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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Véglegesítik 

a családi csôdvédelmet
A Fidesz–KDNP arra kéri a kormányt, induljon nemzeti konzultáció a mene-

kültekrôl --– jelentette be a Fidesz frakcióvezetôje a Mezôkövesdre kihelyezett 
Fidesz–KDNP-frakcióülés után. Rogán Antal szerint több megoldási javaslatot 
is megfogalmaztak a megélhetési bevándorlás megakadályozása, az eljárások 
szigorítása ügyében, amelyek biztosan konfliktussal járnak majd, mivel Brüsz-
szel bevándorláspárti. A konzultáció során megkérdeznék az emberektôl, támo-
gatják-e a harmadik országból érkezô illegális bevándorlók ôrizetbe vételét és 
ellenôrzés alatt tartásukat mindaddig, amíg nem dôl el, jogosultak-e menekült-
státusra, támogatják-e az emberek, hogy az illegális bevándorlókat „haladékta-
lanul vissza kelljen toloncolni”. Lépéskényszert jelent az osztrák szabályozás 
júliustól várható szigorodása, így a kormánynak a nyár közepéig mindenképpen 
meg kell tennie a szükséges lépéseket. Rogán utalt arra, két év alatt hússzorosá-
ra nôtt a menekültkérelmet beadók száma, s mivel munkát nem tudunk adni 
nekik, „Magyarország kapuit be kell zárni a megélhetési bevándorlók elôtt”. 

A frakcióvezetô a következô három és fél év kormányzása legfontosabb fela-
datának ismét a bérbôl és fizetésbôl élôk anyagi helyzetének javítását nevezte, 
kiemelve, segély helyett munkát kell adni az embereknek, törekedni kell a tel-
jes foglalkoztatottságra. Emellett meg kell védeni a rezsicsökkentés eredmé-
nyeit. Megerôsítette: szükséges a nemzeti közmûszolgáltató felállítása, amely 
márciustól nonprofit alapon, olcsóbb árakkal versenyez majd a piaci cégekkel.A 
pénzintézetek elszámoltatása kapcsán jelezte: március és április folyamán min-
den érintett értesítôt kap kézhez arról, hogy a bankja mennyivel tartozik neki, 
hogyan számolnak el vele. Arról is döntöttek, hogy a februárra, márciusra és 
áprilisra vonatkozó különbözetet egy összegben kaphassák meg májusban az 
érintett devizahitelesek. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak ki kell dolgoznia 
egy tanulmányt arról, egyes termékek ára hogyan alakul más árváltozásokat, 
például a gázolaj vagy a benzin árának csökkenését figyelembe véve.

A reklámadó mértékérôl nem döntött a frakció, de Rogán megjegyezte, hogy 
akit egy „adó érint, az természetesen mindig hangosan tiltakozik, az pedig, hogy 
ki hogyan tiltakozik, vérmérséklet, habitus kérdése”.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje tudatta: a kormány elé kerül a csa-
ládi csôdvédelemrôl szóló javaslat, amely szerinte megakasztja a végrehajtás 
folyamatát, sôt, két évig terjedô moratóriumot is lehetôvé tesz majd. Az intéz-
kedés megóvja a lecsúszástól azokat a nehéz helyzetbe került családokat, akik-
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Február 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aladár, Álmos nevû kedves olva-

sóinkat.

Aladár: Eredete vitás. Némelyek 

szerint törökeredetû, jelentése: testôr-

hadnagy.

Álmos: Árpád fejedelem apjának 

neve, jelentése: álombeli

Köszönthetjük még, Elemér, Leó, 
Paula, Paulette, Szilvánusz nevû 

barátainkat.

Február 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Eleonóra nevû kedves olvasóikat.

Eleonóra: az arab Ellinor névbôl 

ered, jelentése: Isten az én világossá-

gom.

Köszönthetjük még: Bódog, Ger-
mán, György, Leona nevû barátain-

kat.

Február 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gerzson nevû kedves olva-sóinkat.

Gerzson: héber eredetû, jelentése: 

idegen, számûzött.

Köszönthetjük még: Leander, 
Margit, Margó, Pál, Péter, Zétény,  
nevû barátainkat.

Február 23.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Alfréd nevû olvasóin-kat.

Alfréd: A germán Alfred, Alfrad 

névbôl ered, elemeinek jelentése: 

tündér.

Köszönthetjük még: Alfréda, Edit, 
Hasszán, Ottó, Péter nevû barátain-

kat.

Február 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mátyás nevû kedves olvasóinkat.

Mátyás: A héber mattithjahu név 

latin Matthias formájából ered, jelen-

tése: Jahve ajándéka.

Köszönthetjük még Darinka, Etel, 
Hedda, Hedvig, János, Jázmin 

nevû barátainkat.

Február 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Géza nevû kedves olvasóinkat. 

Géza: Régi magyar személynév, 

Geyza alakja is közkedvelt.

Köszönthetjük még: Gizella, Sarol-
ta, Klaudia, Kázmér, nevû barátain-

kat.

Február 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyôzô nevû kedves olvasóinkat.

Gyôzô: A latin Viktor név magyaro-

sított formája.

Köszönthetjük még: Viktor, Viktó-
ria, Konrád nevû barátainkat.

Három éve állt le a Malév
A magyar kormány továbbra is kész tárgyalni a komoly befektetôkkel egy új 

magyar légitársaság létrehozásáról, amelyben mint kisebbségi tulajdonos len-
ne érdekelt –-- írja a Napi Gazdaság. A lap annak apropóján kereste meg a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy éppen három éve állt le a Malév 
mûködése.

Az NFM szerint a piaci helyzet lehetôvé teszi, hogy a szükséges indulótôkét 
biztosítani képes, fenntartható üzemeltetési modellel rendelkezô üzleti partner 
sikeresen kísérelhesse meg egy magyar érdekeltségû légitársaság elindítását.

Egy új cég elôtt több, jelenleg piaci résként jelentkezô lehetôség is nyitva áll: 
például a tranzitforgalom vagy egyes közvetlen desztinációk (Nyugat-Balkán, 
Erdély, Észak-Amerika, Távol-Kelet). Az új magyar fuvarozó üzemelési modell-
jének alapját --- a hiányzó összeköttetések megteremtése mellett --- esetleg a 
nyugat-európai gyûjtô-elosztó bázissal rendelkezô légitársaságok járataira 
vagy hálózatára való ráhordás is képezhetné --- véli a minisztérium.

