóan ötven pályázót választanak és küldenek ki idén is a 
Kárpát-medencébe kilenc hónapra.

Mindkét programnál húsz év az alsó korhatár, jelentkezési feltétel még a 
közép- vagy felsôfokú végzettség, és a szakmai felkészültség. Az eltelt hónapok 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a Kôrösi-programhoz hasonlóan a Kárpát-
medencei szórványközösségekben is nagy sikere van a kezdeményezésnek. Az 
ösztöndíjasok segítségével a többi között folklórfesztiválok, nyelvtanfolyamok 
és különbözô népmûvészeti táborok valósultak meg. Több régióban indult be 
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újra, illetve szervezôdött most meg a magyaroktatás, például Macedóniában 
vagy a szlovákiai Léván.

A százötven fiatal óriási munkát vállalt és teljesített, és olyan embereket 
nyertek meg a nemzetpolitikának, akikre késôbb is számítanak, akik sokat ad-
tak az ottani magyar közösségeknek és akik sokat kaptak tôlük --- összegzett 
Potápi Árpád János.

Grezsa István kormánybiztos úgy fogalmazott: ami összetartozik, az össze-
nô, a két program pályázati felhívásai egy idôben jelennek meg. Igyekeznek 
minél több helyen, nagyobb egyetemeken, néptánccsoportoknál is meghirdetni 
a pályázatokat.

Újabb aggályok 
a vörösiszap-ítélet kapcsán 

A joggal való visszaélésnek nevezte Völgyesi Miklós büntetôbíró a törvé-
nyes vádat alátámasztó szakvélemények kirekesztését a vörösiszapperben. A 
Legfelsôbb Bíróság nyugalmazott tanácselnök bírája errôl az Echo Televízió 
Mélymagyar címû mûsorában beszélt. 

A Mûegyetem világhírû professzorának kizárása teljesen indokolatlan volt, 
az erre nem szolgáltathatott alapot, hogy a katasztrófa kitörésekor a rendôrség 
a professzor segítségét kérte –-- fejtette ki a mûsorban Völgyesi Miklós. A 
mûsorvezetô kérdésére válaszolva a büntetôbíró azt mondta, lát esélyt arra, 
hogy a másodfokú eljárásban a bíróság a tényállást kiegészítse, akár egy a 
Magyar Tudományos Akadémiától kért szakvélemény alapján, s nem hatályon 
kívül helyezésre kerül sor, mint az utóbbi idôben több nagy horderejû bünte-
tôügyben s történt.

Völgyesi Miklós a Mélymagyarban az egykori kommunista belügyminiszter 
ügyében született ítélet kapcsán is kifejtette véleményét.

Visszatért a Budapest környéki 
erdôkbe az aranysakál

A Buda környéki erdôkben pár évvel ezelôtt találkoztak elôször magányos 
aranysakálokkal a természetvédôk, mára azonban bizonyossá vált, hogy az 
ôshonos állatfaj ismét stabilan jelen van a fôváros környéki erdôkben is.

Az emberre veszélyt nem jelentô, közepes testû ragadozó nem betelepítéssel, 
hanem természetes módon bukkant fel a Pilisi Parkerdô Zrt. által kezelt terü-
leteken –-- közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

Az aranysakál az 1800-as évek végén szorult ki Magyarországról, az ezt 
követô idôkben mindössze két észlelést dokumentáltak: egyet 1937-ben, a mási-
kat pedig 1942-ben. Emiatt a rókával vagy a farkassal ellentétben a közvélemény 
is kevéssé ismeri a sokszor csupán nádi farkasként, toportyánként, vagy kisfar-
kasként emlegetett aranysakált. Eltûnése a vizes élôhelyek megfogyatkozásával 
és a 20. század második harmadáig uralkodó, a ragadozó fajok irtására való 
törekvéssel magyarázható.

Életképes állományai akkor csak a Balkánon, fôképp Görögországban és 
Bulgáriában maradtak fenn. Onnan déli irányból, a volt jugoszláv államokon 
keresztül érte el hosszú évek alatt újra Magyarországot, majd az 1990-es évek-
tôl fogva Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyébôl terjedt tovább. A faj idén 
már százas nagyságrendû állománnyal van jelen a fôváros környéki erdôkben.

Az aranysakál jól mûködô közösségben él, kölykeit például a rókánál sokkal 
hosszabb ideig, jól szervezetten védi. Megjelenésében leginkább a rókára 
hasonlít, csupán színben és méretben adódhatnak különbségek. Elnyújtott üvöl-
téssel, vagy rövid, jellegzetes vonyító és üvöltô hangokkal kommunikál, ame-
lyet általában napnyugta után egy órával hallat.

Magyarországon elsôsorban kisemlôsöket, mezei egereket vagy pockokat 
fogyaszt, de olykor a csülkös állományra, ôzre, dámszarvasra, vaddisznóra is 
vadászik –-- idézi Heltai Miklós vadbiológust a közlemény.

A Pilisi Parkerdô Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a faj 
visszatérését és viselkedését, továbbá adatokat szolgáltatnak a vadbiológiai 
kutatással foglalkozó intézményeknek.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Kalmárvér
Továbbra sem tudja levetkôzni vad-

kapitalista szenvedélyét a Tesco áru-
házlánc hazai vezérkara. Miközben a 
tavaly rekorderedményeket elért cég 
londoni központja nemrégiben az 
egész közép-európai régióban a bérek 
14 százalékos emelését írta elô az on-
line rendelések kiszállítását végzô 
gépkocsivezetôknek, a hálózat itthoni 
alvezérei „szelektív” végrehajtást ha-
tároztak el. Sajtóértesülések szerint 
csupán azokban az áruházakban (Bu-
dapesten és Gyôrben) tervezik növelni 
a fizetéseket, ahol a dolgozók elván-
dorlása már az online kiszállítás napi 
mûködését veszélyezteti. Szegeden 
azért nem emelnék a béreket, mert 
úgy ítélik meg, az ottani alkalmazottak-
nak úgysincs jobban fizetô munkalehe-
tôségük a környéken. A Tesco-vezérek 
szemében Szeged és vidéke afféle 
harmadik világ. Az ottaniak örüljenek, 
hogy egyáltalán odatelepedett annak 
idején a cég… Bravó! Ha ehhez azt is 
hozzávesszük, hogy a bruttó 160-180 
ezer forintot keresô fôvárosi gépko-
csivezetôkhöz képest Szegeden eleve 
10-12 százalékkal alacsonyabbak a 
bérek, csöppet sem túlzás a fösvény 
Tesco-vezéreket megbokrosodott 
munkaerôkalmároknak nevezni.

Mindenesetre most, hogy az ágazati 
szakszervezet bejelentette, márciusra 
nagyszabású sztrájkot szerveznek, ha 
az elvadult munkaadó nem kap a fe-
jéhez, Tescóék máris nyájas hangra 
váltottak. (Eddig csak a vásárlóval her-
cigeskedtek a bejárattól a kasszáig.) A 
Janus-arcú szatócscég közölte: ôk ter-
mészetesen, „mindent megtesznek, 
hogy valamennyi munkavállaló szá-
mára, így a Tesco online bevásárlás 
szolgáltatásban foglalkoztatottaknak 
is versenyképes bérezést tudjanak biz-
tosítani”. Legalábbis amíg elül a 
csatazaj…

Pilhál György
(Magyar Nemzet)



BEVÁNDORLÁSI KÁOSZ
 Belgium ideiglenesen visszaállítja az ellenôrzést a Franciaországgal közös határán 

annak érdekében, hogy megakadályozza az észak-franciaországi Calais-ban kialakult és 
jelenleg felszámolásra váró táborban tartózkodó migránsok esetleges beáramlását az 
országba – jelentette be a belga kormány.

Ugyanakkor továbbra is ijesztô állapotok uralkodnak a görög–macedón határon, Gö-
rögország megkezdte a migránsok visszaszállítását Athénba. A görög rendôrség fel-
számolt egy migránstábort, és annak mintegy kilencszáz lakóját buszokkal vitte vissza 
az ország belsejébe. A görög hatóságok szerint olyan emberekrôl van szó, akik nem 
Irakból és Szíriából származnak, így menekültként való besorolásuk nem automatikus, 
írja az MTI. A Reuters értesülései szerint az intézkedéssel párhuzamosan Athén azt 
kérte Macedóniától, hogy enyhítsen a belépési feltételeken a határon feltorlódott töme-
gek miatt. A szigorítás ellenére helyszíni tudósítások arról számoltak be, hogy az Irak-
ból és Szíriából érkezô menekültek ezrei is arra vártak, hogy újból útra kelhessenek. 

A nyugat-balkáni migrációs útvonalra nehezedô nyomás több országot is lépés-
kényszerbe hoz. Milo Djukanovic montenegrói kormányfô bejelentette, hogy ameny-
nyiben a környezô országok lezárják a határokat a Balkánon keresztül Nyugat-Euró-
pába áramló menedékkérôk elôtt, akkor Podgorica is ezt fogja tenni, a bosznia-herce-
govinai hatóságok pedig arra készülnek, hogy szükség esetén kétezer migránst szállá-
soljanak el. Szintén a nyugat-balkáni országok jelentôségét hangsúlyozta Bohuslav 
Sobotka cseh miniszterelnök Prágában. Ha nem áll meg az Európába irányuló beván-
dorlási hullám Görögországban, akkor azt a Nyugat-Balkánon kell megállítani – hangoz-
tatta a politikus. Görögország az elvárások ellenére nehezen birkózik meg a beözönlô 
tömegekkel. A napokban is újabb 1250 bevándorló érkezett Pireuszba a görög szigete-
ken át Törökországból. Athén válaszul azt kérte a NATO-tól, hogy küldjön egységeket 
az Égei-tenger térségébe, amelyek felszámolják az ott mûködô embercsempész-háló-
zatokat. A segélykérés mellett a Athén élesen bírálta Ausztriát, amiért Görögország 
meghívása nélkül hívott össze nyugat-balkáni migrációs konferenciát. Athén azzal is 
vádolja Ausztriát, hogy Macedónia Bécs „felbujtására” zárta le a Görögországgal közös 
határát az afgán migránsok elôtt.

Az Európai Bizottság ígéretet tett a görögöknek, hogy minden segítséget megad a 
humanitárius válság elkerülésére, azonban eddig nem sikerült felállítani a korábban 
megígért, ötvenezer migráns elhelyezésére alkalmas befogadóközpontot. Az ENSZ 
menekültügyi fôbiztosa, Filippo Grandi arra figyelmeztetett, hogy az egyre gyakoribb 
határlezárások „káoszhoz és zavarhoz vezethetnek”, és megnövekedhet miattuk a zöld-
határon keresztül érkezôk száma. Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöl-
tô Hollandia megbeszélést hívott össze a nyugat-balkáni helyzet miatt. Az EUObserver 
hírportál értesülései szerint a Brüsszel kezében lévô adatok arról tanúskodnak, hogy 
idén már több mint kilencvenezren érkeztek a görög szigeteken keresztül a schengeni 
térségbe. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) közzétett adatai alapján százezernél 
több menedékkérô érkezett az év eleje óta Európába. Az IOM úgy tudja: csak február-
ban 26 ezer ember lépte át a görög–macedón határt.



Reagan bevonulása
a vörös futószÔnyegen
1984
Huszonegy tisztelgô agyúlövés üdvö-

zölte Pekingben, Kommunista Kína 
fôvárosában az Egyesült Államok el-
nökét, Ronald Reagant és feleségét. 
A kínai látogatásra érkezett elnök sze-
mélyével kapcsolatban megjegyezte 
egyik napilapunk, hogy: „Annak ide-
jén, amikor a Carter-kormányzat hely-
reállította Kínával a teljes diplomáciai 
kapcsolatot, Mr. Ronald Reagan táv-
iratot küldött Taiwanba, amelyben 
mély részvétét fejezte ki”.  (Taiwan a 
Formoza-szigetre szorult Kínai Köztár-
saság, a kommunista-ellenes Nemzeti 
Kína.) Az idézett megjegyzés arra 
utal, hogy Mr. Reagan, aki még né-
hány évvel ezelôtt kommunista-ellenes 
volt, ma Vörös Kína szí--vesen látott 
vendége. Más szóval Mr. Reagan meg-
változtatta politikai világnézetét.

Ilyenféle rövid jellemzés lehet frap-
páns, de nem szabatos. Mert a látogató 
nem Ronald Reagan, az ellenzéki po-
litikus, hanem Ronald Reagan, az el-
nök. Az ellenzéki politikus és az elnök 
más és más szerepkönyvbôl nyilatko-
zik. Hogy Ronald Reagan az ember, 
mit gondol, azt nem tudjuk, de ugyan 
kit érdekel. Az, hogy a látogató sze-
mély szerint kicsoda, ez esetben nem 
érdekes. Ami érdekes, az hogy Kína 
szimbolikusan ezzel a látogatással nyi-
totta ki kapuit az Egyesült Államok 
elôtt. Szimbolikusan, mert nem 1984. 
április 26-án nyíltak meg a képletes 
kapuk, de minden gyakorlati szem-
pontból alkalmas ez a látogatás dátu-
mot adni a történelmi fordulatnak.

Történelmi fordulatot említve, ezt az 
eseményt beállítjuk a kínai történeti 
háttérbe, mely nélkül jelentôsége nem 
domborodik ki. Egy közel kilencven 
éves folyamat záródott le az amerikai–
kínai viszonyban. Amikor 1898-ban az 
amerikaiak felszabadították a Fülöp 
szigeteket a spanyol uralom alól (és jó 
szokás szerint ott maradtak), Liang 
Csi-csao mandarin, a kínai ügyek ve-
zetôje az eseményrôl szóló emlék-
iratában a történteket így jellemezte: 
„A Fülöp-szigeteken végrehajtott ame-
rikai vállalkozás valójában az ameri-
kaiak ázsiai hódításának kezdete. 
Ágyunk lábánál mégegy tigris lesel-
kedik.”  

Abban az idôben valóban több raga-
dozó vájkált Kína eleven testében, 
mert e nagy és népes birodalom nem 
volt elég egységes a védekezésre. A 
mai Kína egységes, legalább is köz-
igazgatásilag és gazdaságilag, és hatá-
rait bizonyára eredményesen meg is 
tudná védeni. Határain belül nincse-
nek idegenek – és mégis most kinyíl-
tak a kapuk a legerôsebb tigrisnek, 
mosolyogva, hajlongva, 21 díszlövés-
sel. Így hát a változást  nemcsak az 
amerikai látógatóknál kell kivallatni, 
hanem sokkal inkább a kínaiaknál.

De lássuk elôbb a többi tigrist, kik 
voltak, hová lettek? Míg Európa, nyug-
talan lázban, az alkalmazott tudomá-
nyok segítségével diadalmas civilizá-
ciót alkotott az utóbbi öt évszázadban, 
Kína külön világként bámulta három-
ezer éves kultúrájának fonnyadó virá-
gait, önmagát tekintve a világ központ-
jának (Csungkuo), melyet mint (Kö-
zépsô Királyságot) vazallus államok 
vesznek körül, és aki belép e szent 
helyre, háromszor letérdel, háromszor 
arcra borul. ... 

[Most nem követjük Kína történetét, 
célunk a jelenkeri változás követése.] 

(Magyar Élet, 1984. május 10.)

A két tigris esete
1984
A két tigris esetének elmondását 

múlt heti politikai beszámolónk végén 
ígértük, hogy elérkezzünk Kína újabb-
kori történelmének elôadásában addig 
a jelentôs eseményig, amikor az ame-
rikaiak félévszázados Open Door poli-
tikája eredményeként Reagan elnök 
bevonult az eléje gördített vörös szô-
nyegen Vörös Kinába.

A második világháború végén, mint 
említettük, két hatalom maradt a távol-
keleti porondon, azután, hogy a japán 
háborús gépezet összeomlott: az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió. Még 
ma is egyik legnagyobb rejtélye a 
második világháborúnak, közelebbrôl 
az amerikai politikának, miként jutott 
a moszkvai bolsevizmus a háború 
végén a nyugati frontján is, a keleti 
frontján is minden épeszû háborús 
célt meghaladó méretû zsákmányhoz? 
Még csak azt sem lehet mondani, hogy 
háborús erôfeszítéseik hozták ôket az 
elfoglalt területek birtokába, hiszen 
amikor Jaltában megállapították a 
szovjet katonai megszállás demarká-
ciós vonalait mindkét fronton, akkor 
nyugaton még nem lehetett tudni, 
hogy hol lesz a közép-európai arcvonal 
a védelem összeomlásakor, Távol-
Keleten pedig a Szovjetunió még csak 
nem is volt háborús viszonyban Japán-
nal. Hogy a fenti idézet szavaival 
éljünk, a háború sorsát eldöntô ame-
rikai erô olyan helyzetet teremtett a 
moszkvai bolsevisták részére, amivel 
elkerülhették rendszerük megingását 
(azután, hogy Sztalin megmutatta ka-
tonáinak Európát), és iparfejlesztésük 
érdekében megkapták Közép-Európát 
és kifoszthatták Kína leggazdagabb 
tartományát, Mandzsúriát.

Ha a háború célja az volt, hogy ártal-
matlanná tegye az Egyesült Államok a 
japán militarizmust, amely elfoglalta 
szövetségeseinek gyarmatait, akkor az 
amerikaiak két dolgot feleslegesen 
cselekedtek. Az egyik a Japánra ledo-
bott atombombák, a másik a szovjet-
orosz hadüzenet. Ez utóbbiban a szö-
vetségesek még Jaltában megegyez-
tek. Noha a távol-keleti szövetséges 
partner, a japán támadások áldozata, 
Kína volt, a kínai kormányfôt, Csang 
Kaj-seket meg sem hívták a jaltai kon-
ferenciára, és annak távol-keleti hatá-
rozatait is titokban tartották, a kínai 
kormányt az ôket éríntô határozatok-
ról nem tájékoztatták. Jaltában az 
amerikaiak szorgalmazták az oroszok 
Japán-ellenes hadüzenetét, amire Szta-
lin kijelentette, hogy az európai gyô-

zelem után szó lehet róla, ha megkap-
ják Mandzsúriát és Észak-Koreát, né-
hány japán szigetet, feltéve, ha az 
amerikaiak további 60 hadosztály ré-
szére hadianyagot szállítanak. Szinte 
megáll az ész, hogy a mesebeli három 
kívánságra és az ígéretre tizenegy 
perc elég volt a jaltai vodkagôzös tere-
ferén: Mandzsúria és Észak-Korea, 
azután hogy a japán megszállók kita-
karodnak, szovjet-orosz megszállás alá 
kerül. Sztalin bizonyára el is felejtette 
már, és csak a hirosimai atomrobba-
nás jutatta eszébe, mert rá két napra a 
Szovjetunió hadat üzent Japánnak.

A bolsevisták, annak ellenére, hogy 
már nem volt szükség rájuk, szívesen 
látott partnerek voltak a távol-keleti 
elég zavaros hadszíntéren. A zavaros 
helyzet nem a japánokra vonatkozik, 
hiszen amilyen gyorsan csak lehetett, 
letették a fegyvert és föltétel nélkül 
elfogadtak minden büntetést. A vörös 
hadsereg sietve bevonult Mandzsúri-
ába, még egy kicsit odébb is. Ellenál-
lásra nem találtak, de ôk sem tudtak 
ellentállni a csábításnak, hogy Kína e 
leggazdagabb tartományát csontig ki 
ne fosszák. Leszereltek minden gyá-
rat, mindent vittek, ami mozdítható 
volt. Bevonultak Koreába is, ahol a 
Jaltában megállapodott helyen, a 38. 
szélességi vonalon találkoztak az ame-
rikaiakkal. (Ez ma is országhatár, 
miként a Németországot kettészelô 
demarkációs vonal is az.) Ez az eset is 
azonosítja a bolsevistákat a mániáku-
san hódító cári udvarral: 1904-ben az 
orosz cár és a japán császár ezen a 
vonalon felezte el Koreát, a cári örök-
ségbôl a vörösök nem mindent tagad-
nak meg.

