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LWÝUWÒQWMDQXËUËQ"
.RUV]DNLQGÖWÛ FVHOHNH
GHW+DVRQOÛDQNRUV]DN
LQGÖWÛ GH PÒUHWÒEHQ MÛYDO NLVHEE
PLQWDWRURQ\KË]DNRPOËVDYROW1HZ
<RUNEDQV]HSWHPEHUÒQUHJ
JHOÛUDSHUFNRUDPLDNNRUPHJ
GÝEEHQWHWWH HOVVRUEDQ D] (J\HVãOW
®OODPRN QÒSÒW GH (XUÛSD ÒV WDOËQ D
YLOËJ QÒSÒW LV (UUH D GÝEEHQHWKDO
PD]UD OHKHWHWW IÝOÒSÖWHQL D WHUURUL]
PXVHOOHQLKËERUáNHOIRJDGWDWËVËWD]
DPHULNDL QÒSSHO $ SËUL]VL YLFFODS
V]HUNHV]WVÒJÒW OHJ\LONROÛ WHUURUWË
PDGËVKDVRQOÛNÒSSHQDONDOPDVOHKHW
H]áWWDO D UHQGNÖYãO PÒUWÒNEHQ PHJ
GÝEEHQW (XUÛSËW UËYHQQL D UËFVDWOD
NR]ËVUD $PHULND LPPËU ÝGLN ÒYH
WHUURULVWD ËOODPRN HOOHQL Nã]GHOHP
QÒYHQ IRO\WDWRWW KËERUáLKR] $ NÒW
HVHW HJ\EHWDUWR]ËVD V]LQWH PDJËWÛO
ÒUWHWG GH D]ÒUW ÒUGHPHV YLVV]DWH
NLQWHQL HJ\ SLOODQWËV HUHMÒLJ D PáOW
ED
2OYDVÛLQNEL]RQ\ËUDYLVV]DHPOÒNH]
QHN D KHWYHQHV ÒYHN WHUURULVWËLUD
DNLN VHO\HPKDULVQ\ËW Ká]WDN D IH
MãNUHDNNRUPÒJLO\HQV]ÒJ\HQOVHN
YROWDN 5HDJDQ HOQÝN YROW D] DNL
HJ\HV RUV]ËJRNDW QHYH]HWW WHUURULV
WËQDN6]HULQWHDNNRUQ\DUËQD
xFRQIHGHUDWLQ RI WHUURULVW 6WDWHVy
,UËQ /ÖELD µV]DN .ÛUHD .XED ÒV
1LFDJDUXDYROWDNPHUWDPHULNDLSRO
JËURNDW ÒV LQWÒ]PÒQ\HNHW WËPDGQDN
PHJWHKËW xWKHVHWHUURULVW6WDWHVDUH
HQJDJHG LQ DFWV RI ZDU DJDLQVW WKH
*RYHUQPHQW DQG SHRSOH RI WKH 86
$QG XQGHU LQWHUQDWLRQDO ODZ DQ\
6WDWHZKLFKLVLQWKHYLFWLPRIDFWVRI
ZDU KDV WKH ULJKW WR GHIHQG LWVHOIy

ZIPINMPµXÅLEXµV
(]HNHWDPRQGDWRNDWDNNRUIHOMHJ\H]
WHPPLQWD]ÝQLJD]ROËVÒVÝQEÖUËVNR
GËVSÒOGËLWÒYPáOWËQWRYËEELËOOD
PRN NHUãOWHN KDVRQOÛ HOEÖUËOËV DOË
PLQW FVDWODNR]ÛN D WHUURULVWD V]ÝYHW
VÒJKH] 5HDJDQ HOQÝN H NLMHOHQWÒVÒW
NÝYHWHQ  ÒYHW NHOOHWW YËUQL PLUH
YÒJUH WÝUWÒQW HJ\ RO\DQ PÒUHWâ WHU
URUWËPDGËVDPLQHNLQGRNROËVËYDOHO
IRJDGWD$PHULNDQÒSHD]WD]áMIRJDO
PDW KRJ\ 7HUURU HOOHQL KËERUá ,V
PÒW HOKDQJ]RWW HJ\ WËJ ÒUWHOPâ HO
QÝNLNLMHOHQWÒVDV]HSWHPEHUL
WRURQ\GÝQWWHUURUWËPDGËVRNXWËQq
%XVKFDOOHGRQRWKHUVWDWHVWRMRLQLQ
WKHILJKWDJDLQVWWHUURULVPDVVHUWLQJ
WKDW xHLWKHU \RX DUH ZLWK XV RU \RX
DUHZLWKWKHWHUURULVWVy
$]ÛWD LVPÒW HOWHOW  ÒY YDOÛVËJRV
KËERUáNNDODWHUURUHOOHQLKËERUá]ËV
QHYÒEHQIOHJD.Ý]HO.HOHWHQDPL
KH] KDGLDQ\DJRW ÒV NDWRQËW IOHJ
$PHULND DGRWW D] HXUÛSDL RUV]ËJRN
YRQDNRGWDN D NDWRQDL UÒV]YÒWHOWO
(OUH PHJMÛVROKDWÛ KRJ\ D SËUL]VL
WHUURUWËPDGËVKDQJXODWËEDQKDPDUR
VDQ HOKDQJ]LN D] DPHULNDL NÝYHWHOÒV
(XUÛSD QDJ\REE UÒV]YÒWHOH ÒUGHNÒ
EHQ
$PLMDQXËUËQV]HUGËQ3ËUL]VEDQ
PHJWÝUWÒQW DUUÛO QDJ\ UÒV]OHWHVVÒJ
JHO EHV]ËPROW PLQGHQ KÖUNÝ]O PÒ
GLXP D PDJ\DURUV]ËJL LV $ &KDUOLH
+HEGR QHYâ V]DWÖULNXV KHWLODS V]HU
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NHV]WLÒSSHQPHJEHV]ÒOÒVWWDUWRWWDN
DPLNRU OÝYÝOGÝ]ÒVW KDOORWWDN PDMG
NÒW ËODUFRV V]HPÒO\ EHURQWRWW D WH
UHPEH ÒV PLQGHQ V]Û QÒONãO PLQ
GHQNLWOHOWWHNHJ\NLYÒWHOÒYHODNLD]
DV]WDO DOË EXNRWW RWW NLYËUWD PÖJ D
PHUÒQ\ONHOWËYR]WDN5HMWHNKHO\ãNUH
UËWÝUW D UHQGUVÒJ ÒV OHOWWH D NÒW
PX]XOPËQ PHUÒQ\OW +ÖUV]ROJËODWL
MHOHQWÒV V]HULQW NÒW WáV]HMWÒV IRO\W
SËUKX]DPRVDQ 3ËUL]VEDQ ÒV D NÝU
Q\ÒNÒQ D J\LONROÛ WHVWYÒUHNHW YÒGHO
PÒUH$PËVLNQËOSHGLJDFVãWÝUWÝNÝQ
PHJÝOWUHQGUQJ\LONRVDWDUWRWWIRJ
YD WÝEE HPEHUW HJ\ NÛVHUEROWEDQ D
SËUL]VL3RUWHGH9LQFHQQHVQÒO$UHQ
GUÝNPLQGKËURPWáV]HMWWPHJÝOWÒN
$ Q\RPGËEDQ WL]HQNÒW V]HPÒO\ D
NÛVHUEROWEDQ QÒJ\ WáV] ÒOHWÒW YHV]
WHWWHDNÒWKHO\V]ÖQHQWÝEENRPPDQ
GÛVPHJVÒUãOW$IUDQFLDËOODPID]
QDSHVWHDUUÛOEHV]ÒOWKRJ\)UDQFLD
RUV]ËJ PÒJ PLQGLJ FÒOSRQW $] DO
.DLGD SÒQWHNÒMMHOPDJËUDYËOODOWDD
&KDUOLH+HEGRHOOHQLPHUÒQ\OHWHW
$ PHUÒQ\O WHVWYÒUSËU )UDQFLDRU
V]ËJEDQV]ãOHWHWHWWEHYËQGRUROWDUDE
V]ãONWO0HJKDOQLNÒV]IDQDWL]PXV
VDO D]RQRVXOWDN D NÝWHONHOHWL DUDEq
L]UDHOL KËERUáN ãJ\ÒYHO 7HWWãN RND
KRJ\ D &KDUOLH +HEGR QHY SËUL]VL
V]DWÖULNXV ODS NDULNDWXULVWËL JáQ\RO
QDNNLILJXUË]QDNPLQGHQWDPLV]HQW
D PX]XOPËQRNQDN 'H EYHQ NLRV]W
MËN D NHUHV]WÒQ\VÒJHW LV NãOÝQ J\D
OË]NRGYD LV D NDWROLNXV HJ\KË]DW D
SËSËWQHPNÖPÒOYH-Ò]XVWVHP6]â]
PËULËWVHP,O\HQODSEÛOMÛOPHJWXG
QDNÒOQLDWDUWDOPDPHJIHOHODWÝEE
VÒJÒEHQV]HNXODULVWDSROLWLNXVLWËUVD
GDORPQDNLV
1H EHFVãOMãN OH D V]HNXODUL]PXVW
D] QHP HJ\IÒOH YDOOËVHOOHQHVVÒJ $
0DJ\DU6]HNXOËULV(J\HVãOHWPHJIR
JDOPD]ËVËEDQDV]HNXODUL]PXVYDOOËV
x$YDOOËVRVHPEHUHNQHNMRJXNYDQD
KLHGHOPHLNHW Q\LOYËQRVDQ NLIHMH]QL
D]RQEDQ H] D MRJ D]RNDW LV PHJLOOHWL
DNLN H]HQ KLWHNHW HOXWDVÖWMËN YDJ\
NÒWVÒJEH YRQMËN 9DOOËVRV KLWHN HV]
PÒNÒVV]HUYH]HWHNQHPÒOYH]KHWQHN
VHPPLIÒOH NLYËOWVËJRV YÒGHOPHW D
V]ÛOËVV]DEDGVËJJDOV]HPEHQ(J\GH
PRNUËFLËEDQ PXV]ËM KRJ\ PLQGHQ
HV]PÒWÒVLGHËWPHJWXGMXQNYLWDWQL
-RJDLD]HPEHUHNQHNYDQQDNQHPD]
HV]PÒNQHNy
$ V]HNXOËULV IXQGDPHQWDOL]PXV
HJ\LN LVPHUW WÒWHOH D NHUHV]WÒQ\VÒJ
V]HPEHQËOODIHOYLOËJRVRGËVQ\RPËQ
NLERQWDNR]ÛHXUÛSDLV]HOOHPWÝUWÒQHWL
IHMOHPÒQ\HNNHO .ÝYHWNH]WHWÒVNÒSS
Nã]GHQL NHOO D xNHUHV]WÒQ\NRQ]HU
YDWÖYy YLOËJNÒSSHO .|QW|V /iV]Oy
PHJIRJDOPD]ËVËEDQ x$ V]HNXOËULV
WÝUWÒQHOHPV]HPOÒOHWDQQ\LEDQÒVáJ\
IXQGDPHQWDOLVWDKRJ\áJ\WHNLQWÝQ

PDJËUD PLQW D] HXUÛSDL WÝUWÒQHOHP
ÒUWHOPH]ÒVÒQHNHJ\HWOHQDEV]ROáWÒV
YÒJÒUYÒQ\HV QÒ]SRQWMËUD DPHO\HW
WËUVDGDOPLV]LQWHQÒUYÒQ\UHNHOOMXW
WDWQL $NL WHKËW QHP ÖJ\ JRQGROMD
WÒYHGÒVEHQYDQVLWWDNãOGHWÒVHVLG
HQQHN D YÒJV KDUFQDN D OHIRO\WDWË
VËUDy
9DOOËVLNÒSOHWHOOHQFVDNYDOOËVL KLW
HOYLKLHGHOPL NÒSOHWWHOOHKHWNã]GHQL
0D H] WÝUWÒQLN D YLOËJSROLWLNËEDQ
$PHULNËEDQ D] ÛV]ÝYHWVÒJUH YLVV]D
IXQGDPHQWËOW SURWHVWDQWL]PXV 1\X
JDW(XUÛSËEDQ D V]HNXODUL]PXV D KL
YDWDORVÒVNÝWHOH]YLOËJQÒ]HWDWHOMHV
PH]Q\EHQ HPHOOHWW D SROLWLNDL SËU
WRN YRQ]DOPD OHKHW DNËU EDO DNËU
MREEROGDOL (] XUDONRGLN D] (XUÛSDL
8QLÛ YH]HWVÒJL WHVWãOHWHLEHQ ÒV DQ
QDN HOIRJDGRWW JD]GDVËJL UHQGMH D
QHROLEHUDOL]PXVDPHO\HUWHOMHVQ\R
PXOËVEDQ YDQ (XUÛSD NHOHWL UÒV]HL
HOOHQ (QQHN D] LUËQ\]DWQDN D OHJQD
J\REE DNDGËO\D D V]RYMHW LJD DOÛO
NLV]DEDGXOWIÒO(XUÛSDWËUVDGDOPËQDN
D NÝWGÒVH D QHP]HWKH] ÒV D NHUHV]
WÒQ\VÒJKH] (]HNNHO V]HPEHQ D V]H
NXODULVWD ËOWDOËEDQ EDOROGDOL  SËUWRN
WãUHOPHWOHQHN
$ V]HNXODUL]PXV PDJ\DU KLWWÒUÖWL
QHNHJ\LNH*\XUFViQ\)HUHQF5ÛOD
ÖUMDD 0DQGLQHUKX x$'HPRNUDWLNXV
.RDOÖFLÛHOQÝNHV]HULQWKDYDODPLNRU
PHJNHOOYÖYQLD]HUHGHWLÒUWHOHPEHQ
YHWW NXOWXUNDPSIRW DNNRU DQQDN LWW
D]LGHMHPHUWD]DJRQGRONRGËVDPH
O\HW D NHUHV]WÒQ\NRQ]HUYDWÖY YLOËJ
NÝ]YHWÖWV]HPEHQËOOPLQGD]]DODPLW
D IHOYLOËJRVRGËV ÛWD D V]DEDGHOYâHN
ÒVDEDOROGDOLDNNÝ]YHWÖWHQHNy
 -ÛVËJUÛO ÒV D V]HOÖGVÒJ MXWDOPËUÛO
ËOPRGR]Û NHUHV]WÒQ\HN WXGMËWRN
KRJ\ LWW KËERUá YDQ PLQGHQUH NÒV]
HOV]ËQWIXQGDPHQWDOLVWËNNDO+LWHWOHQ
QHOHOEEOHKHWV]ÛWÒUWHQLPLQWIDQD
WL]ËOWxIHOYLOËJRVRGRWWyDNWLYLVWËYDO



$IUDQFLDHOQÝNHJ\V]HUâPDJ\DUË
]DWRWDGRWWWHUURULVWËNPHJWËPDGWËN
DVDMWÛV]DEDGVËJRW1HPIRJODONR]RWW
RO\DQJRQGRODWWDOKRJ\PLYËOWRWWDNL
D J\LONRVVËJRW DPL YDOÛMËEDQ FVDN
HJ\LNH YROW D YLOËJV]HUWH V]LQWH QD
SRQWDHONÝYHWHWWWHUURUFVHOHNPÒQ\HN
QHN$IUDQFLDHOQÝNV]HPÒO\HVOHYÒO
EHQ NÒUWH D] HXUÛSDL RUV]ËJRN YH]H
WLW YHJ\HQHN UÒV]W D V]DEDG VDMWÛ
ÒUGHNÒEHQWDUWDQGÛIHOYRQXOËVRQ
&VDSGDKHO\]HW+DDPHJKÖYËVW2U
EËQ9LNWRUQHPIRJDGMDHOUË]áGXOQD
DQ\XJDWLYLOËJPLQGHQPÒGLXPDOËP
LJD]KRJ\DPDJ\DUPLQLV]WHUHOQÝND
V]DEDG VDMWÛ HOOHQ YDQ KLV]HQ PLQW
NÝ]WXGRWWRUV]ËJËEDQQLQFVVDMWÛV]D
EDGVËJ'HPHUWHOIRJDGWDÒVPHJMH
OHQW D IHOYRQXOËVRQ DNNRU LV V]DEDG
VDMWÛHOOHQHV $ /H 0RQGH EÖUËOWD D
IUDQFLD HOQÝNÝW KRJ\ D VDMWÛV]DEDG
VËJHOOHQVÒJHLWLVPHJKÖYWDD&KDUOLH
+HEGRPHJHPOÒNH]ÒVUH2UEËQWRURV]

2015. január 29.
ÒVWÝUÝNNROOÒJËMËYDOHJ\ãWWHPOHJHW
WÒN(UUOV]ÛOD]DOËEELNÝ]OHPÒQ\
x)UDQFLDRUV]ËJEDQ DQQ\LUD NÒQ\H
VHNDVDMWÛV]DEDGVËJUDKRJ\HJÒV]HQ
NRPRO\PRUJËVWËPDGWDPLÒUWRO\DQ
SROLWLNXVRN LV RWW GHPRQVWUËOWDN WHJ
QDS 3ËUL]V XWFËLQ DNLNHW D VDMWÛV]D
EDGVËJ HOOHQVÒJHLQHN WHNLQWHQHN µV
KRJ\ H] QHP YDODPL MHOHQWÒNWHOHQ
KLV]WLNOXE SUREOÒPËMD D] DEEÛO LV
NLGHUãO KRJ\ D] ãJ\EHQ D] HOQÝNL
SDORWD LV NÝ]OHPÒQ\W DGRWW NL $ /H
0RQGH V]ÒJ\HQOLVWËMËQ q LQGRNOËVVDO
HJ\ãWW q V]HUHSHO $KPHW 'DYXWRJOX
WÝUÝNPLQLV]WHUHOQÝN6]HUJHM/DYURY
RURV] NãOãJ\PLQLV]WHU $OL %RQJR
JDERQLHOQÝN,,$EGDOODKÒV5DQLDD
MRUGËQ NLUËO\L SËU 2UEiQ 9LNWRU
PDJ\DUPLQLV]WHUHOQÝN6DPHK&KRX
NU\RX HJ\LSWRPL NãOãJ\PLQLV]WHU ÒV
1DIWDOL %HQQHWW L]UDHOL JD]GDVËJL
PLQLV]WHU 2UEËQW áJ\ PXWDWMD EH D
/H 0RQGH PLQW DNLW (XUÛSD NHPÒ
Q\HQ NULWL]ËOW D VDMWÛ ÒV DQQDN IãJ
JHWOHQVÒJHHOOHQLWËPDGËVDLLOOHWYHD
HV PÒGLDWÝUYÒQ\ PLDWW DPLW
XJ\DQ PÛGRVÖWRWWDN GH D] (XUÛSD
7DQËFV V]HULQW QHP HOÒJJÒ $ NÝ]OH
PÒQ\ D]W ÖUMD KRJ\ z$] HOQÝN YLOË
JRVDQ IRJDOPD]RWW 7HNLQWHWEH YÒYH
KRJ\ D WHUURUL]PXV PHNNRUD YLOËJ
SUREOÒPD PLQGHQNLW ÝUÝPPHO IRJD
GXQN PLQGD]RNDW DNLN NÒV]HN VHJÖ
WHQLQHNãQNKRJ\PHJNã]GMãQNH]]HO
D FVDSËVVDO (]HN D WHUURULVWËN  
PHJWËPDGWËN D VDMWÛV]DEDGVËJRW
UHQGUÝNUH WËPDGWDN ÒV DQWLV]HPLWD
EâQFVHOHNPÒQ\HNHWNÝYHWWHNHO1HP
HQJHGKHWMãN KRJ\ NãOÝQEVÒJHW WH
J\ãQND]RUV]ËJRNNÝ]ÝWWÒVVWLJPDWL
]ËOMXQNHJ\HVHNHW$]ÝVV]HVÒULQWHWW
SROLWLNXV YLOËJRVDQ HOÖWÒOWH D &KDUOLH
+HEGRHOOHQLWËPDGËVWlqIRJDOPD]D
IUDQFLDHOQÝNLKLYDWDONÝ]OHPÒQ\Hy
0HJV]ÛODOW D V]HNXODULVWD )RGRU
*iERULVDNLV]HULQW xDV]DEDGVDMWÛ
D V]ÛOËVV]DEDGVËJ D]W MHOHQWL KRJ\
OÒQ\HJÒEHQEËUPLWEËUPLNRUHOOHKHW
PRQGDQL ÒV D NÝ]ÝQVÒJQHN NHOO HO
GÝQWHQLH KRJ\ PLW JRQGRO D NÝ]ÝO
WHNUO KHO\WHOHQQHN YDJ\ KHO\HVQHN
WDUWMD NHW (QQHN PLQGLJ Q\ÖOW YLWË
EDQ NHOO IRUPËOÛGQLD q H] MHOHQWL D
NÝ]MÛWy



0RVW D WHUURUL]PXV HOOHQL KËERUá
PËVRGLN IHMH]HWÒQHN KDMQDOËQ ÒUGH
PHV YLVV]DHPOÒNH]QL  D GUËPDÖUÛ
PHJËOODSÖWËVËUD DPLW D V]ÖQMËWÒN
QDJ\MHOHQHWÒKH]Iâ]ÝWW
x V]HSWHPEHU ÒQ SRNROL VR
KDQHPWDSDV]WDOWPÛGRQNãOÝQÝVNH
J\HWOHQVÒJJHO YÒJUHKDMWRWW FVHOHN
PÒQ\WÝUWÒQW1HZ<RUNÒV:DVKLQJ
WRQYËURVËEDQD]$PHULNDL(J\HVãOW
®OODPRN NÒW IYËURVËEDQ D] ËOODP
KDWDOPLEDQ ÒV D SÒQ]ãJ\LEHQ q ÖUWD
&VXUND,VWYiQQDSRNNDOD]HVHPÒQ\
XWËQq1\RPEDQDNãOÝQÝVNHJ\HWOHQ
VÒJJHO YÒJUDKDMWRWW OÒJL FVHOHNPÒQ\
XWËQ HONH]GGÝWW q UÒV]EHQ D YLOËJ
QÒSHLQHNPHJUHQGãOÒVÒWUÒV]YÒWÒWÒV
GÝEEHQHWÒW LV NLKDV]QËOYD q D JORED
OL]PXVNRUV]DNËQDNáMIHMH]HWHD]áM
IDMWD NÝ]YÒOHPÒQ\DODNÖWËVVDO ÒV VRU
EDËOOÖWËVL PÛGV]HUUHO WÝUWÒQ YLOËJ
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Január 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Martina, Gerda nevû kedves olvasóinkat.
Martina: a latin Martinus nôi
párja.
Gerda: A Két germán eredetû név
egybeesése, a Ger kezdetû és gard
végû összetett nôi nevek önnállósult
alakja.
Köszönthetjük még, Adelgunda,
Gellért, nevû barátainkat.
Január 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Marcella nevû kedves olvasóinkat.
Marcella: a latin Marcellus férfinév nôi párja. Becézése Marci(ka).
Köszönthetjük még: Ciras, Eudoxia,
Germinián, János, Ludovika, Lujza, Péter, Virgilia nevû barátainkat.
Február 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ignác nevû kedves olvasóinkat.
Ignác: A latin Ignatius rövidülése, a
latin Igis (tûz) származéka.
Köszönthetjük még: Brigitta, Gitta, Innocencia, Szevér, Xavér nevû
barátainkat.
Február 2.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Karolina, Aida nevû olvasóinkat.
Karolina: A Karola latinos továbbképzése.
Aida: Verdi Aida c. operája címszereplôjének neve nyomán terjedt el.
Köszönthetjük még: Apor, Brunó,
Brutusz, Mária, Opika nevû barátainkat.
December 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Balázs nevû kedves olvasóinkat.
Balázs: A Blasius, a Basileus alak
változatának tartják.
Köszönthetjük még Ormos, Rabán, Róbert nevû barátainkat.
December 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ráhel, Csenge nevû kedves olvasóinkat.
Ráhel: Héber eredetû, jelentése:
bárány.
Csenge: Régi magyar személynévbôl átvett.
Köszönthetjük még: Andor, András, Holló, Andrea, Janka, Johanna, nevû barátainkat.
December 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ágota, Ingrid nevû kedves olvasóinkat.
Ágota: Az Agatha régebbi magyar
formája. Az Agatha görög eredetû,
jelentése jó.
Ingrid: Észak germán név.
Köszönthetjük még: Abiáta, Etelka, Kolos, Péter nevû barátainkat.
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Vidnyánszky Attila
a szegény és a gazdag harcáról
Idei évadának talán legfontosabb elôadására készül a Nemzeti Színház.