Magyarország számos határozott elônyt jelentô adottságot, piaci tényezôt, 
meglévô értéket és lehetôséget tud felkínálni a befektetôknek. Ezek közé tarto-
zik például Budapest gyûjtô-elosztó funkció betöltésére alkalmas földrajzi elhe-
lyezkedése és az európai viszonylatban is jó infrastruktúrával és szabad kapa-
citásokkal rendelkezô Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér --- hangsúlyozta a 
tárca, amely a lap megkeresésére azt is közölte, hogy nem látja esélyét a repülô-
tér visszavásárlásának.

KATONA GÉZA GÁBOR
(1938-2015)

egyesületünk szóvivôje és pénztárosa 
2015. február 5-én váratlanul eltávozott közülünk.

Kedves hajóján, vitorlázás közben érte hirtelen, 
fájdalommentes halála.

Köztiszteletben álló és közszeretetnek örvendô, 
a magyarságért fáradhatatlanul tevékenykedô 

barátunk mindig segítôkész, kedves lénye nagyon 
fog hiányozni mindannyiunknak.

Nyugodjék békében!

A Tasmániai Magyar Egyesület megrendülten 
tudatja, hogy 



nek van némi jövedelmük. Az érintettek csôdbiztos bevonásával ütemezhetik át 
a tartozást. Harrach szerint a bírósági végrehajtás terén szükséges változtatá-
sokat már az elôzô ciklusban kezdeményezték, ám ennek folytatása várható. Az 
Igazságügyi Minisztériumban miniszteri biztost neveztek ki a végrehajtói 
kamara élére, aki igyekszik „rendet tenni”. Fontos, hogy a területen dolgozók ne 
csak a törvényeket, az emberi méltóságot is tiszteljék.

Rogán megjegyezte, az általános iskolai képzés színvonalával gond lehet, ám 
a képzési idôtartam meghosszabbításának csak akkor látják értelmét, ha a 
tartalom megváltozik, a képzés színvonala javul. Harrach Péter hozzátette: a 
kilenc évfolyamos képzésrôl a KDNP-t nem sikerült meggyôzni.

Megrongálták 
Dessewffy sírhelyét

Feldúlták Dessewffyék sírhelyét Tiszavasváriban, nincs sok remény a nem-
zeti sírkertként nyilvántartott kripta rendbetételére.

A tiszavasvári temetôben a grófi család kiemelkedô tagjainak nyughelyét 
feltörték, a márványlapokat ledöntötték, a sírhelyeket kegyeletsértô módon 
feldúlták, kifosztották, a kriptát gyakorlatilag mindenki magára hagyta –- írta a 
Népszabadság. Fülöp Erik, a város jobbikos polgármestere a lap megkeresé-
sére kijelentette: a temetô és a kripta is egyházi tulajdonban van, az önkormány-
zat nem illetékes a rendbehozatalában. Megjegyezte azonban: az önkormányzat 
lehetôségei szerint közremûködik a lezárt temetôk rendbetételében. A helyi 
plébános, Mák Zsolt ugyanakkor azt mondta, sem emberi, sem anyagi erôfor-
rásokkal nem rendelkeznek a nemzeti sírkertnek minôsített kripta rendbeho-
zatalára.

Doppingszer lett a Béres Csepp
A Magyar Atlétikai Szövetség a honlapján hívja fel a figyelmet arra, hogy a 

Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) doppingszernek minôsítette 
és az S2-es doppingcsoportba helyezte a kobalt-klorid-hexahedrátot. A kobalt a 
Béres Csepp és Béres Csepp Extra egyik összetevôje, ezeket ezért nem szedhe-
tik többé a sportolók.

A Wada doppinglistája szerint az S2-es csoportban van többek között a vér-
doppingként ismert EPO is. Mindkét szer a vérképzést segíti elô.

A gyógyszergyár közleményben reagált a hírre: „A versenysportolókra vo-
natkozó jelenlegi WADA elôírások --- amelyek szigorítása semmiféle összefüg-
gésben nincs a Béres Csepp készítményekkel --- más fogyasztóknál semmilyen 
mértékben nem érintik a Béres Csepp készítmények alkalmazhatóságát.”

„Id. dr. Béres József Széchenyi-díjas kutató olyan létfontosságú elemekbôl 
alkotta meg a Béres Cseppet, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet biológiai 
egyensúlyának fenntartásában, az egészségmegôrzésben, a betegségmegelôzés-
ben és a gyógyításban egyaránt ---- folytatja a közlemény. ---- Az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet a Béres Cseppet 2000-ben, a Béres Csepp Extra készít-
ményt 2011-ben hatásossága, minôsége és megfelelô biztonságossága alapján 
roboráló gyógyszerként engedélyezte.”
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HÍREK
Sokan látogatják az Emmi 

fenntartásában lévô múzeumokat
Az elôzô évinél félmillióval többen, összesen csaknem 2,2 millióan látogatták 

tavaly az Emberi Erôforrások Minisztériuma (Emmi) fenntartásában lévô mú-
zeumokat. A legnépszerûbb a Szépmûvészeti Múzeum volt.

Az Emmi Kultúráért Felelôs Államtitkárságának szokásos év eleji adatössze-
sítése szerint a tavalyi látogatószám csaknem 25 százalékkal volt nagyobb a 
2013-asnál.A legtöbben a Szépmûvészeti Múzeumba látogattak el, melynek 
kiállításaira ---- köztük a Toulouse-Lautrec világa, a Caravaggiótól Canalettóig, 
valamint a Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete címû tárlatokra 
---- összesen mintegy 540 ezren voltak kíváncsiak.A Szépmûvészeti Múzeum 
tagintézményeként mûködô Magyar Nemzeti Galéria ---- ahol 2014-ben olyan 
különleges kiállítások voltak, mint a Dada és szürrealizmus címû tárlat ---- 260 
ezer fôs látogatószámával a második legnépszerûbb múzeum volt --- olvasható 
az államtitkárság MTI-hez eljuttatott közleményében. Az Emmi fenntartásában 
12 múzeum van: a Magyar Nemzeti Múzeum; a Szépmûvészeti Múzeum és Ma-
gyar Nemzeti Galéria; a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; a Néprajzi 
Múzeum; a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum; a Magyar Természettu-
dományi Múzeum; a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levél-
tár; az Iparmûvészeti Múzeum; a Petôfi Irodalmi Múzeum; az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet; a Ludwig Múzeum ---- Kortárs Mûvészeti Múzeum; 
valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Ezek az intéz-
mények vidéki tagintézményeikkel együtt az egész országot behálózzák.