Talán csak közbevetve jegyezzük 
meg, hogy az európai nagyhatalmak 
távol-keleti gyarmatain a század eleje 
óta növekvô gyarmatellenes mozgal-
mak keletkeztek, ezeknek az Egyesült 
Államok politikusainak megnyilatkozá-
sai, demokráciát hirdetô elvei nagy 
erkölcsi biztatást adtak, és – különösen 
a 30-as évektôl a Szovjetunióból támo-
gatott – kommunista irányítású önálló-
sítási mozgalmak nyugtalanították a 
gyarmati igazgatást. A gyarmatok né-
pe részére a japán megszállás átmene-
ti idôszaka az európai gyarmatosítók 
elûzésének pozitív eredményét hozta. 
A japán megszállók elleni fegyverfo-
gás a szövetségesek oldalán nekik a 
jövô lehetôségeit nyitotta meg. A kom-
munisták mindenütt amerikai felsze-
reléssel harcoltak, ami a szovjet–
amerikai fegyverszövetség hangulatá-
ban természetes volt. A japán kurzus 
elmúltával az európai gyarmatosítók 
már nem csak vádló tekintetekkel, de 

élesre töltött fegyverekkel is szembe-
kerültek, korszerûtlen követeléseik 
bûntudatával terhelten is. Forrongó 
évek következtek ezekre az országok-
ra, egyes helyeken a mai napig tartó 
tömeggyilkos háborúkkal. A kommu-
nizmus, mint szellemi ópium, most 
már lelküket is lerombolja.

Visszatérve Kínára, mint láttuk, 1945 
ôszére a porondon már csak a három 
háborús szövetséges maradt: az Egye-
sült Államok, a Szovjetunió és Nem-
zeti Kína. A dolgok ilyen állása mellett 
a béke állapota kellett volna hogy be-
álljon, a szövetséges fegyveres erôk, 
esetünkben az amerikaiak hazautaz-
hatnak. Az amerikai kormánynak és 
hadvezetôségnek azonban nyilvánva-
lóan még további céljai is voltak Kína 
belsô helyzetével kapcsolatban. Az 
elkövetkezô években lefolyt esemé-
nyeket a történetírás polgárháború 
néven foglalja egybe, mely idôszak 
végén, 1949-ben a kommunizmus gyôz 
és tartósan berendezkedik. A kor 
újságolvasója a zûrzavaros kínai hely-
zet napi híreibôl valami olyasmit há-
moz ki, hogy a célját elért háború után 
az a furcsa fegyverszövetség az ame-
rikai demokrácia és a szovjet-bolse-
vista diktatúra között, amit csak a kö-
zös ellenség állított egymás mellé egy 
rövid történelmi kuriozitásra, véget-
ért, és az amerikai csapatok azért nem 
térhetnek még haza, mert nem hagy-
hatják cserben háborús szövetségesü-
ket, Kína nemzeti kormányát, melynek 
alakulatait a Szovjetunió által támo-
gatott kínai kommunista gerilla alaku-
latok támadják.

A békeszeretô és ôszintén demokrata 
amerikai nép érzéseit nagy mértékben 
szem elôtt tartó sajtó dicséretreméltó 
összehangoltsággal fedte el az akkori 
State Department kínai politikájának 
még ma is bizarrnak tûnô részleteit. 
Az egyik ilyen intézkedés volt a már 
említett mandzsúriai és észak-korai 
szovjet bevonulás, amire a japánok 
gyors elvonulása folytán már semmi 
szükség nem volt. A szövetségesek 
közti megállapodás szerint a szovjet 
csapatok csak 3 hónapig maradnak 
Mandzsúriában, míg a nemzeti kínai 
csapatok meg nem érkeznek. Utóbbiak 
szállításáról és felszerelésérôl az ame-
rikaiak gondoskodnak. Óh, milyen 
irigylésreméltó ilyen jóságosan gon-
doskodó szövetségesekkel háborút 
nyerni! Még arról is olvashatott a 
korabeli amerikai polgár, hogy eme 
gondoskodás célja a Csang Kaj-sek 
kormány megvédése Mao Ce-tung 
kommunista gerilla csapatainak zava-
ró támadásaitól. Már csak azért is 

szép ez a nagy gondoskodás, mert a 
kommunisták katonai ereje a negyedét 
sem teszi ki a nemzetiek erejének.

A nemzetiek bevonulását Mandzsú-
riába sok körülmény késleltette, így 
az orosz megszállók jóval több idôt 
kaptak a mozgathatók elmozdítására, 
de arra is, hogy a kínai vörösöket fel-
szereljék, népes körzetekben hatalom-
ba helyezzék. Így szereltek fel ré-
szére egy 230 000 fôs hadsereget. Az 
erôviszonyokat ez akkor még nem za-
varta túlságosan, de elég volt ahhoz, 
hogy az amerikaiak érvényesítsék egy 
régen dédelgetett elméletüket: a fel-
szabadult Kína „rendjének és egységé-
nek” megóvása érdekében a kom-
munistákat be kell fogadni a politikai 
arénába, a parlamentbe, és velük koa-
liciós kormányt kell létesíteni. Csang 
Kaj-seket mélységesen felháborította 
az amerikai Marshall tábornok határo-
zott követelése, és igyekezett meg-
gyôzni ôt, hogy erre semmi szükség 
nincs, a kommunistákat le tudja gyôz-
ni. El is indította gyôzelmes hadjáratát 
Mandzsúria teljes kézbevételére, an-
nak ellenére, hogy Marshall igyekezett 
az offenzívát leállítani. Természetesen 
a vörösök támadtak, ahol csak tudtak, 
de ahol nagyobb erôvel álltak szem-
ben, ott elfogadták az amerikaiak által 
javasolt fegyvernyugvási közvetítést.

Ilyen huza-vona késleltette a nem-
zetiek gyôzelmét, és adott idôt a vörö-
söknek hadseregük fejlesztésére. Ge-
neral Marshall egy napon elvágta az 
amerikai segítséget véglegesen: „As 
Chief of Staff I armed 39 anti-com-
munist divisions, now with a stroke of 
the pen I disarm them”.  Amerika le-
fegyverezte a kommunisták ellensé-
gét. Eközben ömlött a fegyver és min-
den segítség a Szovjetunióból a vörö-
sök részére, akikrôl az volt a hivatalos 
vélemény, hogy agrarian-reformerek. 
A nemzetiek sikeres hadjárata ela-
kadt, a széthúzott front sok erôt le-
kötött, a kivérzett hátországnak nem 
volt ereje a három éve tartó polgárhá-
borúban a nemzetiek hathatós támoga-
tására. Végülis az amerikai lapok je-
lentették, hogy Csang Kaj-sek „korrupt 
rendszere” összeomlott, maradék csa-
pataival Tajvan szigetére húzódott 
vissza.

A Kínai Népköztársaság 1949. októ-
ber 1-jén jelentette be megalakulását, 
amit a Szovjetunió azonnal elismert és 
30 évre szóló barátsági, szövetségi és 
kölcsönös segítségnyújtási szerzôdésre 
lépett vele. Anglia sietve követte az 
oroszokat az elismerésben. Az Egye-
sült Államok kormánya részérôl az 
elismerés elmaradt. Ennek belpolitikai 
oka van:  az  amerikai  közvélemény  
és  a  nemzeti érzésû politikusok egy 
része rádöbbent arra, hogy a meghir-
detett háborús célok és a folyamatban 
lévô fejlemények között óriási kü-
lönbség van. Egy idézet is elég ennek 
jellemzésére: a keleti frontról visz-
szatért katona, a késôbbi elnök, John 
F. Kennedy már az év elején (1949. 
január 30.) egy beszédédében így 
szólt: „The failure of those in authority 
to implement existing United States 
policy brought about the downfall of 
an ally and jeopardized the very 
security of our nation. We have seen 
the growth of a Communist enemy 
where we once had a staunch ally.  
We have watched Communist impe-
rialism spread its influence throught 
the world. We have seen thousands of 
our young men vainly sacrifice their 
lives in blind pursuit of sterile policies 
of appeasement based on ignorance of 
history and of this enemy.” ...

(Magyar Élet, 1984. május 17.)

Ilyen a világ! (30) 
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 Kedves Olvasóim!  
Az amerikai politika kettôssége a diplo-

máciatörténet rejtélye. A nyilvánosság szá-
mára felmutatott mellett olyan úton jár, 
amit a normális közvélemény nem is tud el-
hinni. Azon az úton, amit XIX. századi 
rögeszmés társadalom-reformerek megfogal-
maztak, amit pénzhatalmi körök egyre si-
kerre segítenek, amihez ideológiaéhes töme-
geket tudnak megnyerni, és mint marxista 
társadalomelméletet mai napig is tudomá-
nyos szinten tudnak tartani. 

A kommunizmus nevet kapta az ideológia, 
ami új rend ígéretével  kollektív társadalom 
keretébe szervezi az egyént, központi hata-
lom alá kényszeríti az országokat.    

Oroszországban 1917, a kollektív állam 

megvalósítási éve. Két világháború kiiktatta 
Európát, mint akadályt, két nagyhatalom 
azonos törekvéssel szilárd alapja lehet a 
világállamnak. 

Az ún. harmadik világnak vezetô kommu-
nista nagyhatalma szerepét Kína kapta nagy-
számú népessége alapján. Vörös Kína álla-
mot az Egyesült államok politikája hozta 
létre 1947-ben, ami nagy politikai botrányt 
okozott Amerika akkor még tájékozott és 
érzô népében. John F. Kennedy általános 
felháborodásnak adott hangot. 

Kína 1980-ban a Világbank és a Nem-
zetközi Valutaalap tagja lett. Kissinger 
(könyve szerint) több mint ötven alka-
lommal járt Kínában.          Csapó Endre



A Kolozs megyei törvényszék napok-
ban kimondott alapfokú ítéletében 
elutasította a helyi Minority Rights 
egyesület, és több száz kolozsvári pol-
gár arra vonatkozó kérését, hogy ke-
rüljenek ki többnyelvû helységnév-
táblák Kolozsvár határába.

A romániai bíróságok portálján rövi-
den összefoglalt ítéletben a törvény-
szék elfogadta a Minority Rights 
egyesület és a hozzá csatlakozott ko-
lozsvári személyek jogosultságát a 
pereskedésre, de megalapozatlannak 
tartotta a többnyelvû feliratok kéré-
sét.

Korábban egy holland emberi jogi 
alapítvány azonos keresete alapján 
ugyanez a törvényszék a többnyelvû 
helységnévtáblák kihelyezésére köte-
lezte a kolozsvári polgármesteri hiva-

talt, a másodfokon eljáró táblabíróság 
azonban úgy vélte, a holland alapítvány 
nem jogosult arra, hogy a kolozsvári 
magyarok nevében pereskedjék. 
Ezért kezdôdött újra a per immár egy 
kolozsvári egyesület nevében, kolozs-
vári magyarok százainak a támogatá-
sával.
Szôcs Sándor ügyvéd, a Minority 

Rights egyesület elnöke csalódottsá-
gának adott hangot az ítélet miatt. 
„Igazságtalannak és törvénytelennek 
tartom az ítéletet. Mindenképpen 
fellebbezünk ellene” --- jelentette ki. 
Hozzátette, azért tartja törvénytelen-
nek, mert a közigazgatási törvény ki-
mondja, az 1992-es népszámlálás ada-
tai alapján kell megvizsgálni, hogy 
egy kisebbség helyi aránya meghalad-
ja-e az anyanyelvhasználatra feljogo-

sító fontos húszszázalékos küszöbér-
téket, ekkor pedig a magyarság 
kolozsvári aránya meghaladta a kü-
szöböt. Az egyesületi elnök szerint 
azonban a Románia által ratifikált 
nemzetközi egyezmények szerint ak-
kor is megilleti az anyanyelvhasználat 
joga a kolozsvári magyarságot, ha 
számaránya nem éri el a húsz száza-
lékot, mert jelentôs kisebbségnek szá-
mít a városban, és kéri az anya-
nyelvhasználat jogát.

A román közigazgatási törvény azo-
kon a településeken írja elô a két-
nyelvû feliratozást, ahol valamely ki-
sebbség teszi ki a lakosság legalább 
ötödét, de húszszázalékos kisebbséga-
rány alatt sem tiltja az anyanyelvû 
feliratozást. A Románia által ratifikált 
Kisebbségi Keretegyezményben rög-
zített elvek alapján ez a jog ott sem 
tagadható meg, ahol olyan jelentôs lé-
lekszámú ôshonos közösség kéri, 
amelynek kulturális értékei nyomot 
hagytak a település arculatán.

A legutóbbi népszámlálás szerint a 
kolozsvári a második legnagyobb ma-
gyar közösség Erdélyben a marosvá-
sárhelyi után. A csaknem ötvenezer 
kolozsvári magyar azonban a város 
háromszáztízezres összlakossághoz 
viszonyítva csak tizenhat százalékot 
tesz ki. A városháza több ízben azzal 
hárította el a kétnyelvû feliratozásra 
vonatkozó magyar kéréseket, hogy a 
törvény nem kötelezi erre. Emil Boc 
polgármester többször is kijelentette, 
hogy a városkapuk többnyelvû felira-
tozásával kívánja rendezni a magyar 
közösség többnyelvûségre vonatkozó 
igényét.
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Erdély megtámadása
(Második rész)

1916-ban a román hadsereg támadást 
intézett Magyarország erdélyi terüle-
tei ellen. A támadás megindítása ese-
tén az antant nagy területek átadását 
igérte meg a románoknak ha belépnek 
a központi hatalmak ellen vívott hábo-
rúba. A brit Christopher Thomson 
akit Bukarestbe küldtek hogy elôké-
szítse Románia belépését hamarosan 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
felkészületlen és gyengén felszerelt 
Oláhország a szövetségesek számára 
nem nyereség hanem teher. De Whi-
tehall ezt félresöpörte és a román 
csapatok támadása a Kárpátok minden 
szorosánál megkezdôdött. A kezdeti 
területi veszteségek után a német és 
osztrák-magyar csapatok ellentáma-

dásba mentek át, mire hadba lépett a 
románok ellen Bulgária és Törökor-
szág is. A központi hatalmak rövidesen 
kiverték az oláhokat Erdélybôl, majd 
december 6-án Bukarestet is elfoglal-
ták. A Románia északi részébe szorult 
románok még orosz támogatással tud-
ták tartani a frontot, de mikor Orosz-
ország kiugrott a háborúból a románok 
megszegve az antanttal kötött buka-
resti szerzôdést ami szerint Románia 
kötelezte magát, hogy nem lép ki a 
háborúból és nem köt különbékét a 
központi hatalmakkal 1918 május 7-én 
Bukarestben aláírták a különbékét. 
Volt szövetségesüket a forradalmakba 
merült Oroszországot hátba támadták, 
megszállták a területét képezô Bessza-
rábiát. Mindezek után --- a tisztességet 
nélkülözô külpolitikai lépések újabb 
példájaként --- a világháború befejezé-
se elôtt egy nappal 1918 november 10-
én Románia ismét hadat üzent Német-
országnak igy mégis a gyôztes oldalon 
fejezhette be a háborút.

Az 1916-os romániai hadjáratban ve-
zetô szerepet játszott Erich von Mac-
kensen tábornagy, aki a fegyverszünet 
után a megszállt Románia katonai 
kormányzója volt. Amikor az elsô 
világháború véget ért a Mackensen 
vezette Dunai Hadsereg német és 
osztrák egységei október és november 
folyamán Romániából Magyarorszá-
gon keresztül vonultak hazafelé. Mac-
kenson felajánlotta, hogy intakt csapa-
taival megvédi Magyarországot a ro-
mán betöréstôl, de a fegyverszüneti 
egyezmény értelmében a Magyar 
Köztársaság kormányának le kellett 
ôket fegyvereznie. A túlbuzgó „hala-
dó”, „demokrata” Károlyi Mihály mi-
niszterelnök utasítására a magyar 

lakosság körében igen népszerû Mac-
kensen vezértábornagyot Budapesten 
letartóztatták és internálták. Az 
ugyancsak „haladó” és „demokrata” 
szoci és kommunista politikusok is 
nagy lelkesedéssel fogadták az intéz-
kedést. Amikor azonban a román csa-
patok az antant hallgatólagos jóváha-
gyásával mélyen benyomultak Ma-
gyarország területére a közhangulat 
Károlyi ellen fordult. Élesen bírálták 
amiért hálátlan módon ellenségként 
kezeli a gyûlölt Románia egykori le-
gyôzôjét.

Az 1916-os román agresszió Erdély-
ben Székelyföldet sújtotta leginkább. 
Csík és Háromszék megyéket és Bras-
sót rövid idôre megszállták az oláhok. 
Az elsô gondot a támadások hirére 
meginduló menekült áradat jelentette. 
A frontharcosokat követô román ka-
tonai és félkatonai egységek a háborús 
bûnök egész skáláját követték el. Fosz-
togatás, cél nélküli rombolás, kinzás és 
gyilkolás. Kisborosnyán megölték Réz 
Béláné helyi nagybirtokost, illetve az 
ôt segitô hat személyt, mivel azok meg 
akarták akadályozni a fosztogatást. A 
legtöbb esetben azokat kínozták ha-
lálra akiktól elrejtett javak átadását 
remélték. Zalánban azért lôttek agyon 
két fiatalt mert szabadságolt katonák 
voltak. Erôsd határában egy refor-
mátus lelkészt kínoztak középkori 
módszerekkel.

Mindezek kitörölhetetlen nyomot 
hagytak Erdély fôként Székelyföld 
történetében. Így az 1918 végén ismét 
Erdélyre törô román hadsereg egy 
súlyos sebeibôl még ki nem lábult te-
rületet talált írja Nagy Szabolcs tör-
ténész.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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* * *
A visegrádi országok a brit EU-

tagság és a migráció ügyében is 
elérték stratégiai céljukat az EU-csú-
cson –-- mondta Lánczi Tamás, a 
Századvég Alapítvány vezetô elemzôje 
az M1 aktuális csatornán.
Lánczi András megemlítette azt is, 

hogy a migrációs válságban az egyik 
legfontosabb feladat a török vezetés 
helyzetének stabilizálása, mert min-
denképpen el kell kerülni Törökország 
„összeomlását”. Kovács Zoltán kor-
mányszóvivô a nap folyamán az MTI-
nek azt mondta, hogy a mostani EU-
csúcson elôször sikerült elfogadtatni a 
tavaly szeptember óta képviselt ma-
gyar álláspontot, miszerint az elsô és 
legfontosabb feladat az európai hatá-
rok védelme, és illegálisan senki nem 
léphet be Európába, továbbá a schen-
geni szabályokat mindenkinek érvé-
nyesítenie kell.

Az EU-tagországok állam-, illetve 
kormányfôit tömörítô Európai Tanács 
csúcstalálkozójának zárónapján sike-
rült megállapodásra jutni Nagy-Bri-
tannia uniós reformköveteléseirôl. 
David Cameron brit kormányfô leg-
több vitát kiváltó követelését illetôen 
olyan megoldás született, amelynek 
értelmében Nagy-Britanniában alap-
vetôen négy, de szükség esetén akár 
hét éven át is korlátoznák az unióból 
újonnan érkezô külföldi munkaválla-
lóknak járó, foglalkoztatással össze-
függô juttatásokat. Az intézkedésnek 
nincs visszamenôleges hatálya, nem 
érintheti az országban régebben dol-
gozó vendégmunkásokat.