Vidnyánszky Attila rendezésében Fábri Zoltán legendás filmjét, a Körhintát
állítják színpadra a Zsuráfszky Zoltán mûvészeti vezetô irányította Magyar
Nemzeti Táncegyüttes mûvészeinek közremûködésével. A február 20-án
debütáló produkcióban meglepetésvendégként Cserhalmi György, a nemzet
színésze is szerepet kapott --– derült ki a színház péntek délelôtti sajtótájékoztatóján.
„Szívbe markoló, gyönyörûséges mesét szeretnék csinálni” --– fogalmazott
Vidnyánszky Attila rendezô, a Nemzeti Színház fôigazgatója a sajtótájékoztatón,
amely a Nemzeti Táncegyüttes mûvészeinek produkciójával kezdôdött. A
direktor elmondta, Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán egy éve kereste meg
az elôadás ötletével, és ô boldogan vállalta a kihívást. Kifejtette, a Sarkadi
Imre A kútban címû novellája alapján készült Fábri Zoltán-film szellemiségét
követve igyekeznek színpadra állítani a darabot. Elmondta, az eredeti mûben
szereplô téeszesítés már a múlt, a szegény és a gazdag ellentéte azonban ma is
aktuális.
A világhírû francia költô, író és filmrendezô Jean Cocteau úgy jellemezte a
Körhintát Tôröcsik Marinak, hogy fölzeng benne a szerelem --– idézte a
színész szavait Vidnyánszky Attila. „Mi ehhez méltó elôadást szeretnénk
létrehozni.”
Zsuráfszky Zoltán elmondta, eleinte táncszínházi produkcióban gondolkodtak, de örül, hogy végül a Nemzeti Színházban valósulhat meg a darab. Az
elôadásban negyven táncos és hat muzsikus is szerephez jut --– árulta el a
Kossuth-díjas táncmûvész, majd kiemelte a zeneszerzô, Lakatos Róbert
munkáját, amely új színekkel gazdagítja az alapanyagot. „Nem akarjuk
felülmúlni az eredetit, de hiszek benne, hogy képesek vagyunk újszerût
létrehozni” –-- jelentette ki.
Az elôadás forgatókönyvírója, Vincze Zsuzsa úgy fogalmazott: végre van egy
rendezô a Nemzetiben, aki tiszteli a tradicionális kultúrát, amelyet a Nemzeti
Táncegyüttes is képvisel. „A paraszti kultúra ôrizte meg a nemzeti sajátosságainkat, így ebben ismerhetünk igazán magunkra.”
„Huszonhat-huszonhét éve élek vidéken, szemtanúja vagyok, hogyan pusztul
a paraszti kultúra –-- mondta Cserhalmi György. –-- Ha bármilyen törekvés
van rá, hogy feltámasszuk, boldogan veszek részt benne.” A Kossuth-díjas
színmûvész hozzátette, túl kellene lépnünk végre a politikai szembenálláson,
hiszen „jobb lábbal is akkorát botlik az ember, mint ballal”. Az elôadásról szólva
elmondta, már az elsô próbákon érezni lehetett az elementáris erejét.
Cserhalmi György mellett Szûcs Nelli és Farkas Dénes is szerepet kapott
az elôadásban, az egykor Törôcsik Mari és Soós Imre által megformált ifjú
szerelmespár szerepében pedig Kiss Andreát és ifj. Vidnyánszky Attilát
láthatja a közönség.
A rendezô végül elárulta, hogy minden elôadás „gigantikus meglepetéssel”
zárul majd, amelyet persze nem árulhat el. Mint mondta, „jó a szájízem egy
hónappal a bemutató elôtt”.

Kinevezte a kormány
az új nagyköveteket
Új nagyköveteket nevezett ki, többek portfólióján pedig módosított a kormány a Magyar Közlöny pénteki számában megjelentek szerint.
A határozatok szerint Szabadhegy Péter János vezeti a londoni, Szilas
Andrea Cecília a pekingi, Gyôri Enikô a madridi, Ódor Bálint Dávid az
ottawai, Pintér Attila a belgrádi, Keskeny Ernô a kijevi, Kiss Gábor az
ankarai, Szijjártó Orsolya a hágai, Breuer Klára Erzsébet a lisszaboni,
Jakab Péter Zsolt a bangkoki, Müller Adrien a rigai, Heizer Antal a tiranai, Négyesi József a szarajevói, Barcsi Gyula a Buenos Aires-i, Deák
Miklós a Santiago de Chile-i, Ternák Gábor pedig az abujai nagykövetséget.
Horváth Zsuzsanna vezeti az ENSZ és a Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) mellett mûködô genfi állandó képviseletet. Az EBESZ és az ENSZ
melletti bécsi képviseletet Dán Károly vezeti.
Balla Jánost, aki korábban a római nagykövetséget vezette, Moszkvába
helyezik át, Konkoly Norbert korábbi lisszaboni nagykövet pedig a brazíliavárosi képviselet élére kerül. Bus Szilveszter eddigi jakartai nagykövet az újdelhi nagykövetséget vezeti. Perényi János korábbi rabati nagykövet pedig
Bécsben látja el Magyarország képviseletét.
Csillag Ferencet felmentették a kuvaitvárosi nagykövetség vezetése alól,
egyúttal megbízták a rijádi nagykövetség vezetésével. Bayer Mihály korábbi

kijevi nagykövet a kuvaitvárosi nagykövetség élén folytathatja a munkát. Varga Koritár Pál eddigi Buenos Aires-i nagykövet pedig ezen túl a mexikóvárosi
nagykövetséget vezeti.
Cséfalvay Zoltán látja el az ország képviseletét a Gazdasági Együttmûködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett, miután elôdje, Mikola István a
Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelôs államtitkára lett.
Kiss Rajmundot és Gosztonyi Krisztinát rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré, Kumin Ferencet és Szalay-Bobrovniczky Kristófot
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezték ki.
Forrai Kristóf helsinki nagykövet képviseli Magyarországot ezentúl Észtországban is. Kocsis Sándor, aki a nairobi nagykövetséget vezeti és ellátja
Magyarország képviseletét Etiópiában, Ugandában, Dzsibutiban, Tanzániában,
ezentúl Burundiban, Ruandában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Szomáliában is képviseli az országot. Marton Béla a tripoli nagykövetség vezetése
mellett megbízást kapott az ország képviseletére Nigerben.
A határozatok értelmében egyúttal felmentették megbízatása alól Csák
János Zoltán londoni, Kusai Sándor Zoltán pekingi, Huszár János tiranai,
Sümeghy Gyula hágai, Pandur József szarajevói, Terényi János új-delhi,
Szíjjártó Csaba brazíliavárosi, Pordány László ottawai, Íjgyártó István
moszkvai, Kállay Miklós rijádi, Tomaj Dénes bangkoki, Nikowitz Oszkár
belgrádi, Hóvári János ankarai, Bucsi Szabó Edit madridi, Dobokay
Gábor rigai, Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi, Dehelánné Dörömbözi
Teréz mexikóvárosi és Haupt Erik Edgár tallinni nagykövetet, továbbá
Boros Miklós EBESZ-nagykövetet, Dékány András genfi és Csuday
Balázs bécsi ENSZ-nagykövetet.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter decemberben az Országgyûlés külügyi bizottságának ülésen ismertette: eddig 60 misszióvezetôt cseréltek le, jövô szeptemberig még 14 cserét terveznek.

Magyar tudományos sikerek:
nem semmi volt az év
Nemzetközi elismerések, egyedülálló mûtéti módszerek és applikációk --–
idén is büszkék lehetünk magyar tudósainkra. Ami a magyar tudományos
sikereket illeti, nagyon jó év volt az idei, hiszen 2014-ben is bizonyították
tudósaink, hogy agyban valóban nagyok vagyunk, és büszkék lehetünk kutatóinkra. Az mno.hu a teljesség igénye nélkül összeszedte az év sikereit a tudomány
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HÍREK

területén. Számadás.
1. Magyar tudós a rákellenes kutatócsoportban
A nagy genetikai rákkockázattal élôk klinikai ellátásának javítását tûzte ki
célul az a világméretû összefogás, ahová meghívást nyert dr. Oláh Edit, az
Országos Onkológiai Intézet molekuláris genetikai osztályának vezetôje. A
világméretû összefogás célja, hogy minél pontosabban meg lehessen határozni
az öröklött génváltozások szerepét az emlô- és petefészekrák, illetve más
tumorok kialakulásában. A BRCA-kihívásról, a mellrák kockázati tényezôirôl,
génvizsgálatról és arról beszélgettünk dr. Oláh Edittel, hogy mit kell tennie
annak a nônek, akinek családjában fordult már elô mellrák.
2. Magyar orvost díjazott a UNESCO
Magyar kutatónô fejlesztette ki azt a gyorstesztet is, amelynek segítségével
többé nem kell napokat, heteket várni egy-egy laborvizsgálat eredményére.
Korponay-Szabó Ilma kutatóorvost eddigi eredményes tudományos
munkájáért idén a L’Oréal Magyarország is kitüntette a UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság védnökségével. A szakértôt az mno.hu megkereste, a vele
készült interjúnkat itt olvashatja el.
3. A magyar kutató sikereire az ENSZ is felfigyelt
Czöndör Katalin neurobiológus személyében elôször részesülhet magyar
kutató az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
és a L’Oréal nôk számára létrehozott tudományos ösztöndíjának nemzetközi
változatából. A tudós, az ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszékének tanársegédje, ott végezte doktori tanulmányait, kutatási területe pedig az idegsejt-biológia, a sejt- és szövettenyésztés. Posztdoktori kutatásait jelenleg a franciaországi Bordeaux egyetemén folytatja. A tudóssal készült cikkünket itt olvashatja
el.
4. Magyar orvos találmányától lesznek jobbak a mûtétek
Hiánypótló találmányt álmodott, majd valósított meg egy fiatal magyar
rezidens orvos. A legújabb sebészeti eljárások gyakorlására alkalmas multifunkcionális eszköz olcsón beszerezhetô, így az orvosok akár az otthonukban is
gyakorolhatják a tervezett operáció folyamatát. Az álomtól a megvalósulásig:
Oláh Gergellyel, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának sebészével
beszélgettünk.
5. Így úszhatja meg a protézis beültetését
Nemcsak Magyarországon, hanem világszerte népbetegségnek számít az
ízületi kopás, ami hihetetlen fájdalmat, sôt még mozgáskorlátozottságot is okozhat. Ha idôben orvoshoz fordulunk, jó eséllyel úszhatjuk meg a protézis
beültetését, hála egy magyar orvos mûtéti módszerének, amivel negyvenezer
mûtétet végeznek évente világszerte. Dr. Hangody László ortopéd sebésszel,
a Dr. Rose Ortopédiai Centrum vezetôjével beszélgettünk.
6. Az életmentô magyar kutatás
Ami a kutatásokat illeti, az ideiek közül a Semmelweis Egyetem Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinikáján végzett ikerkutatás emelhetô ki. A 110
ikerpár bevonásával végezett magyar kutatásnak köszönhetôen a jövôben
lehetôség nyílhat arra, hogy elôre jelezzék a szívinfarktust. Az egyedülálló
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vizsgálatról dr. Maurovich-Horvat Pál adjunktussal, a Lendület Kardiovaszkuláris-képalkotó Kutatócsoport
vezetôjével beszélgettünk.
7. Világraszóló applikáció
Bár még egyelôre a tervekben szerepel, és most dolgoznak rajta, mégis fontos megemlíteni a pécsi egyetem kutatóinak ötletét, akik az elsôk között a világon, remek telefonos alkalmazással álltak elô. Az applikáció négy népbetegség
megelôzésében –-- szív --- és érrendszeri betegségek, elhízás, csontritkulás, depresszió-alvászavar --– fog segítséget
nyújtani mozgásprogram ajánlásával. A tudományos sikereket tekintve remek évet tudhatunk magunk mögött, igazán
büszkék lehetünk orvosainkra, tudósainkra, kutatóinkra. Reméljük, jövôre is bôséges lehet az év végi összefoglalónk.

Egyesítik a négy közszolgálati médiaszolgáltatót

A négy közszolgálati médiaszolgáltató --– Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar
Távirati Iroda Nonprofit Zrt. és Duna Televízió Nonprofit Zrt. --– egyesítésérôl szóló törvénymódosítást fogadott el
hétfôi ülésén az Országgyûlés.
A Ház 131 igen szavazattal, 63 ellenében szavazta meg a médiát érintô törvények változtatását, amelynek szükségességét az elôterjesztôk, a fideszes Dunai Mónika és Tuzson Bence az elmúlt négy év tapasztalataival és költséghatékonysági
szempontokkal indokolták.
A javaslat összegzô módosító csomagjának minôsített többséget igénylô paragrafusai nem kapták meg a kétharmados
többséget, így a Ház egy olyan változatot fogadott el, amelyben ezek nem szerepelnek. A szavazást követôen Aradszki
András (KDNP) jelezte, hogy nem mûködött a szavazógépe, ám az elnöklô Latorcai János azt mondta: ezt nyilatkozat
formájában csatolja a szavazásról szóló jegyzôkönyvhöz, a szavazást azonban már lezárta.
Schiffer András (LMP) azt vetette fel, hogy az elfogadandó jogszabály a kétharmados támogatást igénylô
módosítások nélkül, de az egyszerû többséget igénylô változtatásokkal együtt nem lesz koherens. Ezzel Bárándy
Gergely (MSZP) is egyetértett, és szünetet kért a javaslat megvizsgálásához.
Gulyás Gergely (Fidesz) szerint az eredeti elôterjesztés koherens, annak megszavazása az összegzô módosító
csomag nélkül nem okoz zavart. Novák Elôd (Jobbik) szerint megnyílt a lehetôség a salátatörvény társadalmi vitájára.
Latorcai János végül az összegzô módosító javaslat egyszerû többséggel elfogadott változtatásaival együtt rendelte el
a zárószavazást az elôterjesztésre.
Az így elfogadott törvény értelmében a jelenlegi Duna Televízió Nonprofit Zrt.-vel beolvadás útján egyesül a másik
három gazdasági társaság, és Duna Médiaszolgáltató Zártkörûen Mûködô Nonprofit Részvénytársaság elnevezéssel
egyedüli közszolgálati médiaszolgáltatóként folytatja tevékenységét. A beolvadás --– amely 2015. július 1-jén lép
hatályba –-- biztosítja, hogy a gazdasági társaságok ne jogutód nélkül szûnjenek meg.
A társaság rádiós, televíziós, online és hírügynökségi szolgáltatást egyaránt nyújt. A változtatás bevezeti a közszolgálati értéktesztet, amely a nézettség és a hallgatottság mellett a közmédia szolgáltatásainak közszolgálati jellegét méri
majd fel.
A módosítás emellett lehetôségként számol a közmédia két további tévécsatornájának indításával. Július 1-jétôl a
mûsorterjesztôk által eddig kötelezôen továbbított négy közszolgálati csatorna mellé további kettôt kell ingyen
elérhetôvé tenni, így tovább bôvülhet a mûsorkínálat. A szabályozás csak a digitális terjesztési rendszereket mûködtetô
mûsorterjesztôkre vonatkozik, vagyis azokra, amelyek kapacitása nem túlzottan szûkös.
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Terrorizmus és a magyarok

Éveleji látóhatár
(Folytatás az 1. oldalról.)
vezénylés megszervezése. Szeptember 11-én átléptünk a terrorizmus
elleni harc által történŒ világkézbentartás rendszerébe. Ennek az új rendszernek a bizonytalanság és az ostobaság a legjellemzŒbb tulajdonsága.
Jelenleg nem egy háborúba készülŒ
katonailag szükséges szövetség szervezése folyik, hanem a világközvélemény áthangolása. A globalista világközvélemény átszervezésének kezdetét egy minden képzeletet felülmúlóan kegyetlen, de elektronikai pontossággal kivitelezett terrorcselekmény jelenti, ameynek végsŒ okát,
kivitelezŒit, céljaikat nem ismerjük,
következményeit azonban igen. A következmény az, hogy az emberiséget
felsorakoztatják egy úgynevezett
antiterrorista program mögé, vagyis
felsorakoztatják egy részben véresen
valóságos, de a lényegét tekintve ismeretlen, rejtŒzködŒ hatalom elleni
általános küzdelem mögé. ... A terrorizmust üldözŒ hatalmak kérésére,
majd parancsára, voltaképpen nyomására önmagától korlátoznia kell
szabadságát, mozgásterét össze kell
szûkítenie, határait le kell zárnia, és
minden lehetŒ eszközzel hozzá kell
járulnia az új veszély elleni megfoghatatlan harchoz. ... Az emberiségnek
most el kell fogadnia egy örökös,
állandóan lüktetŒ hol kitörŒ, hol csak
kitörni készülŒ háborút.”

*

Az „egységmenet” kapcsán Jimmy
Carter volt amerikai elnök kijelentette, hogy a párizsi merényletekhez
vezetŒ okok egyike Palesztina izraeli
megszállása, amely izzó felháborodás
tárgya az iszlám világban. Recep
Tayyip Erdogan török elnök pedig
azt kifogásolta, hogy Netanjahu izraeli miniszterelnök személyében egy
olyan kormányfŒ „merészelt menetelni Párizsban a terrorizmus ellen és
a szólásszabadság mellett, akinek inkább arról kellene végre beszámolnia,
hogy miként mészároltak le Gázában
a nyáron gyerekeket és asszonyokat”.
Az afganisztáni tálibok január 15-én
ítélték el a Charlie Hebdo címlapgúnyrajzát, készítŒit „az emberiség
ellenségeinek” bélyegezve, és megígérve, hogy igazságot szolgáltatnak.
A Kaliforniában és Svédországban
közel-keleti történelmet oktató Mark
LeVine professzor az al-Dzsazíra
televíziós állomásnak azt nyilatkozta,
hogy a Charlie Hebdónál a gyilkosságokat elkövetŒk algériaiak voltak,
és hogy Franciaország felelŒs „egymillió” algériai haláláért, az északafrikai ország gyarmati korából. Valamint, mondta LeVine, a francia és
több nyugati kormány fegyverekkel
támogatta azt az öldöklést, amelyet az
algériai kormány rendelt el – százezer
áldozatot követelve – a kilencvenes
években, miután a választásokon az
iszlamisták legyŒzték. Demokratikusan. KettŒs nyugati mérce, amely
jövŒbeni merényleteknek is lehet az
egyik fŒ felbujtó ereje.
Így utalt Ferenc pápa a Charlie
Hebdo szatirikus francia hetilap elleni merényletre a magazin által válaszul megjelentetett újabb Mohamedkarikatúrákra: „Nem szabad provokálni, megsérteni mások vallását,
nem szabad gúnyt ûzni belŒle” – szögezte le a katolikus egyházfŒ, s hozzátette, hogy a sajtószabadsághoz
való jogot mások megsértése nélkül
kell alkalmazni. Hangsúlyozta ugyan-

akkor, hogy megengedhetetlen ölni a
vallás nevében, amelyet soha nem lehet az erŒszak igazolására használni.
A Vatikán és négy prominens francia imám a napokban közös nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélték a
támadásokat, arra szólították fel
azonban a médiát, hogy tisztelettel
bánjanak a vallásokkal. A franciaországi merényleteket követŒen a
Vatikán igyekezett kisebbíteni azoknak a beszámolóknak a jelentŒségét,
amelyek a Szentszéket is a szélsŒséges iszlamisták lehetséges célpontjaként jelölték meg.
A katolikus egyházfŒ azt mondta, Œ
elsŒsorban a hívek miatt aggódik, és
a Vatikán biztonsági tisztségviselŒi
megteszik a szükséges elŒvigyázatossági intézkedéseket.