Régi arcok az István, a királyban
Ikonikus darab lett a több mint harminc éve bemutatott István, a király: Szö-

rényi Levente és Bródy János rockoperáját azóta hét rendezô állította színre, 
az idén augusztus 19-én pedig Novák Péter átdolgozásában tekintheti meg a 
közönség, ismét a városligeti Királydombon. „Az 1983-as elôadás után történel-
mi tablóként kezelték a mûvet, Alföldi Róbert volt két évvel ezelôtt az, aki is-
mét kortárs módon nyúlt hozzá. Részemrôl egy oratórikus darabot képzelek el, 
amelyben a hangsúlyt arra a zenére helyezzük, amelyrôl valójában mindenki 
ismeri ezt a rockoperát” --– fogalmazott Novák Péter az elôadás beharangozó 
sajtótájékoztatóján.

Szörényi Levente arról beszélt, hogy idôrôl idôre szükséges a darabot aktua-
lizálni, átgondolni. „Ha valaki mûvész, akkor hetven évesen is modernül gondol-
kozik, feltéve, hogy húsz évesen is úgy tette. A közönségünk ezzel szemben 
elhagyott minket ebben a törekvésben, mintegy belekényelmesedve abba a 
korba, amikor fiatalságukat élték. Mindez éppen így mutatkozik meg a politikai 
szférában is. Nem értik, hogy miért kell újítanunk, pedig enélkül nagyon sok 
tehetség rejtve maradt volna a nézôk elôtt” --– mondta.

Novák a fentiekkel kapcsolatban kiemelte: egy adott korban megszületô mû-
höz az emberek sok egyéb dolgot is kötnek, amely azonban az ô szubjektív való-
ságuk lesz. Az objektív valóság viszont az, hogy a világ változik, a mûvésznek 
pedig kötelessége keresni az ismeretlent.

Hogy miért is van szükség arra, hogy a megosztó Alföldi-féle rendezés után 
két évvel ismét kortárs szemmel nézhessünk a legendás darabra, azt Rosta 
Mária producer a szerzôkkel indokolta: Szörényi idén, Bródy pedig jövôre tölti 
be a hetvenedik életévét. Az elôadást éppen ezért az egész országban turnéra 
indítják, a budapesti premiert követôen tizennégy vidéki helyszínen lesz látha-
tó.

A királydombi bemutató jelentôségét talán emeli, hogy a Városliget várható 
átalakítása érintheti ezt a területet is: azaz könnyen lehet, hogy a helyszínt fela-
vató színházi mû lesz ennek búcsúztatója. Rosta Mária kiemelte, hogy ezúttal 
megfordítják az eredeti felállást, és a közönség kétezer-ötszáz ülô- és tízezer 
állóhellyel a dombon foglalhat helyet, a színpad viszont a domb aljában lesz. 
Novák Péter egy ókori görög amfiteátrumra emlékeztetô színpadképet képzel 
el, amelynek egyes elemei az 1983-as elôadást is felidézik. A háttérben százöt-
ven-kétszáz négyzetméteres LED-fal gondoskodik a modern látványról, és az 
élôképek mellett új kezdeményezésként a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem 
hallgatói által készített alkotásokat vetítik majd.

„A rendezés szakrális megközelítést tesz lehetôvé. Az István, a király sorspó-
diuma folyamatosan reflektál saját valóságunkra, amit mélyít, hogy maga az 
államalapítás a kiindulópontja” --– mondta Novák. A rendezô a darab jelentô-
ségéhez méltó szereplôgárdát állított össze: az ôsbemutató társulatából Istvánt 
Varga Miklós, a Táltost Deák Bill Gyula alakítja, Nagy Feró pedig La-
borc lesz. Koppányt ezúttal Feke Pál, Saroltot Keresztes Ildikó, Gizellát 
Simon Boglárka, Rékát pedig Radics Gigi formálja meg az új színrevitel-
ben.

Magyarországon halnak meg 
a legtöbben tüdôrákban

Dohányzás elleni hatékony intézkedésrôl csak 2011 óta beszélhetünk, a le-
szokást segítô programokat pedig továbbra is támogatni kell --– mondta a 
rákellenes világnap alkalmából az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai In-
tézet fôigazgatója. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár a nemdohányzók 
védelmérôl szóló törvényt példaértékûnek nevezte.

Összesen ötmilliárd forintot fordítanak az idei költségvetésbôl megelôzô 
szakmai programokra --– mondta szerdán Zombor Gábor egészségügyi állam-
titkár a rákellenes világnap alkalmából. Úgy fogalmazott, az elmúlt években 
széleskörû összefogás alakult ki a rákbetegségek leküzdéséért, de megalkották 
a nemdohányzók védelmérôl szóló jogszabályt és több szûrési modellprogram 
is elindult. Az államtitkár példaértékûnek nevezte a már említett törvényt, hi-
szen annak hatására csökkent a dohányzók száma Magyarországon, ám ennek 
ellenére a tüdôrák okozta halálozások arányát tekintve hazánk világviszonylat-
ban még mindig listavezetô. Kitért a megelôzô programokra is, amelyek közül 
kiemelte a fiatal lányok körében végzett méhnyakrák elleni védôoltási kam-
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BALESETET SZENVEDETT?
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pányt, illetve a több megyében 
modellprogramként mûködô, védônôk 
által is végezhetô méhnyakrák-, illetve 
vastagbéldaganatok szûrését. Az Or-
szágos Korányi TBC és Pulmonológiai 
Intézet fôigazgatója rámutatott, hogy 
a legfrisebb adatok szerint míg a 
férfiak esetében némileg csökkent, 
addig a nôknél emelkedett a tüdôrák 
okozta megbetegedések aránya. 
Kovács Gábor kiemelte, dohányzás 
elleni hatékony intézkedésrôl csak 
2011 óta beszélhetünk, a leszokást 
segítô programokat pedig továbbra is 
támogatni kell.