* * *
Az ügynökmúlttal gyanúsított Lech 

Walesa volt lengyel államfô legújabb 
nyilatkozatában megismételte, hogy 
nem mûködött együtt a kommunista 
állambiztonsággal, soha nem adott szó-
beli vagy írásbeli jelentéseket, és nem 
fogadott el pénzt ennek fejében, de 
elismerte, hogy „hibát követett el”.

A Nobel-békedíjas Walesáról, a Szoli-
daritás független szakszervezet alapí-
tójáról és elsô elnökérôl, késôbbi ál-
lamfôrôl azt tette közzé a nácizmus és 
kommunizmus bûntetteit kutató len-
gyel Nemzeti Emlékezet Intézete 
(IPN), hogy a néhai Czeslaw Kiszczak 
kommunista belügyminiszter özvegye 
által átadott dokumentumok között 
megtalálható egy Walesa által aláírt, 
„Bolek” titkosügynöki fedônéven foly-
tatandó együttmûködésrôl szóló nyi-
latkozat, egy terjedelmes beszervezési 
és munkadossziéval együtt. A jelenleg 
Venezuelában tartózkodó Walesa pén-
teki blogbejegyzésében tagadta ügy-
nökmúltját, de azt állította: „hibát 
követett el”, de „nem olyan jellegût”. A 
hiba mibenlétét nem árulta el, amit 
egy meg nem nevezett „tettesnek” 
adott ígérettel indokolt. „Még él a tet-
tes, akinek közzé kell tennie az igaz-
ságot, és számítok is erre” --- írta 
Walesa. A hajdani munkásvezér a nap 
folyamán újabb bejegyzést is közölt, 

melyben azt állítja: jelentésekként 
használhatták fel azokat a jegyzeteit, 
amelyeket a rendszerváltás elôtti szá-
mos házkutatás során foglaltak le tôle 
a hatóságok. „Az egyik házkutatáskor 
lefoglalták egy kézzel írott, 1970 de-
cemberében kelt személyes beszámo-
lómat, amely neveket és viselkedéseket 
is tartalmazott” --- írta Walesa.

Lengyelországban hatalmas vissz-
hangot keltett, hogy az IPN a  hatdo-
boznyi, feltehetôen kommunista ál-
lambiztonsági iratot vett át Czeslaw
Kiszczak néhai kommunista belügy-
miniszter házában, miután Czeslaw 
Kiszczak, az 1981-es hadiállapot beve-
zetése egyik fô felelôsének özvegye 
felajánlotta neki a férje által otthonuk-
ban tartott dokumentumok pénz fejé-
ben történô átadását. A Walesára vo-
natkozó dossziékat az IPN levéltárosai 
által megtekintett elsô dobozban talál-
ták, és elôzetesen hitelesnek minôsí-
tették, bár történészi elemzésnek még 
nem vetették alá.Walesát egyes len-
gyel történészek --- köztük egy 2008-
ban megjelent könyvben Piotr Gon-
tarczyk és Slawomir Cenckiewicz, a
központi katonai levéltár jelenlegi 
igazgatója ---- az utóbbi években több-
ször azzal vádolták, hogy Bolek fedô-
néven a kommunista állambiztonsági 
szervek titkos ügynöke volt. Walesa 
1992-ben egy, a PAP hírügynökségnek 
adott nyilatkozatban beismerte, azóta 
viszont mindig tagadta ezt. 2000-ben a 
lengyel átvilágítási bíróság bizonyíté-
kok hiányában úgy döntött, hogy Wa-
lesa nem volt ügynök.Andrzej Duda
lengyel elnök csütörtökön elmondta: 
mindenki, aki Cenckiewicz és Gontar-
czyk Walesáról szóló, „igen kemény 
bizonyítékokon alapuló” könyvét 
olvasta, világosan látta, mik a tények. 
„Jellemzô, hogy az 1989-es rendszer-
váltás után 27 évvel egy magánház 
szekrényében... titkos iratokra talál-
nak” --- jegyezte meg Duda, feltéve a 
kérdést: „hány ilyen ház van még Len-
gyelországban?” Az üggyel kapcso-
latban csütörtökön Donald Tusk, az 
Európai Tanács lengyel elnöke is állást 
foglalt. Szerinte az átadott iratok 
„megerôsítik azt, amirôl --- talán nem 
mindig ügyesen és meggyôzôen --- 
Walesa is beszélt”. Tusk úgy vélte: 
Walesa dossziéival úgy kellene bánni, 
hogy ez „ne sértse Lengyelország 
érdekeit”.Több lengyel kommentátor 
kiemelte, hogy az IPN által ismertetett 
dossziék az 1970-1976-os évekre, vagy-
is a Szolidaritás megalapítása elôtti 
idôszakra vonatkoznak, így a rendszer-
váltás jelképes alakjának nimbuszát 
nem rombolják le. Bronislaw Wildstein 
neves konzervatív publicista és író 
pénteken elmondta: nem biztos, hogy 
Walesát lejáratja a 70-es évek eleji, az 
1970-es tengermelléki munkásfelkelés 
véres leverését követô „összeroppa-
nás”, mert az ismert adatok szerint 
1976-ban kihátrált az együttmûködés-
bôl, „ami viszont bátor és határozott 
tett volt”. Walesa életrajzának jó olda-

lai is vannak, de „több kérdés megvá-
laszolása nélkül nehéz egyértelmû íté-
letet hozni” --- szögezte le Wildstein.

* * *
Az okosórák már népszerûbbek ha-

gyományos svájci társaiknál, és ez fô-
ként egyetlen cégnek köszönhetô.

Az okosórák eladási számai túlszár-
nyalták a svájci órákét 2015 utolsó ne-
gyedévében. A piac gyors fellendülése 
fôleg az Apple-nek köszönhetô, az 
Apple Watch kevesebb mint egy év 
alatt vált a legnépszerûbb okosórává.

Miközben az okosórák egyre népsze-
rûbbek, a svájciak iránt csökken az 
érdeklôdés, és több százalékot esett 
piaci részesedésük az elmúlt években. 
Az elemzôk szerint a két jelenség 
összefügg, és a svájci óragyártóknak 
korábban kellett volna reagálnia a 
feltörekv-ben lév- trendekre.

A Tag Heuer óragyártó ugyan próbál-
kozott, de sikertelenül: novemberben 
jelent meg els- Android Weart futta-
tó órájuk, ám csak a piac egy százalé-
kát sikerült maguknak kihasítaniuk, 
szemben az Apple 63 százalékával és a 
Samsung 16 százalékával. Többek sze-
rint azért népszerûtlen a svájci gyártó 
okosórája, mert olyan alapvet- funk-
ciók hiányoznak bel-le, mint a GPS, és 
a mozgáskövetés.

* * *
Kiemelten foglalkozik az egyik ko-

lozsvári román nyelvû portál a Mócok 
úti gyerekkórházban megalázott ma-
gyar lány ügyével. A kórházban azt 
történt, hogy egy ügyeletes orvos szá-
monkérte egy 17 éves lányon a hiányos 
román nyelvtudását, és azzal is fenye-
gette, hogy kirakja az intézménybôl.

A stiridecluj.ro „Egy kolozsvári orvos 
elutasította egy lány kezelését, mert 
csak magyarul beszélt” címmel ismer-
teti az olaszteleki Süketi Katikával 
történteket –-- olvasható a maszol.ro
portálon.
Ioan Dobrescu ügyeletes orvos szá-

monkérte a 17 éves olaszteleki lányon 
a hiányos román nyelvtudását, leke-
zelôen beszélt a hozzátartozóival, aki-
ket azzal is megfenyegetett, hogy 
kirakja ôket az intézménybôl.
kirakják ôket az intézménybôl.
A lányt ellátták ugyan, azonban hoz-

zátartozói a megalázó bánásmód miatt 
egy másik kórházba vitték további 
megfigyelésre. A hozzátartozók végül 
a Diszkriminációellenes Tanácsnál 
tettek panaszt.

A stiridecluj.ro emlékeztetet arra, 
hogy a szóban forgó orvost 2012-ben 
500 lejes hálapénz elfogadásán érték 
tetten az ügyészek. Ioan Dobrescut 
felmentette a kolozsvári bíróság, ám 
az ügyészek fellebbezése nyomán a 
táblabíróság 2014 decemberében visz-
szaküldte alapfokra újratárgyalásra 
az ügyet, megváltoztatva a vádak jogi 
besorolását csúszópénz elfogadására. 
Jogerôs ítélet még nem született.

A gazetadecluj.ro korábbi cikke sze-
rint a sebészt a gyerekkórházba utalt 
egyik kisfiú felháborodott nagymamá-

ja jelentette fel 2012-ben a rendôrsé-
gen. A nô szerint Dobrescu csak akkor 
volt hajlandó megmûteni az unokáját, 
amikor hozzátartozói jelezték, hogy 
ezt pénzben meghálálják.

A nagymama átadta a kért 500 lejt az 
orvosnak, és a megjelölt bankjegyeket 
a rendôrök egy házkutatás során meg 
is találták az irodájában. A házkuta-
táson további, valutát is tartalmazó 
pénzes borítékok is elôkerültek. Ioan 
Dobrescu azt állítja, nem akarta elfo-
gadni a nagymamától az összeget, a nô 
erôszakkal dugta a zsebébe. Az irodá-
jában talált többi pénzrôl azt mondta: 
borítékokban tartja a fizetését az iro-
dájában.

* * *
Egyre bôvülô lehetôségekkel várja a 

leendô hallgatókat a pozsonyi Szent 
Erzsébet Egészségügyi és Szociális 
Munkás Fôiskola –-- közölte lapunkkal 
Herdics György címzetes apát, a bôsi 
kihelyezett tagozat vezetôje. Felidézte, 
az intézmény még a 2000-es évek 
elején alakult nonprofit társaságként, 
azzal a céllal, hogy az oktatáson túl, a 
névadó védôszent példáját követve 
harmadik világbeli nehéz sorsúakat is 
támogasson. Több mint száz ilyen 
program fut már, kórházakat és isko-
lákat egyaránt segítenek, például Afri-
kában, évente nagyjából ötvenezer be-
teget látnak el, ezer körüli az elvégzett 
mûtétek száma. Ebben a munkában 
elsôsorban a tanárok és a vezetés által 
felkért szakemberek vesznek részt, de 
diákok is közremûködhetnek. Sôt, ne-
kik a tananyag elsajátítása mellett 
„kötelezôen” szociális munkát kell vé-
gezniük helyben, intézményi szinten. 
Többen késôbb ezen a területen he-
lyezkednek el.„A hitvallásunk tehát a 
segítô szeretet, amit nemcsak a világ 
távoli pontjain, de a környezetünkben, 
egészségügyi és szociális munkával is 
gyakorlunk. Talán ez az, ami megkü-
lönböztet minket a többi intézménytôl. 
Az biztos: ha valahol katasztrófa törté-
nik, a mieink ott vannak, segítenek” -– 
magyarázta. Az immár az egyetemi 
akkreditációt is elnyert fôiskolának 
tizenháromezer hallgatója van, a bôsi 
tagozatnál háromszázan tanulnak. Je-
lenleg a felvételi idôszaka zajlik a 
magyar és szlovák nyelvû képzést is 
biztosító, így egyedülálló intézménynél. 
„Próbálunk Magyarországról is hívni 
jelentkezôket, Gyôr környékérôl jár-
nak is már hozzánk. Vonzóvá tehet 
minket az is, hogy kisdoktori fokozatot 
is lehet szerezni Bôsön, és az azokra is 
vonatkozik, akik nem nálunk szereztek 
diplomát” –-- jegyezte meg.

* * *
A brit kormány bejelentette: megtilt-

ja a közpénzbôl gazdálkodó szerveze-
teknek, hogy bojkottálják a nem etikus 
vagy bármilyen más izraeli terméke-
ket.

A bojkott „megmérgezi és polarizálja 
a vitát, gyengíti az integrációt és táp-

lálja az antiszemitizmust” --- áll a brit 
kormány közleményében, amely sze-
rint a bojkott árthatna a brit exportnak 
és a nemzetközi kapcsolatoknak.

2014-ben a leicesteri tanács hirdetett 
bojkottot az izraeli telepeken készülô 
termékekkel szemben, a skót kormány 
pedig „erôteljesen ellenzi” az „illegális 
kolóniákról” származó termékek vá-
sárlását, bár a mostani tilalom a nagy-
fokú autonómiát élvezô skót kormány-
zatra nem vonatkozik.

Az izraeli külügyminisztérium szóvi-
vôje üdvözölte, hogy a brit kormány 
nem engedélyezi, hogy az önkormány-
zatok „Izrael-ellenes” intézkedéseket 
hozzanak. A brit Munkáspárt állás-
pontja szerint a kormány döntése a 
helyi demokrácia ellen intézett táma-
dással ér fel.

„Ez a kormányzati tiltás azt is mega-
kadályozta volna, hogy az önkormány-
zatok fellépjenek a dél-afrikai aparthe-
id ellen” --- bírálta a baloldali ellenzék a 
kormányzó konzervatívokat. A brit 
kormány ugyanakkor tudatta: a jövô-
ben is ragaszkodik az izraeli telepekrôl 
származó termékek pontos címkézésé-
hez, hogy a fogyasztók vásárláskor 
tájékozott döntést hozhassanak.

Az Európai Bizottság tavaly novem-
berben tett közzé iránymutatást arra 
vonatkozólag, hogy hogyan kell az egy-
séges piacon feltüntetni az izraeli tele-
pekrôl érkezô termékek származási 
helyét, arra hivatkozva, hogy az EU a 
megszállt területeket nem ismeri el a 
zsidó állam részeként,

így az onnan származó termékeket 
nem helyes izraeliként feltüntetni. A 
brüsszeli lépés ellen Izrael hevesen 
tiltakozott.

* * *
Balog Zoltán, az emberi erôforrások 

minisztere és Fazekas László, a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke a felvidéki Révkomáromban 
aláírta azt szerzôdést, amellyel a ma-
gyar kormány az egyház magyar gyü-
lekezeteinek egymilliárd forint támo-
gatást irányoz elô.

A támogatást, amelyet Balog Zoltán 
az összetartozás üzenetének, Fazekas 
László pedig történelmi jelentôségûnek 
nevezett, a felvidéki gyülekezetek 
megerôsítése mellett a lelkészi szol-
gálat megerôsítésére, az oktatásügy 
fejlesztésére és különbözô létesítmé-
nyek kialakítására szánják. 

Az egymilliárd forintos keretösszegû 
támogatást az egyház kérése alapján 
tavaly decemberben hagyta jóvá a 
magyar kormány, annak odaítélését 
Balog Zoltán jelentette be ugyancsak 
decemberben a felvidéki Somorján, 
amikor a Csallóköz legrégebbi egyházi 
épületének külsô felújítása alkalmából 
tartott hálaadó istentiszteleten vett 
részt.

Classic Funeral Service 
Melbourne

Hamvasztásos temetés $1550-tôl
Hagyományos temetés $1895-tôl

Telefon: (03) 9700-2154
(Minden nap 24 órás elérhetôség)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 



„S egyedül hallgatom tenger mormo-
lását,

Tenger habja felett futó szél zugását,
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Nagy Törökországban:
Körülöttem lebeg sírjában nyugvó
Rákoczi nagy lelke, az eget csapko-

dó
Tenger haragjában!”
Lévay József: MIKES
A Mikes Kelemen program kereté-

ben hazánkból két fiatalember lett ki-
küldve Ausztráliába, hogy magyar 
könyveket, régi írásokat, dokumentu-
mokat gyûjtsenek az itt élô magya-
roktól.
Rényi Mátyás, már tavaly is itt járt 

a KCSB keretében és Sydneyben na-
gyon megszerették, most ô az MK. 
program keretében jött vissza. Hoz-
zánk Melbournebe Maczelka Árpád, 
30 éves fiatalember került, akit ma-
gyar közösségünk nagyon megked-
velt, megszeretett egyenes jelleme, 
intelligens, mély tudása miatt, és nem 
utolsó sorban kifejtett tevékenysége 
és fáradhatatlan munkabírása miatt. 
Nos, Árpád az akivel elbeszélgetek:

Miért nevezték el Mikes Kelemen 
programnak a könyvek, iratok, más 
régiségek, papírmunkák begyûjtését?

Ô az elsô emigráns író, akit az emig-
ráns irodalom személyiségének lehet 
mondani. Azonban kevesen tudják, 
hogy több mint négy évtizedet töltött 
Rodostóban. Apródként került II. 
Rákóczy Ferenc udvarába és a sza-
badságharc bukása után követte ôt 
Rodostóba. A „Törökországi levelek”-
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Bagin Lívia:

Mikes Kelemen 
program

et 1717-1758. között írta egy „fiktív” 
személyhez, képzelt nagynénjéhez, s 
a mû nemcsak a bujdosók életének 
hû megörökítése, hanem magas szín-
vonalú rokokó széppróza is.

Hogyan lehetett erre a feladatra je-
lentkezni és hogyan történt a jelöltek 
kiválasztása? Végzettség, nyelvtudás 
stb., szempontok figyelembe vételé-
vel?

Több platformon hirdették. A ben-
nünket kiküldô Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárságnak a Hír oldalán többek 
között. Én magam egy könyvtári le-
velezô listán láttam a felhívást, lévén 
a szakmám könyvtáros. Mivel elsô-
sorban, könyvtárosi, levéltárosi, eset-
leg történészi végzettség volt köte-
lezô, azonkívül angol nyelvizsga. Volt 
már külföldi tapasztalatom, egy évet 
éltem és dolgoztam Angliában.

Legfontosabb feltétel az volt, hogy 
az ember tudja vállalni 5 hónapon ke-
resztül megszakítás nélkül a munkát. 
Valamint le kellett adni egy kutatási 
tervet arról, hogy milyen elképzelé-
seim vannak egy emigrációs anyag 
keresésben.

Egy komoly kör volt, amikor a talp-
raesettségünket vizsgálták, hogy 
megállunk-e a lábunkon idegen kör-
nyezetben.

Ahogy látom, ez nálad egyáltalán 
nem okozott problémát.

Mi a legmagasabb iskolai végzettsé-
ged? Családos vagy, egyedül élsz?

A Szegedi Egyetemen végeztem az 
Informatikus könyvtáros szakon. 
Most Budapesten dolgozom a Széché-
nyi Könyvtárban. Dunakalászin la-
kom, onnan ingázok be. Van egy 
aranyos kis Társam, aki vár reám.

Hogyan kaptad meg a Melbourne 
illetve, gondolom a Viktoria állam te-
rületét?

Az interjú során jött a kérdés, hogy 
hová menjek? Lehetett volna Ameri-
ka is. Nekem az alapötlet tetszett és 
azt mondtam bármelyiket vállalom. 
Így aztán Melbourne és környéke 

lett, aminek nagyon örülök.
Min keresztül lett a köztudatba 

betéve, hogy ti itt vagytok és várjátok  
feladatokat illetve a felajánlásokat, 
könyveket és egyéb területeket?

Azzal kezdtünk, hogy Kardos Béla 
betette a Magyar Életbe több héten 
keresztül. A Magyar Központ Híradó-
jában is benn volt. Rényi Mátyás 
kollégám a Sydney-i SBS Rádiónak 
nyilatkozott kettönkrôl. Amerre men-
tem ott mindig szórólapokat raktam 
szét. Sokat köszönhetek Misi atyá-
nak, valamint Dési Csaba Nagytisz-
teletesnek. Igyekeztem kölönbözô 
egyesületekhez elmenni. Érdekes ta-
pasztalatom, hogy a kisebb csoportok-
ból jönnek leginkább felajánlások.