*

Amerika és a Szovjetunió összehangoltan avatkoztak be Ázsiában és
Afrikában a nyugat-európai országok
gyarmatai életébe, különféle felszabadítási mozgalmak szervezésével és
támogatásával a második világháború
utáni évtizedekben. A gyarmattartó
országok ezekkel a támadásokkal
szemben védtelenek voltak. Kína is,
India is csatlakozott afrikai országok
gazdasági önállósága kivívásához,
még Kubát is beugratták katonai akciókba. A jelszó volt: felszabadítás a
gyarmati sorsból, ami haladó emberi
program volt, ami talán szégyenérzetet keltett az angolokban, mert nem
ellenkeztek, a franciák már nehezebben viselték afrikai gyarmataik elvesztését, igyekeztek érdekeltségekkel ottmaradni a mai napig is.
A volt gyarmati országok gazdasági
kizsákmányolása nemes cselekedetét
azután átvették az amerikai hitelintézetek és államilag támogatott vállalatok. A nyersanyagkincs most már
Amerika felé áramlik. A felszabadult
népesség pedig Európába áramlik,
elŒször csak a gyarmattartó országokba, késŒbb a többi iparosodott országba, fŒleg Németországba.
A világgazdaság mindinkább egyközpontúvá válik, földrajzilag London
és New York jelölhetŒ meg központként. Minden vállalkozás, kisebbektŒl
a legnagyobbig hitelezett tŒkével
dolgozik, a világ gazdasága hitelintézeti ellenŒrzés alá kerül. A hitelezŒ
profitot akar, a termelés fokozása a
mérték minden mást megelŒzve.
Amely ország lemarad a GDP termelésben, kedvezŒtlen hitelosztályzatot kap, kénytelen hajszolni a termelést. Nyugat-Európa termelési
versenyéhez egyre több bevándorlóra
volt szüksége, özönlött az egykori
gyarmatok népe.
A globális gazdálkodás tervezŒi a
termelési hajszán felül egyéb szempontból is fokozták a bevándorlást. A
neoliberális gazdaságelmélet fontos
eleme a zárt kötŒdések szétszedése.
Nemzeti és vallási alapokon álló országok önérdekû gazdaság egységet
képeznek. Ezt a globális nyomulás
nem tûri. A baloldal régi politikája a
fajkeveredés elŒidézése olyan társadalom létrehozása érdekében, amely
irányítható, ellenállásra képtelensége
miatt.
„Ma már egyre több országban merül fel, hogy a multikulturális társadalom mítosza megdŒlt, gyakorlatilag
párhuzamos társadalmak jöttek létre,
amelyek kultúrája szögesen szemben
áll egymással. A befogadó ország az
integrációt szorgalmazza, azonban

paradox módon a másod- és harmadgenerációs bevándorlók saját hagyományaik felé fordulnak vissza, nem
sokat törŒdve a hagyományos európai
értékekkel. Ezek fényében komoly
alapja van azoknak az aggodalmaknak, amelyek Európa kulturális átalakulásától tartanak” – írja Wetzel
Tamás, a Magyar Közigazgatási és
Igazságügyi szaktárca miniszteri biztosa nemrégiben megjelent disszertációjában.
Orbán Viktor szerint a gazdasági
bevándorlás rossz, ezért a hazájukat
gazdasági okokból otthagyóknak Magyarország nem tud menedéket nyújtani. A miniszterelnök errŒl az M1
Híradó tudósítójának beszélt Párizsban – közölte az MTI.
A kormányfŒ úgy fogalmazott: a
bevándorlásról és az azzal összefüggŒ
kulturális kérdésekrŒl az eddigieknél
sokkal nyíltabban, Œszintébben, teljes
egyenességgel kell beszélni. Azt is kijelentette, hogy abban reménykedik,
a mostani események higgadt, nyugodt elemzése abba az irányba viszi
majd el az európai vezetŒket és
Brüsszelt is, hogy egy szigorú, a bevándorlást korlátozni akaró politika
nyerjen polgárjogot Európában.
„A gazdasági bevándorlás rossz
dolog Európában, nem szabad úgy
tekinteni rá, mintha annak bármi
haszna is lenne, mert csak bajt és
veszedelmet hoz az európai emberre,
ezért a bevándorlást meg kell állítani,
ez a magyar álláspont” – szögezte le.
Rég látott tömegben kérnek migránsok Magyarországon menedékjogot,
de messze vagyunk a nyugat-európai
számoktól.
A miniszterelnök azt mondta, nyilvánvaló, hogy vannak országok és
Magyarország is ezek közé tartozik,
amik eddig is azt gondolták a bevándorlásról, hogy az rossz dolog. Hangsúlyozta, hogy a valóban politikai
okokból, életüket mentve elmenekülŒknek „meg kell adni, ami jár, mármint menedéket”, de a gazdasági
okból hazájukat otthagyók számára
nem tudunk ilyen menedéket nyújtani. Arról is beszélt, hogy Magyarországon az európai állapotokhoz képest
csekély számban élnek „tŒlünk különbözŒ kulturális háttérû emberek”, de
Œk megtalálták a számításukat és általában beilleszkedtek. Szavai szerint
eddig azok érkeztek hozzánk, akik képesek önálló egzisztenciát fenntartani,
dolgozni akarnak, képzettségük is van
és valóban keresik a helyüket a magyar társadalomban, munkás emberként, dolgozó vállalkozóként. „Ugyanakkor nagyon határozottan világossá
kell tenni, hogy mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a
miniszterelnök addig biztosan nem,
és amíg ez a kormány van, addig
biztosan nem fog megtörténni, hogy a
bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Nem akarunk tŒlünk különbözŒ, kulturális tulajdonságú és
hátterû, jelentŒs számú kisebbséget
látni magunk között. Magyarországot
szeretnénk Magyarországként megtartani!” – mondta a magyar miniszterelnök.

*

A párizsi terrortámadás méretét
tekintve csak egy volt a sok közül,
jelentŒségében azonban egyedülálló,
mert politikai felkarolásával alkalmas
továbblendíteni a globális átrendezés
céljait szolgáló War against Terror
nevû háborúskodást. FélŒ, hogy az
eddigi lanyha európai részvétel meg-

Alig három évtizeddel ezelŒtt nagyjából megfelelt a hivatalos társadalomtudomány álláspontjának a a megállapítás, hogy a terror a kapitalista országok jellemzŒje. Egy 1974-ben megjelent politikai kézikönyv szerint a terrornak jelentŒs szerepe van az amerikai közéletben. S ha valaki kételkedett
volna, annak meggyŒzŒdésére lazán
odavetették a terrorista jelenségek
hevenyészett listáját, az amerikai közélet mindennapjaiból merítve: „fajüldözés, lincselés, uszítás, közéleti gengszterizmus, politikai gyilkosságok,
antidemokratikus, munkásellenes törvények alkalmazása, rendŒri túlkapások, fenyegetés stb.”
Akkoriban a Tanácsköztársaságról is
csak a fehérterror juthatott eszünkbe,
vörösterror hivatalosan nem létezett.
A szocialista terroristákat szabadsághŒssé magasztosították, a másik
oldal terroristáit többnyire köztörvényes bûnözŒvé degradálták. Közben, a
hetvenes évek elején váltak világszerte szinte mindennapossá azok az
események, amelyek nyomán, a terrorizmus kifejezést hallva, elsŒsorban
már nem az állami erŒszakra, sokkal
inkább civilnek mondható egyének és
szervezetek rombolásaira, gyilkosságaira asszociálunk.
A terror – mondanunk sem kell –
egyidŒs a hierarchikusan épülŒ emberi közösségekkel, és a történelem
során rendszeresen akadtak olyan
szervezetek, amelyeknek a vérontás
szinte védjegyükké vált. Ám a politikai célú erŒszak módszeres alkalmazása a nagy francia forradalom vívmánya. Akkor ideologizálták meg embertömegek legyilkolásának, megfélemlítésének hasznos voltát a hatalom megragadása és megtartása szempontjából. A XIX. század második felében
néhány anarchista csoport nyúlt a terror eszközéhez, abban a reményben,
hogy véres merényletekkel ráébreszti
a tömegeket a forradalom szükségességére.
A szélsŒségeseket gyakran támogatják külföldi államhatalmak, de saját honfitársaik tömege szinte soha.
A modern terrorizmusra jellemzŒ,
hogy eszközeik (túszejtés, emberrablás, robbantásos merényletek, repülŒgép-eltérítés) nem kímélik a kívülállókat sem. Az ártatlan áldozatok „igazolására” is gyártottak ideológiát. Meg
kell rendíteni a polgárok biztonságérzetét, hogy megszûnjék az államhatalomba vetett bizalmuk, és elforduljanak tŒle. A tételrŒl hamar kiderült,
hogy mérhetetlen ostobaság, de a terroristákat ez nem zavarja.

Amikor az RTL Klub elŒsorolta a
legveszedelmesebb magyar terroristákat, akkor Carloshoz vagy bin
Ladenhez fogható nagyágyút nem
tudott bemutatni, de a terrorizmus
történetének egyik-másik fontos fejezetét mi, magyarok írtuk. Elméleti
téren Lukács György – azon tételével,
miszerint a modern politikai cselekvésben nem csak az számít bátorságnak, ha valaki a saját életét hajlandó
feláldozni, hanem sokkal nagyobb és
igazibb bátorság az, ha a mások életét
tesszük kockára – sok értelmetlen
pusztítás intellektuális megalapozását
adta.
Gyakorlatban az egyik leggyakrabban alkalmazott akció, a repülŒgépeltérítés magyar találmány. Az elsŒség kétes dicsŒségéért ketten is vesengenek. Egyikük báró Nopcsa Ferenc,
a Tanácsköztársaság idején fegyverrel kényszerített egy pilótát, hogy
Bécsbe szállítsa Œt. Ám Nopcsa báró
földön álló gépet kerített hatalmába,
míg IV. Károly király levegŒben
lévŒ repülŒt térített el. 1921. október
20-án Svájcban sétarepülésre indult,
de a pilótát fenyegetésekkel rávette,
hogy Magyarországon, a nyugati határ
közelében, Dénesfán landoljon.
IV. Károly onnan indult a fŒvárosba,
hogy visszafoglalja a magyar trónt, de
három nap múlva, Budaörsön véget
értek uralkodói álmai.
Említhetjük a vörös- és a fehérterrort, a biatorbágyi merényletet, Kassa
bombázását, a Gömbös-szobor felrobbantását, a szigorúan elhallgatott,
1966-os vasúti merényletet, a hetvenes
években Békéscsabán egy lánykollégiumban elkövetett túszszedést, a rendszerváltás körüli és utáni politikai jellegû robbantásokat, 2006 Œszén egyes
tüntetŒk és a rendŒrök fellépését.
Ám meg kell említenünk, hogy a
világtörténelem egyik legaljasabb terrorcselekményét részben magyarok
hajtották végre. A Jekatyerinburgban
raboskodó cárt, a családját és kísérŒiket egy tizenkét fŒbŒl álló csekista
osztag gyilkolta meg 1918. július 17én. Az alakulat parancsnokát, Jakov
Jurovszkijnak hívták, rajta kívül még
négy orosz és lett származású katona
vett részt a mészárlásban. A többi hét
magyar volt. Névsoruk a következŒ:
Edelstein Izidor, Fekete Emil, Fischer
Anselm, Grünfeld Viktor, Horvát
Lajos, Nagy Imre, Verházy András.
KésŒbbi sorsukról semmit sem tudunk. Talán Œket is kivégezték. S nem
kizárt, hogy a sajátjaik. Gyakran megesik, hogy a terroristák így végzik.
– Ugró Miklós – Magyar Hírlap

erŒsítését jelzi az európai országok
vezetŒinek felsorakoztatása Párizs
utcáján. Ha a párizsi merénylet ilyen
magas politikai figyelmet és jelentŒséget kapott, akkor alkalmas eszköz
lesz új politikai fejlemény kiinduló
pontjaként – Európában, Európát
érintŒen.
Lehet, hogy a folytatás állomása
lesz a február 18-ára összehívott Biztonsági Csúcsértekezlet, amit európai
alkalmazású biztonsági intézkedések
létrehozása érdekében hívott egybe
az Egyesült Államok elnöke. A Reuters tudósításából tudjuk, hogy Obama „will invite allies to a Feb. 18
security summit in Washington to
discuss ways in which we can
counteract this violent extremism
that exists around the world.”

Lehet, hogy valahol valakik megmondják, hogy mi és ki a szélsŒséges
mármint úgy világszerte. Aztán jön a
counteract – világszerte?
Ebben a tárgyban már volt tanácskozás Párizsban miniszteri szinten,
ahol a francia belügyminiszter a légiforgalmi utasok személyi nyilvántartása és az internetellenŒrzés megerŒsítését szorgalmazta.
Az Európára kiterjedŒ terrorizmus
elhárításban és az amerikai Ukrajnakalandban és szélsŒségüldözésben
lassan elsorvad az európai polgári,
politikai és egyéni szabadság egy
szélsŒséges globális elhárítás következtében. „Pirosló arccal és piros
zászlókkal. És a zászlókon eme szent
jelszóval: „Világszabadság!”
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Kell-e még magyar hetilap Ausztáliában?
A Sydney Magyar Kaszinó pénztárosa értesítette a
Magyar Élet szerkesztŒségét évzáró összejövetelének
döntésérŒl: 500 dollárt felajánlanak szerény bevételükbŒl az újság részére, mert úgy értesültek, hogy az
újság növekvŒ anyagi gonddal küzd. Az egyesület
értesülése megfelel a valóságnak, a Magyar Élet fennállása 56-ik évébe anyagi tartalékok nélkül lép be. EbbŒl
nem kell mindjárt levonni olyan következtetést, ami
szerint jobb nem elŒfizetni erre az évre, mert ha közben
megszûnik a lap, oda a pénzünk. A Magyar Élet nem
kereskedelmi vállalat, amely törvényesen csŒdöt mondhat, a közönség meg törvényesen ráfizet. A Magyar Élet
kiadója a magyarságszolgálattal azt is vállalta, hogy a
vállalkozás vesztesége is az övé. Érdemes elŒfizetni, az
élteti a lapot, megszûnése esetén a kiadó visszatéríti a
visszajárót. Ennyi évi becsületes munka igényli a
bizalmat – már ne a riadalom buktassa meg a lapot.
Nagy jelentŒségû, hogy egyik nagymultú egyesület
jött arra az elhatározásra, hogy példát mutat a többi
egyesületnek. Ôk ismerik a hetilap létrejöttének körülményeit is, de igazán az 1977-ben létrejött egységes
hetilapnak elŒtörténete az 1964-ben Sydneyben elindult
havilap az Ausztráliai Magyarság.
De lépjünk még mélyebbre, mert ott fogható meg a
lényeg. Az 1948–50-ben Ausztráliába érkezett magyarok
hamarosan egyesületeket, felekezeti gyülekezeteket
hoztak létre. Tagjaik, híveik értesítésére indítottak
sokszorosított tudósítókat, ezekbŒl nŒttek ki az elsŒ
nyomtatott lapok. Az elsŒ tanulság az, hogy ezek egyike
sem fejlŒdött országos terjesztésû újsággá. Nem a
színvonallal volt baj, jeles írók, költŒk publicisták elégítették ki az igényket Sydneben is, Melbourneben is. Az
amatŒrizmus inkább az egyesületi közmunkában végzett újságszerkesztésben és terjesztésben mutatkozott,
lényegében a mindenkor megválasztott vezetŒség hozzánemértésében. Újságnak üzleti felépítésû vállalkozásnak kell lennie. Sokan ettŒl irtóztak. Üzleti vállalkozás
annyiban, hogy bele kell dobni jelentŒs összeget és
egyéni munkát, ha tetszik, sorsot. A hetilap esetében
elŒbbit Ady János, utóbbit Csapó Endre adta. Néhány
év múltán a tulajdonos-kiadói-menedzseri szerepet
Márffy Attila vette át családjával, munkatársakkal.
Profi munka alakult ki, magunk hordtuk szét az újságot
az eladóhelyekre pihenésül a szellemi munka mellé. Sok
önkéntes munkatársat kaptunk az évtizedek folyamán,
profi zsurnalisztát is, Józsa Erika személyében.
Az „üzleti” alapra tett hetilapot nem tekintettük profittermelŒ vállalkozásnak, hanem mindenestŒl magyarságszolgálatnak. A vállalkozónak meg kell élni belŒle a
munkatársak kiadástérítést kaptak. Így lehetett fenntartani Ausztráliában a magyar hetilapot, ami világviszonylatban is rendkívüli, már csak Kanadában van
magyar hetilap a Kárpát-medencén kívül.
A Magyar Élet a nemzeti emigráció lapja lett és
maradt minvégig, hûségesen tájékoztatva olvasóit a
világpolitikáról, a magyarországi fejleményekrŒl, az
emigráció tevékenységérŒl, és mindenek felett az
ausztráliai magyar társadalom életének krónikása és
támogatója volt. Sehol a világon nem szolgálta újság
olyan terjedelemben az egyesületi életet, mint a Magyar
Élet. Ebben a nagy kiterjedésû kontinens-országban a
hetilap nélkül nem lett volna világviszonyban is példás
intenzív magyar egyesületi élet. Hirdetéseket kedvezŒ
áron kaptak, kezdŒ és kis egyesületektŒl nem is kértük
a hirdetési díjat, és ami a lényeg, oldalas beszámolókat
adtunk minden érdemes magyar rendezvényrŒl, ami a
képek kezelésével, tördeléssel megszámlálhatatlan
munkaórát okozott nekünk a szerkesztés során. Mindezt
bármilyen térítés nélkül. Ez volt, kérés nélkül, megszokták mint a friss levegŒt.
Nem véletlen, hogy a Sydney Magyar Kaszinó gondolt
nehéz helyzetünkre. Valamikor a legnagyobb egyesület
volt, ahol nívós nemzetpolitikai elŒadásokon, rendezvényeken érlelŒdtek nagy feladatok az emigráció számára, a helyi és az otthoni magyarság javára. Mondanánk, felajánlásuk példamutató. Követése logikus

lehetne egyszerûen azért, mert beláthatnák az egyesületek, hogy amit kaptak évtizedeken keresztül, abból
valamit illene visszaadni. Persze, nem minden egyesületre vonatkozik, hogy csak kapott és nem adott,
hirdetŒink között is van olyan, aki nemcsak arra tekint
mit hoz a hirdetés, hanem arra is, hogy mit nyújt az
újság a közösségnek, a nemzetnek.
Vannak tények életünkben, amiket tudomásul kell
vennünk. Fogy az olvasók száma, fogy a hirdetése
száma, mérete. Nem fogy a nyomdaköltség, a postaköltség emelkedik a feladott újságmennyiség csökkenése ellenére is. Végülis elérkezett az ideje a mínuszba
lépŒ heteknek. Nem célravezetŒ az újság árának felemelése, semmit nem takarítanánk meg az oldalszámok
csökkentésével, sem a kéthetenkénti megjelenéssel.
Visszafelé már nem megyünk, 16 oldalas színvonalas
hetilap, vagy semmi. Mecénás, hagyaték a mesék világában van, ha mégis lenne, vannak ügyes elhalászók.
A nemzetegyesítés szemszögébôl...
A nemzeti kormány meghirdette 2010-ben a nemzetegyesítés programját. A tengereken túli szárványok
esetében két területen találták meg a feladatot, a
honosítással és a létezŒ egyesületek támogatásával,
utóbbit a KŒrösi Csoma Sándor Program által. MindkettŒ jól mûködik az adott lehetŒségek korlátaiban.
Fontos igényt elégítenek ki, különösen az állampolgárság megadásával az elszakított területekrŒl idevándoroltak részére. Ami az egyesületeket, hétvégi magyar
iskolákat illeti, bizony jól jön a biztatás, tanítás a Körösi
Csoma Sándor Program részérŒl. A múlt század közepétŒl induló ausztráliai magyar közösségi életben többszáz fŒs egyesületek mûködtek, magyar házak épültek,
egy-egy Ausztráliai Magyar Találkozón 24 magyar
táncscsoport lépett fel a tíznapos kulturális eseményben. Ennek ma már árnyéka sincs, ami mégis van,
annak mindenféle segítség létkérdés.
Ennek a változásnak oka az emigráció struktúrájában
rejlik. Az 50-es években idekerült magyarok magyar
nyelvterületrŒl, többségében magyar iskolázottsággal
érkeztek. Kulturális igényeik kielégítésérŒl maguk
gondoskodtak, amibe bevonták gyermekeiket is. Ezt
általánosként is mondhatjuk, tehát azokra is vonatkozik, akik nem látogattak magyar rendezvényeket. Az
egyesületek jó esetben körükbe vonták a magyarok
talán tíz százalékát. Az újságok ennek sokszorosát
érték el. Ahogy múltak az évtizedek, a magyarul iskolázottak és Ausztráliában iskolázottak (születettek)
arányszámában az elŒbbiek folyamatos csökkenésével,
utóbbiak növekedésével ma már ott tartunk, hogy
három generációval a többséghez nem magyar nyelven
kell közeledni nemzetépítési szándékkal. Minden jószándék mellett az eddig érvényre juttatott programok
a nemzetegyesítés fogalmát csak megközelítik.
EbbŒl a fejtegetésbŒl kitûnik, hogy a nemzeti kormány által meghirdetett nemzetegyesítés feladatához
tájékozatlanul közelít a magyar kultúrkormányzat. Azt
már végre megfogalmazták, hogy a diaszpóra magyarsága mérhetetlen sok segítséget tudna nyújtani az
országnak magas iskolázottsága, elért szellemi, anyagi
eredményei, kapcsolatai révén a nemzet számára, de
feladatként fel sem merült átfogó koncepció. Nemcsak
elmulasztották megfogalmazni a nemzetegyesítés
feladatait, de tanulmányi szinten sem történt lépés, mi
több, e tárgyban a NSW-i Magyar Szövetség által
három évvel ezelŒtt megfogalmazott, megküldött Memorandum a mai napig is válasz nélkül maradt. Budapesten mindent tudnak, zavarná Œket például egy olyan
fogalmazvány, amely ötven- hatvanéves tapasztalatú
helyiektŒl ered. Ausztráliába nem jött senki azzal a
feladattal, hogy itteni egyesületi, szellemi vezetŒkkel,
újságszerkesztŒkkel találkozzon, érdeklŒdjön, gyûjtsön
információt olyan tanulmányhoz, amit azért készít el,
hogy tényszerûségre alapított programhoz megfelelŒ
alapot készítsen. Természetesen a mögöttünk hagyott
négy évrŒl szólok csak, hiszen annak elŒtte még nem