Elfuserált 
vezérek

Vicces rendszer a demokrácia. Ná-
lunk mostanában kiváltképp az.

A politikai események bármelyikét 
húzzuk elô, komikus, pontosabban tra-
gikomikus jelenetekre találunk. A ma-
gyar demokráciában, amelyet a törvé-
nyes választásokon gyôztes többség 
irányít, a vesztes kisebbség képtelen 
tudomásul venni helyzetét. Vélemény-
alkotási lázban ég. Minden szavuk 
gyûlölettel átitatott tagadás. Diktatúrát 
sikoltoznak, a magyar miniszterelnö-
köt, ahol lehet, démonizálják, és fel-
jelentik. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az 
úgynevezett baloldal folytatja vagyis 
folytatni akarja azt a pusztítást, amit 
alig kétszáz éves történelme alatt sok-
szor, nagy hatásfokkal gyakorolt. A 
felvilágosult balosok nálunk sem tesz-
nek mást, mint mindenhol: rombolnak. 
A parlamentben ott díszeleg egy-egy 
kicsiny csoportjuk, van egyszemélyes 
pártjuk is, a Fodor Gábor például, és 
miközben a magyar kormány nagy 
erôfeszítésekkel igyekszik rendet ten-
ni abban a gazdasági, politikai és er-
kölcsi disznóólban, amit éppen a bal-
oldal kormányzása idézett elô, ezek a 
kedves ellenzékiek lépten-nyomon 
nyilatkoznak. A tavalyi választásokon 
háromszor is nagyot bukott szocialis-
ták elnöke például mindenre, amit a 
kormány tesz, határozott nemet mond. 
Tóbiás úr arca elszánt, szeme résnyire 
szûkült, kézmozdulatai erôteljesek és 
okosít: útdíj? Akármi is van vagy lesz 
ebben az ügyben, az MSZP útelzárá--
sokat rendelt el. Törpepárti kollégái 
hasonló konoksággal csatlakoznak 
minden sanda maszatolgatáshoz és 
hazaáruláshoz, álldogálnak az általuk 
dekoratívnak kigondolt sajtótájékoz-
tatós helyszíneken, és mindenre azt 
mondják: nem. Rombolnak. Bizonyos 
részsikereket elértek, például beindul-
tak az álcivil, kormányellenes tünteté-
sek. Az ô utcáik népében --– baloldali 
sugallatra –-- villámgyorsan gyökeret 
vert a legújabb liberális tétel: Magyar-
országon nem is volt rendszerváltás 
huszonöt évvel ezelôtt. A fôleg fôvárosi 
entellektüel körökben felkapott gondo-
lat aztán kellô indokot ad arra, hogy a 
kutyaszaros mellékutcákban, a mari-
huána szagú romkocsmákban elbú-
songjanak egy-egy tüntetésbe belefá-
radván, milyen rossz is ez a világ. 
Milyen igazságtalan, kirekesztô, rasz-
szista, antidemokratikus ez az orbáni 
diktatúra. Ez nem vicc, ez, sajnos, va-
lóság. Az át sem fut a szuperdemok-
ratikus agyukon, hogy ha itt valóban 
diktatúra lenne, akkor ostoba vádjaik 
és tudálékos véleményük nem kaphat-
na teret. Sehol.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Vlagyivosztoktól Lisszabonig ter-

jedŒ eurázsiai szabadkereskedelmi 
megállapodás kérdését az idén Da-
vosban Angela Merkel is felvetette. 
Mint mondta: nemcsak az USA-val, 
hanem lehetŒleg Oroszországgal is 
ilyen megállapodást kell kötni. Az orosz–
német virágzó gazdasági együttmûködés 
is ezt alapozta. Ehhez azonban békére 
van szükség, aminek feltétele a meg-
állapodás létrehozása Ukrajnában, 
amiben Merkel személyes szerepet 
vállalt. Ezért nem európai érdek 
Oroszország szankciókkal való elszi-
getelése, ami Európának káros, az 
amerikaiaknak pedig elŒnyös. Ezért 
jelentŒs az Orbán–Merkel találkozó 
egyértelmû üzenete Amerikának: 
nem szállítanak fegyvereket Ukrajná-
nak. Egyre többen (Szlovákia, Görög-
ország) vannak, akik a szankciók el-
len, az ukrajnai béke mellett foglal-
nak állást. Egyértelmû, hogy ez a 
találkozó Magyarország stratégiai 
felértékelŒdését is elŒsegítette.

Hivatkozások:
(1) Az Energiapolitika 2000 Társulat 
2015. évi újévi üzenete. (A szakértŒi 
támogatás nemzeti érdekû fontossága 
miatt az Társulat újévi üzenetét alant 
közöljük.)
(2) Varsó energiaunióval hatástalaní-
taná a Gazprom monopóliumát. Napi 
Gazdaság, 2014. ápr. 28. 
(3) Gyükeri Mercédesz, Brüsszel: 
Rezsicsökkentést remél Brüsszel is. 
Világgazdaság, 2015. feb. 5. 
(4) „Hazánkban járt tegnap Angela 
Merkel német kancellár”. Kossuth 
Rádió – ÜtközŒ, 2015. február 3. 

Energetikai helyzetkép Merkel és Putyin elôtt

Az Energiapolitika 2000
Társulat 2015. évi

újévi üzenete
Alapállás. Egyetlen esély nemze-

tünk életének megújítására, ha kis 
közösségként okosan alkalmazkodunk 
a természeti és a világpolitikai kör-
nyezetünk általunk gyakorlatilag nem 
befolyásolható változásaihoz. 