Hogyan gyûjtöd be a dolgokat, ha 
autód nincs? Hogyan közelíted meg a 
célpontokat? Ki tudsz jönni az ösz-
szegbôl, amit fizetésként kapsz?

Az igazság az, hogy az emberek se-
gítenek. Megoldhatatlan akadályt 
nem gördített elém, hogy autóm 
nincs. Vállalkozói díjnak nevezik a fi-
zetésünket, amibôl a lakhatás, élel-
mezés és transzport kifizetôdik, de 
autóra költeni fölösleges.

Van, aki több helyre is elvisz, mint 
például Misi atya.

Hogyan történik a könyvek, íratok 
kategórizálása és milyen vonalon tör-
ténik a rendeltetési helyére való 
eljuttatás? Postai uton, vagy konténe-
rekben? Ki a további felelôs azok 
szortírozásában?

A munka metódra lényeges, hogy 
összegyûjtöm, amit az emberek fela-
jánlanak. Az én legfontosabb dolgom, 
hogy összerakjam a konténerre. Fel 
kell töntetni a darab számot, materiál 
és egyéb más anyagok számát. Iratok, 
jegyzôkönyvek külön vámolási téte-
lek ----, ezekrôl jegyzéket készítek.

Egy szállítócég fogja a konténert 
biztosítani. Sikeres vámolást követôen 
egy budapesti raktárba érnek az 
anyagok. Itt a két szakmai partner: 
Széchényi Könyvtár és a Magyar 

Nemzeti Levéltár szakemberei vizs-
gálják át a beérkezô anyagokat. Ami 
nincs a saját gyûjteményben, azt nyil-
ván beillesztik, amibôl viszont több 
példány van, azokat egy úgynevezett 
kiajánlási listára helyezik és a Kár-
pát-medencei iskolák könyvtárába 
kerül. Megfelelô elrendezés nagyon 
fontos kizárni minden serülési esélyt. 

Mi az még, ami a programon belül 
még érdekes feladat számodra és 
Mátyás részére?

A dokumentum gyûjtésén túl a prog-
ram célja az is, hogy képet kapjon a 
helyi közösség mindennapi életérôl. 
Pontosan ezért, a könyveken és folyó-
iratokon túl kifejezetten gyûjtjük a 
kölünbözô szórólapokat, plakátokat és 
egyéb kisnyomtatványokat, nemcsak 
magyarul, angolul is. Ugyanis sokan 
félre szokták érteni, az emigrációs 
kutatások számára ugyanolyan vagy 
még értékesebb az idegen nyelvû 
dokumentumok ---- amelyek a ma-
gyarhoz kapcsolódnak ---, mint a ma-
gyar nyelvûek.

Itt hová helyezed az irodalmi anya-
got és hol dolgozol vele?

A Magyar Központ Kártya szobájába 
és a Könyvtárba.

Mióta vagy itt és mikor jár le a 
mandátumod?

November 1-jén étkeztem és már-
cius 14-én indulok vissza. Az utolsó 
két hétben mindent lezárok, arra kell 
az idô.

Ki a fônököd az itt tartózkodásod 
alatt?

A KCSP programmal ellentétben itt 
nincsenek mentórok, ugyanakkor mi-
vel a Mikes Kelemen ügymenet 
életre hívója a Diaszpóra Tanács, 
ezért a Diaszpóra Tanács Elnöke, 
Fodor Sándor a hivatalos kapcso-
latom.

Mi az elérhetôséged, ha valaki még 
anyagot szeretne felajánlani?

Internet: 
mkp.melbourne@gmail.com és a 

telefonom: 0424 450-754 Még öröm-
mel várom a felajánlásokat.

Hogyan ítéled meg az eddigiek alap-
ján a befolyt adomány könyveket és 
egyéb írott dokumentumokat?

Egyértelmûen sikeresnek nevezhetô 
a gyûjtés. Eddig kb. 80 doboz ado-
mány gyûlt össze. De biztos, hogy 100 
doboz fôlé megy ez a szám. A kultú-
rát nem kilóra mérjük. Az eddigi fela-

jánlott anyagok között számos olyan 
dokumentum található, amely mosta-
náig hiányzott a szakmai partnerek 
gyûjteményeibôl.

Mi az észrevételed, meglátásod errôl 
a programról, küldetésed végefelé 
járva?

Nem titkolt célunk Mátyással, hogy 
kutatási eredményeink segítségével, 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi-
lyen fontos lenne, hogy a program 
tovább folytatólagos legyen.

Mi a véleményed a magyar közössé-
geinkrôl? Egyáltalán, hogy tetszik az 
itteni élet?

Nagyon kellemes csalódás volt, hogy 
milyen színes társadalmi életet élnek 
a hazánk fiai az Óhazától távol! A 
legtöbb esetben pusztán annyit mond-
va, hogy az ember Otthonról jött, 
olyan szívélyes és segítôkész fogad-
tatásban részesül, amely a reményei-
men túl nôtt.

Ezúton is köszönöm szépen min-
denkinek a szíves segítségét. Például 
említhetem, hogy annyi gulyáslevest 
ettem itt az elmúlt három hónapban, 
mint otthon egy évben sem!

Amennyiben van egy kis szabadidôd, 
akkor mivel töltöd szívesen?

Jó könyvtárosként olvasok. A focit 
szeretem, de itt még nem jött össze, 
hogy egy meccset lássak. Szívesen 
koncentrálok kirándulásokra és a ne-
vezetesebb helyeket sikerült megte-
kintenem. Meg akarom ismerni leg-
alább a környék szépségét.

Maczelka Árpád Rényi Mátyás

Üzenet Montevideóból
Jólesik beszélni a jóról: szombat este 

Uruguay legelegánsabb színházában, 
a montevideói Teatro Solisban az elô-
adás fináléjában egyszerre százhatvan 
csillogó szemû magyar ropta a nép-
táncot, a nagyszámú közönség pedig 
állva tapsolt. A XIII. Dél-amerikai 
Magyar Néptánctalálkozóról és a helyi 
magyar diaszpóráról majd a hét végi 
magazinban olvashatnak bôvebb ri-
portot, most inkább koncentráljunk a 
tanulságokra.

Az amerikai kontinensre disszidált 
magyarokról évtizedeken keresztül 
nem volt szabad beszélni, vagy ha 
igen, akkor csak negatív kontextusban. 
Az „amerikás magyar” szószerkezet 
ma is inkább pejoratív jelentésû --– 
hazalátogatáskor nagyzoló, a pénzt 
bôkezûen szóró, a nyelvünket immár 
akcentussal beszélô típust értünk 
rajta. Pedig nem csak az Egyesült Ál-
lamokban élnek magyarok, és nem 
mindenkinek sikertörténet a kivándor-
lás –-- gondoljunk csak az argentínai 
Chaco tartományban élô honfitár-
sainkra, akik tulajdonképpen átverés 
útján kerültek oda az elsô világháború 
után (földet ígértek a Buenos Airestôl 

ezerkétszáz kilométerre lévô 
pusztaságban, de nem mondták meg 
nekik, hogy ehhez dzsungelt kell 
irtaniuk), és ugyan tisztesen 
helytálltak a szinte reménytelen 
helyzetben, soha nem váltak 
jómódúakká.

A szocializmus idején gyanúsak 
voltak – az amerikai, kanadai 
magyarokat az ellenség és a 
kapitalizmus embereinek tartották, az 
Argentínában, Venezuelában vagy 
más dél-amerikai országban élôket 
pedig egyszerûen lefasisztázták. Pedig 
ôk görcsösen ragaszkodtak 
magyarságukhoz a spanyol vagy 
portugál tengerben: saját iskolákat, 
cserkészszervezeteket alapítottak, 
kiadókat, újságokat hoztak létre 
anyanyelvükön, közösségi házaikban 
színházak mûködtek, egyszóval pezsgô 
kulturális élet folyt. És dolgoztak az 
idegen hatalmak alatt nyögô, szétsza-
kított óhazáért –-- lehetôségeik szerint 
támogatták az otthon tiltott vagy csak 

éppen megtûrt mûvészeket és értelmi-
ségieket, gyûjtést szerveztek a Kár-
pát-medencei magyaroknak, vagy ép-
pen politikai akciókat indítottak, mikor 
mire volt szükség.

A rendszerváltás után sokat javult a 
helyzet, de közben a magyar közvé-
lemény egy picit befelé fordult: ami 
Budapesten és annak kétszáz kilomé-
teres körzetén kívül történik, az ritkán 
kerül be a hazai médiába. A latin-ame-
rikai magyarságról keveset beszélünk 
–-- álszerénység nélkül mondhatjuk, 
hogy az egyik üdítô kivétel éppen a 
Magyar Nemzet, mert kollégáimmal 
együtt évek óta gyakran foglalkozunk 
a diaszpóra életével. Az utóbbi tíz év-
ben magam is többször jártam a tér-
ség országaiban, és ezekbôl az utazá-
sokból riportok születtek –-- például a 
chacói magyarokról is lapunk írt elô-
ször.

Az is tény viszont, hogy ezek a közös-
ségek egyre inkább elöregednek, és 
számban is megcsappantak –-- nincs 

utánpótlás, a vegyes házasságokból 
született gyerekek már többnyire nem 
beszélnek magyarul. Érdekes –-- és 
fájdalmas –-- látvány, hogyan kopnak 
el az otthonról hozott értékek: elôször 
a nyelvet felejtik el, aztán már a hazai 
recepteket is felváltják a befogadó 
kultúra ételei, és végül marad a tánc. 
Hogy a gyerekek ne veszítsék el gyö-
kereiket, ahhoz, bebizonyosodott, a 
legjobb módszer a cserkészet: ott ma-
gyarul kell beszélniük, rengeteg nép-
dalt tanulhatnak meg, és mellesleg 
cserkészkednek is, annak minden örö-
mével és gyakorlatiasságával.

Azt sem kell elhallgatni, hogy a diasz-
póra évtizedes mellôzése után a mos-
tani kormány hatékony programot ho-
zott létre és mûködtet a távolba 
szakadtak magyarságának megôrzé-
sére. A Kôrösi Csoma Sándor-program 
ösztöndíjasai legkevesebb féléves idô-
tartamra kiutaznak az összes konti-
nensre, hogy a kinti közösségek szá-
mára tevékenységeket szervezzenek, 
tanítsák ôket magyar nyelvre és kul-
túrára. Latin-Amerikában tavaly ti-
zenegy ilyen ösztöndíjas dolgozott, és 

az eredményt szombaton a Teatro So-
lis színpadán is láthattuk. Túlzás nél-
kül elmondható, az ösztöndíjasok igen 
jól dolgoztak –-- mivel én a négy, 
illetve a hat évvel ezelôtt megszer-
vezett néptánctalálkozókon is részt 
vettem, most meglepett az a minôségi 
ugrás, amelyet a tánccsoportok pro-
dukciói tanúsítottak. Ahogy egy ma-
gyarországi szakember fogalmazott: 
azelôtt szerettek táncolni, most már 
tudnak is. Elképesztôen jó koreog-
ráfiák születtek, és a színpadon töltött 
percek szinte minden pillanatán érzô-
dött a munka –-- egy brazíliai magyar 
lány például tavaly kiutazott a Gyime-
sekbe, hogy megtanuljon egy csángó 
hangszeren, a gardonon játszani.

Álljunk meg egy szóra a dél-amerikai 
találkozók történeténél! 1986-ban az 
argentínai magyarok egyszeri alka-
lomban gondolkodtak, amikor meg-
hívták magukhoz a környezô országok 
magyar néptáncegyütteseit, de a talál-
kozó annyira jól sikerült, hogy már a 
helyszínen megbeszélték, ezentúl két-
évente szerveznek hasonló rendez-
vényt. Venezuela, Brazília, Uruguay 
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és az elsô találkozót szervezô Argen-
tína vállalkozott a rendezésre, így 
eleinte nyolcévenként került sor egy-
egy országra. Az utóbbi esztendôkben 
a közbiztonság és a gazdasági helyzet 
annyira megromlott Venezuelában, 
hogy a másik három országra maradt 
a rendezés terhe –-- a caracasi magyar 
együttesnek ebben az évben még re-
pülôjegyre sem futotta, így ôk nem 
küldtek együttest a harmincadik év-
fordulós találkozóra.

Aki eljöttek: Brazíliából a Pántlika, a 
Zrínyi és a Ropogós; Argentínából a 
buenosi Regôs, a Kolomp és az Olean-
der, valamint a chacói Liliom; Urug-
uayból a Tündérkert négy korosztálya 
(!) is. Elmondható, hogy háromtól 
hetvenhárom évesig táncoltak a szín-
padon –-- a mellettem ülô idôs nézô 
boldogan újságolta nekem egy jelenet-
nél, hogy egyszerre van színpadon a 
lánya és az unokája is. Volt vendég 
Magyarországról is: a sátoraljaújhelyi 
Zemplén együttes lépett fel a közel 
négyórás programban, a zenét pedig a 

Dûvô zenekar és Pál István 
Szalonna szolgáltatta.

A program alatt többször elsírta ma-
gát a közönség --– a dalok olyan em-
lékeket idéztek fel a távolba szakadt 
magyarokban, amelyeket nehéz volt 
érzelemkitörés nélkül elviselni. Má-
sod-, harmad- vagy már sokadik gene-
rációs magyarok is táncoltak vagy ül-
tek a nézôtéren: az esetek zömében ôk 
már nem beszélik ôseik nyelvét, de 
nem felejtették el a gyökereiket. Az 
ilyen élmény után mindig azon gondol-
kodom, hogyan és miért alakultak úgy 
otthon a dolgok, hogy a fiatalok zöme 
úgy vélekedik: valami kínos, avítt do-
log a néptánc, ezért butaság azzal fog-
lalkozni. Nem tudom, egy budapesti 
fiatal hány népdalt tudna felidézni ma-
gában –-- a húszmilliós Sao Paulóban 
élô brazil–magyar fiatal ismétlés nél-
kül is több órán keresztül énekelné 
ôket.

Miért van az, hogy ahol meg kell küz-
deni érte, ott a hatalmas ellenszél da-
cára is megmarad a magyar kultúra, 

míg otthon, ahol karnyújtásnyi távol-
ságban volna minden, alig érdekel 
valakit?

Sokat lehet tanulni egy ilyen úton. Az 
ember megtanul értékelni olyan dolgo-
kat is, amelyek otthon lényegtelennek 
tûnnek. Rájövünk, hogy mit is jelent 
magyarnak lenni --– és ennek az ér-
zésnek semmi köze a túlzott naciona-
lizmushoz. Brazil, argentin, uruguayi 
kisgyerekek mutatják meg nekünk, 
mennyire rosszul sáfárkodunk az érté-
keinkkel ott, ahol még bôven lenne 
belôlük –-- ôk olyan féltôn ápolják azt a 
keveset, amit magukkal tudtak hozni, 
és olyan tisztelettel viseltetnek iránta, 
hogy az anyaországból érkezett elszé-
gyelli magát.

Szombat este Montevideóban száz-
hatvan táncos közremûködésével 
megtörtént egy olyan közösségi csoda, 
amilyenben rég volt részem. Megérte 
utazni tizenkétezer kilométert.

Lukács Csaba
(Magyar Nemzet)

AUSZTRÁLIAI MAGYAR 
TALÁLKOZÓ
SYDNEYBEN

2017. január 4-9
A New South Wales-i Magyar Szövet-

ség Találkozó Szervezô Bizottsága 
összeállította a 2017 január 4-9 között 
megrendezésre kerülô XVI. Auszt-
ráliai Magyar Találkozó hat napos 
programját. Hivatalos megnyitó ter-
vünk szerint a NSW Parlamentben 
lesz megtartva. Fôvédnök Nick Grei-
ner, miniszterek, NSW-i képviselôk és 
természetesen a Magyar Nagykövet-
ség munkatársai részvételével. A Ta-
lálkozó legtöbb eseményét –-- mint a 
múltban is ---... a University of New 
South Wales területén tartjuk. 

A hat napos programban szerepel az 
egész nap látogatható Népmûvészeti 
és Képzômûvészeti Kiállítás, Tanárok 
Szimpóziuma, Egészségügyi Konfe-
rencia, Media és Szakemberek Kon-
ferenciája, Nyitó és Záró Gála Kon-
certek, Hajó kirándulás a gyönyörû 
Sydney öbölbe, Szinházi Est a Queens-
land-i Magyarok Kúlturális Szövetsége 
Szintársulata elôadásában, Irodalmi 
délután, Vitézi Rend/Szent László Lo-
vag Rend/MHBK/ Magyar Szabadság-
harcosok közös ebédje, Zenés, táncos 
Ismerkedési és Búcsu Est, Népi Tánc-
csoportjaink fellépése, Táncszeminá-
rium, Táncház, Ausztráliai Magyar 
Szövetség Tanácskozása, Védnöki Va-
csora.

A koncertekre az Ausztráliában élô 
mûvészek mellett terveink szerint Ma-
gyarországról is hozatunk ki neves 
mûvészeket. A gazdag választékból 
minden korosztály válogathat igényei 
szerint.
Mi a Védnökség? A Találkozó anya-

gi támogatása. Elsôsorban elôlegezi a 
Találkozó pénzügyi fedezetét, másod-
sorban biztosítja a védnökséget vál-
lalók legjobb helyét a Nyitó és Záró 
Gála koncerteken, Irodalmi Délutánon, 
Védnöki vacsorán, valamint a többi 
eseményre való jegyek engedményes 
áron való megvételére. 

A védnökség vállalással biztosítja a 
szinháztermek foglalását, hírdetése-
ket, a mûvészek Magyarországról való 
kihozatalát, s nem utolsó sorban saját 
magának a legjobb helyeket a különbö-
zô elôadásokon. 
E hónaptól kezdve már lehet 

befizetni a Találkozó bankszámlájá-
ra a Védnöki dijakat.

Védnöki díj egy személyre $200, 
Házaspárnak $400.

Hívunk és várunk mindenkit egy 
felejthetetlenûl szép és gazdag prog-
ramokban bôvelkedô hat napra Syd-
ney-ben.
Védnökség befizetése: 
Commonwealth Bank
HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT
Account Number: 1131 1917
BSB: 062 016
A Találkozó Facebookja: Australian 

Hungarian Cultural Festival --– ahol 
minden ide vonatkozó információ 
megtalálható.

Információk a Találkozó titkárságán: 
02 9645 3917, 02 9645 3917, mobil: 0404 

118 902, 0404 118 902
Kérjük a csekk hátulján feltüntetni, 

vagy levélben elküldeni nevet, címet, 
telefonszámot úgy az elismervény, 
mint késôbb a jegyek továbbítása cél-
jából.

Tisztelettel,
Rozgonyi Magdi 

Titkár

Köszönet, Viszneki Istvánnak, aki 
állandó anyagi segítôje a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak.

retnék fejleszteni képességeiket.
Saját hangszeren, széki 3 vagy 4 húrú 

brácsán, nagybôgôn, klarinét/tároga-
tón, hegedûn, tangóharmonikán, cim-
balmon és / vagy kecskedudán ter-
vezünk oktatást (széki, kalotaszegi, 
mezôségi vagy dunántúli tájegységek 
irányzataiból)

Érdeklôdés szerint segítünk hang-
szerhez és oktatóhoz jutni elérhetô 
áron.

Támogatásával Ön is hozzájárulhat 
törekvésünk sikeréhez ha családjában 
van népi hangszer amelyet már nem 
használnak és rendelkezésünkre bo-
csátja.