volt nemzeti kormány általi nemzetegyesítési program.
Kerek ötven éve, pontosan 1964 augusztusa óta
folyamatosan szerkesztŒje vagyok az ausztráliai nemzeti emigráció újságjának, az Ausztráliai Magyarság
havilapnak, és folytatásának a Magyar Élet hetilapnak.
Fél évszázad, ami 22-ed része az egész magyar történelemnek. Nemzetvédelmi szolgálat, amit számos munkatárs hozzáadott szorgalmával és segítségével teljesítettem. Nem a köszönetet sem váró hûség hiányolja,
hanem a méltánytalan mellŒzöttség, hogy a magyar
hetilap nem kapott figyelmet a nemzetegyesítés munkájában. A diaszpóra nemzetbe olvadásának kormányprogramját végrehajtói nem ismerik, meg sem akarják
ismerni a diaszpórát szolgáló és összetartó hetilapot. Ez
a Hivatalt minŒsíti. De ezen felül is, nem tehetem meg
magammal szemben sértŒdöttség nélkül elfogadni
olyan eljárást, hogy 2014. január 18-án kelt, a hetilap
helyzetérŒl szóló levelemre most már egy év elteltével
sem kapok választ a nemzetegyesítésért felelŒs miniszter úrtól.
Az ausztráliai magyar egyesületi élet a magyar
újságok léte nélkül csak egymásról alig tudó helyi
egyesületek csoportja maradt volna. Különösen nagy
jelentŒségû volt a hetilap szerepe, nemcsak országos
terjesztése miatt, hanem fŒleg azáltal, hogy vállalta az
egyesületek beszámolóinak közlését olyan szöveggel és
képekkel, amiket maguk az egyesületek állítottak
össze. ErŒs buzdító hatása volt ennek.
Most, amikor az újság nehéz gazdálkodási helyzetben
van, felmerülhet a megoldás kérdése úgy is, hogy az
újság, míg tehette, ingyen népszerûsítette az egyesületeket, most fizessenek a közleményeikért. A viszonzás
gondolatát tette magáévá a Sydney Magyar Kaszinó,
amikor egyszeri adománnyal jelentkezett kérés nélkül.
Ismerve az egyesület helyzetét, évi tevékenységének
jelentŒs hányadát ajánlotta fel. Szép nemzetegyesítés.
Mondanánk, várjuk a többi egyesület belátását is...
Nehéz kérdés.
A mi problémánk igazán az, hogy az ausztráliai
magyar téjékoztató szolgálat 65 éves derék nemzethûsége, szolgálata annyi tiszteletet nem kap a végre és
szerencsére már fennálló magyar nemzeti kormányzat
illetékes intézményétŒl, hogy létét egyáltalán észrevegyék.
Az észrenemvétel nem nem valami érzelmi képzelmény, mert megtapasztaltuk azt a gesztust is, hogy
diaszpóra gondjait viselŒ intézmény vezetŒjéhez intézett, fentebb már említett 2014. január 18-án kelt
levelemre még nem kaptam választ. Ebben épp egy
éve szóltunk az újság helyzetérŒl abban a hiszemben,
hogy a magyar hetilap nem magánügy, bár levélválasz
magánügyben is ildomos.
Magyarországi nemzeti érzésû barátaink biztattak,
hogy nemzeti érdekû dologban biztosan meghallgatásra
találunk. Kifejtettük, nem anyagi támogatást várunk
újságunk fennmaradására, bár tudjuk, hogy félszáz
magyarországi baloldali (nemzetellenes) folyóirat
állami csecseken létezik. Példaként felvetŒdött, hogy
esetleg a Nemzeti Regiszter leszállna az internet
magasságából, megrendelne a Magyar ÉlettŒl heti egy
oldal közleményt-hirdetést – amire nagyon nagy szükség lenne a nemzetegyestítés népszerûsítése és megszervezése érdekében –, akkor a lap fennmaradhatna
további évekre.
Ez jó ajánlatnak bizonyult, jött visszajelzés, rövid
üzenet így, pozitívan: „Lesz hirdetés!” Ez november 16án volt. Azóta semmi nem történt, érdeklŒdŒ levélre
nem jött válasz. Arra sem vagyunk érdemesek, hogy
megtudjuk, kitŒl jött az üzenet, hol akadt el ha már
megindult.
Dolgok maguktól nem változnak meg, minden, ami
érdemesként jön létre, azoktól származik, akik akarnak. Most az a kérdés, akarjuk-e, hogy legyen magyar
hetilap Ausztráliában?
Várjuk Olvasóink véleményét is.
Csapó Endre
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK A közeledô magyar kultúra napja
alkalmából tüntették ki Lezsák Sándort. A Vajdasági Magyar Mûvelôdési
Szövetség aranyplakettjével ismerték
el az Országgyûlés alelnöke munkásságát Zentán.
Lezsák Sándort olyan a politikusként
méltatták a vajdasági központi ünnepségen, aki Antall József néhai miniszterelnökhöz hasonlóan mindig tizenötmillió magyarban gondolkodott.
Lezsák Sándor kiemelte: a magyar
kultúra napja a politikai kultúra ünnepe is. Felelevenítette azokat a pillanatokat, amikor vajdasági írókkal, Fehér
Ferenccel vagy Dudás Károllyal,
illetve történészekkel hosszas beszélgetéseket folytatott a múlt század fontos eseményeirôl. A díjat vajdasági
barátainak és azoknak a délvidéki településeknek köszönte meg, amelyek
szép élményekkel gazdagították.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelôs államtitkár beszédében
hangsúlyozta: a vajdasági magyarság
szerves része a nemzet egészének,
szervezetei pedig kiemelt szerepet töltenek be a Kárpát-medencei magyarság kulturális életében. „Ezt erôsítettük meg az egyszerûsített honosítás
életbeléptetésével, amelynek igénye
1998-ban itt merült fel elôször. Ezt
érvényesítettük azzal is, hogy a szavazati jog kiterjesztésével Országgyûlésünket az egész magyarság képviseletévé tettük” ---- fogalmazott. Az
államtitkár kiemelte:vkormánya stratégiai partnerként tekint a Vajdasági
Magyar Szövetségre és a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanácsra.
Lovas Ildikó, az MNT politikusa
arról beszélt, hogy mindenki tudja,
miért január 22-én van a magyar kul-

túra napja, azt azonban sehol nem
taglalják, hogy „a kommunista diktatúrának kellett elvékonyodnia, megbuknia ahhoz, hogy ünnepe legyen a
magyar kultúrának”. Beszédében példákkal illusztrálta, hogy semmit nem
lehet fél szívvel csinálni, így a külhoni,
határon túli magyar kultúrát nem lehet félig alakítani, hanem csak felelôsséget vállalva.
Dudás Károly, a Vajdasági Magyar
Mûvelôdési Szövetség elnöke, Magyar
Örökség-díjas író beszédében emlékeztetett arra, hogy több mint másfél
évtizede gyûlnek össze Zentán azok,
akik tiszteletüket szeretnék kifejezni a
magyar kultúra iránt.
Az ünnepségen Magyar Életfa-díjjal
tüntették ki Fehér Kálmán költôt, írót,
mûfordítót, Skrabány Viktor festômûvészt és Balassa Julianna nyugalmazott általános iskola tanárt, valamint a VMMSZ plakettjével
jutalmazták az ABC&T képzômûvészeti csoportot, Égetô Éva és Kiss
László mûvelôdésszervezôt, valamint
a népihímzés-szakkört vezetô Fenyvesi Margitot.
A Vajdasági Szép Magyar Könyv
2014 elnevezésû pályázat idei nyerteseit is kihirdették. Az elismerést mindig a tavalyi évben megjelent, legszebb
borítóval
rendelkezô
könyveknek ítélik oda.
***
A szlovák belügyminisztérium 2015tôl visszaadja az állampolgárságot
azoknak, akiket a szigorú törvény
értelmében másik állampolgárságuk
miatt fosztott meg attól –-- adta hírül a
Slovak Spectator a TASR hírügynökségre hivatkozva. A törvénymódosítást
még nem nyújtották be, a jövô évi

bevezetést Robert Kalinák belügyminiszter egy korábbi nyilatkozata
alapján vélelmezi az online lap.
Az enyhítés feltétele, hogy az állampolgár életvitelszerûen külföldön éljen, azaz hogy az állandó lakcíme egy
másik országban legyen. A minisztériumnak egyelôre nincsenek adatai
arról, hogy vajon hányan vehetik
igénybe a kiskaput. A törvényt az
egyik legjobb szlovák kosárlabda-játékos, Anton Gavel miatt írták át.
Gavel ugyanis felvette a német állampolgárságot, hogy a Bayern Münchenben kosarazhasson, német állampolgárként azonban nem kosarazhat a
szlovák nemzeti válogatottban.
Gavel már vissza is kapta állampolgárságát. Összesen 963 embert fosztottak meg eddig a szlovák állampolgárságától a törvény 2010-es hatályba
lépése óta. A szigorú jogszabályt a magyar kettôs állampolgárságról szóló
törvényre adott válaszlépésként fogadták el Szlovákiában. A legtöbb, 351
ember cseh állampolgárságért adta
fel szlovák voltát, a magyarok közül
58-an vesztették el szlovák állampolgárságukat.
***
Egy könyv szerint Nicolae Ceausescu
román kommunista diktátor 1989 nyarán a paksi atomerômû elleni rakétatámadást készített elô. Errôl Szôczi
Árpád újságíró, Temesvár --– A
romániai forradalom kitörésének valódi története címû könyv szerzôje
beszélt, amikor pénteken Temesváron
bemutatták a kötetet.
A romániai diktatúra bukását kutató
újságíró a budapesti történeti levéltárban bukkant 2013 novemberében egy
olyan magyar hírszerzôi jelentésre

Orbán Viktor a
Nyugat hôse!?
Nagyon sok helyen szidják és hitel-

lassú elvérzés.
Nos, a svájci deviza felértékelése
hideg zuhanyként hatott azokra akik
svájci francban vettek fel kölcsönt.
Nagy volt a sirás-rivás és fogak csikorgatása Kelet-Közép Európában is.
A Magyar Nemzet jelenti, hogy a
svájci jegybank váratlan döntése a
lengyel és osztrák hitelintézeteknek
okoz fejfájást, ahol 35, valamint 29
milliárd dollárnyi svájci franc alapú
jelzálog hitellel bir a lakosság. Az osztrák Die Presse arra hivja fel a figyelmet, hogy Lengyelországban, Romániában és Horvátországban komoly
gondot jelenthet a nemzeti valuták
jelentôs gyengülése a devizaadósok
számára. Az oláhok már gondolkodnak
a megoldáson, és egy törvénycsomag
készül a devizahitelesek megsegítésére. De nem mindenütt sírnak!
Hajdú Péter jelenti a Magyar Nemzetben, hogy „határozottan dicséri a
nemzetközi sajtó a magyar forintosítást, mert ezzel nemcsak devizahiteles
ingatlantulajdonosok százezreit mentik meg a csôdtôl, de a magyar gazdaság kilátásai sem romlanak”.
A francia Le Figaro arról ír, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a parlament novemberben fogadott el egy törvényt, amely
védi a devizában eladósodottakat. A
Financial Times rámutat, hogy amíg a
magyar miniszterelnök által bevezetett átváltási program megvédi a devizaadósokat a törlesztôrészletek 25
százalékos emelkedésétôl, addig Lengyelországban 30 milliárd eurónyi
ingatlanhitel után fizetendô törlesztések –-- a Citibank becslése szerint --–
átlagosan 17 százalékkal emelkedhet-

nek.
A Bloomberg hirügynökség szerint,
bár sokan kritizálták bankellenes intézkedései miatt, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt most hôsként
üdvözlik, mert elháritotta a pénzügyi
katasztrófát amit a svájci franc alapú
hitelek törlesztôrészleteinek megugrása jelentett volna az országnak.
A Magyar Nemzeti Bank szerint a
novemberi árfolyam rögzités mintegy
700 milliárd forintos adósságnövekedéstôl mentette meg a magyar devizahiteleseket.
A novemberi törvény a magyarországi bankoknak is segitett, mert nem
kell számolniuk a csôdbe jutott ügyfelek okozta veszteségekkel.
Nos, Orbán Viktort hôsként üdvözlik
most Nyugaton. De mit mondhatunk
arról a labanc, hazaáruló, Magyarországot folyamatosan feljelentô „demokrata” csürhérôl akik Szájer József FIDESZ európai képviselô szerint
több panaszt nyújtanak be Magyarország ellen az Európai Bizottságnál
mint az összes többi ország együttvéve?
Nem remélhetô, hogy ez a „haladó”
bagázs és az amerikai követség ügyvivôje egy nap ráébred, hogy a budapesti Orbán kormány Abraham
Lincoln gettysburgi beszédjébôl idézve „government of the people, for the
people, by the people” (a nép kormánya, a népért, a nép által).

telenséggel vádolják a svájci jegybankot mivel váratlanul olyan intézkedést
hozott ami megszüntette a három éve
fennálló euró --– svájci franc 1.2:1
arányt. Ennek eredménye a svájci
franc árfolyamának felszökése majdnem minden devizával szemben.
Michael Janna elemzése szerint a
Jegybanknak két rossz között választania. Itt a publicista emlékeztet hogy
mi történt 1992-ben amikor Soros
György és más spekulánsok megtámadták az angol fontot és a Bank of
Englandot. Akkor a brit bank a font
magas árfolyamát próbálta védeni
azzal, hogy nagyon magasra emelte a
kamatlábakat és a bank külföldi valutájának milliárdjait a font vásárlására
forditotta. Soros több milliárd fontot
vett kôlcsönt amiért devizákat vásárolt, s mikor a font végül mégis leértéklôdött a spekulátor visszafizette a
fontot és zsebre vágott kb egy milliárd
angol font haszont, ---- a Bank of
England vesztesége ennek többszöröse
volt.
Az angol példával ellentétben a svájci
jegybank döntése a mesterségesen alá
értékelt svájci franc árfolyamát akarta helyreállitani. Ha ezt a folyamatot
lassan próbálták volna levezetni a spekuláns vérebek gyorsan megérezték
volna a vérszagot, és végül a Bank of
Englandhoz hasonlóan a zürichi jegybanknak ki kellett volna tûzni a fehér
zászlót. A gyors intézkedés kevesebb
kárt okozott a jegybanknak mint a
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK amely arról szólt, hogy Nicolae Ceausescu 1989 nyarán hét rakétát telepített a Kolozsvár melletti szászfenesi
(Floresti) katonai egységbe, amelyeket
a paksi atomerômûre állíttatott rá. A
rakétákat arab közvetítéssel Kínából
vásárolta. Ceausescu ugyanis attól tartott, hogy a magyarországi reformok
Romániába is eljutnak, és ôt is elsodorják.
Az újságírónak Németh Miklós
akkori magyar miniszterelnök is megerôsítette az információt. A volt magyar kormányfô arról is tájékoztatta,
hogy a fenyegetés hatására Magyarország az Amerikai Egyesült Államokból
és Japánból szerzett be rakétavédelmi
rendszert.
Szôczi Árpád elmondta, Németh
Miklóstól arról is értesült, hogy a magyar vezetés már 1988 óta együttmûködött Victor Athanasie Stanculescu
román tábornokkal, akit a történészek
a Ceausescu-diktatúra megbuktatása
egyik kulcsfigurájának tartanak. A
román tábornokkal Kárpáti Ferenc
akkori magyar honvédelmi miniszter
állapodott meg 1988 nyarán arról,
hogy együttmûködnek, ha zavargások
törnek ki Romániában.
Szôczi Árpád Németh Miklóstól szerzett információi szerint a magyar katonai hírszerzés is segített a romániai
felkelôk oldalára átállt román hadseregnek abban, hogy megtalálják azokat a lôállásokat, ahonnan a Ceausescu
rendszerhez hû fegyveresek a tömegbe lôttek Temesváron. Azt sem tartotta
elképzelhetetlennek, hogy a temesvári
hôsök temetôjében eltemetett nyolc
ismeretlen forradalmár között magyar
titkos ügynökök is vannak.
Szôczi elmondta, Victor Athanasie
Stanculescu tábornokot is próbálta
megkérdezni, de a tábornok elutasította, hogy nyilatkozzon. Az újságíró
úgy vélte, a romániai forradalommal
kapcsolatos hírszerzôi szálak egyáltalán nem jelentik azt, hogy Tôkés
Lászlót valamely titkosszolgálat irányította volna ellenállásában. Ô nem
tudott a háttérben zajló titkosszolgálatok aktivitásáról.
***
Évek óta húzódik Szerbiában a médiaprivatizáció folyamata. Több hullámban, többször rugaszkodtak neki a
döntéshozók a magánosítási folyamat
jogszabályai kidolgozásának, ugyanis
a korábban végrehajtott privatizáció
eredményei katasztrofálisaknak bizonyultak, hiszen sorra szûntek meg a
privatizált rádiók, televíziók: az elmúlt
évtizedben ötvenhat helyi és körzeti
rádiót magánosítottak Szerbiában, és
egy sem mûködik már. Azok sem,
amelyek magyar nyelven (is) sugároztak.
Néhány hónapja a szerb képviselôház

újraszabályozta a jogi kereteket. A
törvény kimondja, hogy 2015 júliusát
követôen Szerbiában nem mûködhet
önkormányzati alapítású médium. A
törvénymódosítást megelôzôen a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
koalíciós parterével, a Szerb Haladó
Párttal (Srpska Napredna Stranka --–
SNS) megállapodott abban, hogy ez
alól a jogszabály alól kivételt képeznek
a kisebbségi önkormányzati alapítású
lapok, rádió- és televízióadók, ami azt
jelentette, hogy azokra a médiumokra,
amelyeknek a Magyar Nemzeti Tanács az alapítója, nem vonatkozik ez a
törvény.
2014. január 16-án a szerb alkotmánybíróság határozatban mondta ki, hogy
nemcsak az állam, hanem a tartomány
és a helyi önkormányzatok sem lehetnek médiumok alapítói. Ez a jogalkotó
kezét is megkötötte, elkerülhetetlenné
vált a médiumok privatizációja.
A vajdasági magyarság számára
azonban nemcsak a Magyar Nemzeti
Tanács által alapított médiumok a fontosak: van ugyanis néhány önkormányzati rádió és televízió, amely a szerb
mellett magyar nyelven is sugároz
mûsort, s amely regionális szinten
meglehetôsen nagy népszerûségnek
örvend. Ezek közé tartozik például a
Szabadkai Rádió és a topolyai Régió
Rádió is –-- az elôbbi szerb, magyar,
horvát, bunyevác és német, az utóbbi
szerb, magyar, ruszin és szlovák nyelven sugároz. A VMSZ a törvény elfogadását megelôzôen abban állapodott
meg a kormánypárttal, hogy a privatizációt követôen az új tulajdonos
köteles legalább öt évig megtartani a
korábbi mûsorstruktúrát, nem változtathat profilt, illetve öt évig foglalkoztatnia kell a privatizáció pillanatában
alkalmazásban lévô foglalkoztatottakat. Ráadásul nemcsak a mûsorrácsot
és a dolgozókat, hanem a sugárzási
nyelveket sem lehet leépíteni ez alatt
az öt év alatt. A VMSZ arra számít,
hogy „egy ilyen rendelkezés kedvét
szegi mindenféle tisztességtelen szándékkal privatizációba induló potenciális tulajdonosnak”, ahogyan azt Pásztor
Bálint, a párt frakcióvezetôje nyilatkozta a Magyar Szónak.
Mihal Ramac, a Vajdasági Rádió és
Televízió vezérigazgatójának tanácsadója vegyes érzelmekkel fogadta a
közszolgálati adókról szóló törvényt: a
Magyar Szónak a kényszerprivatizációval kapcsolatban elmondta: nem
biztos, hogy a magánosítás mind a
nyolcvan, privatizálás elôtt álló sajtóorgánum végét jelenti. Az azonban
igaz, hogy a már magánosított médiumok többsége tönkrement, fûzte hozzá. „Ha ôszinte vagyok, akkor nem is
tudom, hogyan maradhatna fenn egy
helyi lap egy olyan önkormányzatban,
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amelynek ötvenezer, javarészt szegény polgára van. Ki és miért vásárolná a helyi lapot, vagy ki hirdetne abban? A fejlett országokban teljesen
természetes, hogy minden normálisan
keresô ember naponta megvásárol
egy országos és egy helyi lapot. Szerbiában még hosszú ideig nem érjük el
azt a színvonalat, amelyben ez természetes lenne. Akármennyire is szeretnénk, ötvenezer ember számára nem
maradhat fenn egy rádióállomás, vagy
kétszázezer ember számára egy tévéállomás” –-- fogalmazott Ramac.
A médiatörvény meghagyta a nemzeti tanácsok jogát, hogy tájékoztatási
intézményeket, gazdasági társaságokat és alapítványokat hozhassanak
létre az anyanyelven történô tájékoztatás biztosításának érdekében.
Az önkormányzati alapítású médiumok privatizációja a szerbiai Privatizációs Ügynökség feladata. Az ügynökség még szeptemberben meg is
hirdette több helyi médium, köztük a
Szabadkai Rádió és a Régió Rádió
privatizációját is (utóbbi a Topolyai
Tájékoztatási Közvállalat keretében
mûködik, a helyi televízióval egyetemben).
A Szabadkai Rádió dolgozói nagy
aggodalommal figyelik a pályázat sorsát. Attól tartanak, hogy a majdani
tulajdonosuknak akkor is lesz a kezében eszköz az ellehetetlenítésükre, ha
formálisan ugyan valóban betartja a
törvény betûjét. Hiszen sem azt nem
írja elô a jogszabály, hogy a dolgozóknak fizetést is kell adni, sem azt, hogy
konkrét feladatokkal is meg kell bízni
ôket. Így aztán akár az a helyzet is elôállhat, hogy ugyan a munkaviszonyukat
nem szünteti meg a majdani tulajdonos, de bért nem fizet számukra. Vagy
egyszerûen nem tart igényt a munkájukra akkor sem, ha papíron nem
mond fel nekik. Ebben az esetben pedig fennáll a veszély, hogy az újságírók
önként mondanak fel, s így távozásukkal idézik elô egy-egy mûsor megszûnését. A Szabadkai Rádió három
nyelven saját gyártású mûsorokat, továbbá két nyelven, németül és bunyevácul külsô produkciókat sugárzó adó,
ahol közel ötvenen dolgoznak, jelenleg
az önkormányzat anyagi támogatásával. „2015 július elsejétôl életbe lép a
projektfinanszírozási rendszer. A tömegtájékoztatási törvényben az áll,
hogy megszûnik a tömegtájékoztatás
közfinanszírozása, csupán pályázatok
útján kaphatunk pénzeszközöket. A
magánmédiák többéves lobbija áll e
mögött, hiszen (mint mondják) objektívebb tájékoztatási felületet nyújt az a
média, amely mögött nem a város, a
tartomány vagy az állam áll. Ezáltal

gyakorlatilag felégették az eddigi utakat a közmédia és az állami költségvetés között. A törvény életbelépését
követôen mi is ugyanazon a finanszírozási rendszeren keresztül, pályázatok útján juthatunk támogatáshoz,
mint a magánkézben lévô média. A
Szabadkai Rádió specifikus abban a
tekintetben, hogy három nyelven
gyártja mûsorát, három szerkesztôséggel. Nekünk kötelességünk, hogy kielégítsük a közhasznú célokat, a többnyelvû tájékoztatást, míg a többi
privát médiaháznak ez nem érdeke” -– nyilatkozta Ljubisa Stepanovic, a
Szabadkai Rádió igazgatója a Vajdaság
Mának.
A törvény azt is elôírja, hogy amenynyiben senki sem jelentkezik a meghirdetett médium megvásárlására,
akkor annak a részvényei 2015 júliusa
után az ott dolgozók birtokába kerülnek. Azonban ez sem szavatolja a
megmaradást, hiszen a foglalkoztatottaknak nincs pénzük üzemeltetni az
adókat, felújítani a rossz állapotú technikai felszerelést stb.
Eddig egy érdeklôdô jelentkezett a
Szabadkai Rádió megvásárlására, akit
ugyan semmi sem kötelez a tényleges
vásárlásra, illetve Szabadka önkormányzatát sem arra, hogy eladja neki
a rádiót. A jelentkezô az újvidéki illetôségû Feedback Consulting & New
Media Produkcion nevû cég, amely
mögött vélhetôen egy politikai szervezet áll. A tulajdonosa ugyanis egy
bizonyos Danijel Kulacin, aki a
Harmadik Szerbia (Treca Srbija) nevû
szélsôjobboldali, soviniszta irányultságú párthoz áll közel. Ô a tulajdonosa
a Harmadik Szerbia szócsövének számító Novine novosadske címû hetilapnak is. És ô lenne a Rédió Rádió
potenciális új tulajdonosa is.
„A Zombori Rádiót, amelynek ugyancsak volt magyar nyelvû mûsora, 2007
végén privatizálták. A többségi tulajdont egy belgrádi üzletasszony vásárolta meg, majd szakértôi csoportot
állított a cég élére, amely látván, hogy
a korábban kapott pénzügyi ígéretekbôl semmi nem teljesül, csakhamar
szétszéledt, a dolgozók pedig magukra
maradtak. A tulajdonos egyetlen dinárt nem ruházott be és a béreket sem
fizette. A Privatizációs Ügynökség a
következô év májusában fel is bontotta
a magánosítási szerzôdést. Ettôl fogva
végérvényesen magukra maradtak az
alkalmazottak. Aki tudott, máshol keresett megélhetést, aki nem, maradt.
Az alkalmazottak létszáma 2008 és
2011 között huszonötrôl tízre csökkent.
Munkaköri beosztástól függetlenül
minden dolgozó minimálbért kapott,
viszont az is óriási késéssel érkezett.