Energetikai filozófiánk. Tevékeny-
ségünkben a napi energetikai fejle-
ményekre való reagálás mellett egy-
re nagyobb hangsúlyt kapott/kap az 
energiapolitika nemzetfilozófiai meg-
közelítése. A fizikai törvények örök-
kévaló, szakrális törvények. Minden 
energiaátalakítás visszafordíthatat-
lan, növeli az entrópiát, rombolja a 
környezetet, beavatkozást jelent a 
szakrális rendbe. Egész földünk alá 
van vetve a mulandóság törvényei-
nek, ami ellen csak az állandóan meg-
újuló élet hat. Ez a kettŒsség vezeti 
energetikai és társadalmi szemléle-
tünket. 

„Klímavédelem”. Ma a „klímapoli-
tika” indokolatlanul szorosan kötŒdik 
az energiapolitikához, ezért arról le 
kell választani. Az éghajlatváltozás-
ban az emberi tevékenység szerepe, 
az érdemi befolyásolás lehetŒsége 
tudományosan nem igazolt, ezen a 
téren manipuláció fenyeget. Saját 
erŒforrásainkat csak az érdemi ered-
ménnyel kecsegtetŒ alkalmazkodási 
cél-kitûzésekre szabad fordítani. 

Energiabiztonság. Az oroszországi 
primer energiahordozók behozatali 
függŒsége belátható idŒn belül szá-
mottevŒen nem csökkenthetŒ. A „meg-
újuló” energiákkal semmiképp, a ha-
zai lignittel is csak részben. Az ellá-
tásbiztonságot az EU-nak elsŒsorban 
az import primer-energia hordozók 
közös piacával kellene elŒsegíteni. 
Mivel ezt nem teszi, nekünk sokirá-
nyú – közte a keleti – nyitás kereté-
ben minden új szállítási és forrás-
lehetŒséget támogatni kell. 

A Paks2 fejlesztés. Széles társadal-
mi támogatottságú, jó döntés volt, a 
magyar érdekû legnagyobb erŒmûfej-
lesztés megindítása. Az elŒkészítés 
tervszerûen halad, melyet politikailag 
az ellenzék egy része is támogat, na-
gyobb – „szétesett” – része geopoliti-
kai nyomással a háttérben aktuálpoli-
tikai hisztériakeltéssel foglalkozik. 

Feladatunk: a következetes felvilá-
gosító, ismeretterjesztŒ munka foly-
tatása. 

Mátra. A magyar villamosenergia-
rendszer kapacitáshiányos, csak im-
porttal biztosítható az ellátásbizton-
ság. Az importkockázat stratégiai ke-
zelése során felértékelŒdik egyetlen 
jelentŒs hazai ásványvagyonunk a lig-
nit.

(5) Az erŒmûépítésrŒl. Az Energiapo-
litika 2000 Társulat állásfoglalása. 
2015. január 13. 
(6) Üzletet is hozhatott Angela Mer-
kel. Magyar Nemzet, 2015. feb. 4. 
(7) A Slovenské Elektrárne 66 száza-
lékos részvénypakettjének megvásár-
lására jók az esélyei az MVM-nek. 
profitline.hu – 2015. feb. 4. 
(8) Orbánnak nem kellene nagy gáz-
szerzŒdést kötnie Putyinnal. 444.hu - 
2015. feb. 5. 
(9) A Török-Áramlattal is baj lehet. 
stop.hu - 2015. 01. 31. Budapest, 2015. 
február 6.

444hu/magyarip/politika
2014. szeptember 23., 
Az elmúlt hetek küzdelmeinek két 

nagy értelmezését lehet hallani a kor-
mánypárt közelébŒl. Az egyik szerint 
Orbán Viktor általában elégelte meg, 
hogy Simicska Lajosnak túl erŒs a 
befolyása az államigazgatásban, és 
ezért döntött úgy, hogy meggyengíti. 
A másik szerint Orbán Viktor a kor-
mánypárti médiát akarja csak elven-
ni, ám mivel Simicska Lajos nem 
akarta átadni a miniszterelnök által 
kijelölt embereknek a sajtótermékeit 
(Hír TV, Magyar Nemzet, Class FM, 
Metropol, Lánchíd Rádió, Heti Vá-
lasz) ezért Œ most minden fronton tûz 
alá került, és ott támadják, ahol a tud-
ják: gazdasági érdekeinek tesznek ke-
resztbe és kiszorítják az embereit a 
fontos helyekrŒl.

Látványos volt az összecsapás a kor-
mányzat és Simicska között a megle-
begtetett útépítŒadó, a reklámadó 
vagy az agrártámogatások esetében, 
ezekre mind élesen reagált az általa 
ellenŒrzött sajtó is, de a legfájóbb 
kormányzati intézkedések nem ezek, 
hanem Simicska fontos embereinek 
kiszorítása az államigazgatásból.

Eddigi veszteségek
Az új kormány nyári megalakulása-

kor elsŒ lépésként a miniszterelnök 
elvette a fejlesztési minisztérium irá-
nyítását Németh Lászlónétól. Innen 
két nagyon fontos területet lehetett 
ellenŒrizni: az energetikát és az út- és 
vasútépítéseket. Némethné a Minisz-
terelnökségre került államtitkárnak, 

ahonnan postát és a „nemzeti pénz-
ügyi szolgáltatásokat” ellenŒrzi, utób-
bi a gyakorlatban leginkább az álla-
mosított takarékszövetkezetekbŒl ösz-
szerakott új bank útjának egyenge-
tését és a Magyar Fejlesztési Bank 
felügyeletét jelenti. ElŒször úgy tûnt, 
hogy a paksi bŒvítés is nála marad- 
hat, végül azonban ez már kikerült a 
hatáskörébŒl. 

A kormányváltáskor a fejlesztési 
minisztériumtól mennie kellett töb-
bek között Kovács Pál energetikai 
államtitkárnak, akihez Paks is tarto-
zott, és aki az MVM-t vezetŒ, a Si-
micska-holdudvarhoz sorolt Baji 
Csaba mellett dolgozott korábban. 
Mennie kellett az NFM-bŒl Schváb 
Zoltánnak is, aki a közlekedésért 
felelŒs helyettes államtitkár volt, és 
korábban a Közgépnél volt építési és 
tervezési igazgató. 