Ennek érdekében kérjük vegye fel a 
kapcsolatot személyesen Szabó End-
rével.

Használt népviseleti ruházatot is szí-
vesen fogadunk, mellyel segíthet meg-
ôríznünk nemzeti örökségünket és él-
tetni népi hagyományunkat.
Szabó Endre telefonszáma: 
0418 378-620

Új év új vezetôség 
 a NSW-i  Magyar 

Szövetség hírei
A NSW-i Magyar Szövetség 2016. 

február 15-én tartotta vezetôség vá-
lasztó évi közgyûlését. A szövetség 
tagjait alkotó szervezetek 2-2 képvi-
selôvel képviselték magukat a gyûlé-
sen. A megnyitó ima után felolvasásra 
kerültek a múlt évi gyûlés és a de-
cemberi gyûlés jelentései. Ezek elfo-
gadása után a régi vezetôség leköszönt 
és Kardos Béla tiszteletbeli elnök vet-
te át a gyûlés vezetését. A jelölôlapok 
átnézése után kihirdette az ered-
ményt:
Elnök –- Klebecskó Árpád
Alelnökök –-- Steli-Gajdos Éva és 

Ilosvay-Egyed Katalin
Fôtitkár: Rozgonyi Magdi
Jegyzôkönyv vezetô titkár: Né-

meth Katinka
Pénztáros: Czibere Kata
A Szövetség köztisztviselôje to-

vábbra is Brian Smith.
Klebecsk  Árpád elnök megköszönte a 

képviselôk bizalmát, majd köszönetet 
mondott v. Tassányi Józsefnek és 
Horváth Olgának hosszú évtizedekig 
tartó munkájukért a Szövetségben és a 
Magyar közösségben.  Mindketten to-
vábbra is aktiv tagjai a Magyar Ház 
Szövetkezet igazgatóságának.

Ezután a következô hónap eseménye-
inek megbeszélése következett és a 
közelgô KCSP programról hangzott el 
beszámoló. A Szövetség március 13-án 
vasárnap tartja az 1848-as forra-
dalomra való megemlékezést. Délelôtt 
11:30-kor ökumenikus istentisztelet, 
amelyen k rjük a szervezeteket, hogy 
zászlóikkal jelenjenek meg. Ezt ebéd 
követi a Magyar Házban. Ebéd után 
emlékmûsor, melyen megjelenik Dr.
Tóth Ferenc elsô helyettes a Magyar 
Nagykövetségrôl. A mûsor elôtt bemu-
tatkozik a szövetség új vezetôsége.

Az új vezetôség r vid tanácskozást 
tartott február 22-én, megbeszéltük a 
közeljövô eseményeit és tennivalóit. 

ILosvay-Egyed Katalin
Alelnök, KCSP koordinátor

Rákóczi Szövetség: 
pályázat

a Felvidékrôl kitelepített 
magyarok emléknapjára

A Rákóczi Szövetség pályázatot hir-
det Kárpát-medencei középiskolások 
és egyetemisták számára a Felvidékrôl 
kitelepített magyarok április 12-i em-
léknapja alkalmából.

A szervezet MTI-hez eljuttatott köz-
leménye szerint a pályázatot azzal a 
céllal hirdetik meg, hogy minél több 
fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolat-
ba --- önálló alkotó - vagy kutatómun-
kával --- a Benes-dekrétumok követ-
keztében a Csehszlovák Köztársaság-
ból kizárt, Magyarországra telepített 
több mint százezer magyar ember 
sorsával.

Pályázni március 20-ig, irodalmi mû-
vel --- vers vagy próza ----, történelmi 
esszével, tanulmánnyal, interjúval, rö-
vidfilmmel, illetve egyéb szabadon 
választott mûfajban elkészített pálya-
munkával lehet.

Az eredményhirdetést és díjátadást a 
Rákóczi Szövetség központi emlékün-
nepségén április 12-én, az Ország-
gyûlés felsôházi termében tartják.

A magyar Országgyûlés 2012. decem-
ber 4-én ellenszavazat nélkül fogadta 
el, hogy ezentúl április 12-e a Felvi-
dékrôl kitelepített magyarok emlék-
napja lesz.

A szövetség közleményében felidézi, 
hogy 1947. április 12-én indult az elsô 
transzport Magyarország felé. Az idei 
emléknapnak különös aktualitást ad, 
hogy 70 éve, 1946. február 27-én írták 
alá a diszkriminatív kisebbségpolitikai 
eszközökkel kikényszerített csehszlo-
vák-magyar lakosságcsere-egyez-
ményt.

Vajdaságiak
a néptáncantológián

A topolyai Cirkalom és az óbecsei 
Szelence táncegyüttes is meghívást 
kapott a budapesti Operettszínházban 
a hétvégén megtartott Néptánc-anto-
lógia 2015 elnevezésû rendezvényre.

A magyar fôváros kulturális életének 
rangos eseménye az évenként meg-
rendezésre kerülô néptáncgála, a 
mindössze egyetlen alkalommal lát-
ható, impozáns színházi bemutató, 
mely az elmúlt év legkiemelkedôbb 
produkcióit, legszínvonalasabb nem 
hivatásos elôadóit vonultatja fel.

A színpompás mûsorban mintegy 500 
néptáncos és népzenész lépett szín-
padra és elevenítette meg a Kárpát-
medence folklórját. A telt ház elôtt 
sorra kerülô reprezentatív gálamûsor-
ban a topolyaiak a Fundák Kristóf -– 
Fundák Kaszali Lili koreográfuspár 
Hajdúsági szélmalom címû, az óbe-
cseiek pedig Furik Rita és Rich-
tarcsik Mihály A kútnál címû kore-
ográfiáját adták elô. A 14 tánccsoport 
mellett a közönség vastapssal jutal-
mazta a Szászcsávási zenekart is, akik 
a szombat esti Néptáncosok bálján 
húzták a talpalávalót.

A Néptáncantológia mûsora kereté-
ben köszöntötték a 85 éves Novák
Ferenc neves koreográfust, és kiosz-
tották a rendezvény szervezôje, a 
Martin György Néptáncszövetség 
díját. A Martin-plakettet folyamatosan 
kimagasló munkájáért, az elért ered-
ményért ezúttal a Szelence tánce-
gyüttes mûvészeti vezetôi, Kisimre 
Árpád és Kisimre Szerda Anna 
vehették át Diószegi Lászlótól, a 
szövetség elnökétôl.

Martin-plakettben azok a néptánc-
csoportok részesülnek, amelyek az or-
szágos minôsítôversenyen három al-
kalommal kiérdemlik a kiválóan 
minôsült címet, az óbecsei táncosok 
másodszor részesültek e rangos elis-
merésben.

FELHÍVÁS
Keresünk 16 éves kor feletti, 4-5 éves 

gyakorlattal rendelkezô zenészeket, 
akik akusztikus népi hangszeren sze-
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068
szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. március 6-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

9.30-tól 12 óráig vasárnapi iskola 
a Bocskai Teremben

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra
a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

SPRINGVALE (VIC) 
2016. március 6-án vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
NSW. SYDNEY

2016. március 6-án vasárnap de. 11.30 órakor 
 Istentisztelet 

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2016. március 6-án de. 11 órakor vasárnap

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2016.március 6-án vasárnap de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz 
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2016. minden hónap elsô vasárnapján  du. 2. órakor Bibliaóra
2016. (Minden hónap harmadik vasárnapján)

 du. 2 órakor 
 Istentisztelet

Magyar nyelvû játszócsoport a kicsiknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján)  de. 

11.30 órától
Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés nélkül

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2015/2016. pénzügyi 

évben. Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosokat, Szatmári

Istvánt vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.

Nagy munkában, ifj. Zsiga Gergely a Bocskai terem szímpadja alatt több méter kubik földet kellett 
kiszedni, helyet csinálni raktárnak s utána egyenlíteni és bebetonozni. Hálás köszönet Zsigának és társának, 
Gábornak e förtelmes, bérmentes nagy munkáért a Magyar Református Egyház nevében köszönjük.

Csutoros István 

Március 13-án vasárnap de. 11 órakor
Magyar Szabadságharc Emlékünnepi Istentisztelet

A Nth. Fitzroy-i Magyar Református Templomban
121 St. Georges Road North Fitzroy

A 11-es villamos, Collins St,-rôl a 20. megálló
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után ebéd a Templom melletti Bocskai teremben
Mindenkit szeretettel várunk

Március 13-án vasárnap de. 10 órakor
A Carltoni Temetô Magyar Hôsök Emlékmûvénél

Egyházunk Gyülekezetének tagjai az ott megjelenô  Egyesületeknek képviselôivel egy rövid áhítat 
keretében elhelyezik a kegyelet és hála koszorúit, emlékezve az 1848-49-es Magyar Szabadságharcra
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Veszprémi érsek: 

„Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem 
alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek”

„Szent háború: Európa leigázása 
történik az iszlám által”

Beszélgetés Márfi  Gyula veszprémi érsekkel

Az európai ember életében Is-
ten helyét elfoglalta a pénz és az 
élvezetek. Az iszlám pedig elfog-
lalja Európát. Nem fegyverrel, 
hanem hittel. Errôl is beszélt 
Márfi Gyula veszprémi érsek a 
Naplónak nyilatkozva, hangsú-
lyozva, hogy amit mondott, az 
saját, személyes véleménye.

Az egyházi vezetô hetekig fontolgatta, 
hogy megszólaljon-e a migránstémá-
ban, hiszen a katolikus egyház magyar 
képviselôinek korábbi nyilatkozatait 
szövegkörnyezetbôl kiemelve vagy 
más kontextusba helyezve komoly fel-
zúdulás követte.

--- Ugyanakkor a hívô emberek útmu-
tatást várnak az egyházi vezetôktôl: 
mi történik most, miért történik, mi a 
feladata a keresztény embernek?

--- Véleményem szerint Európa leigá-
zása történik az iszlám által, még ha 
nem is fegyverekkel  hanem hittel. A 
muszlimok számára ez szent háborút 
jelent, és el kell ismernünk önfelál-
dozásukat: hajlandók kockára tenni 
életüket, átvágnak háborgó tengeren, 
több száz kilométert gyalogolnak ren-
geteg viszontagság között, hogy meg-
érkezzenek új hazájukba, Európába. 
Ha az európai keresztényeknek lenne 
hasonló hitük, s virágoznék nálunk a 
kereszténység, a muszlimok nem jön-
nének ide.

--- Tanulmányozta az iszlámot?
--- Nem vagyok szakértô, de régóta 

foglalkozom a nagy világvallásokkal, 
így az iszlámmal is. Most újabban 
elolvastam Gerhard J. Bellinger 
Nagy valláskalauzából az ide vonat-
kozó 26 oldalt. Ebbôl tudom többek 
között, hogy a muszlimok számára az a 
keresztény alapszabály, hogy nemes 
cél érdekében sem követhetnek el ön-
magában véve bûnös cselekedetet, 
nem érvényes. Adott esetben a hitet-
lenek becsapása, kirablása, megölése 
lehet akár kötelesség is. (Vö. Korán 2. 
és 9. szúra.) Ugyanebbôl a mûbôl 
megismerhetjük az iszlám államjog 
alapelvét. Eszerint a világ az emberi-
séggel együtt két részre oszlik: az 
egyik a dár aliszlám, azaz iszlám te-
rület (ide tartozik most 19 ország, 
amelyekben az iszlám államvallás), a 
másik a dár alharb, azaz háborús terü-
let. A dzsihád (erôfeszítés) arra köte-
lezi a muszlimokat, hogy ezeket a te-
rületeket elfoglalják és iszlám uralom 
alá hajtsák. (Vö. Bellinger, 214. oldal.) 

Nagyon fontos azt is tudnunk, hogy az 
iszlám (szemben például a hinduiz-
mussal és a buddhizmussal) nem befe-
lé forduló, individualisztikus, hanem  
kifelé forduló, kollektivisztikus vallás. 
A hitterjesztés elsôsorban nem magá-
nyos misszionáriusok feladata, hanem 
a hívô tömegeké. Úgy gondolom, hogy 
aki ezeket nem ismeri, a mostani nép-
vándorlás legmélyebb okait sem is-
merheti.

--- Más felfogás szerint az emberek a 
háború, az éhezés, a halál elôl mene-
külnek, és nekünk kötelességünk se-
gíteni rajtuk.

--- Újra mondom: Európa számukra 
háborús terület, háborús területre pe-
dig nem szokás menekülni. Ez nem azt 
jelenti, hogy a háborúk (Afganisztán-
ban, Líbiában, Irakban, Szíriában és 
másutt) nem játszanak szerepet, de 
csak másodlagosan. Ilyen másodlagos 
ok az ökológiai katasztrófa is, amely az 
élettér beszûkülésével jár, és sok em-
ber menekülésre kényszerít. De még 
talán megemlíthetjük az okok közt azt 
is, hogy egyes bevándorlók génjeikben 
hordják a  (nem pejoratív értelemben 
mondott) nomád életmódot, a hazátlan-
ságot mint természetes életmódot. 
Biztosan szerepet játszik a szegénység 
is, illetve a jobb életmód utáni vágy. 
Erre hivatkozunk a gazdasági beván-
dorlók esetében. A mostani népván-
dorlásnak azonban nemcsak okai van-
nak, hanem céljai is. (Hangsúlyozom 
ezt annak ellenére, hogy tudom: az 
okokat és a célokat nem lehet élesen 
megkülönböztetni.) Melyek a migráció 
céljai? Ezek közül is többet fel lehet 
sorolni. Itt van például az európai 
nagyvállalkozók vágyakozása az olcsó 
munkaerô (modern rabszolgák) után. 
De megemlíthetjük egyes Európán kí-
vüli nagyhatalmak törekvését Európa 
meggyengítésére. Ezzel magyarázha-
tók olyan érthetetlennek tûnô dolgok, 
hogy az Európa iszlamizálásában ér-

dekelt arab pénzvilág mellett amerikai 
bankok is támogatják a migránsokat, 
kiket elôszeretettel csak menekültek-
nek hívnak. Egy kicsit talán ez az oka 
annak is, hogy a toleranciát fennen 
hirdetôk segítik a toleranciát alig is-
merô migránsokat. A legfôbb cél azon-
ban, amint már említettem, a dzsihád, 
amely arra kötelezi a muszlim töme-
geket, hogy hajtsák iszlám uralom alá 
a földet.

---- De miért most akarják Európát 
iszlamizálni?

--- Elsôsorban azért, mert a muszlim 
tömegek vezetôi jól látják, hogy megé-
rett a helyzet a hitehagyott földrész 
elfoglalására. Segítséget jelent a telje-
sen elvilágiasodott európai vezetôk 
(tisztelet a kivételnek) naivitása. Ôk 
nem számolnak a hit erejével, el sem 
tudják képzelni, hogy a széles tömegek 
vallásos meggyôzôdésében mekkora 
erô van. Ôk csak pénzben és napi poli-
tikában gondolkodnak. Olyan európai 
értékekrôl szónokolnak (például sza-
badságról és egyenlôségrôl), amelyek 
Európában már nem is léteznek. Az 
egyenlôséget összekeverik az egyfor-
masággal (genderideológia), a szabad-
ságot pedig a szabadossággal, amely 
saját szenvedélyeik rabjává teszi az 
európai polgárokat. Jól jön a muszli-
moknak a németek már-már idegbajos 
félelme is attól, hogy újra fajgyûlölôk-
nek nevezik ôket. (Pedig a fajimádat 
és a fajgyûlölet ellenszere nem másik 
véglet: a kozmopolita globalizmus, 
hanem a mértéktartó faj- és hazaszere-
tet.) Azt azonban szeretném hangsú-
lyozni, hogy a bevándorlók közt bizto-
san vannak menekültek is, illetve se-
gítségre szoruló felebarátaink, akiket 
Jézus tanítása szerint segítenünk kell. 
(Magam is küldtem a karitászon ke-
resztül pénzt is, takarót is.)

--- Ön szerint mi vár most Európára?
--- Európa levetette magáról Krisztus 

szelíd igáját, most az a veszély fenye-
geti, hogy nyakát Mohamed sokkal 
szigorúbb igájába hajtják. Próféta 
nem vagyok, de azt tudom, hogy 1986-
ban Európának jó egy százaléka volt 
még csak mohamedán, ma pedig már 
közel öt százaléka. A nyugati országok-
ban ez az arány sokkal nagyobb. Nem 
lehet kizárni, hogy 50 év múlva a 
muszlimok többségben lesznek, és 
akkor Európa valóban iszlám uralom 
alá kerül. Üldözni valószínûleg csak a 
hitetleneket és az ô normáik szerint 
erkölcsteleneket (melegházasok, me-
legfesztiválok, genderideológia, Char-
lie Hebdo-szintû folyóiratok, Isten-és 
vallásgyalázó megnyilvánulások) fog-
ják. A hívô keresztényeket, zsidókat és 
más vallásúakat meg fogják tûrni, 
különösen azokat, akiknek van szent 
könyvük (bibliájuk, arabul: koránjuk). 
Az éveket azonban valószínûleg nem 
Jézus születésétôl, hanem Mohamed 
prófétának Mekkából Medinába tör-
tént menekülésétôl, a hedzsrától fog-
juk számítani (Kr. u. 622-tôl), heti ün-
nepnapunk nem a vasárnap lesz, ha-
nem a péntek, a karácsonyt és a hús-

vétot pedig sokkal diszkrétebben fog-
juk megünnepelni, mint most... Új 
keresztény templomok nem fognak 
épülni (mecsetek annál inkább), régi 
templomainkat azonban megtarthatjuk 
és fenntarthatjuk, ha önerôbôl erre 
képesek leszünk. A muszlimok is rend-
kívül sokfélék, és többségük békesze-
retô ember, de mindig lesznek közöt-
tük szélsôséges csoportok, amelyek 
egy-egy templomot felgyújtanak, egy-
egy imádkozó csoportot felkoncolnak. 
Ezeket az iszlám állam is bûnözôknek 
fogja nyilvánítani, de nem biztos, hogy 
megtalálja és megbünteti ôket.

--- A hívô ember felteszi a kérdést: mi 
lehet ezzel Isten terve?

--- Azt hiszem, a népvándorlás végsô 
okára tetszett rákérdezni. A migráció 
valószínûleg Isten büntetése. A prófé-
ták egyértelmûen állítják, hogy Izrael 
(Kr. e. 722-ben), illetve Jeruzsálem és 
Judea (Kr. e. 586-ban) azért esett el, 
mert a nép Jahve helyett a bálványokat 
imádta. Ha Európa elesik, annak is a 
modern bálványimádás (a pénz, a ha-
talom és a tiltott élvezetek imádása) 
lesz az oka.

---- A nem hívôk sokat idézik Ferenc 
pápát, aki a menekültek mellett emelte 
fel a szavát.

--- Van némi mosolyogtató abban, 
hogy akik a pápai tévedhetetlenség 
dogmáját nevetségesnek tartják, most 
számon kérik tôlünk, miért nem fogad-
juk el a Szentatya szavait egy olyan 
tárgyban, amelyre a tévedhetetlenség 
nem is vonatkozik. A pápa csak akkor 
tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgá-
ban az egész egyház számára kötelezô 
tanítást ad. Itt nem errôl van szó. A 
Szentatya azt kérte, hogy minden plé-
bánia fogadjon be egy menekült szír 

családot. Nos, számos plébánia önma-
gát sem tudja fenntartani külsô segít-
ség nélkül. Azonkívül a bevándorlók 
túlnyomó többsége nem menekült, 
nem szír és nem család. A pápa meg-
nyilatkozásait befolyásolja az a féle-
lem is, hogy a muszlim országokban 
fokozódhat a keresztények üldözése. 
De arra is gondolt, hogy az ô szülei is 
bevándorlók voltak Argentínában. Ám 
bevándorlás és bevándorlás között is 
óriási különbségek vannak. A Szenta-
tya szülei keresztényként mentek egy 
keresztény országba, így könnyen 
alkalmazkodtak új környezetükhöz. A 
muszlimok azonban nem tudnak és 
nem is akarnak alkalmazkodni. Ôk, 
mint már mondtam, harci területre 
jöttek: nem alkalmazkodni, hanem hó-
dítani.