Voltak olyan idôszakok, amikor csupán
napsütéses idôben lehetett dolgozni a
szerkesztôségben, ugyanis egyetlen
villanyégô sem világított a teremben.
A nincstelenség természetesen lerombolta a mûsorkészítés színvonalát és a
munkamorált is. A rádió mára alkalmazottai többsége nélkül maradt, saját
készítésû mûsora alig van, javarészt
zenegépként funkcionál, a közszolgálatiság elvárásainak azonban nem tud
megfelelni” --– összegezte a szomorú
történetet a Magyar Szó.
Danijel Kulacin és felesége Újvidéken arról ismertek, hogy fantomszervezeteket hoztak létre (rögtön azt
követôen, hogy a Harmadik Szerbia a
helyi önkormányzati többséghez csatlakozott), amelyek révén meglehetôs
sikerrel pályáztak különbözô projektek
megvalósítására. Így jutott Kulacin a
Sajkásköz fejlesztéséért civilszervezeten keresztül, felesége, Paracki Teodóra pedig a Napsugár Magyar
Kultúrkör révén összesen 4,5 millió
dinár önkormányzati támogatáshoz
Újvidéken. Abban a városban, ahol a
kulturális ügyekkel megbízott tanácsos éppen a Harmadik Szerbia delegáltja…
A pályázati eljárás következô szakaszában a tulajdonos, az önkormányzat
hatásköre véleményezni a potenciális
vásárlót.
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Háromezer ágyútöltelék
Meleg alsó és felsô, pénz, ha lehet,
dollár vagy euró, és amennyiben futotta rá, akkor egy golyóálló mellény –
háromezer 20 és 60 év közötti kárpátaljainak ma ez a legnagyobb gondja.
Már annak, aki elôrelátóan nem hagyta el otthonát a tegnap kezdôdött újabb
ukrajnai mozgósítás elôl.
Szándékosan nem hazát írtam: a délkelet-ukrajnai háború nem a kárpátaljai magyarok, de az igazat megvallva még csak nem is az egyszeri
ukránok ügye.
Ez nem hazafias kérdés, ez egy kiprovokált polgárháború, amelynek ezrek esnek áldozatául, tízezrek veszítik
el otthonukat, miközben igen kevesek
keresnek igen sokat rajta.
A „terrorellenes mûvelet” napi költsége ötmillió euró. Ennyibôl az üzlet
minden szakaszán bôven lehet keresni:
annak is, aki Nyugatról fegyvert szállít, annak is, aki közvetít, és annak is,
aki átveszi.
A „fronton” aztán ennek a nagyszerû
folyamatnak köszönhetôen nincs sem
meleg téli felszerelés, sem páncélmellény, az ellátás pedig a hôsi második világháborús idôket idézi.

Ide érkezik majd a háromezer
kárpátaljai – ne szépítsük, ágyútölteléknek. A múlt évi harcokban több
kárpátaljai esett el, mint az afganisztáni háború tíz éve alatt összesen.
A mostani háromezer persze állítólag
nem lesz újonc, azokat viszik, akik „korábban már teljesítettek katonai szolgálatot, vagy a haderô számára szükséges szakmával, szakképesítéssel
rendelkeznek”. Fôleg az utóbbi egy
egzakt, könnyen behatárolható kategória. A háromezer kényszerû katonaanyának és katonafeleségnek azonban
nem kell idegeskednie, hiszen Kijevben megígérték, ezúttal a behívottakat „megfelelô módon kiképezik és felszerelik”.
Ki ne ontaná el ezután csókokkal a
tévéképernyôt, amikor feltûnik Petro
Porosenko elnök? Az ukrán államfô
egyébként azt is megígérte, hogy
azoknak a 20 és 27 közötti fiataloknak,
akiket a háromezren kívül márciusig
egyszerûen besoroznak, szintén elmagyarázzák, miképp kell elsütni egy
Kalasnyikovot vagy egy M16-os tengerentúli raktárpuskát. S természetesen a közelébe sem mennek Délke-

let-Ukrajnának…
Mozgósítás, a sorkötelezettség helyreállítása, a nagyarányú fegyverkezés,
a Kijevet elárasztó tengerentúli katonai tanácsadók természetesen mind
azt szolgálják, hogy minél sikeresebben valósuljon meg a tavaly ôszi
minszki békeegyezség. Ez az a dokumentum, amelyet az ukrán hatóságok és az oroszbarát felkelôk is a
saját szájuk íze szerint értelmeznek –
egyben értenek egyet, hogy a másik
nem vonta ki nehézfegyvereit a
szemben álló csapatokat elválasztó
úgynevezett pufferzónából, és folyamatosan provokál.
Megoldás? A szakadárokra Moszkva
nyilván tudna nyomást gyakorolni, de
tôle sem várható el, hogy ezt egyoldalúan tegye. Márpedig a kijevi vezetés washingtoni patrónusai semmit
sem tesznek meg azért, hogy visszafogják az ukrán „háborús pártot”, sôt.
Az Európai Unió pedig a jelek szerint
képtelen érdemi nyomást gyakorolni
Porosenkóra vagy Arszenyij Jacenyuk
miniszterelnökre. Pedig az említett
három „külsô” szereplôbôl kettônek
biztosan nem áll érdekében a béke
késleltetése: Oroszországnak és az
unió országainak.
A szankcióháború milliárdos kárt

2015. január 29.
okoz mindkét oldalnak, míg például
érdekes módon az energiaszektort és
néhány moszkvai „nagyságot” sújtó
tengerentúli intézkedések mellett az
Oroszországba irányuló amerikai
kivitel számottevôen nôtt. Mert ugye a
kiutasított uniós áru helyére kell valaminek kerülnie.
A Moszkva ellen hozott elsô uniós
szankciókat márciusban kell újragondolni. Meghosszabbítani ôket
semmi értelme: ártanak, de egy
lépéssel sem hozzák közelebb a megbékélést. Még ha Oroszországban is
lenne a válság megoldásának kulcsa,
szankciókkal nem lehet ôket meghátrálásra kényszeríteni, az elmúlt
néhány száz évben mindenesetre még
egyszer sem sikerült.
Presztízsbôl, Brüsszelre kényszerített
amerikai geopolitikai érdekbôl saját
magunknak kárt okozni, nos, talán
nem ez a legértelmesebb terv. Nem
beszélve a „járulékos” károkról, mint
például a Déli Áramlat gázvezeték

lyukra futtatásáról. Szépíthetjük a
bizonyítványt, de Oroszország nélkül
Európa biztos energiaellátását nem
lehet megvalósítani. Sokadszorra:
Nyugat-Európa az oroszokkal kötendô
olyan energiaegyezségeket kér számon Közép-Európától, amelyeket ô
már régóta megkötött, amelyek
hasznát élvezi.
Európa ügyei a kontinens országaira
és nem „külsôsökre” tartoznak, még
ha nagyszerû szövetségeseink is. Nekünk kell megegyezni Oroszországgal.
Ukrajnába pedig csak akkor szabad
pénzt önteni, ha be is tartja azokat az
értékeket, amelyeket újdonsült
„európai civilizációs szövetségesként”
most hangoztat. Kisebbségi nyelvhasználatot, önrendelkezést is értve
ezen.
Vagy éppen a háromezer kárpátaljai
otthontartását.

Máté T. Gyula
(Magyar Hírlap)
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SPORT
Az Aranycsapat
utolsó tagja is elment

Elhunyt Buzánszky Jenô, az Aranycsapat klasszikus felállásának az utolsó
tagja. Karácsony elôtt került kórházba,
kétszer is megmûtötték, de a legyengült,
idôs szervezete már nem tudott új erôre
kapni. A Nemzet Sportolója május 4-én
lett volna 90 éves. Négy éve vendégül
látta munkatársunkat dorogi házában,
ahol pár óra alatt megtudtuk, miért is
volt rendkívül boldog élete az olimpiai
bajnok és vb-ezüstérmes, 49-szeres válogatott jobbhátvédnek. Az akkori interjúból vett idézetekkel emlékezünk a
legendás hátvédra.
Buzánszky Jenô legenda volt, igazi példakép. Személyesen --- koromnál fogva
--- sohasem láttam játszani, de 2011-ben
vendégül látott a dorogi otthonában. Buzánszky Jenô lakása olyan volt, mintha
az Aranycsapat múzeuma lenne.„Az ott
az olimpiai aranyérem, mellette pedig a
vb-ezüst, nagyon szeretem mindet. A
legjobb persze az lenne, ha 1954-ben
megnyertük volna a berni döntôt.”
Igen, ami --- kimondani is sok --- 60 éve
kudarc volt, azért ma vért inna nemcsak
11 magyar focista, de a magyarok milliói
is. Az Aranycsapat tagjai büszkék voltak
ugyan a 6:3-ra, az otthon addig veretlen
angolok legyôzésére, a németek elleni
vereséget azonban szerették volna meg
nem történtté tenni.
Buzánszky biztosan nem elôször mesélte, hogy mi történt, de úgy tette, mintha
tegnap lett volna a meccs. „A futballban
nincs elôírva, hogy mindig a jobb csapat
nyerjen. Kétségtelen, hogy a világbajnokság egyik nagy esélyese a magyar
csapat volt, már az indulás elôtt kétszer
megvertük az angolokat, egyszer 6:3-ra,
egyszer 7:1-re. De nagyon nehéz sorsolást kaptunk, Korea volt az egyetlen
könnyebb ellenfél. A németeket 8:3-ra
simán megvertük, de ennek az volt az
ára, hogy Puskás Öcsit lerúgta Werner Liebrich, így Puskás két meccsen
sem tudott játszani... Tudtuk, hogy nem
lehet lenézni senkit sem, mi nem is
néztük le a németeket a döntôben. Azért
sikerült két gólt rúgnunk, amíg még
frissek voltunk, de aztán kijött a fáradtság. És ami a legfontosabb szerintem
ennyi év távlatából, az a játékvezetô. Az
angol Ling vezette a 8:3-as meccset, és
tíz nap múlva ô vezette a döntôt is. Ilyen
nincs a sporttörténelemben. Háromkettes német vezetésnél rúgtunk egy
szabályos gólt ---- szabályos volt, hiszen
Puskás egyméteres hátrányból indult ---,
a bíró meg is adta elôször, de a partjelzô
azt hitte, hogy május 1-je van, elkezdte a
zászlaját lengetni, visszavonatta a gólt.
Ha ezt megadják, akkor nem hosszabbítás lett volna, hanem pár nappal késôbb
megismétlôdött volna a döntô, ami új
esélyt jelentett volna, pihentebben játszhattunk volna. Nem biztos, hogy véletlenül kaptuk ugyanazt a bírót, talán
megunták, hogy egy kis ország laposra
ver mindenkit.”

Csatárként kezdte

Egyetlen gólt sem lôtt a válogatottban
-- pedig, ahogy az MLSZ.hu írta róla a 88.
születésnapján, nagyon értett ahhoz is,
katonai szolgálata alatt a Budapest Ôr-

zászlóalj együttesében a Rákosi Kupának nevezett hadseregbajnokságban
csatárként rendszeresen 6-8 gólt lôtt
meccsenként (1949–52). A negyvenes
években a pécsi vasutasklubban még
centert játszott, az MTK egykori legendás balszélsôje, az akkoriban hosszú
kalandozás után hazavetôdött Szabó
„Petár” Péter keze alatt. Ô faragott a
kiváló középcsatárból még kiválóbb
jobbhátvédet. Szabó Péter aztán elment
Dorogra edzônek, de ott sem feledkezett
meg egyik kedvenc, és feltétlenül a
legtehetségesebb játékosáról. A hívására lett Buzánszky Jenô dorogi játékos,
és az is maradt, egész pályafutása során.

Egy biztos pont
az Aranycsapatban

Buzánszky volt az Aranycsapat egyetlen vidéken futballozó tagja. A válogatottban ô volt az egyik legbiztosabb pont,
a Buzánszky, Lóránt, Lantos összetételû
triónak ô volt a leggyorsabb tagja. Technikailag és taktikailag érett, megbízható
és korszerû védôjátékra volt képes.
Nemcsak a szerelésekben, hanem az
ellentámadások indításában is kiválóan
teljesített, védô létére képes volt a
csatárok fejével gondolkodni. Kedvelte
az elôretöréseket, és rendre jól adta be a
labdát. Kiegyensúlyozottsága, megbízhatósága miatt alapembere volt az
Aranycsapatnak.
Buzánszky 86 évesen is nagyon fiatalos
volt. Egy évvel az interjú után a londoni
olimpiára is elutazott még, hogy egy-egy
mérkôzés után este elbeszélgessen a
szurkolókkal, és együtt értékeljék a nap
történéseit, sôt még 2014-ben is elfogadta a meghívásokat. Megjelent iskolai
ünnepségeken, díjátadókon, szívesen
mondott beszédet, és tényleg feladatának érezte, hogy az Aranycsapatot a mai
tinédzserek is megismerjék. Amikor
elôvette a történeteit, a fiatalok itták a
szavait, és a végén mindig óriási tapsot
kapott, aztán jöhetett az autogramosztogatás.

Az évszázad bajnoka

A magyar futball Buzánszky idejében a
csúcson volt, mindenki tudta, hogy mi
vagyunk a legjobbak, Jenô bácsi szerint
a vb-ezüstérem sem rontott a képen, hiszen az angolok elleni 6:3-as mérkôzés
volt az, amely Magyarországot a labdarúgás tetejére repítette. „Az európai
labdarúgás ugyanis Angliából indult el,
és az angolok 90 éven keresztül nem
kaptak ki, mi éppen ezért utaztunk ki,
mert jubileumot ünnepeltek, és minket
hívtak meg. Ezt az évszázad mérkôzésének hívták, így aki ezt a meccset
megnyerte, az lett az évszázad bajnoka.
Ami 90 évig sikerült nekik, az ebben a 90
percben már nem, és simán megvertük
ôket. Nem beszélve arról, hogy az angolok kisiklásnak nevezték csak a 6:3-at,
ezért visszavágót kértek, és egy évre rá
még jobban, 7:1-re legyôztük ôket. Ekkor mondtuk azt, hogy egy hétre jöttek,
és 7:1-gyel mentek.”

A labdaszedô is megemlegette

Hogy a 6:3 hatása mennyire erôs maradt, arról is volt egy sztorija. „1998-ban
meghívott minket ---- Puskást, Hidegkutit, Grosicsot és engem ---- egy milliomos Torontóba. Az 50-60 fô részvételével rendezett partin úgy kezdte a
beszédét: 1953. november 25-én én is ott
voltam a Wembley-ben ---- a pályán.
Nézünk egymásra, vajon ki lehet ez az
ember? Erre hozzáteszi: mint labdaszedô. Ô már erre is hallatlanul büszke,
hogy labdaszedôként ott volt az évszázad
mérkôzésén. Vagy volt egy üzletember,
aki taxival ment az ismerôseivel Mexi-

kóban, és a sofôr megkérdezte, milyen
nyelven beszél. Amikor megtudta, hogy
magyarul, a taxis fölsorolta az Aranycsapat névsorát, és nem kellett fizetni az
útért.”
A névsor, amely legyôzte Angliát, így
festett: Grosics --– Buzánszky, Lóránt, Lantos --– Bozsik, Zakariás --–
Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás,
Czibor. Buzánszky errôl azt mondta, a
sporttörténelemben ritka, amikor öszszejön egy olyan válogatott, mint amilyen az Aranycsapat volt, amelyikben
ennyi egyéniség, vagy ahogy ma mondanák, ennyi sztár játszott. „A harmincas
években az osztrákok voltak a legjobbak,
aztán az olaszok, akik 38-ban szintén egy
vb-döntôben vertek meg minket, és a
következô évtizedben is ôk voltak a
legjobbak. Aztán az ötvenes évek elsô
felében jöttünk mi, a másodikban a brazilok, majd a németek. Azóta nem volt
olyan, hogy egy csapat sokáig verhetetlen lett volna.”
Az Aranycsapatért sokan odavannak,
de sok fiatal azt mondja, ma akár egy
NB II-es csapat is lefutná az akkoriakat,
miközben egy korábbi cikkünk szerint a
mai Bayern Münchennél is jobbak voltak Buzánszkyék. „Nehéz megmondani,
hogy az Aranycsapat mire menne a mai
futballban, hiszen más a mai játék. De
azt mondom, ha valakinek esze van a
futballhoz, akkor bármelyik korban tudna alkalmazkodni. Ha Messi elmenne
egy másik egyesülethez, akkor ugyanúgy be kellene illeszkednie, mintha egy
másik korban futballozna. A magyar
válogatottnak óriási hátránya, hogy van,
aki angol, van, aki olasz, van, aki német
futballt játszik, és mindegyik játékos
maga akar lenni a sztár, gólt akar rúgni,
és nem csapatmunkában gondolkodik.”

Tudni kell lemondani

Arról is szívesen beszélt, mi kellene
ahhoz, hogy a mostaniak is jók legyenek.
„Attól, hogy volt egyszer egy Aranycsapat, még nem futballnemzet a magyaroké. Akkor benne volt a siker lehetôsége
a magyarokban, és mi meg is tudtuk
valósítani, amit akartunk. Kellett hozzá
szorgalom, akaraterô, illetve fizikai és
lelkierô. Lelkileg is fel kell készülni arra, hogy le tudjak mondani a dolce vitáról, hogy az életemet alá tudjam rendelni
a futballnak. Én 1943-ban szívtam utolára cigarettát, azóta eszembe se jut.
1952 óta kocsmába nem megyek be, oda
menjen a drukker. Épp ez a legtöbb játékos veszte, hogy a drukker fizet egy
italt; ha a harmadiknak már nemet mondok, akkor elküld a jó anyámba, hogy
hülye, beképzelt fajankó vagyok. Van
itthon borom, megiszom, de ha kocsival
megyek, eszembe se jut. Részeg még
sohasem voltam, lehet, hogy társaságban
megiszom egy háromnegyed litert, de
nincsen tôle semmi bajom. És nincsen
alkoholfüggôségem, nem érzem azt,
hogy valamit pótolnom kellene. A sportolónak le kell tudnia mondani egyes
dolgokról, hogy sikeres legyen. Csütörtöktôl házasélet nuku, és péntektôl este
nyolckor már otthon kellett lenni, amit
le is ellenôriztek. Megszoktam.”
Magyarságára mindig nagyon büszke
volt, olyan ember, aki --- ahogyan Ópusztaszeren emlékeznek rá --- példaként
szolgál hûségbôl, kitartásból, emberségbôl, hazaszeretetbôl. Aktív sportolóként
azért hajtott, hogy egy elnyomó rendszerben a sport, és ezen belül a válogatott eredményei, sikerei alapján,
mégis azt érezhessék az emberek, érdemes magyarnak lenni. Az elért eredmények önbizalmat és identitást adtak
az embereknek, olyasvalamit, amit máshol abban az idôben nem kaptak meg.

9. oldal
Most lenne hetvenéves
az üldözött futballzseni
Ha említeni kellene magyar futballzsenit, aki nem futotta be a sors és a
tehetsége által neki szabott pályát, az
ifjabb generáció valószínûleg kapásból
vágná ki Törôcsik András nevét. Az
idôsebbek azonban áhítattal rebegnék
Varga Zoltánét; ma hetven esztendeje,
hogy a már húszon innen olimpiai bajnok, a Ferencvárossal VVK-gyôztes
labdavirtuóz 1945. január 1-én megszületett, és áprilisban lesz öt éve, hogy
elhunyt. Esetében mondhatni, természetes, hogy focizás közben; hisz a futball
volt az élete, az lett a halála is.
Varga Zoli --– még ellenfelei, késôbbi
ellenségei is becézték, Zoltánként csak a
hivatalos dokumentumokon szerepelt -– már 23 évesen „disszidált”, így a Fradiszurkolók szemében egészen visszatértéig
megmaradt
az
ifjú
futballgéniusznak, akiért egymagában
érdemes meccsre járni, aki mindent tud
a labdával –-- és ebbôl mindent minden
alkalommal meg is akar mutatni --–,
amit földi halandó egyáltalán tudhat.
Napjainkban egy 23 éves magyar labdarúgó legfeljebb ígéret; Varga ezzel
szemben olimpiai bajnokként (1964,
Tokió), a Vásárvárosok Kupája gyôzteseként, a Ferencváros négy bajnoki címének részeseként tûnt el a szurkolók
szeme elôl, de nem a szívükbôl. A Fradiban hét szezonban 135 meccsen 53 gólt
szerzett, de rajongói akkor is bálványozták volna, ha e sportágat kapu nélkül
játsszák ---- csak a mutatványaiért, a
labdakezeléséért, a cseleiért, az indításaiért.

Távozás külföldre

Mivel vb-n nem szerepelt, és az archív
felvételeken, összefoglalókban inkább a
gólok sorjáznak, a Varga-sziporkákat
jobbára az emlékezet ôrzi. No meg azt is,
hogy a nálánál négy évvel idôsebb, befutott és ünnepelt sztárt, Albert Flóriánt
meghaladandó mércének kitûzött, de
célját érni alig a húszon túl képtelen
csatár a mexikói olimpia rajtja elôtt,
mindenki számára döbbenetes módon
„lelépett” a csapat szálláshelyérôl.
Utóbb híre járta, hogy sértettségében,
hirtelen szeszélybôl elígérkezett a Honvédhoz, elhatározását azonban megbánta, ezért menekült külföldre. Ô maga
többszöri beszélgetésünkkor konkrét és
racionális okát soha nem említette eltûnésének. Illetve amikor felvetettem
neki, az ô erkölcsi követelményrendszere
alapján az lett volna a minimum, hogy
megvárja az olimpiai torna végét, azt
felelte, ez lehetetlen volt, tudta, hogy
folyamatosan figyelik, már a lebukás
szélén állt. Pedig ekkor még nem sejthette, hogy tokiói aranyérmes csapat- és
klubtársa, Novák Dezsô nem más, mint
Nemere ügynök.
Varga az 1968-as, helyszíni Népsporttudósítások alapján még tagja volt a
Salvador elleni nyitómeccsre tervezett
kezdôcsapatnak, ám az összeállításból
már hiányzott. Az október 14-i újság
címlapján a „Labdarúgóink biztos gyôzelme, Magyarország–El Salvador 40”
felütésû írás egyetlen szavával sem említi az okot, az utolsó oldalon „Megszegte
olimpiai esküjét” címmel utal csak rá.
Válogatottunk aztán nélküle is olimpiai
bajnoki címet nyert, ô viszont folyamatosan csak veszített. Pedig elismertségérôl mi sem mond többet, mint az, hogy
amikor a berlini Hertha 1971-es bundabotrányába belekeveredve védôje azt
hozta fel, nem akarhatott kikapni, hisz
húsz méterrôl dörgô kapufát lôtt, úgy
szólt az ellenérv: Varga az ô képességeivel szándékosan is el tudja találni a
kapufát.
A helyes irányt azonban sehogyan sem
lelte. Késôbb elárulta, hogy a puritán
skót Aberdeennél érezte a legjobban
magát, ám a gárda láthatatlanul kiscsa-

pat volt hozzá képest, az 1974-es vb-re
készülô Ajaxban egy kezdôcsapatnyinál
is több holland ász tülekedett, Dortmundban pedig kikészítette ôt a primadonnákat nem kedvelô, mindent a csapatérdeknek alárendelô szürke edzô, – a
görög válogatottal 2004-ben Európabajnok –- Otto Rehhagel.
Pályafutása érdemi része ezzel le is
zárult, bár 1991-ben, 46 évesen is maradandót alkotott. Albert Flórián hívta
haza az ötvenedik születésnapjára rendezett gálára, és a Császár nem bánta,
hogy a tékozló fiút nagyobb ováció
fogadja a lelátón, mint ôt, az ünnepeltet.
Már a bemutatásnál látványosan megölelte Vargát, aki rögtön a kezdôrúgás
után magához vette a labdát, egy köténnyel és egy megkerülôs csellel nyitott, ellopta a show-t Albert és a fiatalabb
generáció, Nyilasi, Ebedli és a többiek
elôl. Az olvadozó publikum azt hitte,
egyszeri csodát, tüneményt lát, ám Varga Zoli 1996-ban edzôként tért vissza a
Ferencvárosba.