Nagyon fontos változás volt, hogy 
mennie kellett a MiniszterelnökségrŒl 
Gyôri Tibornak, aki lényegében 
minden törvényt átnézett, és az egyik 
legbefolyásosabb háttérembernek 
tartották az elmúlt ciklusban. A „jogi 
koordináció” mellett a Kehi is alá tar-
tozott. GyŒrit Simicska Lajos vitte a 
Fideszbe még 1993-ban gazdasági 
igazgatónak, és a Simicska-birodalom-
hoz tartozó Mahirt is sokáig vezette, 
egy ideig szomszédok is voltak Si-
micska Lajossal.

Az EU-s agrártámogatások pályáz-
tatása (vagyis a nem automatikusan 
elosztott rész) átkerült nyáron a Lá-
zár János vezette Miniszterelnökség-
re, Kis Miklós Zsolt irányítása alá. 

Korábban a földmûvelési tárcánál 
Simicska Lajosnak ezen a területen is 
voltak emberei.

Mennie kell a Közbeszerzési Ható-
ság élérŒl Gajdos Róbertnek, akit 
szintén a Simicska-holdudvarhoz so-
roltak.

Távozik Dudik János a Nemzeti 
Infrastruktúra FejlesztŒ Zrt. vezér-
igazgatója és Mázsi Attila, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vezetŒje is, Œk a 
hazai út- és vasútépítések irányítói 
voltak. Mindkettejüket Németh Lász-
lóné nevezte ki, amikor miniszter lett 
2012-ben.

Az államigazgatást ismerŒ nyilatko-
zóink szerint ezek a kiszorítások nem 
egyszerûen arról szólnak, hogy Si-
micska Lajos üzleti érdekeit képvi-
selŒ személyek tûnnek el a hatalom-
ból. E pozíciók értékét az is adja, 
hogy az egész piacra rálátást biztosí-
tanak: lehet tudni, hogy mikor, hol, 
mi épül, ki milyen ajánlatra képes, ki 
kikkel és mennyiért dolgoztat. Ezek 
és a szabályok alakításának lehetŒsé-
ge együtt adják az igazi értéket e sok 
pozíciónak.

444.hu/gazdaság
2014. szeptember 1.
Orbán Viktor miniszterelnök és 

Simicska Lajos milliárdos nagyvál-
lalkozó évtizedeken át egymás leg-
fontosabb szövetségesei voltak. Si-
micskának akkora hatalma volt a ma-
gyar gazdaságban, mint Orbánnak a 
politikában. Aztán nyáron a reklám-
adó bevezetésekor egyértelmûvé vált: 
Simicska Lajos és Orbán Viktor hábo-
rúznak egymással.

A csatájuk a magyar gazdasági élet 
átrendezŒdését hozhatja.

„Lajos egy olyan hálózatot épített ki, 
ami az állam szinte minden területére 
beszivárgott. Mivel mindenhol ott ül-
tek az emberei, nem lehetett keresz-
tülvinni semmilyen politikai döntést 
az apparátuson a beleegyezése nélkül. 
Ez sokkal jobban korlátozta a minisz-
terelnök döntési szabadságát, mint 
Brüsszel, vagy a multik. Viktor igazi 
szabadságharca most folyik.” – Így 
foglalta össze F., a magyar gazdaság 
egyik befolyásos szereplŒje a Simics-
ka–Orbán konfliktust. 

Heteken át próbáltuk értelmezni a 
jelenséget, hogy mi folyik a bizánci 
udvarhoz hasonlatos, intrikákkal és 
titkokkal teli legmagasabb hatalmi 
szférában. Sokakkal beszéltünk, ren-
geteg pletykát és következtetést hal-
lottunk, ezek néha ellentmondásosak 
voltak, de a lényeg egyértelmûnek 
tûnik: tényleg hatalmi harc dúl.

Június 3-án mindenki
felkapta a fejét
A háttérben addigra már javában 

zajlottak a meccsek, mire a nyilvá-
nosság bármit észrevehetett a Ma-
gyarországot irányító emberek konf-
liktusából.

Egy politikailag és gazdaságilag is 
huszadrangú ügyben dördült el az 
elsŒ, mindenki számára hallható lö-
vés, amikor június 3-án a Magyar 
Nemzet vezércikkében Csermely 
Péter fŒszerkesztŒ-helyettes azt írta 
le, hogy a reklámadóval „a kétharmad 
most valóban rá akar lépni a sajtósza-
badság torkára.”

Egy nappal elŒtte elképzelhetetlen 
lett volna, hogy Simicska Lajos újság-
jában ilyen nyíltan támadják a kor-
mányt. Mindaddig a magyar sajtósza-
badságért csak a balliberális ellenzék, 
és Magyarország elleni nemzetközi 
összeesküvŒk „aggódtak.” El lehet 
képzelni, hogy milyen súlyos esemé-
nyeknek kell történniük a háttérben, 
hogy ilyen társaságba álljon be a kor-
mánypárti lap.

És azóta is, újabb és újabb kritikus 
anyagok jelennek meg a Magyar 
Nemzetben, a Hír tévében. Sokak sze-
rint az RTL Klub Híradójának új 
hangvétele sem független Simicska 
Lajos törekvéseitŒl. 

Így néz ki az igazi háború
Az igazán fontos ütközeteket nem a 

Magyar Nemzet hasábjain vívják. 

Minden megállt. A választás óta eb-
ben az országban a kormány nem 
csinált semmit. És igen, ez Orbán és 
Simicska összeveszése miatt van – 
mondták egy nagy állami vállalatnál.

„Lajosnak ezerszer jobban fáj akár 
egy milliárdos nagyságrendû üzlet 
elvesztésénél az, hogy az embereit 
próbálják elvenni tŒle. Felépített egy 
hálózatot, minden sarok az övé volt. 
Nem mészárolták le az embereit, 
csak megmondták nekik, hogy mától 
másnak dolgoznak. Az Œ igazi veszte-
sége, ha bebukja a hálózatot. Azt nem 
építi vissza.”  Ezzel a drogkereskedŒs 
hasonlattal próbálta éreztetni a harc 
egyik résztvevŒje a téteket.

Az bizonyosnak látszik: épül egy új 
gazdasági erŒtér Orbán Viktor körül, 
és ebbŒl Simicska Lajost és csapatát 
kihagyják.