--- Visszatérhetnek-e Európa liberális 
államai a keresztény gyökerekhez, mit 
tehetnek a hívôk ebben a helyzetben?

--- Nem zárhatjuk ki annak lehetôsé-
gét, hogy Európa vezetôivel együtt 
megtérjen. Isten kegyelme mindenre 
képes. De a megtérést elsôsorban ne-
künk, hívôknek kell gyakorolnunk. 
Véget kell vetnünk az ilyen gondolko-
zásnak, hogy kicsit bérmálkozom is, 
meg nem is, kicsit szeretlek is, meg 
nem is, veled, Uram, de nélküled. So-
kat kell imádkoznunk és sokkal komo-
lyabban kell vennünk keresztény hi-
tünket. Halálosan komolyan kell ven-
nünk a keresztény erkölcsöket, külö-
nösen a tízparancsolatot.

--- A nem hívôk úgy érezhetik, ôk ki 
vannak rekesztve ebbôl a megoldásból. 
Ôk mit tehetnek?

--- Úgy vélem, a tízparancsolat nem 
csupán a keresztények számára köve-
tendô, hanem minden normális társa-
dalmi rend alapja. Számukra elfogad-
hatóbb az a megfogalmazás, hogy ez a 
természet rendje, de attól még a tar-
talma örök érvényû és egyetemes. A 
ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, fele-
barátod feleségét, tulajdonát ne kí-
vánd, tiszteld szüleidet: mindenki szá-
mára kötelezô parancs. Ez az alapja 
nemcsak az örök üdvösségnek, hanem 
a földi boldogulásnak is.
(Forrás: 
Veol.hu https://veol.hu/hirek/

i s t e n - h e l y e t - e l f o g l a l t a k - a -
balvanyok-1734794>

JELENTÔSEN FOKOZÓDOTT A 
GÖRÖGORSZÁGBA TARTÓ MENEKÜLTÁRADAT
Jelentôsen emelkedett a török partokról Görögországba tartó menekültek 

száma az utóbbi napokban, három nap alatt több mint 11 ezer migráns érkezett 
az Égei-tenger keleti részén fekvô görög szigetekre –-- közölte az ENSZ 
menekültügyi fôbiztosának hivatala (UNHCR).

A menekültek most már az Égei-tenger délkeleti részén, Antalyától délnyu-
gatra található Kasztelórizon szigetét is célba vették csónakjaikkal. Az alig 250 
lakosú sziget jelenleg mintegy ezer menekültrôl igyekszik gondoskodni. „Az 
embercsempészek mintha éppen az EU migrációs ügyben tartott csúcsérte-
kezlete alkalmából nyitották volna meg ezt az útvonalat” –-- kommentálta a 
fejleményt a Kathimerini címû athéni napilap.

Az UNHCR adatai szerint február 18 és 19-én 4600, illetve 4800 menekült 
érkezett a görög szigetekre, több mint duplája az év eleje óta napi átlagban 
érkezett 1740 fônek. Februárban eddig összesen 27 ezer 555 migráns érkezett 
ezen a tengeri útvonalon, közel tízszer annyi, mint tavaly az év második hó-
napjában.

A görög média szerint a menekültáradat ugrásszerû növekedése feltehetôen 
annak tudható be, hogy a török kormány nyomás alá akarja helyezni európai 
tárgyalópartnereit. Március elején egy újabb rendkívüli uniós csúcsot tervez-
nek tartani Törökország részvételével, hogy mielôbb kidolgozzanak egy EU-
török akciótervet. Ennek eddig ismert részletei szerint Ankara 3 milliárd eurót 
kapna a szíriai menekültek helyzetének javítására. Cserében Törökországnak 
fokoznia kellene az égei-tengeri embercsempészek elleni harcot.



Hangay György: 
A természettudomány 

úttörôi. 
(Arisztotelésztôl napjainkig) 

(2015) ISBN 978-963-012-9  
EX-BB Kiadó, Budapest.

É rdekes –-- és számunkra ugyancsak 
pozitív –-- jelenség, hogy míg manap-
ság az ausztrál könyvipar krízishely-
zetbe került, addig  a magyar könyv-
kiadás felvirágzott. Szebbnél szebb és 
jobbnál jobb könyvek garmadája jele-
nik meg otthon, szép- és szakirodalom, 
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Így pusztul a 
magyar tanya

klasszikusok és kortárs írók mûvei 
egyaránt. Olyat viszont, mely több 
tudományág, s azok között kivált-
képpen a természettudomány korsza-
kait vizsgáló ismeretterjesztô mûvek 
közé sorolható lenne, még mindíg 
meglehetôsen keveset találunk.  Egy 
ilyen hézagpótló mû Dr. Hangay 
György újabb könyve, mely –-- mint 
ezt már annak címe is elárulja –-- a 
természettudományok korszakalkotó 
úttörôirôl szól. A szerzô neve és sze-
mélye nyilván számos Olvasónk szá-
mára ismerôs, hiszen több mint három 
évtizeden át a Hangay cikkek rend-
szeresen jelentek és jelennek meg a 
Magyar Élet oldalain. A tôle megszo-

Hernád Géza Genius loci címû 
sorozata az ég és a föld találko-
zásának örök befejezetlenségbe 
meredô, lecsúszott vidékét tárja 
elénk.

Gémeskút társaságában parabolaan-
tennák merednek az égre a magyar 
tanyavilág jellemzô momentumait 
megörökítô fotók egyikén. A fotós 
különös érzékenységgel és nem mel-
lesleg különös munkamódszerrel ra-
gadja meg ezt a sajátosan magyar 
rögvalóságot: analóg képei nagymére-
tû mûszaki fényképezôgéppel készül-
nek.

Mert végül is mik a tanyák? Való-
jában a civilizáció távolra szóródott 
magjai, amelyek mégis szívósan igye-
keznek gyökeret verni a nagy magyar 
síkság mindent magába nyelô, végte-
len felszínén. Teszik ezt annak dacára, 

hogy nemcsak a természet, hanem a 
politikai klímaváltozások is menet-
rendszerûen igyekeztek elsöpörni 
ôket, ha pedig nem a török vagy min-
denféle idegen zsoldos jelenléte fe-
nyegetett, akkor a betyárok vagy még 
késôbb a padlássöprô karhatalmisták 
éléskamrájaként jelentettek stressz-
forrást a lakóiknak.

De elfogult vagyok: a tanya nekem 
mindmáig mégis leginkább a játékos 
szabadság élményével azonos. Gye-
rekként rengeteg napot töltöttem 
nagymamámnál a tanyán a Jászság 
szívében, és ha felidézem ezeket az 
idôket, akkor a zabolátlanság, a sem-
mitôl nem határolt, végtelen játszótér 
élménye jut elsôsorban az eszembe. 

Ám ha tovább merülök mélyre az em-
lékek sodrában, már más is felbukkan. 
Az eltûnés veszélye, a csalogató tá-
gasság kísértése, a lápos patakpart fe-
nyegetô fülledtsége. A látszólag a 
semmibe vezetô utak misztikuma. Az 
örökös újrahasznosítás népi lelemé-
nye. Meg a szétesés, a soha nem kész 
háztáj és a szakadatlan munka szét-
szórt diribdarabjai: rozsdás gépron-
csok, használhatatlanná vált és félre-
dobott bútorok, a porban magukra 
hagyott gyerekjátékok.

Az író Andrzej Stasiuk arról, hogy 
mit szeret térségünkben, többek kö-
zött ezt vallja: az anyag e csodás ne-
hézkedését, ezt a szép álmosságot, a 
nyugodt, konzekvens részegséget pontban délben és a ködös tekinteteket, 

amelyek különösebb erôfeszítés nél-
kül átsiklanak a valóságon, és félelem 
nélkül nyílnak ki a semmire. Mindezek 
tömény sûrítményét kínálják az Alföld 
magányos telepei, aprócska világai is, 
és ezt az életérzést tökéletesen megra-
gadják Hernád képei.

Gumiabroncs, tárolóként újjászületô, 
leselejtezett vasúti vagon és a vidék 
szamurájkardja, a mindenre megol-

vagy annál soha nem teljesebb, de 
valahogy mégis mûködgetô Csináld 
magad! kultúrának a dokumentumai--
ként is felfoghatók Hernád fotói, ame-
lyek tárgyilagosan, mégis mély empá-
tiával közvetítik a folyamatosan a 
lecsúszás és a szétesés peremén tánco-
ló tanyavilágnak a lakóit.

Meghatározhatatlan eredetû, fran-
kensteini leleménnyel összeszerkesz-
tett teherszállító (közkeletû nevén 

kott könnyed stílus, meg-tûzködve egy 
kis humorral, de annál több informá-
cióval nem csak tanulságos, hanem 
szórakoztató mûvet ad ezúttal is az 
Olvasó kezébe. A különösen szép 
kiállítású könyv színes lapjait pergetve 
követhetjük a természettudósok útját 
a klasszikus g rög Ókortól egészen 
napjainkig. Bepillantást nyerhetünk a 
„Sötét” Középkor dogmák uralta vilá-
gába, a Renaissance pezsgésébe, a 
Felvilágosodás és az azt követô idôk 
ugrás szerû fejlôdésébe, majd a mo-
dern tudomány megszületésének 
nagyszerû pillanataiba is. Ez a könyv 
semmi képpen sem nehéz olvasmány, 
hanem sokkal inkább egy szórakozta-
tóan ismeretterjesztô munka, mely 
nem kimondottan  a tudósokhoz, ha-
nem sokkal inkább a természet és a 
tudomány iránt érdeklôdôkhöz sz l. 
Majdnem minden szépen tördelt olda-
lon találunk egy vagy több színes ké-
pet, s ami még fontosabb: könnyen 
emészthetô, érdekes információt. Ter-
mészetesen a magyar tudósok kor-
szakalkotó munkájáról is szól ez a mû, 
nem megfeledkezve azokról sem, akik 
itt Ausztráliában és Új Guíneában 
dolgoztak és öregbítették a magyarság 
jó hírnevét. Az ízléses, kemény borító-
jú, jóminôségû papírra nyomtatott mû 
ideális olvasmány a természet iránt 
érdeklôdôknek, kortól és képzettségtôl 
függetlenül. A könyv a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával az EX-BB 
Kiadó gondozásában jelent meg és a 
legtöbb hazai könyvesboltban kapha-
tó:

www.libri.hu; bookline.hu; http://
konyv.vatera.hu/; www.olcsobbat.hu; 

www.regikonyvek.hu;

Bándy Erzsébet

dást jelentô motoros fûrész --– a ta-
nyavilág emblematikus relikviái, 
amelyek egyazon képen bukkannak 
fel, tökéletes összefoglalóját kínálva a 
hely szellemének (hogy a sorozat cí-
mét is megidézzük). A buheraesztétika, 
az örökre szóló átmenetiség tökéletes 
lenyomata az a fotó is, amelyen egy 
hevenyészett, házilag készült esôvédôt 
látunk a bejárati ajtó felett: a mûanyag 
hullámpalát az egyik oldalról fémváz, 
míg a másik oldalról egy facsonk 
tartja, és természetesen ferdén borul 
az alatta álló, kék melegítôs alak felé.

Ennek a fémvázakig lecsupaszodott 

csettegô), bevásárlószatyrot szoron-
gató madárijesztô, a gravitációnak 
fittyet hányó, a szétesés szélén álló 
csûr –-- a tanyavilág természetes 
meghatározó létállapota ez a még nem 
és már soha élmény. És ebbe az örökös 
félkész valóságba gond nélkül illesz-
kednek a szemünk elôtt elvonuló 
emuk, mint egy elképzelt jövô és a 
döngölt földpadló, mint a legyôzhetet-
len szegénység és múlt mozaikdarabjai 
is.

Szathmáry István Pál
(Magyar Nemzet)
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Az utolérhetetlen Bozsik
Kilenc évtizede, hogy megszületett a 

magyar futball egyik zsenije, az idôvel 
százegyszeres válogatottságig mene-
telô csodakatona, az utolérhetetlen 
Bozsik József. Bár a válogatottság 
számában éppen a közelmúltban „hoz-
ta be” Király kapuvédô, de ettôl még a 
Honvéd fedezete sok mindenben egy-
szerûen utolérhetetlen.

Ahhoz persze mások is kellettek, 
hogy a legnagyobbak között élje fut-
ballmindennapjait, így például Pus-
kás, hiszen talán nincs is más példa 
arra, hogy két egymás melletti házban 
két zseni is felnôjön. És felnôtt. Pus-
kásról –-- talán a realos évei miatt is --
– többet ôrzött meg a futballemlékezet, 
s hogy mit tudott Bozsik, az ma már 
kevesek tudatában létezik. Pedig min-
dent tudott. Olyasmi típusú half, azaz 
középpályás volt, mint mondjuk And-
rea Pirlo. Futott, mégpedig sokat, 
szerelt, ha kellett, talán még gorombán 
is, lôtt, mint talán Lantoson kívül senki 
más az Aranycsapatban. Meg persze 
egyéniség volt. A maga szerény, csen-
des módján ô mondta ki a válogatott-
nál és a Honvédnál is az utolsó szót. Rá 
még Puskás is hallgatott.

Azt persze még emlegetik néhanap, 
hogy a Népstadionban az uruguayiak 
ellen csodálatos góllal búcsúzott --– 
akkor századiknak mondott, késôbb az 
utólag hivatalossá tett Libanon elleni 
mérkôzéssel –-- százegyedik meccsén 
a válogatottól, és talán még azt is, hogy 
szívszorítóan fiatalon, ötvenkét éves 
korában vitte el a szíve az égi pályák-
ra.

Viszont abban mégis utolérhetetlen, 
hogy a fia, Péter is szövetségi kapitány 
lett. És éppen az utolérhetetlenség ér-
zete törte meg Péter játékoskarrierjét, 
mert ô, bárhova is hívták az élvonalba, 
mindenkinek következetesen nemet 
mondott, mert mindig úgy érezte --– 
tévesen –--, a hívás a névnek és nem a 
játékának szól. Mondta is, hogy ô ha-
mar felismerte: „a Bozsik névvel nem 
szabad bohóckodni”. Hát nem is bo-
hóckodott.

Nem, nem volt szabad, már csak 
azért sem, mert elsô számú viselôje --
– és ez is párját ritkítja a világtörté-
nelemben –-- játékosként parlamenti 
képviselô is volt. Rákosi parlamentjé-
ben. Mondhatjuk persze, hogy a szö-
vônôk meg az élmunkások között el-
fért egy futballista is, de azt a 
futballistát nem Grosicsnak vagy 
Czibornak, hanem Bozsik József-
nek hívták.

És a nevét ôrizzük azóta is. Akadémia 
és kissé méltatlan állapotú stadion 
segíti emlékezetünket frissen tartani a 
nagy értékvesztésben és feledésben, 
meg hát a remény, hogy lesznek még 
–-- Király Gáborhoz hasonlóan --–, 
akik a nyomába szegôdnek, s egyéni-
ségben és a játék egy-két elemében 
megpróbálják utolérni az utolérhetet-
lent.

Kiss László
(Magyar Hírlap)

egy bakteriális fertôzés miatt –-- 
amely a klub két dolgozóját érintette --
– elhalasztották a mérkôzésüket.

Újpest –- MTK 1-1 (1-1)
Az újpestiek elég hamar vezetést sze-

reztek, ennek ellenére az elsô félórá-
ban inkább a küzdelem dominált, az 
izgalmak elmaradtak, a kapuk csak el-
vétve forogtak veszélyben. A játékrész 
utolsó tizenöt percére aztán felpörgött 
a játék, elôbb az MTK hagyott ki egy 
helyzetet, majd az Újpestnél Lencse 
tévesztett célt ziccerben, végül a szü-
net elôtt Torghelle már nem hibázott, 

így 1-1-gyel vonulhattak öltözôbe a 
csapatok.

A folytatásban ismét sok hibával 
futballoztak a játékosok, egyenlô erôk 
küzdelme zajlott a pályán, egyik fél 
sem tudta rákényszeríteni az akaratát 
a másikra. Az eredmény már nem vál-
tozott, igazságos döntetlennel zárult a 
meccs.

A második helyen álló lila-fehérek 
ugyan immár kilenc bajnoki óta veret-
lenek, mostani pontvesztésük miatt ôsi 
riválisuk, a Ferencváros húsz pontra 
növelte az elônyét a tabella élén.

NB I
Teljes fordulót rendeztek a magyar 

labdarúgó-bajnokság elsô osztályában. 
A legnagyobb meglepetés Felcsúton 
született, ahol a Videoton csak döntet-
lenre volt képes a sereghajtó békéscsa-
baiak ellen.

FTC – Puskás  2-0 (0-0)
Az üllôi úti Groupama Arénában a 

kezdés elôtt a válogatott labdarúgók 
eddigi korelnökére, a Ferencváros le-
gendás jobbhátvédjére, a múlt héten 
elhunyt Rudas Ferencre emlékeztek 
a játékosok és a szurkolók.

Az elsô percekben az FTC volt fölény-
ben, késôbb azonban kiegyenlítôdött a 
játék, sôt inkább a vendégek birtokol-
ták többet a labdát. A 41. percben Ra-
mírez szabálytalansága miatt büntetôt 
végezhetett el a PAFC, de Pekár lö-
vését Dibusz védte. A zöld-fehér játé-
kosokat a szünetben füttyszó kísérte 
az öltözôbe.

A fordulást követôen aktívabbá vált a 
Ferencváros, és a szurkolók nagy örö-
mére beállt a válogatott csatár, Böde 
is, akinek még decemberben sérült 
meg a bokája, de mostanra felépült. A 
támadó mindjárt gólpasszt adott, majd 
maga is betalált --– a hivatalos jegy-
zôkönyvbe a menteni igyekvô Paul-
jevic öngóljaként került a második 
találat –--, ezzel eldôlt a találkozó. 

Diósgyôr –- Honvéd 2-1 (2-0) 
Aktívabb volt, többet kezdeményezett 

a Diósgyôr az elsô félidôben, s adódó 
lehetôségei közül Bacsa Patrik révén 
kettôt kihasználva magabiztos elôny-
höz jutott a szünetig.

A második félidô elején mindkét ol-
dalon adódtak helyzetek, de nem a 
DVTK növelte elônyét, hanem egy 
szabadrúgás után szépített a Honvéd, 
amely aztán aktívabb is maradt. A 
fôvárosi csapat a hajrában kapuja elé 
szorította ellenfelét, de több gól már 
nem esett, így a téli szünetben kine-
vezett Egervári Sándor vezetôedzô 
gyôzelemmel mutatkozott be hazai kö-
zönség elôtt.

A kilencedik helyezett diósgyôriek a 
hatodik –-- hazai pályán az ötödik --– 
gyôzelmüket aratták, ezzel egy pontra 
felzárkóztak az éppen elôttük álló 
Honvédra.