Újra a Ferencvárosnál

Ma már tudjuk, képtelen, feloldhatatlan
helyzetet örökölt. Egyrészt az 1995-ös
BL-fôtáblás kirándulásért kapott félmilliárdnyi forintnak vészes könnyelmûséggel a nyakára hágtak, és az anyagi
gondok miatt a játékosok és a hívek
bizalma is megrendült. Másrészt az
elôd, a menesztett Novák Dezsô csak
egy emelettel költözött feljebb, ami már
önmagában nonszensz volt.
Varga Zoltán azonban egy középkori
hittérítô rendíthetetlenségével és elhivatottságával állt munkába, és kezdetben –-- ha csak képletesen is, de --–
valóban majd’ mindenki térdre borult
elôtte. A drukkerek miatta jártak ki
edzésre, és hüledezve nézték, amint
Hrutkával úgy gyakoroltatja a szabadrúgásokat, hogy saját kezûleg állítgatja
a lábfejét; a BVSC ellen gyôztes gólt
szerzett Arany Laci negyvenméteres
vágta után ugrott az ölébe, mert miután
kihagyott egy ordító helyzetet, azt hitte,
a szünetben lecserélik, ehelyett Varga
megsimogatta a fejét, és azt mondta
neki, nyugi, kicsi, gólt fogsz rúgni; az
Olimbiakósz elleni UEFA-kupa-meccsre
menet a játékosok azt állították, ha Varga csak egy hónappal korábban váltja
Novákot, megint a BL-ben szerepelnének.
Az Olimpiakoszt azonban így is kiverték, és a továbbjutást érô 22 feletti
hosszú ünneplés miatt másnap korán
csak kettesben reggeliztünk Vargával
az athéni szállodában. Az volt életem
legemlékezetesebb reggelije. Bô két heti Üllôi úti tartózkodás után Zoli pontosan meghatározta, a pályán és a klubházban ki hátráltatja a Ferencvárost
céljai elérésében; ez egészen lenyûgözô
volt, az azonban riasztó, amikor kijelentette: ezeket az embereket még az
ôszi szezonban egytôl egyig ki kell rúgni,
különben semmi remény.
Nagyjából ekkor döbbentem rá, hogy
Varga Zoltán annyira idegen test az
1990-es évek magyar labdarúgásában,
mint az ógörög drámák tragikus hôsei.
Oly éles ellentmondásban áll korával és
közegével, hogy bukása törvényszerû.
Az is volt, kispesti, dunaújvárosi, diósgyôri, gyôri epizódjai, felvillanásai, hányattatásai e múltidézôben már szóra
sem érdemesek. Hozzá méltó pályafutása 1996. október 29-én Newcastle-ban
ért véget, ahol a Ferencváros a tündökletes, 32-es hazai gyôzelem után 40-s
verést kapott, és Vargát onnantól már az
eredmények sem tudták megvédeni.
Mások pedig nem is akarták. Mert
kétségtelenül szép számmal akadnak
emberek, akiken erôt vesz az üldözési
mánia, de olyanok is, akiket valóban
üldöznek. Soha nem lesz egyértelmû válaszunk rá, Varga Zoltán melyik kasztba
tartozott inkább.

10. oldal
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SEJTELMEK ÉS
MEGÉRZÉSEK

Saáry Éva jegyzeteibôl

A „reális” emberek minderre azt fogják mondani, „képzelôdés”, „véletlenek
egybeesése”, de tisztázni kellene, milyen kapcsolat van a „Véletlen” és a
„Végzet”, a banalitás és a titokzatos
megérzések között! („A Véletlen a
Végzet szolgálóleánya” mondta valaki.)
Nos, hogy a bécsi Novák könyvkereskedésben a sok ezer könyv közül,
spontán határozottsággal éppen unokaöcsém, a pszichiáter Dr. Bánki
Csaba „A beteg elme” címû kötetét
húztam ki, talán nem mérvadó; és az
sem, hogy Szûcs Vilma barátnômet -- anélkül hogy sejtelmem lett volna
betegségérôl! --- éppen halála órájában
hívtam telefonon… Ilyen és ehhez hasonló eseteket tömegével sorolhatnék.
Talán érdemes megemlíteni, hogy
legbensôségesebb barátaim (a gimnáziumban Nyigri Judit, az egyetemen
Imreh László) szülei, az enyémekkel
együtt a Váci utca nyúlfarknyi mellékjáratában, a Havas utcában laktak.
Nem ismerték ugyan személyesen, de
naponta látták egymást. Édasanyám
mesélte, hogy Judit barátnôm anyja,
aki éppen szemben lakott, mindig az
ablakban fésülgette, szárítgatta szép

szôke haját, míg nôvére, Erna örökösen tanult. Lehet, hogy már akkor szövôdtek közöttük-közöttünk a „titkos
szálak”?
A disszidens orosz író, Amalrik „jelentkezésén” hosszan kellett töprengenem.
1980. Szomorú, csatakos novemberi
este. Álltam az ablaknál, és az esôs
sötétségbe meredve, egyszerre, minden „apropós” nélkül, mesélni kezdtem
édesanyámnak az orosz íróról, aki döbbenten hallgatta. Mindketten hónapokkal azelôtt olvastuk a „Megéri-e a
Szovjetunió az 1984-et?” c. könyvet, de
rég napirendre tértünk fölötte, semmi
okunk sem volt rá, hogy fölidézzük.
Bámultam a mogorva tájba, és valami különös érzés (vonzás?) kerített
hatalmába. Távoli sugallat formálta a
szavaimat.
Másnap, a rádióból értesültem róla,
hogy elôzô este, pontosan a kritikus
órában Amalrikot, a madridi konferenciára menet, végzetes autószerencsétlenség érte.
De hát mi közöm van (lehet!) nekem
hozzá? ---- töprengtem. Személyesen
nem ismertem, Ô sem hallhatott ró-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fazekas Mária Márta
született 1924. november 6,
2015. január 8-án elhunyt.
Gyászolják: imádott gyermekei
Székely Sári és Hedda Whitfield,
hôn szeretett unokái Romi, Xander és James,
szeretett unokaöccse Julian Shuba,
a család és barátok.

Január 18-án gyászszertartás keretében búcsúztunk tôle.

Nyugodjék békében.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
apa és nagyapa

CSELKÓ FERENC
2015. január 7-én 85 éves korában

csendesen elhunyt.
Gyászolják:
59 évi házasság után szeretô felesége Mária,
gyermekei Ferenc és Éva,
unokái Anhony, Lee és Skye,
valamint partnereik Cheryl, Brian és Jessica.
Emlékét szívünkben örökre megôrizzük.

Nyugodjék békében
***

Aki a családdal kapcsolatba szeretne lépni kérjük irjon vagy
telefonáljon fiának, ifj. Cselkó Ferencnek
Email: frank@cselko.com , mobil: 0411 500-099.

lam. Miért éppen engem „keresett
meg” halála pillanatában? Miért éppen
velem „közölte” a szomorú hírt?
Ennél is rejtélyesebb azonban Ybn
Battutával történt „esetem”.
Nagy beleéléssel és lelkesedéssel olvastam XV. századi vándorlásairól
szóló könyvét. Mint neves Korán-szakértô és magyarázó, Marokkóból indult
el. Nem csatlakozott karavánokhoz,
hanem egyedül, a saját erejébôl járta
az akkor ismert világot (Kínáig) lóháton, teveháton, hajón… mikor mi
akadt. Igaz, idônként beállt egy-egy
király szolgálatába, s medreszékben

Raoul Wallenberg
eltûnésének
70. évfordulójára
emlékeztek
Az 1912. augusztus 4-én született
Raoul Wallenberg 1944-ben a budapesti svéd nagykövetség titkáraként
több ezer, egyes források szerint 20
ezer ember életét mentette meg azzal,
hogy svéd úti okmányokkal látta el
vagy védett házakba menekítette ôket.
A Vörös Hadsereg 1945 januárjában
letartóztatta, a szovjet hatóságok állítása szerint 1947-ben börtönben halt
meg, de egyes források tudni vélik,
hogy még évekkel késôbb is fogolyként élt.
Raoul Wallenberg svéd diplomata
eltûnésének 70. évfordulójáról emlékeztek meg Budapesten. Az ünnepség
keretében átadták az idei Raoul Wallenberg-díjakat.
Mátrai Márta (Fidesz), az Országgyûlés háznagya ünnepi beszédében
hangsúlyozta: Raoul Wallenberg példamutatása ma is idôszerû, hiszen a
világ napjainkban sem mentes az oktalan erôszaktól. A föld több térsége vár
hozzá hasonló emberekre, az élet megmentôinek jelenlétére.
A politikus kitért arra, hogy minden
jóakaratú ember örököse és követôje a
svéd diplomatának, aki „cselekedeteiben megtestesíti az örök isteni és emberi törvényeket”.
Urban Ahlin, a svéd parlament elnöke ünnepi beszédében kiemelte: Wallenberg példája mindannyiunkat emlékeztet közös felelôsségünkre.
A Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul Wallenberg Alapítvány, az Emberi
Erôforrások Minisztériuma és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös díjának átadásakor
Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára „az emberség nagyköveteinek” nevezte a kitüntetetteket.
Az államtitkár úgy fogalmazott: a
Wallenberg-díj „etikai mércét állít a
társadalomnak”. A díjat olyan emberek kapják, akik aktívan közremûködnek a különbözô népcsoportok, felekezetek együttélésében, az egymással
szembeni elôítélet leküzdésében --–
tette hozzá. Az idei díjazottak: Bakay
Péter evangélikus lelkész, cigánymiszsziós referens, Durkó Albert pünkösdi lelkipásztor, a Magyar Pünkösdi
Egyház Országos Cigánymissziójának
vezetô-je, Szénási Jonathan Sándor
refor-mátus börtönlelkész, a Középdunán-túli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze, valamint Vác
város önkormányzata a roma nemzetiségnek adott kiemelt segítségért
és a zsidó hagyományok ápolásának
támogatásáért.

2015. január 29.
lakott, de kemény, konok, szabadságszeretô ember volt.
Az olvasmány hatására írtam egy
cikket „Nyílt levél Ybn Battútának”
címmel, ami több helyen meg is jelent.
Azt hittem, ezzel „kapcsolatunk” lezárult, elintézôdött.
Igenám, de egy idô múlva nagyon
furcsán kezdtem érezni magamat.
Mintha állandóan követett, figyelt volna valaki.
Nem értettem a dolgot. Tûnôdtem
rajta, gyötrôdtem miatta, míg egy napon belémnyilallt a fölismerés: a levél!
Megszólítottam egy régen kóborló lelket (szellemet), s az a maga módján --válaszolt.
Sokáig kísértett a jelenlétével. Éjjelnappal mellettem volt, míg néhány hét
után, hirtelen eltávozott, visszatért az
árnyak birodalmába.
***
Végül hadd meséljem el „kalandomat”
1996. májusában, a Vereckei hágónál.
A bécsi Európa Club csoportjával
látogattam oda.
Szalonnasütés, borozgatás, vidám
hangulat. Helyi vezetônk, Vereckei
Béla, nem emlékszem már, minek
kapcsán, tréfásan megjegyezte, hogy
hosszú szibériai fogsága alatt megtanulta egy jakut varázslótól a tenyérolvasást.
Nosza, lett nagy izgalom és tolongás!
Tízen-húszan nyúltak egyszerre feléje,
de Ô ---- nagy ámulatomra ---- az én
kezemet ragadta meg, húzta elô a tömegbôl.
--- Ez egy rendkívüli tenyér! --- mondta lelkesen. --- Tudja-e, hogy Maga
mögött nagy, misztikus erôk állnak?
Nem foglalkozott soha okkult tudomá-

nyokkal? Szülei, rokonai között sem
akadt médium?
Éreztem, a túlvilági életrôl szeretne
tôlem valamit „megtudni”, de sajnos,
nem világosíthattam föl.
Vereckei Béla az óta az Örök Hazába
távozott, és valószínûleg közvetlen tapasztalatokat szerzett az ott uralkodó
viszonyokról. Bennem azonban szüntelen motoszkálnak a szavai.
„Misztikus erôk”? Mit jelent ez? Igaz,
elég szerencsés vagyok, „jó csillagaim”
eddig kihúztak minden csávából, s
talán a bennem szunnyadó képességeket is ôk táplálták.
De hogyan lehetne ezeket az „erôket”
színvallásra bírni? Találkozni velük?
Hosszú, magányos elmélkedésekre
lenne szükség! Sok pap, szerzetes,
buddhista olvasóm van. Verseim alapján már „Gurunak” is neveztek, s távolkeleti országokban járva, gyakran
részesültem megkülönböztetett bánásmódban.
Zürichben egy híres yogi különleges
áldást adott rám, a thaiföldi Csiang
Mai-ban pedig a buddhista pap külön
lejött hozzám (megkerülve a tömeget)
a pódiumáról, hogy minden jót kívánjon nekem, s figyelmeztessen, hogy
„nagyon vigyázzak magamra”, mert
nekem még fontos feladataim vannak.
Távolkeleti vallási szakértö ismerösöm pedig, egy beszélgetés alkalmával
megjegyezte: Magát nem lehet a szokott mércével mérni, mert „Maga már
nincs messze a Nirvánától”.
Mindezek azonban halovány, bizonytalan sejtések.
Várom, hogy egy napon elém gördüljön, és elragadjon a „Tüzes szekér”…

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretô férjem

BARTHA GYULA (Csibi)
2014. november 12-én vissszaadta nemes lelkét

Teremtôjének.
Gyászolja szeretô felesége Marika
és családja Nyíregyházán.
Ezúton mondok köszönetet azoknak akik utolsó
földi útjára elkísérték november 26-án.

Darlingom, a lelked a szivemben
örökké élni fog.

Nyugodj békében.
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2015. január 29.
A Vitézi Rend sajátos magyar hagyomány. Nincs még egy olyan rend,
melynek ilyen, vagy hasonló történelmi hagyománya lenne. A Vitézi Rend
értékszemlélete nemzetközileg elismert és nagyraértékelt. E hagyományt tisztelik és becsülik világszerte, melyet vitéz nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó Úr 1920ban intézményesített.
A Rend XXI. századi feladata, hogy
az alapító akaratával és eszmeisé-

gével összhangban újra a társadalom
vezetŒ rétege legyen. Emelje ki azokat a hazafi érzelmû, népünkért és
hazánkért tenni akaró, igaz magyar
embereket, akik vállalják küldetésüket és béke idŒben is vitézül állnak
a hon oltáránál!
Az évenként megrendezendésre kerülŒ hagyományos ünnepre ez évben
is mint mindig november utolsó vasárnapján, 30-án került sor a Punchbowl-i Magyar Házban.
A gyönyörûen megterített asztalokon a vázákban piros-fehér rózsák
díszelegtek, a terem erre kijelölt
részén az asztalokon finomabbnálfinomabb elŒételek, finom pogácsa,
no és a szeretetteljes fogadtatás vitéz Csernay György székkapitány
úr és kedves felesége Gizella nemzetesasszony köszöntötték az érkezŒ
vendégeket.
A Rend-i Kódex protokoláris elŒírásának megfelelŒen kezdŒdött az
ünnepélyes ceremónia, melyet vitéz
Bene Brigitta vezetett le. Felkérte
vitéz Csernay György urat az Új Dél
Wales-i Csoport székkapitányát, vonuljon be a Szent Korona másolatával
és a Vitézi Rend zászlajával. Az
ünnepélyes bevonulást vitéz Mécs
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A Vitézi Rend Új-Délwalesi csoportjának
ünnepélye Sydneyben
László vezette a Szent korona másolatát hozva, a Vitézi Rend és a magyar nemzeti zászló kíséretében.
A Magyar és az Ausztrál Himnusz
eléneklése után vitéz Csernay György
székkapitány úr magyarul és angolul

Arnoul Shannon segítségét a bárban,
valamint vitéz Bene Brigittának az
ünnepély levezetését. Mindenkinek
kellemes délutánt kívánt, majd felkérte vitéz nemes Tassányi József
urat a Vitézi Rend ügyvezetŒ

megjelent vendégeknek. Tolmácsolta
vitéz József Árpád Királyi Herceg, a
Vitézi Rend FŒkapitányának üdvözlŒ
szavait az Ausztráliában élŒ magyarok számára és rendkívüli örömének
adott kifejezést, amikor bejelentette
FŒkapitány úr közeljövŒbeni Sydneybe való látogatását.
Törzskapitány úr beszédében többek között megjegyezte, hogy „vitéz
eleink szellemének és hívásának engedve, Istennek hála, ma ismét együtt
ünnepelhetünk, együtt cselekedhetünk, együtt foghatunk össze a biztos
fennmaradás reményében. Nagynagy örömmel tölt el, hogy e nap is
bizonyság arról, hogy a szeretet, a
bizalom, az összefogás a legnagyobb
erŒ és kincs életünkben. Bennünk
nem halványúlt el, nem sérült meg az
emberi tartás. Mi tiszteljük Œseinket,
szeretjük vitéz eleinket és megbe-csüljük egymást. Ez Vitézi Rendünk
létének alapja és megmaradásának
záloga. Ehhez csakis az egymás iránti
bizalom, az alkotó, egymást segítŒ
gondolkodás segíthet hozzá, ezért
legyünk mindig áldozatosak, szellemünkben pedig magasan szárnyalók.
Ez
éltet, élteti a Rendet is, erŒsít
törzskapitánya/Ausztrália és Új Zébennünket
és alakít olyan közösséggé,
land törzskapitányát köszöntŒje megmely
egymást
becsülve, hitünket
tartására.
megŒrizve ápolhatja Rendünk hagyo-

köszöntötte a rendtársakat, s a meghívott vendégeket. Köszöntötte vitéz
nemes Tassányi József urat a Vitézi
Rend ügyvezetŒ törzskapitánya és
Ausztrália és Új Zéland törzskapitányát és kedves feleségét Matildát,
Goór György VRNT urat a Szent
László Lovag Rend kapitányát és a
Magyar Harcosok Bajtársi Szövetségének fŒcsoport vezetŒjét, Gerecs
Károly urat a Mindszenty Katolikus
Otthon és Karitász iroda vezetŒjét,
Patay Ferenc urat a Sydney Magyar
Kaszinó elnökét.
Egészségi okok miatt kimentésüket
kérték prof. vitéz Hunyor István,
valamint Erdei János VRNT.
Ez évben a hadak útjára tértek
Kozák Magdolna és Földváry Gábor
érdemkresztesek, midketten sokat
tettek a Sydney-i magyar közösség
érdekében. A terem egy perces néma
felállással adózott tiszteletükre.
Megköszönte felesége Gizella nemzetes asszony és vitéz Csernay Andor
segítségét az ünnepély megrendezéséért, Bánki Éva VRNT virág, Dér
Ferenc pogácsa adományát, vitéz
Csekme Tamásnak a pénztári teendŒk Törzskapitány úr köszönetét fejezte mányait. …. Isten bŒséges áldását
ellátását, vitéz Koró Vilmos, vitéz ki a megjelent rendtársaknak, roko- kérem mai összejövetelünkre.”
Altorjay-Arnoul Robert, Altorjay- noknak, barátoknak, s a szép számmal A köszöntések elhangzása után a
program vezetŒje a következŒ személyeket kérte fel külön-külön a pódiumra a Vitézi Rend és a magyarság
érdekében kifejtett kiváló munkájuk
elismeréséül kitüntetéseik átvételére:
Bánki Éva VRNT a Vitézi Rend
Lovag Keresztje
Rozgonyi Mária Magdaléna a Vitézi
Rend Arany Érdemkeresztje
Deák Zoltán, Harasta EmŒke,
Ilosvay Gusztáv a Vitézi Rend Bronz
Érdemkeresztje
Acsai Károly, Gerecs Károly, Kóry
Katalin, Kicsi Csilla, Piri József a
Vitézi Rend DicsérŒ Okmánya
vitéz Altorjay-Arnoul Robert és
vitéz Altorjay-Arnoul Shannon a
Vitézi Rend Szolgálati Érmék ( 5
éves) átadására, illetve átvételére.
A szívbŒl jövŒ tapsok és gratulációk
után a kitüntetettekrŒl közös fénykép
készült, s az eseményt híven tükrözŒen a Szózat hangjai csendültek fel.
A programvezetŒ átadta a szót vitéz
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nemes Tassányi József úrnak, a Magyar Királyi CsendŒr Bajtársi Közösség Sydney-i Csoportja vezetŒjének,
ki megható szavakkal emlékezett a
csendŒr bajtársakra, kiknek drága,
hŒsies emlékét továbbra is szívünkben Œrizzük, majd átadta a szót Goór
György VRNT úrnak a csendŒrökrŒl
való megemlékezésre.
Goór György úr – bár hosszú évek
óta minden évben megemlékezik a
CsendŒrségrŒl – minden alkalommal
újabb és újabb információval tud
szolgálni. Ez alkalommal elmondta,
hogy többezer éves történelmünk
folyamán nem volt még egy olyan
megbízható, közbiztonságot szolgáló
testület, mint a Magyar Királyi
CsendŒrség. A betyárvilágról és a
CsendŒrség szükségességérŒl, megalakulásáról, helytállásáról, s annak
utolsó napig – 1945 február 12-ig való
hŒsies kitartásásáról – tartott értékes
beszámolóját ezekkel a mondatokkal
fejezte be: „A Magyar Királyi
CsendŒrség legnagyobb vesztesége
Budapest védelmében történt. Szilárdy Gyula ezredes parancsnoksága
alatt háromezer csendŒr és százhatvan csendŒrtiszt védte életével nem
törŒdve a fŒvárost. A harc végét a
csendŒr rádió utolsó adása jelentette:
‘CsendŒr Bajtársak! A királyi vár
romjai között teljesen körül vagyunk
zárva. Kenyerünk, vízünk már napok
óta nincs. Életünkkel leszámoltunk,
sorsunkat a Jó Istenre bíztuk. Ha
nem éljük túl ezt a poklot, családunk-

ról gondoskodjatok. Isten áldd meg a
magyart! Éljen Magyarország! Éljen a Magyar Királyi CsendŒrség! ’
64 évi becsületes és sikeres közbiztonsági szolgálat után így fejezŒdött
be a Testület, jelszavuk szerint: Híven! Becsülettel! Vitézül! ”
A Székely Himnusz eléneklésével a
hivatalos ünnepély befejezŒdött.
Vitéz Altorjay-Arnoul Robert pohárköszöntŒje II. Erzsébet ausztrál királynŒ, majd vitéz Mécs János pohárköszöntŒje vitéz József Árpád királyi
herceg, a Vitézi Rend fŒkapitánya
egészségére, vitéz Kóró Anikó asztali
álldása után a minden igényt kielégítŒ, háromfogásos – Kováts Gábor
és felesége Krisztina által készített –
finom ebéddel, s az utána még hosszú
ideig együtt maradt barátok beszélgetésével zárult a nagyon szép, sikeres
ünnepély.
Isten áldását kérve magyar hazánkra és minden magyarra egyaránt
szerte a nagyvilágban, viszont látásra
2015-ben.
Rozgonyi Magdi
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Gyertyafényes Advent

Zenei Koncert a Református
Egyháznál

Minden esztendôben a Sydneyi Magyar Református Egyház strathfieldi
gyülekezetében mi is meggyújtjuk a
gyertyákat az adventi koszorún. Mivel
advent nemcsak a várakozás, de a reménység ideje is, hétrôl-hétre a lehetôségek szerint az „ünnepeltek” gyújtják meg a gyertyákat. 2014 advent
elsô vasárnapján a házasságkötésük
elôtt Molnár Sándor és párja Tarr
Ildikó, advent második vasárnapján a
Hevesi Nagy Péter családja, negye-
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dik gyermekük ---- Kende --- ke-resztelôje elôtt gyújtották meg az adventi
koszorú egy-egy gyertyáját.
Advent harmadik vasárnapján, az ünnepi istentiszteleten a vasárnapi iskola
tanulói gyújtották meg az adventi
koszorún a harmadik gyertyát. Ezt
követte az istentisztelet után, délután 2
órai kezdettel, az adventi gyertyák
fényét visszatükrözô Zenei Koncert,
melyet Kicsi Csilla és Rab Elly

TELJESSÉG! Az Ô dicsôségét hirdette ez a koncert is mindannyiunk
épülésére.
Az Ausztráliai Magyar Református
Egyház NSW/ ACT Kerülete nevében
Isten áldásával együtt azt kívánom,
hogy békésen töltsük karácsony szent
ünnepét, majd pedig egészségben gazdag újesztendôt köszönthessünk és élhessünk 2015-ben.