A fejlesztési tárca egyértelmûen 
Simicska területe volt, ahogy az alá 
tartozó állami vállalatok is, közülük a 
legfontosabbként a paksi bŒvítést in-
tézŒ MVM. Seszták kinevezése meg-
lepetés volt azoknak is, akik azt hit-
ték, hogy közel vannak a tûzhöz. 

Seszták Miklós egyik elsŒ intézke-
déseként megtiltotta, hogy miniszteri 
engedély nélkül szerzŒdéseket kösse-
nek az alá tartozó állami cégek. 
Teljes átvilágítást ígért, a régi szer-
zŒdések átnézését, és leszámolást 
bizonyos érdekcsoportokkal. Egyér-
telmû volt, hogy az üzenet Simicska 
Lajosnak szólt: itt már nem te mozga-
tod a szálakat.

Ezzel párhuzamosan kivetették a 
reklámadót, ami a Simicska által el-
lenŒrzött fideszes médiának is nehéz-
ségeket okoz. A kormány elé került 
egy törvénytervezet az útépítŒkre 
visszamenŒleg kivetendŒ különadóról, 
ami nagyon fájhat a Közgépnek. 
Bejelentették, hogy 1200 hektárnál 
nagyobb földbirtokokra ezután nem 
jár EU-s támogatás, ami Simicska 
Lajos mezŒgazdasági vállalkozásainak 
is fájni fog. És elŒkerült a Nemzeti 
Kommunikációs Ügynökség megala-
kításának a terve, ami Simicska mé-
diabirodalmát és hirdetési érdekelt-
ségeit veszélyeztetheti. A küzdelem-
nek, a Simicskához lojálisnak tartott 
emberekre helyezett nyomás mellett, 
ezek lettek a nyílt frontjai.

A viszály már korábban elkezdŒdött. 
A miniszterelnök azzal szembesült, 
hogy Simicska Lajos hatalma az övé-
vel vetekszik. Akik akarnak valamit 
az államtól, azok Simicskával és fŒ 
embereivel (Nyerges Zsolttal, Fonyó 
Károllyal) egyezkednek. Az állam-
igazgatás számos területére beszivár-
gott emberei nélkül nem lehet keresz-
tülvinni a központi akaratot. Ezért Or-
bán úgy döntött, hogy egyértelmûvé 
teszi: övé a döntŒ szó, övé az igazi 
hatalom.

Az igazi nekibuzduláshoz azonban 
két dolog kellett még: hogy Orbán 
rájöjjön, hogy nem csak Simicska 
Lajos tud az országban pénzt csinálni, 
és kellett az áprilisi kétharmados 
gyŒzelem is.

A politika adja az erôt
Kezdjük az utóbbival. Úgy hallottuk, 

hogy 2014. április 6-a éjszakáján nem 
örömükben pálinkáztak Simicska La-
josnál az emberek, hanem bánatuk-
ban. „Túl sok” – ez volt a vélemény.

Orbán nekibátorodik, támadni kezd, 
az irracionális vagy unortodox ötle-
teknek nem lesz határa, ami már a 
Simicska-birodalom gazdasági érde-

A nemzeti média tulajdonosának elvetélt igyekezete
Ami most Magyarországon lezajlik, abban nincs semmi külön-
leges. A magyarországi kapitalizmus igyekszik felvenni az álta-
lános nyugati gyakorlatot, ahol nagyhatalmú vállalattulajdono-
sok döntéseihez igazodik az állam működése és a törvényhozás 
is. A média ugyancsak óriásvállalatok tulajdonában van, a kor-
mány munkáját ellenőrzi, és csak akkor helyesli, ha követi az 
utasításokat. A tájékoztató ipar alakítja a közvéleményt, szava-
záson a nép akaratát. A nép által megválasztott képviselők mű-
ködési kereteit olyanok határozzák meg, akik nem választással, 
hanem vállalati intézmények szolgálatában tevékenykednek. A 
magyar nemzeti kormány igyekszik elhárítani ilyen kísérletet, és 
élni a demokratikus választáson kapott hatalommal a haza javára.

Szétváló erôtér

Médiaháború



Ez nem Simicska-kérdés
http://valasz.hu  Élô Anita, feb. 6.

(A most már kormányellenes 
internetmagazin véleménye.)

Durvát nyilatkozott Simicska Lajos 
a Népszavának a reklámadó tervezett 
módosításáról. Úgy fogalmazott: totá-
lis médiaháború indulhat. Többen úgy 
értelmezték, hogy ez „Orbán kontra 
Simicska”– kérdés. Pedig nem.

Korábban a kormányt vitte a lendü-
let, és úgy vélte, majd jól keresztbe 
tesz az RTL Klubnak, és ennek for-
máját a drasztikus mértékû reklám-
adóban vélte megtalálni. ElŒbb 40 
százalékban, azután – már csak dafke 
is – 50 százalékban állapította meg a 
legmagasabb adósáv mértékét. S a 
történet messze nem csak az RTL 
Klubról szól, hanem arról: átgondol-
tan születnek-e a kormányzati dönté-
sek? S ha kiderül, hogy nem, akkor 
milyen irányba mozdul el a kabinet. 
A rossz döntést egy még rosszabbal 
korrigáltak, most újra nekifutnak és 
egy legeslegrosszabbat hoznak?

A kormány az irreálisan magas 
reklámadó helyett ötszázalékos kul-
csot állapít meg – egységesen min-
denkire. Vagyis szembe megy azzal a 
korábbi elvével, hogy a magyar nem-
zeti tulajdont szeretné erŒsíteni a 
multinacionális cégekkel szemben.  

A kis magyar cégeket viszont bete-
relik a reklámadó alá. Vagyis, amit 
giganagy multik nem fizetnek be, azt 
majd bepengetik a kicsik. S nemcsak 
a bulvárszegmens, hanem a közéleti 
média is, amely így tízmilliós és száz-
milliós terheket fog nyögni. És ha 
valaki ebben jobb- vagy baloldalt lát, 
Simicska- vagy nem Simicska-ügyet, 
akkor alapvetŒen rossz pályán jár. 
Mert ez csak szimplán hibás út, téve-
dés, zsákutca, és még csak az sem 
fontos, hogy indulatból vagy spontán 
átgondolatlanságból született.