Videoton  -– Békéscsaba 
1-1 (1-1)
Nagy lendülettel kezdett a hazai 

együttes, tíz perc elteltével mégis hát-
rányba került. A Békéscsaba egy re-
mekül végigvitt támadás végén sze-
rezte meg a vezetést, de ezután saját 
tizenhatosán belülre szorult. A Vide-
oton nagy erôket mozgósított az 
egyenlítésért, amely Vaskó öngólja 
révén sikerült is, alig tíz perccel a be-
kapott gól után. A szünetig a hazai 
csapat maradt aktívabb, de a vezetést 
nem tudta megszerezni.

A fordulást követôen a csabaiak örül-
hettek ismét, azonban korán tették, a 
játékvezetô ugyanis érvénytelenítette 
az 50. percben esett gólt, amelynél egy 
vendégszöglet után az egyik hazai 
futballistáról pattant a labda a kapuba. 
A folytatásban fölényben maradt a 
Videoton, kétszer is hatalmas esélye 
nyílt a gólszerzésre, de elôbb Nego, 
majd Tischler hibázott ziccerben. A 
hajrában tovább rohamoztak a hazai-
ak, de nem jártak sikerrel, így a Bé-
késcsaba egy ponttal távozott Felcsút-
ról.

A csabaiak két vesztes meccs után 

szereztek újra pontot, míg a stadionjuk 
felújítása miatt most elsô alkalommal 
Felcsúton futballozó székesfehérvá-
riak egymás után a második találkozó-
jukon maradtak nyeretlenek.

Vasas  –- Haladás 1-0 (0-0) 
Az angyalföldiek aktívabbak, kezde-

ményezôbbek voltak az elsô félidô 
elején, ezért a szombathelyiek váloga-
tott kapusának, Király Gábornak 
több alkalommal is védenie kellett. A 
folytatásban a Haladás irányított, és 
több ígéretes lehetôséget is kialakított, 
ám ezek közül egyet sem tudott érté-
kesíteni.

A szünet után Jagodics Márk öt 
perc alatt két sárga lapot kapott, ezért 
a Vasas emberelônybe került, és ismét 
magához ragadta az irányítást. Bár 
akcióból ezt követôen sem sikerült be-
találnia, a hajrában Jánvári hátulról 
felrúgta Ferenczi Istvánt, aki bünte-
tôbôl megszerezte a gyôztes találatot.

Az idény eleje óta az angyalföldiek 
pályaedzôjeként tevékenykedô Feren-
czi István két perccel a gólja elôtt állt 
be csereként, és ez volt az elsô mér-
kôzése a mostani szezonban. Az NB I-
ben legutóbb 2011 novemberében lé-
pett pályára.

DVSC –- Paks 2-0 (2-0)
A vendégek kezdték aktívabban a ta-

lálkozót, de a Debrecen szûk negyed-
órát követôen átvette az irányítást, 
majd Ibrahima Sidibe büntetôjével -
– amelyet Szakály Péter harcolt ki -– 
megszerezte a vezetést. A paksiak 
csak nehezen jutottak el a hazai kapu-
ig, amikor pedig ez sikerült nekik, 
rossz megoldásokat választottak. A 
vendéglátók nem sokkal a szünet elôtt 
megduplázták elônyüket, Holman 
Dávid találatához a zöld-fehérek vé-
delmének hathatós segítségére is 
szükség volt.

A fordulást követôen a Debrecen ma-
gabiztosan ôrizte elônyét, a Paks pró-
bálkozott, de támadójátékából hiány-
zott a kreativitás, így nem volt esélye a 
pontszerzésre a Nagyerdei Stadionban. 
A sorozatban harmadik sikerüket ara-
tó hajdúságiak feljöttek a tabella har-
madik helyére, mivel a Haladás kika-
pott ebben körben.

A vendégeknek ez volt az elsô tavaszi 
bajnoki meccsük, ugyanis múlt héten 

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                2016. március 3. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Léo Delibes francia 
zeneszerzô, 2. Georges Duroy, 3. Der-
kovits Gyula, 4. Dingónak, 5. Maunt 
McKinley 6194m. magas, 6. Fischer 
Mór, 1839-ben, 7. Kr. e. 494 és 449 
között, 8. A Bükkben, 9. Ózon, 10. Leg-
jobban eladható.

E heti kérdéseink:
1.Ki kiáltotta ki 1989.okt. 23-án a 

Magyar Köztársaságot?
2. Milyen magyar néven ismerjük az 

oleander nevû növényt?
3. Kirôl nevezték el a pepita mintát?
4. Melyik állatot nevezik a „sivatag 

hajójának”?
5. A magyar uralkodok közül háman 

lengyel királyok is voltak, kik?
6. Melyik várost alapította Oroszlán 

Henrik 1158-ban?
7. Hogyan nevezik a tejsav savóját?
8. Hogyan hangzik magyarul a 

„persona non grata”?
9. Ki írta a leláncolt Prométheusz c. 

tragédiát?
10. Hogy mondjuk magyarul: „trade 

mark”?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Két ismerôs roma találkozik.
--- Há’ te Gazsi, milyen régen nem 

láttalak má...
--- Há’ tudod két hétig infulenzába 

vótam.
--- Jó neked, téged apád mindehova 

elenged... 
* * *

 Az eszkimó bemegy a kocsmába:
--- Kérek egy whiskyt --- szól a csa-

posnak.
--- Jéggel vagy jég nélkül? --- kérdi a 

csapos.
--- Ne idegesítsen fel! 

* * *
Egy elegáns párizsi étterembe betér 

egy kis ember, a bárpulthoz lép, kér 
egy whiskyt, megissza, és fizet.

--- Ötszáz frank!
--- Mennyi? Miért ilyen drága?
--- De uram, ez egy luxusétterem. 

Nézze meg azt a képet a falon: az pél-
dául valódi Picasso.

Másnap ismét bejön az emberke, 
rendel egy whiskyt, megissza, aztán 
bal kézzel eltakarja a szemét, letesz a 
pultra egy ötfrankost, és azt mondja:

--- A Picassót már tegnap láttam!
* * * 

Két ufo lejön a földre. Az egyik 
megszólal:

--- Te, eltévedtünk!
--- Dehooogy, ismerem a terepet, 

mint a tenyerem.
--- Hiszen nincs is tenyered!

* * *
A kis marslakó megkérdi az apját:
--- Apa, a földlakók tényleg szondát 

küldtek hozzánk?
--- Igen, az „amerikai alfaj” kettôt is 

küldött.
--- De ugye nekünk nincs olajunk?!

* * *
Két ûrhajós egykedvûen áll a Mar-

son. Egymásra néznek, azután lepillan-
tanak a Földre. 

Majd az ûrhajóra és megint a Földre, 
megint az ûrhajóra, végül ismét egy-
másra.

--- Ne nézz rám így, vazze! Nem én 
zártam be a kulcsot... 

* * *
Egy olasz és egy görög arról vitatkoz-

nak, hogy melyik nép rendelkezik na-
gyobb kultúrális örökséggel.

--- Nekünk van Parthenonunk! --- 
mondja a görög.

--- Nekünk meg Kolosszeumunk! --- 
feleli az olasz.

--- A görögök teremtették meg a 
matematika alapjait! --- jelenti ki a 
görög.

--- Az itáliaiak meg a Római Birodal-
mat! --- válaszolja az olasz.

A görög gondolkozik kis ideig, majd 
felkiált:

--- A görögök találták fel a szexet!

--- Igen, de mi tanítottuk meg a nôk-
nek! --- vágja rá az olasz. 

* * *
Görög asszonyt felhívja a tengeren 

túl élô fia és kéri, hogy látogassa meg
.--- Kisfiam, tudod, hogy semmi pén-

zért nem ülnék fel egy repülôre --- 
feleli az anya.

--- De ha egyszer eljön a te idôd, úgyis 
mindegy, hogy a földön vagy a levegô-
ben vagy éppen.

--- Az lehet, de ha a pilótának jön el az 
ideje, én nem szeretnék ott lenni. 

* * *
--- Miért növeszt bajuszt a görög fér-

fi?
--- Mert hasonlítani akar a mamára.

* * *
Két ember beszélget Indiában.
--- Jaj nekem! Elpusztult az elefánt!
--- Szegény ember! Ennyire a szívé-

hez nôtt az a derék állat?
--- Dehogy, nekem kell a sírt megás-

nom! 
* * *

Egy borongós ôszi napon az öreg 
indián elmegy a varázslóhoz és meg-
kérdezi:

--- Milyen lesz a tél?
--- Kemény hideg tél lesz.
--- Biztos?
--- Biztos.
--- Gyûjtsek fát?
--- Még kérded? Gyûjts!
--- A családom is gyûjtsön?
--- A családod is.
---Az egész törzs gyûjtsön?
--- Az egész törzs...persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig 

kezd rossz lelkiismerete lenni. Mi van, 
ha felesleges munkát adott az öreg-
nek? Hát bemegy a városba, a meteo-
rológiai intézetbe, és megkérdezi:

--- Milyen lesz a tél?
--- Kemény, hideg tél lesz.
--- Biztos?
--- Biztos. A szatellit-felvételeken re-

mekül látszik, hogy az indiánok már 
mindenfelé gyûjtik a fát...

* * *
Bemegy a cowboy a kocsmába és kér 

egy whiskyt. Csendesen iszogatja, hoz-
zá pedig gyönyörû, tökéletes karikákat 
ereget a szivarjából. Egyszer csak egy 
nagydarab indián kocogtatja meg a 
vállát:

--- Ide figyelj sápadtarcú, nagy baj-
ban leszel, ha nem hagyod abba az 
anyázást!

* * *
--- Melyik feleség nem bánja, ha a 

férje falja a nôket?
--- A kannibálé!

Tényleg Godzilla-mód 
nehéz a magyar nyelv?

Idôrôl idôre felbukkan egy olyan lis-

ta, amely a nyelveket hivatott rang-

sorolni aszerint, hogy melyik nehe-

zebb, és melyik könnyebb. Általában 

az igeidôket és a nyelvtani bonyolult-

ságot szokták emlegetni, pedig ez csak 

egy része annak a komplex rendszer-

nek, ami megadja, egy-egy ember 

számára melyik nyelvet a legnehezebb 

elsajátítani.

A 9gag népszerû humoroldal nemrég 
Godzillához hasonlította a magyar 
nyelvet –-- az angolt ehhez képest kis-

cicának, az arabot pedig mérges tig-

risnek ábrázolták, így érezhetô, mi a 

véleményük a magyarról, mint össze-

tett nyelvi rendszerrôl.

Bár kétségtelen, hogy a magyar nem 

tartozik a legkönnyebben elsajátítható 

nyelvek közé (bár nincsenek nônemû, 

hímnemû és semleges nemû fône-

veink, vannak helyette viszont olyan 

cifra ragjaink, amikkel egy külföldi 

biztos nem boldogul könnyen), mégis, 

egy adott nyelv szókincsének és szer-

kezetének vajmi kevés köze van ah-

hoz, milyen hamar lehet megtanulni -– 

sokkal inkább függ attól, ki szeretné 

magáévá tenni.

Nincs könnyû és nincs nehéz
A népszerû „könnyû nyelv --– nehéz 

nyelv” összehasonlítás megcáfolásához 

az a legegyszerûbb kiindulópont, hogy 

hogyan boldogulnak vele azok, akiket 

még nem befolyásol egy másik nyelv 

ismerete –-- azaz a gyerekek. Az edu-

line tanúsága szerint az eddigi kuta-

tások azt igazolják, hogy az elsô körül-

belül ötven szót minden anyanyelven 

nagyjából egyforma idô alatt sajátítják 

el a kicsik, mindenféle nyelvtani szer-

kezetre való tekintet nélkül.

Mi a helyzet az írással?
Nyelvtanulás szempontjából az írás-

nak nincs kiemelt szerepe –-- ez is csak 

egy olyan tényezô, ami egy adott em-

ber számára könnyítheti vagy nehezít-

heti a nyelv elsajátítását. Ha onnan 

nézzük, hogy a kínai nyelvhez szá-

munkra teljesen új jelrendszert kell 

elsajátítanunk, nehéznek tarthatjuk, 

de ha azt figyeljük meg, hogy a szótag-

jelölés miatt sokkal kevesebb variáció 

van egy szó jelölésére, mint a hangje-

lölô írás esetében, könnyítésként fog-

hatjuk fel.

„Ha a nyelv nehézségeit vizsgáljuk, 
kérdés, hogy mit tekinthetünk egység-
nek” –-- boncolgatta a témát Váradi 
Tamás, az MTA Nyelvtudományi In-

tézetének Nyelvtechnológiai és Alkal-

mazott Nyelvészeti Osztályának osz-

tályvezetôje. „Azért lehetetlen 
egységet megállapítani, mert mindent 
ki lehet fejezni minden nyelven, a kü-
lönbség csak az, hogy milyen eszkö-
zökkel tesszük.”

A nyelvek kifejezôereje azonos tehát, 

csak más a készlet, amivel a közlést 

lehetôvé teszik. A legfôbb különbség a 

nyelvek között az, hogy a tartalmakat, 

fogalmakat, amelyeket ki akarunk fe-

jezni, mennyire csomagoljuk össze 

egységekben, azaz szavakban, vagy 

többszavas állandó kifejezésekben.

„Magasabb rendûnek szokták tekin-
teni azokat a nyelveket, amelyek a fo-
galmakat készen, összecsomagolva 
tartalmazzák a szókincsben, tehát több 
fogalmat lehet egy szóval megmagya-
rázni” –-- mondta el Váradi Tamás. Ez 

nagyjából annyit jelent, hogy minél 

több mindent kell körülírni, több 

szóval kifejezni, annál körülménye-

sebbnek hathat a nyelv, és annál több 

szóra van szükség ahhoz, hogy az adott 

fogalmat ki tudjuk fejezni.

Személyfüggô, mi a nehéz
Egy nyelv nehézsége legnagyobb 

részben attól függ, ki az illetô, aki meg 

akarja tanulni: mi az anyanyelve, hány 

nyelvet beszél, mennyire motivált, és 

milyen lehetôségek állnak a rendel-

kezésére a nyelv elsajátítására. Ami 

az anyanyelvet illeti, könnyebbséget 

jelenthet egy olyan nyelv tanulása, 

amely szerkezetileg vagy történelmét 

tekintve közelebb áll az anyanyelvhez, 

hiszen így jobban átlátható a nyelvtani 

szabályrendszer, és több olyan szó le-

het, ami hasonlít a már ismert szavak-

hoz.

„Ha megfigyelik, az angolban köny-

nyen felismerhetôk a francia szavak 

és hatások, és fordítva” –-- jegyezte 

meg a nyelvész. Azok a nyelvek, ame-

lyeknek történelme összefonódik, 

gyakran hatnak egymásra, vesznek át 

a másikból, és hasonulnak egymáshoz. 

Az eszkimóknak ötven szavuk van 
a hóra

Régóta tartja magát az a városi le-

genda, hogy az eszkimóknak, akik 

azért elég sok havat látnak életükben, 

ötven szavuk van annak megnevezésé-

re. A The Washington Post szerint ez a 

mondás Franz Boas antropológustól 

származik, aki az 1880-as években ta-

nulmányozta az észak-kanadai eszki-

mókat, és megjegyezte, hogy a külön-

bözô hófajtákra mennyi szavuk van az 

itt élôknek. A kutató az inuit nyelvet 

figyelte meg, és megállapította, hogy 

az aqilokoq azt jelenti: lágyan hulló hó, 

a piegnartoq pedig a szánútra megfele-

lô minôségû havat jelenti. Igor Krup-
nik, a washingtoni Smithsonian Sark-

kutató Központ kutatója megvizsgálta 

az inuit és jupik nyelvjárásokat is, és 

rájött, hogy az eszkimóknak valóban 

sokkal több szavuk van a különbözô 

hófélékre, mint az angoloknak: a kö-

zép-szibériai jupiknak 40, az észak-

kanadai inuitnak pedig legalább 53.

A nyelvtanulásban az is nagy szere-

pet játszik, hogy mekkora rutinja van 

a tanulónak. „Ha már több nyelven 
beszél valaki, könnyebben fogadja be 
a következôt, hiszen hozzá van szokva, 
hogy nem csak az anyanyelve szabja 
meg az anyagkészletet, amelybôl dol-
gozik” –-- magyarázta Váradi. Vannak 

olyan emberek is, akik személyiségük-

nél vagy agymûködésüknél fogva 

könnyebben sajátítanak el nyelveket 

(azaz nyelvérzékenyek).

Önkényes nyelvek
„Minden nyelv szókincse önkényes 

egy bizonyos szinten” –-- mondta el az 

Origónak az MTA nyelvésze. „A nyel-

vek kettôs tagolásúak, elválik bennük 

a fogalom és a szóalak, és minden logi-

kát nélkülözve kombinálódik.” Jó pél-

da erre a magyar hit-hitt szópár: bár 

csupán egy betû a különbség, könnyen 

beláthatjuk, hogy a két szó által jelölt 

tartalom között nem találunk semmi-

lyen olyan közelséget, mint amilyet a 

hangalakjuk sugallna.

Az, hogy hogyan kombinálódnak a 

hangok ahhoz, hogy egy értelmes, fo-

galomhoz csatolható szót képezzenek, 

egy laikus számára teljesen véletlen-

szerû, és egyedileg kell elsajátítania 

minden egyes egyszerû szónál. Az 

összetett szavakkal természetesen 

más a helyzet, ezek már társíthatnak a 

hangalakhoz közvetlen jelentést, de 

ennek megértéséhez is ismernünk kell 

az eredeti szavakat (így például a 

kulcstartó kifejezést érthetjük –-- egy 

tartó, amire kulcsokat helyezünk ----, 

de csak akkor, ha ismerjük a kulcs és a 

tartó jelentését is).

A magyarnak nehéz a mandarin
Az, hogy kinek milyen nehézséget 

jelent egy nyelv elsajátítása, függ attól 

is, hogy szerkezete mennyire tér el az 

anyanyelvtôl vagy az általa ismert 

nyelvektôl.

Váradi Tamás szerint egy magyar 

ember számára nehézséget jelenthet 

például a tonális nyelvek megértése -– 

ezek azok a nyelvfajták, amelyekben 

az ugyanolyan hangokból álló szavak 

különbözô hangszín szerinti ejtései el-

térô jelentéssel bírnak. Ez a fajta meg-

különböztetés annyira hiányzik a ma-

gyar nyelvbôl, hogy rettentô nehezen 

áll rá a magyar agya a gyors váltások-

ra.

Minden olyan nyelv nehéz, amely 

drasztikusan eltérô eszközökkel ope-

rál, mint az anyanyelvünk.

Nehéz objektív mércét találni tehát 

ahhoz, hogy melyik nyelv nehéz és me-

lyik könnyû –-- a nyelvészek általában 

nem is szeretik sorrendbe állítani eze-

ket, mert értelmezhetetlen maga a 

próbálkozás is.

Lehetne ugyan felhozni, hogy a cseh 

például bizonyára a nehéz nyelvek 

közé tartozik bonyolult mássalhangzó-

kapcsolataival és összetett ragozási 

rendszerével, de egy szlovák vagy egy 

orosz ember külön nyelvtanulás nélkül 

is képes néhány dolgot megérteni be-

lôle. Minden ilyen lista teljesen szub-

jektív tehát, az összeállító ország saját 

nyelvkészletétôl függ ---- valószínûleg 

az angolok nehezen boldogulnak a ma-

gyarral, mi pedig például a manda-

rinnal.

A facebookos Autósok szégyenfala csoportban osztottak meg egy fotót egy 
Debrecenben parkoló Bentley-tulajról.

A kép az egyik bevásárlóközpont parkolójában készült, a luxusautó tulajdonosa 
egyszerre két, mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet foglalt 
el.