állítottak össze.
A koncerten felléptek Mille Elly Zene
Akadémiájának tanulói közül: Emre
Efe, Elizabeth Gillman, Chris Sparow, Louise Timpson, Katie Choi,
Sevi Silan Celik és Penny Pavlakis.
Hozzájuk csatlakoztak a gyülekezetünkbôl Kascsák Dóra, Kicsi Csilla
és Soós András valamint a gyerekek
közül Otel Hannah, Otel Lara, Oltel
Vivienne, Péterffy Tekla, Péterffy

Péterffy Kund
Református lelkész, Sydney

Hunor és Péterffy Magor.
Naponta érezzük valamennyien,
hogy valami hiányzik ebbôl a földi
világból. Sokan tudjuk s hirdetjük is,
hogy nem valamikre van szükség, hanem Valaki. Az A VALAKI, AKI A

Hírek a Gold Coastról

Hon. Tom Tate Polgármester a 2O15 - City of Gold Coast Australia Day Ceremony alkalmával adta át Kapt. Somogyi
Sándornak a „Citizen of the Year” Awardot és Nuszpán Eszternek a „Golden FM Community Service Awardot”.
Az ünnepségen résztvettek Nt. Kovács Lôrinc Magyarország QLD.-i Hon. Konzulja és neje Izabella, a Szegedi
házaspár (Református Egyház gondnoka) és a Council által meghivott „Award Winners és vendégeik. A polgármester
Úr köszönetet mondott a kitüntetteknek a közösség érdekében végzett önkéntes munkájukért.

Iskolánk az idén is sikeres
tanévet zárt.

Négy csoportban korhoz és tudáshoz
igazítva nagy lendülettel folyt a tanulás-tanítás egész évben.
A rendszeres, heti tanulás mellett
megünnepeltük az anyák és apák napját az év folyamán, valamint elköszön-
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tünk ballagó diákjainktól.
Három diáklányt illet a dicséret állhatatos és kitartó szorgalmukért,
amellyel felkészültek a magyar érett-

ségi vizsgára.
Ugyancsak dicséretet érdemelnek
kis ---- és nagydiákjaink, akik fáradhatatlanul és jó hangulatban jöttek
minden szombaton tanulásra és játékra készen.
Felnôtt diákjaink is példás szorgalommal mélyültek el a magyar nyelv rejtelmeiben.
Köszönjük tanárainknak: Vidács Ilonának, Balázs Delinkének, Peller
Marikának és Gábor Anna Máriának odaadó munkájukat és türelmüket.
Ugyanakkor köszönjük a szülôknek a
támogatást és a sok segítséget, amit
ebben az évben nyújtottak.

Óriási magyar gyôzelem,
Sydneyben
Magyarországról 4 csapat érkezett
Sydneybe, hogy részt vegyenek 2015.
január harmadikától nyolcadikáig tartó, vitorlázó repülôhollandi világbajnokságon.
(International Flying Dutchman 2015
World Championships, Sydney Australia.)
A hajós nemzetek között, rendkívüli
eredményeket értek el a magyar versenyzôk. Nem véletlen a közmondás:
kicsi a bors de erôs.
10 országból 47 csapat indult a világbajnokságon, melynek a Kirribilli-i
Royal Sydney Yacht Squadron adott
otthont.
Majthényi Szabolcs --- Domokos
András páros hatalmas fölénnyel
nyerte meg az év elsô magyar felnôtt
világbajnoki aranyérmét.
A balatonföldvári Spartacus VE
vitorlázói 9 futamból 7 alkalommal
elsô helyen végeztek, elnyerve az
Ezüst Sombrerót is, ami a legjobb hajó
különdíja.
A helyi hajósok elismerését is kivívta
lenyûgözô teljesítményük.
„A versenyre egy új tervezésû olasz
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December hatodikán, a Mikulás látogatásaval zártuk az évet.
Jövô évben is szeretettel várunk minden régi és új diákot. A Wantirnai Magyar Nyelviskola szombatonként 9.30
1.30 ig tartja tanóráit a Magyar Központban, 760 Boronia Road, Wantirna.
Február 7-én kezdôdik az új tanév.

Szabó Marika
Gábor Anna Mária

GYÖNGYÖSTÁBOR
A 2-3 évente Ausztráliában megrendezett táborok sorában 2014-ben Melbourne-re került a sor, hogy egy felejthetetlen hetet adhasson a néptánc és

vitorlással érkeztünk amely megosztotta a versenyzôtársak véleményét,
de a versenybíróság hivatalosan is
elismete az új hajó paramétereit. Az
idôjárás, szél és az áramlatok kedvezôek voltak végig a versenyen csak
a nagy hajós forgalom, illetve az öbölben közlekedô kompok tették bonyolultabbá a versenyt.” --– nyilatkozta a 11szeres világbajnok.
Majthényi Szabolcsék az elsô aranyérmüket szintén Ausztráliában, Adelaideben vehették át 1995-be. 20 évvel
ezelôtt kölcsön kapott vitorlással arattak gyôzelmet. Azóta is öregbítik a
magyar vitorlázók hírnevét a világ
minden táján, megtöltve a magyar szíveket boldogsággal.
Végeredmény:
1. Majthényi Szabolcs --- Domokos
András
7. Polgár Csaba --- Ziegler János
9. Süli András --- Papp Dávid
18. Gáborjáni Szabó Gábor --Czeizel Balázs .
Köszönve az életreszóló élményt ezúton is szeretnénk mégegyszer gratulálni az eredményekhez.
SZÉP VOLT FIÚK ...
HAJRÁ MAGYAROK !

Ladányi Endre

népzene kedvelôknek.
A Mornington félszigeten, Somersben
szervezett tábor 2014 december 27-e
és 2015 január 4-e között látta vendégül
a táborozókat, látogatókat.
A Canberrából, Sydneybôl illetve
Melbourne-bôl érkezô zenészek az elsô
három napon a Juhász és Bürkös
Zenekar tagjaitól tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybôgözni,furulyá
zni,tamburázni, szaxofonozni, klarinéton, tárogatón játszani.
A zenész tanítványok a tánctábor
ideje alatt gyakorolhattak tovább,
mely 5 napon keresztül folyt. Kezdô és
haladó szinten, 2 csoportban tanított
erdélyi táncokat Zsuráfszky Zoltán
és Vincze Zsuzsanna, valamint
Farkas Tamás és Gál Nóra, akik
több este bemutatót is tartottak különbözô tájegységek táncaiból. Többek
között egy orosz hagyományôrzô csoport tagjait is vendégül láthattuk, akik
szintén a magyar néptánc iránt érdeklôdtek, de egy este bemutatták saját
népük táncait is.
A tábor sokszínûségét és a szórakoztatottság magas szintjét Boka Gábor
biztosította kiemelkedôen humoros
elôadásaival, melyeket a táborlakók és
szervezôk segítségével mutatott be.
Találkozhattunk János Vitéz történetével, de a táborhely kültéri színpadján
láthattuk megelevenedni Petôfi Sándor: A helység kalapácsa címû darabját, a Ludas Matyit, valamint a Cirkusz Minimuszt. A gyermekek
számára nem voltak unalmas percek,
hiszen a színházi próbákon túl kézmûves foglalkozásokon is részt vehettek.
A szilveszteri mulatságon közel 120
vendéget fogadva, hajnalig tartó táncban vehettünk részt. Vacsorára kemencében sült malac került a tányérokra, mulatós és népzene a talpak alá.

Éjfél után a tombolahúzáson mindenki
megpróbálhatta az év eleji szerencséjét. Az év elsô napját Istentisztelettel
áldhattuk meg, melyet Dézsi Csaba
tiszteletes tartott számunkra a táborhely szabadtéri kápolnájában.
Hálás szívvel, sok élménnyel feltöltôdve gondolunk az esti koncertekre,
bemutatókra, elôadásokra, táncházakra, a kemencében sült ropogós falatokra, közös munkára, tengerparti
sétákra, fürdôzésre és az újra látott jó
barátokra.
Fontosnak tartjuk kiemelni azokat,
akik nélkül ez a tábor nem lett volna az
igazi:
--- a gyerekek, akik kedvüket lelték a
mosogatásban
--- Albert Barbara és Albert
Károly, akik teljes odaadással vettek
részt a munkában (is), valamint édességgel, fényképekkel vidám perceket
varázsoltak a táborlakóknak
--- Stopic Antal, a sydneyi Transylvaniacs Zenekar brácsása, aki nemcsak a húrokat pengette számunkra,
de Boka Gábor elôadásaihoz is
hozzájárult kiváló tolmácsolásával
--- A Vardos Trió és Szabó Joshua,
akik nagybôgôjükkel járultak hozzá a
zenekar sikeréhez
--- A Lord Somers Camp kiváló
vezetôi és önkéntesei, akik otthonossá
tették számunkra a táborhelyet
Van még valaki, valami?
--- Tiszteletbeli vendégeink: Bakonyi
Péter konzul úr és családja, Marót
Márta, Fodor Sándor és felesége,
Dézsi Csaba tiszteletes úr
--- Juhász Zenekar: Juhász Gábor,
Juhász Gyula, Ölveczky Tamás,
Dvorácskó Szebasztián
--- Bürkös Zenekar: Nagy Barna,
Dezsôházi Tamás
--- Tánctanáraink: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas mûvész és felesége Zsuráfszkyné Vincze Zsuzsanna,
Farkas Tamás Örökös Aranysarkantyús táncos és jegyese Gál Nóra
-- Színház mesterünk: Boka Gábor

--- Támogatóink: Antal Péter, Szabó
Edith (Alcland Travel), Muzsi Csilla(Chair Solutions), Szabó Endre
(Finishes Unlimited), Sinka Imre
(I.G.S.Electrics), Huszár Gergô
(Melbourne Plumbing Drainage
and Excavation), Víg Zsolt (Korona
Csárda), Bálint Kálmán (Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség),
Mariczky Balázs (My Celeb Design
Studio Pty Ltd), Kovács János (Magyar Kultúr Kör)., Zdimirovic János (Janver Design), Varga Sándor
(Varga Service Centre), Dunav
Butchery and Small Goods, Artúr
Kapantzian (Irodalmi Kör), Kôhegyi László (Wilckens Roche Lawyers), Gruner Butcher and Deli,
Hungarian Community Centre Helen O’Brian (Uptown Catering)
Catering), Fonó Tánccsoport, Marót Márta, Bálint Kálmán (Bnk Hill
Top transport). Toth Zoli
A Gyöngyösbokréta Tánccsoport nevében köszönjük a részvételt, illetve a
támogatást:
Etelka, Géza, Kati, Jutka, Christina, Endre, Imre, Zsuzsi, John, Pál
Kati és András

Szilveszteri buli a
Punchbowli Magyar
Házban
Barátok és az igazgatóság szilveszteri
batyus partira jöttünk össze, búcsúztatni a 2014-es óesztendôt.
Batyus alapon az ételt közösen hoztuk
össze, és ebbôl lett egy szemnek-szájnak tetszô izléses svédasztal.
Halk zenei aláfestás mellett a vendégek beszélgettek és fogyasztották a
finom, jobbnál-jobb falatokat.
Éjfélkor elénekeltük a Magyar Himnuszt, és a Magyar Ház igazgatósága
pohár pezsgôvel kínálta meg a vendégeket, amivel köszöntöttük az Újesztendôt, mindenkinek jó egészséget és
békés, boldog új esztendôt kívánva.
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Újjászületés
a halálból terápia
A China Daily magazin hírei szerint
egy igencsak megkérdôjelezhetô új
kezelési módszer áll azok rendelkezésére, akik pszichés problémákban
szenvednek. Eme különleges pszichoterápiai szolgáltatás, mely egyre népszerûbb Kína Liaoning tartományában,
lehetôvé teszi a betegek számára,
hogy megtapasztalják a halált.
Az állandó stresszben, illetve túlzott
nyomástól szenvedô betegek számára
ajánlott terápia lényege, hogy egy
pszichológus (illetve koporsó) segítségével a halált imitálják, majd a beteg
ebbôl az állapotból „feltámadhat”. A
módszert már több mint 1000 ember
próbálta ki, és azóta teljesen más
szemmel néznek az életükre.
A pszichológussal történô elbeszélgetés után a páciens megírja a végrendeletét, ezt követôen egy koporsóba
fekszik, ahol fehér lepedôvel letakarják, és a koporsót rázárják. Annak
érdekében, hogy a halálélmény még
realisztikusabb legyen, a háttérbôl
gyászzene szól. 5 perc elteltével csecsemô sírás jelzi a beteg újjászületését,
akit örömzene kíséretében segítenek
ki a koporsóból. A terápia segítségével
a beteg új perspektívából tekint az
életére.
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A legbizarrabb terápiák
Kukac terápia
A kukacokat gyakran hozzák kapcsolatba a halállal és a rothadással. A kis
fehér, csúszó-mászó légylárvák a romott élelmiszertôl a rohadt húsig minden gusztustalan dologban megtalálhatóak, és pontosan emiatt nagy
szerûek a fertôzött sebek kitakarítására. Ez az ôsi, nemrégiben még elavultnak számító terápia, manapság,
hogy egyre több az antibiotikum rezisztens baktérium, egyre nagyobb
népszerûségnek örvend. A sebbe helyezve a kukacok a fertôzött szöveteket
lebontják, a baktériumokat megölik,
ezzel segítve elô a gyógyulást. Miután
az összes halott és fertôzött szövetet
eltüntették, eltávolítják ôket a sebekbôl.

Pofon terápia

Egy thai egészségügyi szakember
állítása szerint egyszerû „arcpaskolás”
módszerével vissza tudja fordítani az
öregedés folyamatát. A kényes területek pofozgatásával és masszázsával
a terápia szerinte csökkenti a ráncokat,
összehúzza a pórusokat, és feszesíti a
bôrt. A drága ráncfelvarró mûtétek
alternatívájaként a pofonterápia már
negyedóránkénti 350 dolláros áron

kipróbálható.

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1. Kodály Zoltán, 2. Ceroplasztikának, 3. Kék, fehér, piros színekbôl,
4. 1901-ben készült A tánc címû film,
5. A Zugspitze (2963m.), 6. A borotválkodást „forradalmasító” önborotvát,
zsilettet, 7. Atropinak, 8. Az 50 kilométeres síkfutás, 9. Néróról, 10. Harmincéves.
E heti kérdéseink:
1.Hogyan nevezik a tengerek, óceánok,
part menti, sekély részét?
2. Ki tervezte a városligeti Vajdahunyad várát?
3. Ki írt operát a Jancsi és Juliska
címû Grimm-mesébôl?
4. Melyik évben vezették be Magyarországon az érettségi vizsgát?
5. Mi a neve Albánia legnagyobb
folyólyának?
6. Melyik nyelvbôl származik a pasas
szlengszavunk?
7. Ki volt az elsô újkori olimpiai maratoni futó bajnoka?
8. Melyik magyar költônek volt az
eredeti neve Áchim Géza?
9. Melyik szigetcsoporthoz tartozik
Grenada?
10. Ki alkotta ady Endre kedvenc
szobrát A gondolkodót?
Válaszunkat a következô heti újságban olvashatják:

Vasúti sín terápia

Az Indonéziában népszerû bizarr terápia során az emberek napi rendszerességgel fekszenek a vasúti sínekre, mert abban hisznek, hogy a közelgô
vonatok okozta elektromos hullámok a
testükön áthaladva segít abban, hogy
kigyógyuljanak különbözô betegségeikbôl. Leginkább a diabétesz és magas vérnyomás kezelésére alkalmazzák. A betegek, ha a vonat közelít,
felugranak a sínrôl, majd rögtön viszsza is fekszenek, hogy minél több
hullám járja át a testüket. Az ezzel
járó veszélyek, és a letartóztatás fenyegetése ellenére egyre többen fekszenek a sínekre.

Kutya pszichológus

Bizonyára mindenki hallott már a
kutyák terápiás elônyeirôl, de vajon
hallott-e a kutya pszichológusról?
A család kedvencével való beszélgetést egy nagy állásinterjú vagy fontosabb döntés elôtt sokan csinálják, ám
most azok is benevezhetnek egy-egy
terápiás ülésre a kutya pszichológushoz, akiknek nincs kutyájuk vagy cicájuk. A terápia ötletét egy tanulmány
eredménye adta, mely szerint a kisállat tulajdonosok 85%-a beszélget kedvencével családról, munkáról, kapcsolatokról vagy pénzügyrôl. Noha a
Összeböngézte: B. L. terapeutaként résztvevô kutyáknak

fogalmuk sincs arról, mirôl beszél a
páciens velük, társaságuk, hûségük és
hozzáállásuk pozitívan hat a terápiára
jelentkezôkre.

Darázscsípés terápia

Míg a legtöbb ember fejvesztve menekül, ha egy darázs megpróbálja
megcsípni, van pár ôrült, aki kifejezetten szeretné, ha a darázs megcsípné.
A darázscsípés terápia során több
csípést alkalmaznak egy adott területen, hogy olyan betegségeket kúráljanak, mint például az arthritis. Ezt a
módszert már 3000 éve használják
Kínában, ahol úgy vélik, hogy a darázscsípésnek gyulladás gátló hatása
van.(Az arthritisrôl a WEBBetegen itt
olvashat.)

Csiklandozás terápia

Az érzékeny bôrûek számára a csiklandozás valóságos kínzás, de a spanyol CosquilleArtespa szerint terápiás
hatással bír. A terápia során alkalmazott csiklandozás nem a hagyományos fajta, sokkal inkább ujjbegygyel végzett érintések, melyeket két
ember végez --– így a páciens rögtön
20 ujjbegy gyógyító hatását élvezheti.
Ezek gyógyító és relaxáló hatásának
kiemelésére tollpelyheket is alkalmaz-

nak a kezelés során. A terápiát kitaláló
Isabel Aires szerint a csiklandozás a
páciensek egyfajta gyermeki állapotba
kerülnek, mely elôhív egy sor korábbi
örömet, ezáltal pedig boldog és relaxált állapotba kerülnek.