Ennél pofátlanabbul képtelenség 
parkolni luxusautóval



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Hogy volt?!   
02:20 A varieté csillagai 
(1938) Magyar bűnügyi 
film  Rendezte: Baky 
József. Szereplők: Bordy 
Bella (Silvia Castellani), 
Jávor Pál (Jack Carey), 
Páger Antal (Keats), Simor 
Erzsi (Alice), Szeleczky 
Zita (Gloria), Lázár Mária 
(Ruby) A  Colosseum 
Színház varieté műsorán 
Keats, a bűvész nem akar a 
híres céllövővel, Jack 
Carey-vel egy műsorban 
fellépni, a férfi ugyanis 
elcsábította a feleségét, a 
gyönyörű táncosnőt, Silvia 
Castellánit. Az asszony 
azóta is Carey asszisztense-
ként dolgozik. A nagy szív-
tipró hírében álló Jack köz-
ben kikezd a McLean nő-
vérek egyikével, Gloriával. 
A lánynak ugyan komoly 
udvarlója van, de nem tud 
ellenállni a jóképű férfinek. 
Eközben Silvia súlyosan 
megsebesül az új szám 
próbáján. Kiderül, valaki 
élesre cserélte Carey vak-
töltényeit. Megindul a 
nyomozás….
03:40 Legenda - válogatás 
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013) 
Belényesi-medence 
05:50 Lyukasóra 
06:15 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Kolo-
vratnik Krisztián színművész 
06:45 Ridikül   
07:45 Viszlát, elvtársak! 
(2011)6/4.: Az ébredés 
Francia-német-magyar-
lengyel-cseh dokumen-
tumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Öt kontinens 
09:20 Orosz nyelvű hírek  
09:35 Rúzs és selyem   
10:05 Summa    
10:30 Baptista magazin  
10:55 Világ-Nézet   
11:30 Angol nyelvű hírek   
11:45 Julianus (1991)  2/2.
Magyar történelmi film  
Rendezte: Koltay Gábor. 
Szereplők: Hirtling István 
(Julianus barát), Bán János 
(Gerhardus), Vikidál Gyula 
(Paulus), Varga Miklós 
(Desiderius), Raf Vallone 
(Ugrin érsek), Franco Nero 
(Fra Domenico)
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk    
13:45 Öt kontinens  
14:15 Rúzs és selyem   
14:45 Család-barát   
16:05 Roma Magazin   
16:35 Domovina   Szlovák  
nemzetiségi magazin 
17:10 Itthon vagy!   
17:30 Tálentum (2002) A 
falképfestő - Patay László 
18:05 A Hold válaszolt - 
Portréfilm Bay Zoltánról 
(2014)  Magyar portréfilm  
19:00 Hogy volt?! Pásztor 
Erzsi felvételeiből 
20:00 Üdítő  
21:00 Híradó 
21:30  Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  Női talk-
show a  Dunán 
23:25 Család-barát    

2016. március 3. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 7.  hétfő Március 8. kedd Március 9. szerda

Március 10. csütörtök
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00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Julianus (1991)  2/2.
Magyar történelmi film  
03:20 Balassagyarmat 
kincsei. Horváth Endre 
öröksége 
03:35 Carlo és vendégei  
Pecsenyelibamáj sütő-
tökkel, szőlővel 
04:05 Üdítő  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Dél-Hargi-
ta - Zarándoktúra Alcsíkba 
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Hras-
kó Gábor biológus Bioló-
gus, nemzetközi informati-
kai tanácsadó, a Tudomá-
nyos Újságírók Klubjának 
tagja. Tagja és titkára volt a 
Tényeket Tisztelők Társa-
ságának. Jelenleg a Szkep-
tikus Társaság ügyvezető 
elnöke. Az Európai Szkep-
tikus Szervezetek Tanácsa 
elnökségi tagja. 
06:55 Ridikül  
07:50 Kézjegy  Kokas 
Ignác festőművész 
08:30 Német nyelvű hírek    
08:45 Térkép    
09:15 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Család és otthon   
10:15 Református riportok  
10:45 Evangélikus riportok  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Ando Drom - Úton 
Zsigó Jenővel Magyar ze-
nés dokumentumfilm  Zsi-
gó Jenő, az Ando Drom 
zenekar alapító vezetője, szo-
ciológus, a Magyarországi 
Roma Parlament elnöke a 
cigány művészet és közélet 
karizmatikus egyénisége. 
Nyírbátori muzsikus cigány 
családból származik, a rend-
szerváltozás előtt a radikális 
roma ellenzék köréhez tar-
tozik. Pályáját végig ez a ket-
tősség jellemzi: érzékeny 
művészként az autentikus 
cigány zenei folklór megőr-
zése és újrateremtése, felelős 
roma értelmiségiként pedig a 
következetes, soha meg nem 
ingó elhivatottság a cigányok 
felemelésében, elfogadtatá-
sában és nemzetiségi-emberi 
jogaik védelmében. 
13:00 Híradó 
13:20 Életkor   
13:45 Térkép    
14:15 Szeretettel 
Hollywoodból   
14:45 Család-barát    
16:20 Srpski Ekran  Szerb 
nyelvű magazin
16:50 Unser Bildschirm  
Német nyelvű magazin
17:20 Magyar gazda   
17:45 Útravaló   
18:00 A kétszer született 
gyermekek – Magyar 
orvosok igaz meséi az élet 
csodájáról    
19:00 Hogy volt?! Koltai 
Róbert felvételeiből 
20:00 Nevetni kell, ennyi az 
egész (Balázs kabaré)  12/3.
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56  
02:15 A vén bakancsos és 
a fia, a huszár (1985)  
Magyar tévéjáték  
03:35 Carlo és vendégei  
Grillezett borjúszelet 
paradicsomos babbal
04:10 Rocklexikon Charlie 
(Horváth Károly) 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Magas-
Tátra 3. - A Kriván-csoport 
05:50 Lyukasóra 
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Ta- 
más Gábor táncdalénekes 
„Meghatározatlan időre
 letiltva minden romániai 
színpadról.” Idézet egy 
levélből, amely a kolozsvá-
ri születésű Tamás Gábor 
táncdalénekest Svédország-
ba vitte és talán a mondat 
örök fájdalma szülte dalait.
06:50 Ridikül   
07:50 Bolyai-díjasok – 
Lovász László Magyar 
dokumentumfilm  
08:45 Német nyelvű hírek  
08:55 Hazajáró   
09:25 Orosz nyelvű hírek 
09:35 Magyar Krónika  
10:30 Tanúságtevők 
10:55 Kereszt-Tények 
11:05 Így szól az Úr!  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Aranyóra (1987); 
Rendezte: Berényi Gábor. 
Szereplők: Fazekas Zsuzsa 
(Bogdán Judit), Mácsai Pál 
(Az órássegéd), Kun Vilmos 
(Az aranyozó), Hirtling Ist-
ván (Krupié), Bajor Imre 
(Rendőrfogalmazó), Kránitz 
Lajos (Detektív), Olsavszky 
Éva (Sveszter), Raksányi 
Gellért (A lókereskedő)Bog-
dán Jucikának, a virágárus-
lánynak anyagi gondjai van-
nak, mert édesapja elvesztette 
az állását. Oszkár, a krupié 
felajánlja neki, hogy úrinőt fa-
rag belőle, s közösen megko-
pasztják majd a kaszinó ven-
dégeit.Jucika szerelme Béla, 
az órássegéd, akitől egy ligeti 
padon, élete első csókja után 
tudja meg, hogy ő lopta el é- 
desapja féltve őrzött egyetlen 
kincsét, egy aranyórát. Jucika 
mindenáron szeretné vissza-
szerezni édesapjának  az órát.
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró  
14:15 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:05 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű magazin
16:35 Alpok-Duna-Adria   
17:05 Család és otthon  
17:30 Tálentum Hol volt, 
hol nem volt... - Berecz 
András Riportműsor  
18:05 KŐRÖSI ZOLTÁN 
EMLÉKÉRE Az én Bu-
dapestem  Kőrösi Zoltán 
18:35 Orvosnégyes (2014)  
Magyar portréfilm  
19:05 Hogy volt?! Koltai 
János felvételeiből 
20:05 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Pécs, Szeged 
02:25 Aranyóra (1987); 
Rendezte: Berényi Gábor. 
Szereplők: Fazekas Zsuzsa 
(Bogdán Judit), Mácsai Pál 
(Az órássegéd), Kun Vil-
mos (Az aranyozó), Hirt-
ling István (Krupié), Bajor 
Imre (Rendőrfogalmazó), 
Kránitz Lajos (Detektív), 
Olsavszky Éva (Sveszter), 
Raksányi Gellért (A lóke-
reskedő) Bogdán Juciká-
nak, a virágáruslánynak 
anyagi gondjai vannak, 
mert édesapja elvesztette 
az állását. Oszkár, a krupié 
felajánlja neki, hogy úrinőt 
farag belőle, s közösen 
megkopasztják majd a 
kaszinó vendégeit.
03:40 Carlo és vendégei  
Scarola babbal 
04:10 Szenes Iván írta  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 HazajáróVisói 
havasok 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Kris-
ton Andrea, a Kriston-
módszer kitalálója 
06:50 Ridikül   
07:45 Az én Budapestem 
(2008)  Kőrösi Zoltán 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:10 Orvosnégyes 
Magyar portréfilm  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Passió - 
Munkácsy Mihály Trilógia 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
09:30 Orosz nyelvű hírek  
09:40 Iskolapad   
10:05 Élő egyház   
10:25 Katolikus krónika 
10:50 Isten kezében  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:40 Törékeny boldogság 
(1966)  Rendezte: Zsurzs 
Éva Szereplők: Avar Ist-
ván, Böröndi Katalin, Csá-
kányi László, Deák Sándor 
(Bíró), Domján Edit (Éva), 
Gobbi Hilda, Kálmán 
György (Péter), Kautzky 
József (Dódi), Kéry Gyula, 
Törőcsik Mari (Piroska), 
Ungváry László (és még 
sokan mások), Voith Ági 
13:00 Híradó 
13:20 Tessék!   
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Passió - 
Munkácsy Mihály Trilógia 
14:15 Összhang 
14:45 Család-barát  
16:05 Életkerék    
16:35 Kosár   
17:00 Töredékek Pogány 
magyarok, keresztény 
magyarok 
17:25 Tálentum Gózon 
Francisco filmoperatőr 
Riportműsor  
18:00 MMA - portrék (III. 
sorozat) (2016)  8/3.: Sipos 
Mihály 
19:00 Hogy volt?! Tiboldi 
Máriát köszöntjük 
20:00 Slágertévé 18. rész 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Fábry   
02:45 Törékeny boldogság 
(1966) Rendezte: Zsurzs 
Éva. Szereplők: Avar 
István, Böröndi Katalin, 
Csákányi László, Deák 
Sándor (Bíró), Domján 
Edit (Éva), Gobbi Hilda, 
Kálmán György (Péter), 
Kautzky József (Dódi), 
Kéry Gyula, Törőcsik 
Mari (Piroska), Ungváry 
László (és még sokan 
mások), Voith Ági (-) 
Piroska és Péter egymásra 
találnak egy zavaros 
farsang éjszakán. A régóta 
különélő házas ügyvéd és 
az elkeseredett óvónő 
között valódi érzelem, 
mély szerelem fejlődik ki. 
A társadalom elvárásai és a 
fennálló jogi kötelék miatt 
azonban nem lehetnek 
felhőtlenül boldogok. Bár 
érzelmileg függetlenek, a 
házmester, a főbérlő és 
mindenki elől bujkálniuk 
kell, csupán azért, mert 
nem házasok. Szerelmük 
vajon kiállja-e a megterhe-
lő és megalázó válóper 
megpróbáltatásait?
 04:05 Slágertévé 18. rész 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013) 
Dévényi kapu 
05:50 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás 
06:40 Öt kontinens  
07:10 MMA - portrék 
(III. sorozat) 8/3.: Sipos 
Mihály 
08:05 Német nyelvű hírek   
08:15 Unió28   
08:40 Kosár   
09:05 Itthon vagy!   
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:10 Rúzs és selyem   
10:40 Öt kontinens  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 A piros bugyelláris 
(1938)  Magyar film  
Rendezte: Pásztor Béla. 
Szereplők: Bordy Bella 
(Török Zsófi), Somlay 
Arthúr (Török bíró), 
Kiss Ferenc (Csillag 
Pali), Ölvedy Zsóka 
(Mencike), Pethes 
Ferenc (kikiáltó), Pethes 
Sándor (Pennás), Simon 
Marcsa (Jolán néni), 
Ladomerszky Margit 
(cigányasszony), 
Holykó Ferenc (Kósza 
Gyurka)(fekete-fehér)
13:00 Híradó 
13:20 Az élet temploma 
- tájgazdálkodás, ártéri 
gazdálkodás, öntözéses 
gazdálkodás. Magyar 
ismeretterjesztő film  
14:15 Család-barát   
15:50 Novum 
16:25 Hogy volt?!   
17:20 Szabadság tér '56 
18:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
19:05 Mindenből egy 
van 
20:00 Bízunk benned! 
(2014) A Mák család 
21:00 Híradó 
21:30 Fábry  
22:50 Legenda - válogatás 
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
02:25 VENCEL VERA 
KÖSZÖNTÉSE Egy 
szerelem három éjszakája 
(1967)  Magyar film  
Rendezte: Révész György. 
Szereplők: Darvas Iván 
(Boldizsár), Venczel Vera 
(Júlia), Tóth Benedek 
(Bálint), Sinkovits Imre 
(Gáspár), Latinovits Zoltán 
(Menyhért), Béres Ilona, 
Bodrogi Gyula, Greguss 
Zoltán, Kállai Ferenc, 
Makláry Zoltán, Pongrácz 
Imre, Vencel Vera (Júlia). 
A II. világháború végén 
Bálintot, a fiatal költőt is 
besorozzák. Vonatja már a 
front felé halad, amikor 
felidézi a közelmúltat. 
Megszökött, hogy még 
néhány  szép napot 
szerelmével, Júliával 
tölthessen. 
04:00 Bízunk benned! A 
Mák család 
04:55 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Hazajáró (2013) 
Radnai-havasok 2. 
05:50 Gasztroangyal   
A Gasztroangyal ezúttal a 
cigány konyhát mutatja be. 
Marcsi pirított gombóccal 
vendégeli meg a 100 tagú 
cigányzenekart, és 
megkóstolja a prímások 
kedvenc ételeit. Kiderül, 
hogyan készül a bodag, mi 
az a vágott leves, és milyen 
lehet a töltött káposzta 
marhapörkölttel.
07:00  Az élet temploma - 
tájgazdálkodás, ártéri 
gazdálkodás, öntözéses 
gazdálkodás (2015) 
Magyar ismeretterjesztő 
film  
08:00 Élő egyház    
08:20 Német nyelvű hírek   
08:30 Minden tudás   
08:55 Profit7    
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Noé barátai    
10:00 Novum  
10:35 Térkép    
11:00 Angol nyelvű hírek   
11:15 Tóparti látomás 
(1940)  Magyar film  
Rendezte: Kalmár László. 
Szereplők: Jávor Pál (Kol-
tay Iván, szobrászművész), 
Tolnay Klári (Balázs, An-
na), Simor Erzsi (Máté Git-
ta), Berky Lili (Koltay 
édesanyja), Solthy György 
(Balázs professzor), Makláry 
Zoltán (Szigeti), Sitkey Irén 
(Agáta),
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok  Ugron 
Zsolna író 
13:45 Szabadság tér '56  
14:35 Család-barát   
16:05 Rúzs és selyem   
16:35 Önök kérték   
17:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Szerelmes földrajz 
Novák Katalin  
19:05 Gasztroangyal  
20:00 Szórakoztató műsor  
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek 24/9.: 
Átcímkézők 
22:00 On the spot 
23:00 Öt kontinens    
23:30 Család-barát   

00:45 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Önök kérték  
02:20 Ando Drom - Úton 
Zsigó Jenővel Magyar 
zenés dokumentumfilm  
03:30 Carlo és vendégei  
Ruszin lepcsák
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró.Számvetés 
4. - A mi Kárpátokunk - 
05:50 Lyukasóra  
06:15 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Balaicza Erika orvos.
06:50 Ridikül   
07:45 A kétszer született 
gyermekek – Magyar 
orvosok igaz meséi az élet 
csodájáról 
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Nagyok  A magyar 
kultúra és sport legendás 
nagyjaival Ugron Zsolna 
író beszélget. Titkokról, 
életről,sikerekről, kudarcok-
ról. Arról, hogy hogyan 
lehet és miért érdemes.
10:00 Kék bolygó   
10:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:50 Új nemzedék  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 A vén bakancsos és 
a fia, a huszár (1985)   
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Horváth Z. Gergely. 
Szereplők: Berkes László, 
Lakó Tibor (Pista), Csáká-
nyi Eszter (Lidi), Eperjes 
Károly (Frici), Gobbi Hil-
da (Korcsmárosné), Páger 
Antal (Mihály, a vén ba-
kancsos), Raksányi Gellért 
(Kántor), Kőszegi Ákos 
(Laci), Varga Mária (Ilon) 
A vén bakancsos és a fia, a 
huszár Szigeti József népi 
színműve Gobbi Hilda fő-
szereplésével.Ilon, a zsugo-
ri és nagyravágyó korcsmá-
rosnénak a lánya a szegény 
bakancsos fiát, a huszárt sze-
reti. Ám anyja fondorlatok-
kal,csellel elejét veszi a nász-
nak. Ő többre, gazdagságra 
vágyik, s ezt lánya férjhezme-
nésével akarja elérni. Az ár-
mánykodás jégrecsúszik, a fia-
talok szerelme győzedelmes-
kedik.
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda   
13:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:15 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:05 Hrvatska Kronika  
Hotvát nyelvű  magazin
16:35 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin 
17:05 Kárpát expressz   
17:35 Tálentum Somogyi 
Győző  
18:05 Bolyai-díjasok – 
Lovász László Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! S. Nagy 
Istvánt köszöntjük 
20:00 Rocklexiko  Charlie 
(Horváth Károly) 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  
23:30 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere-

sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és 

péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

GONDOZÓNÔT keresek idôs 
hölgynek bentlakással. Részleteseb 
informacióért hivja Mancit a 9362 
1211 (Sydney) számon. Referencia 
szükséges.

57 ÉVES. Fiatalos, vidám kis ked-
ves, mosolygós, intelligens, ôszinte Is-
tenfélô nô vagyok. Magyarországon 
élô. Szôke kék szemû, Sportos / 50 kg  
156 cm. Keresem azt a független, kel-
lemes megjelenésû becsületes, bevál-
lalós, komoly középkorú urat, 65 éves 
korig, aki szívesen meghívna pár hó-
napra fôként Sydneybe. A szállást, el-
látást MINDENFÉLE BETEGSÉG - 
GYÓGYITÁSÁVAL, TÚLSÚLYOS 
BETEGEK FOGYASZTÁSÁVAL 
TARTÓSAN, tudnám viszonozni, tár-
salgással, házimunkával. CSAK MA-

Magyaros ízek
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

VÁROSI HÁZ ELADÓ, BUDA-

PESTEN ZUGLÓBAN a XIV. ke-

rületben egy három szoba 

összkomfortos ház, hátsó terasszal és 

pince szinti garázs helységgel, kis elô 

kert és hátsó udvar résszel. Közel a 

villamos megállóhoz. Vételár 

30,000,000 HFT. Elôzôleges 

érdeklôdés: erobert@iprimus.com.au

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

GYARUL BESZÉLEK ...
Email címem: maggie3p@gmail.com

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855