Kötôdés terápia

A kötôdés terápiát újjászületésként is
szokták emlegetni, és leginkább a
nevelô- vagy adoptáló szülôk körében
alkalmazzák. A vitatott terápiát az
adoptált gyermekeknél fellépô kötôdési zavar kezelésére alkalmazzák.
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AZ ÉVEK BÖLCSESSÉGE.
Egy idôs ember birtokának szélén
egy kis tó hullámzott. Miután már
régóta nem ment a tó felé, elhatározta,
hogy kimegy megnézni, hogy minden
rendben van-e.
Fogott egy kosarat, hogy útközben
gyümölcsöket szedjen, és elidult a tó
felé. Amikor közel ért nôi kacagást
hallott, és egy csomó nôt látott tejesen
meztelenül úszkálva a tóban. Amikor
ôt meglátták, mindannyian a tó legmélyebb részére úsztak, és csak fejüket
hagyták a víz felett.
Az egyik nô felé kiáltott:
--- Nem megyünk ki a vízbôl, ameddig
ön el nem megy!
Az idôs ember kedvesen válaszolt:
--- Én nem azért jöttem, hogy meztelen nôket lássak úszkálni, vagy a tóból kijönni!
Majd a kosarat felemelve folytatta:
--- Én csak a krokodilt jöttem etetni...
***
Vizsgán tették föl ezt a kérdést kémia
szakon Maynooth egyetemen (Kildare
grófság, Irország). Az egyik diák válasza olyan mélyenszántó volt, hogy a
professzor közzétette az interneten
kollégái számára, de mi is szórakozhatunk rajta.
Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm
(leadja a hôt), vagy endotherm-e (fölveszi a hôt)?
A legtöbben a Boyle-törvényt vették
alapul, azaz hogy a gáz táguláskor lehûl, nyomás alatt viszont növekszik a
hôje.
Az egyik diák azonban a következô
gondolatmenetet írta le: Elôször is
meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idô folyamán.
Ehhez a pokolba vándorló, valamint a
poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell. Úgy vélem, bizonyosra vehetô, hogy aki a pokolba kerül, onnan
már soha ki nem jut. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba,
ahhoz a különbözô vallásokat kell alapul venni.
A legtöbb mai vallás szerint mindenki
a pokolba jut, aki nem az adott vallás
követôje. Minthogy több ilyen vallás
létezik, abból indulhatunk ki, hogy
mindenki a pokolra jut. A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik. Ezek
után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében
a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek
számával arányosan kell növekedjen,
hogy a hômérséklet és a nyomás állandó maradjon.
Ekkor két lehetôség van:
1. Ha a pokol lassabban tágul, mint
amilyen iramban érkeznek a lelkek,
akkor a hômérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem
robban.
2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint
amilyen ütemben a lelkek érkeznek,
akkor a hômérséklet és a nyomás
csökken, míg a pokol be nem fagy...
Melyik a helyes megoldás? Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra
jövendölését, miszerint ---- ‘hamarabb
befagy a pokol, mintsem, hogy lefeküdjek veled’ ---- valamint azt a tényt,
hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk,
csak a második eshetôség jöhet számításba. Ennélfogva meggyôzôdésem,
hogy a pokol exotherm (leadja a hôt)
és ráadásul már be is fagyott.
Következik még, hogy, ha a pokol
befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze.
Ebbôl az is következik, hogy már csak
a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt

NA NE...
Isten létezését bizonyítja, másrészt
arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor
‘Istenem!”
***
Két béka beszélget az árokparton.
--- Azért jó, hogy az összes lány megvolt a faluban.
--- Ja... De azért a varazsló lányát
kihagyhattuk volna...
***
--- Mi a hasonló a férfiban és a parkolóhelyben?
--- Mindegyik foglalt. Ha találsz egy
szabadot, az vagy kicsi, vagy fizetôs,
vagy rokkant.
***
--- Mi az abszolút letargia?
--- Az, mikor van mivel, van kivel, van
hol, de minek?
***
--- Micike! Mi lenne, ha én most elvenném a szüzességét?
--- Jánoska, akkor maga egy nagy
varázsló lenne!
***
--- Mi a különbség az izgalom és a
stressz között?
--- Az izgalom az, ha a feleséged
terhes. A stressz az, amikor a titkárnôd
az.
***
--- Mi történik, ha egy férfi impotens
lesz?
--- ???
--- Automatikusan átveszi az irányítást az agya.
***
Szerelmespár megy fel a fiú lakására.
A fiú már nyitná az ajtót, amikor a
lány megszólal:
--- Tudod, én mindig figyelem, ki hogyan nyitja ki az ajtót. Vannak, akik
gyorsan megforgatják a kulcsot, aztán
hirtelen kinyitják az ajtót. Ôk a szexben is ilyenek, az erôszakosságot pedig nem szeretem.
A fiú nagyot néz, de a lány folytatja:Aztán vannak akik órákig keresik a
kulcslyukat. Ôk a tapasztalatlanok,
ôket sem bírom.. Te hogyan szoktad
kinyitni az ajtót?
A fiú büszkén:
--- Elôször is megnyálazom a kulcslyukat.
***
Szeresd a feleséged gyermekeit,
mert lehet, hogy a sajátod is köztük
van.
***
--- Honnan lehet tudni, hogy egy férfi
éppen a szexre gondol?
--- Lélegzik.
***
Az amerikai férj meséli:
--- A feleségem egy texasi farmon
nôtt fel. Én viszont kaliforniai vagyok.
Világéletemben csak úsztam és szörföztem. Higgyétek el, amíg a feleségemet meg nem ismertem, nem is láttam
tehenet.
***
--- Mit szólt a feleséged, amikor
hajnalban hazaértél?
--- Egy árva szót sem!
Azt a két fogamat meg úgyis ki akartam húzatni!
***
Veszekedik a házaspár.
--- Kibírhatatlan vagy --- mondja a
férj.
--- Még arra sincs képességed, hogy
egy férfit legalább rövid idôre boldoggá tegyél!
Fölcsattan az asszonyka:
--- Nincs? Hány tanút hozzak?

2015. január 29.
Febuár 2. hétfő

MAGYAR ÉLET
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Febuár 4. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
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02:25 Sobri, a betyár 6/3.: (Grimm testvérek)
02:00 Térkép
03:15 Kuvait és az olaj.
Magyar tévéfilmsorozat.
02:35 Glóbusz (1993) 3.
Magyar dokumentumfilm 03:25 Ízőrzők MagyarRész. Magyar tévéfilm03:35 Egy pikoló világos polány
sorozat. Író: Prekop Gab(1955) Magyar játékfilm 04:00 Tűzvonalban ErőRendezte: Máriássy Félix. vonalak. Magyar tévéfilm- riella; Rendező: Márton
István; Operatőr: Szalay Z.
Szereplők: Ruttkai Éva
sorozat
(Cséri Juli), Bitskey Tibor
04:50 Duna World News László. Szereplők: Lukács
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03:35 Hagyaték (2014)
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Állva meghalni - Budapest
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10:40 Família Kft. 124/90.: medence és a nagyvilág
könyvek, emlékek, törtéZsuzsi beteg. Magyar
vallási eseményeiről.
tévéfilmsorozat
15:10 Rocklexikon: Koncz netek, tájak, gondolatok és
mindenekelőtt az azokat
11:05 Ridikül
Zsuzsa.
alkotó és alakító szellemek
12:00 Déli harangszó
16:05 Család-barát
– hétről hétre a képernyőre
12:00 Híradó - Déli
17:30 UNIQA Lovas
kerülnek, hogy végül a
12:25 Kívánságkosár
Világkupa
soha el nem évülő egyete14:25 Nótacsokor
18:35 Kultikon
mes magyar szellemtörté14:45 Engedjétek hozzám 19:00 Híradó
net egészévé, a megújuló
14:55 Így szól az Úr!
19:20 Dunasport
magyar hagyománnyá
15:05 Baptista ifjúsági
19:30 Hazajáró Liptóiálljanak össze a nézők
műsor
havasok 2. - Téli túra a
lelkében.
15:15 Évszakok Balázs
Szürke-hegyre
04:05 Tűzvonalban Fehér
Fecóval
20:00 Önök kérték
16:10 Család-barát
21:00 ArejtélyesXX. század por. Magyar tévéfilmsorozat
17:40 UNIQA Lovas
21:25 MAROSI JÚLIA
04:55 Duna World News
Világkupa
EMLÉKÉRE. Levél
05:00 Magyar elsők: Az
18:40 Kultikon
anyáinknak (1998)
19:00 Híradó
Rendezte: Czigány Zoltán. első magyar követek
19:20 Dunasport
Aműsor lírai önvallomások 05:25 Közbeszéd
05:55 Ma reggel. Reggeli,
19:30 Hazajáró Számve- összessége az anya-gyertés 5. - És mégis élünk
mek kapcsolatról, e kapcso- közéleti műsor
20:00 Keresztúton (1942) latkülönfélemegnyilvánulá- 09:00 Duna World News
Magyar játékfilm (ff.)
sairól, a példaadásról, az ön- 09:05 Kárpát expressz
Rendezte:BánkyViktor.Sze- megvalósításról, az áldozat- 09:35 Gazdakör
09:45 Kultikon
replők:TolnayKlári,Perényi vállalásról - egyszóval a
László,SomlayArthúr,
szeretetről.Abeszélgetése- 10:00 Az ESTE
10:40 Duna World News
SennyeyVera,AjtayAndor
ket művészi produkciók
21:30 Két fogoly (1937)
szakítják meg Közreműkö- 10:45 Família Kft. 124/92.:
Magyar játékfilm Rendezte: dik: ifj. Csoóri Sándor, Gyur- A kandalló. Magyar tévéfilmsorozat
Székely István. Szereplők:
kovics Zsuzsa, Maczkó
11:10 Ridikül
Jávor Pál (Takács Péter), Ba- Mária, Maczkó Mihályné,
jor Gizi (Almády Miett),
Marosi Júlia, Pertis Szabolcs, 12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli
Ágay Irén (Zinaida), Rajnai ZakariásAnikó
12:25 Kívánságkosár
Gábor (Golgonszky Iván),
22:15 Ez volt a sorsom
Keresztessy Mária (Aranka), (2015) Magyar dokumen- 14:25 Nótacsokor: Bihari
Csortos Gyula. Takács Péter tumfilm. Rendező-opera- János Koncert CigányzeésAlmády Miett a legrosz- tőr: László Gábor. Kápol- nekar, prímások: Johan
János és Yukako Furudate
szabb pillanatban, rövid isnapuszta, az elnéptelene14:50 Református
meretség után kötnek házas- dett sváb szellemfalu,
ságot. Aháború kitörésének melynek teljes férfi lakos- magazin
15:20 Négy szellem: A
híre nászútjukon éri őket. Pé- ságát kiirtotta a bevonuló
ter bevonul, majd hadifogs- szovjet hadsereg. A túlélők barátságon innen
ágba kerül. Ezalatt odahaza nagy részét a háború után 16:15 Család-barát
Miett barátságába fogadja
származásuk miatt kitele- 17:40 Hazajáró (2014)
Golgonszky Ivánt, aki segít- pítették Az itthon maradot- Fekete bérc.
18:10 Kultikon
ségére van férje sorsának in- taknak egészen a közeltézésében. Péter mint tobol- múltig tilos volt a megem- 18:30 Híradó
szki hadifogoly kapcsolatot lékezés. A vérengzés hely- 18:50 Dunasport
19:00 Kézilabda közvetítés
teremt a szép, magányos
színétől csupán néhány
- Balmazújváros-BalatonZinaidával, majd szökni
kilométerre a mai napig
próbál, de megsebesül, ismét egy ötágú csillag alatt em- füred
elfogják. Halálhíre érkezik
léktábla hirdeti „a felszaba- 20:50 Hogy volt?! Tahi
Budapestre, ahol Miett és
dító harcokban elesettek” Tóth Lászlót köszöntjük
21:45 LEGENDA VáloIván összeházasodik.
emlékét…
gatás legendás dalokból
22:35 Nótacsokor
22:40 Nótacsokor
23:00 Kívánságkosár
23:00 Kívánságkosár
23:00 Kívánságkosár

Febuár 5. csütörtök
00:55 Duna World News
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz
01:50 Mesélj nekem! Bolondfalva (Móra Ferenc)
01:55 Térkép
02:25 Zrínyi 3/3
03:30 Mesélő cégtáblák
(1995) Goslar ezüstbányája. Magyar ismeretterjesztő
sorozat. A németországi
Goslar városka igazi "ékszerdoboz" a Harz hegység lábánál. Gazdagságát
annak köszönhette, hogy
csaknem ezer évig ezüstöt
és más fontos fémeket bányásztak a közeli hegyekben, s e kincs a császár
vagyonának alapját adta.
Goslar mindig fontos volt
a német uralkodók számára, ezért rendszeresen látogatták. A császári kastély, a
szinte érintetlenül megmaradt száz és száz középkori
favázas ház - és mindenekelőtt a hatalmas, múzeumként megőrzött ősi ezüstbánya - ezek a film páratlan
érdekességű helyszínei.
04:00 Tűzvonalban.
Óvatos megközelítés.
Magyar tévéfilmsorozat
04:55 Duna World News
05:00 Magyar elsők
(2004) Az első magyar
tévéadás. Magyar ismeretterjesztő sorozat . 1964.
különösen izgalmas esztendő volt az ifjúkorát élő magyar televíziózás számára.
Több mint 200 ezerrel nőtt
az előfizetők száma, így
már 675 ezer készüléken
láthatták a nézők az új
műsorokat, pl. a Kék fényt
és a Riporter kerestetiket.
És elindult hódító útjára az
első magyar tévéfilmsorozat! De melyik volt az?
05:25 Közbeszéd
05:55 Ma reggel
09:00 Duna World News
09:05 Kárpát expressz
09:35 Gazdakör
09:45 Kultikon
10:00 Az ESTE
10:40 Duna World News
10:45 Família Kft. 124/93.:
Tüntetés a Vidámparknál.
Magyar tévéfilmsorozat
11:10 Ridikül
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli
12:25 Kívánságkosár
14:25 Nótacsokor. Tarnai
Kiss László, Máté Ottília,
Szalai Antal és zenekara
14:40 Katolikus Krónika
15:05 Életművész: Figula
Mihály
16:00 Család-barát
17:25 Kultikon
17:45 Kosárlabda bajnoki
meccsek. AtomerőműKecskemét
20:00 Híradó
20:25 Dunasport
20:30 Barangolások öt
kontinensen - Gereben
Ágnes műsora
21:05 Nemcsak a húszéveseké a világ 50 év Szenes
Ivánnal VI./6.rész
21:55 Ybl 200 Fővámház
22:00 Táncvarázs Táncgála - Budapest, 2014
23:00 Kívánságkosár

15. oldal
Febuár 6. péntek

Febuár 7. szombat

Febuár 8. vasárnap

00:55 Duna World News
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz
01:50 Térkép
02:20 Eszmélet - Epizódok
József Attila életéből 5/3.:
Jaj, szeressetek szilajon.
Magyar tévéfilmsorozat
03:10 Mesélő cégtáblák
(1995) Ganz Ábrahám
öröksége. Magyar ismeretterjesztő sorozat. A Ganz
név valóságos fogalom a
magyar ipar történetében.
A nagy karrier aprócska
műhellyel kezdődött Budán, ahol egy törekvő svájci iparos öntődét rendezett
be. Ganz Ábrahám ezt
megelőzően, 1841-ben
szülőhelyéről, egy Zürich
melletti faluból érkezett
hazánkba. Az ifjúember mint annyi tehetséges
külföldi vállalkozó - hamarosan sikert sikerre halmozott Magyarországon. Idősebb éveiben, egészen tragikus haláláig, kiváló minőségű vasúti kerekekből a
Monarchia egyik fő szállítója lett.
03:35 Határtalanul magyar
Karácsfalvi Sztojkások
04:05 Tűzvonalban
Álmok és rémálmok.
Magyar tévéfilmsorozat
04:55 Duna World News
05:00 Magyar elsők. Az
első magyar internetes
portál
05:25 Közbeszéd
05:55 Ma reggel
09:00 Duna World News
09:05 Kárpát expressz
09:35 Gazdakör
09:45 Kultikon
10:00 Az ESTE
10:35 Duna World News
10:45 Família Kft. 124/94.:
Szepezd. Tévéfilmsorozat
11:15 Ridikül
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli
12:20 Meteo
12:25 Kívánságkosár
14:25 Nótacsokor Minden
öröm úgy jó... - (Kovács
Marika, Miklóssy József,
Kovács Apollónia, ifj.
Sánta Ferenc és zenekara)
15:05 Az utódok reménysége
15:30 Önök kérték
16:25 Család-barát
17:45 A "Bihar grófja"
Czárán Gyula (2014)
Magyar dokumentumfilm.
Seprősi Czárán Gyula életét és munkásságát a Biharhegység feltárásának szentelte 1880-1905 között, negyed évszázadon keresztül.
Barlangokat fedezett fel,
ezeket feltárta és kiépítette,
utakat, hidakat és létrákat
épített a természeti csodákhoz, messze korát megelőzve építette ki az olyan
jellegű turista utakat, amik
ma a magas hegységekben
osztatlan népszerűségnek
örvendenek.
18:40 Kultikon
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró (2014)
Közép-Bácska
20:00 Hogy volt?!
21:00 Fábry
22:10 Szabadság tér '89
22:55 Kívánságkosár

00:50 Duna World News
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz
01:50 Mesélj nekem! A
kanász (Ander-sen)
02:05 Térkép
02:30 Szerelem első vérig
(1985) Magyar játékfilm
Rendezte: Dobray György,
Horváth Péter. Szereplők:
Berencsi Attila (Füge),
Szilágyi Mariann (Ágota),
Galambos Erzsi (Füge
anyja), Ujlaki Dénes (Füge
apja), Jászai Jolán (Ágota
nagymamája), Kovács
Lajos (Lajos), Epres Attila
(Gyula), Kállay Ilona, Holl
István, Czakó Ildikó. Mint
a legtöbb tizenéves srác, a
film főhőse, Füge is azt
hiszi, övé a világ. Látszólag mindenütt otthon van,
valójában azonban ugyanolyan felületes kapcsolat
fűzi a szüleihez, mint a
haverjaihoz vagy a szaxofonjához. Szerelmes lesz
osztálytársnőjébe, Ágotába, és ez megváltoztatja az
életét.
04:00 Tűzvonalban (2007)
22.: Női könnyek. Magyar
tévéfilmsorozat
04:55 Duna World News
05:00 Poén Péntek - Van
képünk hozzá (2012)
05:50 Hazajáró. Vihorláthegység - várak, kastélyok,
kráterek
06:25 Gazdakör
06:55 Család-barát
09:00 Duna World News
09:05 KorTárs Lépésváltás
2. rész
09:30 Hogy volt?!
10:25 Duna World News
10:30 Szerelmes földrajz
Pillantás a végelenbe Entz László.
11:00 T.I.R. (1985) 12/4.:
Párizs-Dakar. Magyarnémet-olasz tévéfilmsorozat
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli
12:05 Határtalanul magyar
Karácsfalvi Sztojkások
12:30 A rejtélyes XX.
század
13:00 Magyar klasszikusok új köntösben
13:30 Sírjaik hol domborulnak
13:55 Legendás konyhák.
A vendéglők színpadán Újházi levesétől Gálffi
László főztjéig
14:25 Barangolások öt
kontinensen - Gereben
Ágnes műsora
14:55 Hazajáró Vihorláthegység - várak, kastélyok,
kráterek
15:20 Csodabogár A
motiváció
15:50 Novum Odoo-project. Magyar ismeretterjesztő sorozat
16:15 Család-barát
17:50 Női kézilabda mérkőzés: KEK : SiófokHypo Niederösterreich
19:40 Híradó
20:05 Dunasport
20:25 A Dal - Eurovíziós
dalválasztó
22:25 Poén Péntek - Van
képünk hozzá
23:20 Linda. Stoplis angyalok. Magyar tévéfilmsorozat

00:15 Katolikus Krónika
00:55 Híradó
01:35 Sporthírek
01:40 Himnusz
01:45 Gasztroangyal
02:45 Hat hét boldogság
(1939) Magyar játékfilm
Rendezte: Tóth Endre.
Szereplők: Kiss Ferenc
(Bozsó Gábor), Tolnay
Klári (Éva, a lánya), Szilassy László (Horváth
Milkós), Ladomerszky
Margit (igazgatónő), Mihályfi Béla (Strumpf Jeromos). Bozsó Gábor hivatásos betörő, de lányát, aki
erről semmit sem tud, előkelő intézetben nevelteti.
Éva megsimerkedik egy
joghallgatóval, akinek ékszszerész nagybátyját készül éppen Bozsó, utolsó
nagy akciójaként kirabolni.
Éva, megismerve apja titkár harcolni kezd érte, s
ebben szövetségese szerelme, Miklós.
04:00 Linda Stoplis angyalok. Magyar tévéfilmsorozat
05:00 T.I.R. (1985) 12/5.:
Esmeralda. Magyar-német-olasz tévéfilmsorozat
06:00 Hagyaték. Állva
meghalni - Budapest
ostroma és a kitörés
06:25 Határtalanul magyar
06:55 Család-barát
09:00 A rejtélyes XX. század
09:35 Barangolások öt
kontinensen - Gereben
Ágnes műsora
10:00 Táncvarázs 49. Savaria Nemzetközi Táncverseny, Szombathely 2014
10:55 Magyar történelmi
arcképcsarnok Klapka
György (1820-1892)
11:10 Szabadság tér '89
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli
12:05 Szenes Iván írta.
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?! Hűvösvölgyi Ildikót köszöntjük
13:45 Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A revizor
(Csíki Játékszín, Csíkszereda) Rendezte: Márton
István. Szereplők: Bartalis
Gabriella, Bede Sándor,
Bilibók Attila, Elekes Csanád, Keresztes Szabolcs,
Kiss Bora, Kiss Ernő,
Kosztándi Zsolt, Kozma
Attila, Lőrincz András
Ernő, Pap Tibor, Puskás
László, Ráduly Beáta,
Roberto Giacomello, Szabó Enikő, Vass Csaba,
Veress Albert
16:30 Család-barát
17:55 Öt kontinens
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 17/2.: Vízreszállás. Magyar dokumentumfilm-sorozat
20:25 A napsugár nyomában (1974) 13/12.: Legtávolabb a napsugártól.
Ismeretterjesztő soro-zat
21:00 Csellengők
21:25 Gasztroangyal
22:20 Évszakok Balázs
Fecóval
23:15 Öt kontinens
23:40 Római katolikus
szentmise

16. oldal

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal fordultak 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 (dudacserepeit) átcementezem, a törött cserepeket, mind kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
szükség esetén az ön által választott
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, 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 tetôproblémája 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 vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. 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 jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.

HEARTY
HUNGARIAN

Eredeti magyar
ételek
levesek, fôételek,
egészséges magyar ételek,
édességek — diós-, mákos
beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi
fogyasztásra vagy elvitelre.

MAGYAR ÉLET

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban
hazai „Házias Ízek”

2015. január 29.

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a legKÖZÉPKORU, sok éves gya- HERENDI porcelán figurák eladók
szebb
lehetöség:
korlattal, referenciával rendelkezô nô Érdeklôdni lehet a (07) 5428-3331
www.bedandbreakfast21.com.au
a hét bármely napján vállal takarítást. telefonszámon
Beszélünk 5 nyelven.
Tel.: 0405 572-858 (Kati)
Kérje Mártát

BUDAPESTI belvárosi lakás
ZALAKAROSON ELADÓ 6 szobás
családi ház csendes nyugodt kör- ausztrál magyartól KIADÓ. Érnyezetben panorámával, családi okok deklôdni soos.steve@yahoo.com.
(Zöldséges aprópecsenye,
Tel.: 0011 36 630 877-4030
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, miatt, tulajdonostól. Telefon 0404 816033.
Sólet –– csípôs kolbásszal ––,
KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre
Töltöttkáposzta stb.)
PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy- a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a
GRÜNER HENTESÜZLET huzatot legolcsóbban a készítônél (03) 9578-4640 számot.
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját
*Delicatessen*
szerint újjáalakítjuk. Nagy
227 A Barkly St., St. Kilda kívánsága
választék importált selyembrokát,
Telefon/Fax: 9534-2715.
damaszt, argin, polieszter és cotton
anyagokban. Abroszok, törülközôk
LÁSZLÓ Magánnyomozó
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.:
Személyes ügyek nyomozása
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe0451 146-665
szélésre vasárnap is kinyitunk.
(Melbourne)
konzerv.

BUDAPEST 1. KERÜLETÉBEN, a
Naphegy egyik legszebb zöldövezeti
utcájában, tulajdonostól eladó, 63nm,
2.5 szobás, igényesen felújított (gépészet is!) kertkapcsolatos lakás $160ért eladó. Érdeklôdni lehet Ausztráliaban a 0410 537-327 telefonszámon,
vagy e-mailben:
kotamaria@freemail.hu

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)
www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

BENTLAKÓ
HÁZVEZETÔNÔT
KERESÜNK!
Ha Ön egy idôsebb személy aki Sydney lower North
Shore részén, elsôosztályú, különálló lakásba szeretne
lakni, akkor ez az állás megfelene Önnek.
Két nyugalomba vonult személy háztartását kell
ellátni, tekintélyes méretû házban.
Takarítók elvégzik a nehezebb munkát.
Önre a bevásárlás, fôzés, mosás, vasalás, rendcsinálás,
könnyû takarítás tartozna heti 5 napon.
Hétvége szabad.
Hajtási jogosítvány lényeges.

Jelentkezés a 0414 655-221 telefonszámon.

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem

A Magyar Életet ____ évre Mellékelek $ _______-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80
Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220
A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok
új elôfizetôje vagyok

Specilis rendelések
48 órás elôrendeléssel.

Név _______________________________________________

Nyitva minden nap de.
11.30-tól este 8 óráig.

Cím _______________________________________________

156a CARLISLE St.
St.Kilda
(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700

_________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a
postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