Magyarországon ráadásul az elmúlt 
25 év fontos programja volt, hogy 
megteremtŒdjön egy minŒségi kon-
zervatív újságírás, mûfaji sokszínû-
séggel, hangvételbeli árnyalatokkal a 
Magyar Nemzeten, a Heti Válaszon 
át a Hír Tv-ig. Tettünk érte sokan 
sokat. Mi történik hát? Mi a cél? Mi-
lyen elvek állnak a szándék mögött? 
Mert az csak nem, hogy megint oda-
csapni Simicskának? Fura egy hely-
zet lenne, ha a baloldali ellenségkép 
híján az urak lapokkal csapdosnák 
egymást (és a mögöttük álló több tíz-
ezres olvasótáborral, a saját szavazó-
ikkal). 

Médialázadás
 Nincs nyugi. Orbán Viktorral való  

nyilvános  szakítás  nagyot  szólt, 
nagyot kavart és most még  nem  
lehet tudni, hol ér véget. S persze 
nem máshol nyilatkozott a jobboldali 
médiabirodalom tulajdonosa, mint a 
balos Népszavában, amely több mint 
140 éves történetében – fŒként ha bol-
sik, komcsik voltak hatalmon – ren-
dre jól belerúgott a nemzetébe. 
Persze ennek a barátságnak voltak 
elŒjelei: amikor a 2010-es nagy szo-
cialista vereség után a Népszavát a 
baloldal anyagilag magára hagyta, a 
gáláns pénzember hirdetéseivel 
szívószállal életben tartotta a napil-
apot. Erre talán figyelni kellett volna. 
Valljuk be, Lajos most egyszerûen 
beleköpött a gazdagon feltálalt hús-

levesbe, tulajdonképpen saját leve-
sébe is. Most már világos: nyugalmat, 
nyugodt építkezést ne várjon ez a 
konzervatív oldal. A bérpofozók 
folyamatosan üzemben vannak, hol 
balról ütnek, hol jobbról. Ezt 
megüzenték külföldrŒl is, belföldrŒl 
is a balliberális ellenzék, az ország 
multikulturális, multinacionális ellen-
ségei.

Mi lehet a Simicska-Orbán ellentét 
kirobbanásának oka és következmé-
nye. Ugye a legfŒbb probléma a rek-
lámadó kiterjesztése mindenkire a 
nyomtatott és az elektronikus sajtó-
ban. Ez fáj mindenkinek. Aztán a 
Simicska-féle médiabefolyás korlá-
tozása, sŒt az állami hirdetések csök-
kentése. De ezért mindent fel kell 
rúgni? Barátságot, elveket, célokat, 
jövŒt? Pusztán a pénzért? Nem tudom 
megéri-e. Azért azt túlzás állítani, 
hogy a reklámadó támadás lenne a 
demokrácia vagy akár a sajtószabad-
ság ellen. Az adózás mértékérŒl, az 
arányosságról persze kell tárgyalni, 
kell vitatkozni. A politikusok, a törvé-
nyhozók az utóbbi idŒben valóban 
elhamarkodottan, átgondolatlanul, 
mindenfajta egyeztetés, felmérés 
nélkül hozták meg végsŒ döntéseiket. 
Ez árt mindenkinek. De nagyon árt a 
jobboldali kormányzásnak, a konzer-
vatív-keresztény pártszövetségnek is. 
Kár elveszteni a nehezen megszerzett 
bizalmat. Az éremnek tehát két oldala 
van és figyelembe kell venni mások, 
az emberek érdekeit, akaratát is.

Mindenesetre hosszú idŒ óta úgy 
tûnt, hogy monolit a jobboldali sajtó 
és nagyon  megerŒsödött. Nem lehet 
rést ütni benne. De ezek a döntési 
hibák, aztán Simicska Lajos média 
ámokfutása mégis éket vert az egysé-
gesnek hitt konzervatív sajtóban. 
Aligha lehetett volna több százezres 
békemeneteket szervezni a polgári 
kormányzás megmentéséért a jobbol-
dali média összefogása, azonos gon-
dolkodása nélkül. Ezzel az egységgel 
nem szabadna játszani, nem érdemes 
kockáztatni, elveszíteni a megszerzett 
többségi hatalmat kapkodással, oly-
kor hozzá nem értéssel vagy érdem-
telen emberek foglalkoztatásával. Ki-
ért fognak százezrek végigvonulni a 
HŒsök terétŒl a Parlamentig, a Bem 
tértŒl a HŒsök teréig, ha a jobboldali 
szavazóban megrendül a bizalom poli-
tikusaiban, akik eddig garantálták a 
biztonságot, az építhetŒ jövŒt és távol 
tartották a soraikban a zûrzavart, az 
acsarkodást és pitiáner küzdelmeket.

Ami most történik, az mélyítheti az 
emberek közötti apátiát, csalódott-
ságot, kiábrándultságot. Az a médi-
aháború amit átéltünk, annak csak 
vesztes szereplŒit ismerjük jobb és 
baloldalon, nyerteseit aligha. Bár-
mennyi pénze is van egy oligarch-
ának, azért azt nem szabad figyelmen 
kívül hagynia, hogy a nemzeti érzel-
mû jobboldali olvasók, hallgatók, né-
zŒk, internetezŒk a Magyar Nemzetet, 
a Hírtévét, a Lánchíd Rádiót nem 
Simicskáért szerették, aki finanszí-
rozta a mûködésüket, hanem Orbán 
Viktort, pártját becsülték és azt, amit 
képvisel Magyarország védelmében. 
Ha ez a média szembefordul azokkal, 
akik választások útján képviselik 
hazánkat, akkor könnyen elveszíthe-
tik támogatottságukat.

  Stefka István
a Magyar Hírlap korábbi

fŒszerkesztŒje

keit is veszélyezteti majd. És való-
színûleg Simicska már akkor sejtette, 
hogy Orbán, ha elég erŒsnek érzi ma-
gát, neki fog menni a birodalmának.

Energetikában van a pénz
A mostani viszály elŒszobája a MET 

volt, vélekednek többen is a magyar 
hatalmi ármánykodás közelében 
lévŒk közül.

A MET egyy Mol leányvállalatból 
kinŒtt offshore cég,  amely olcsóbban 
hoz Magyarországra földgázt, mint 
amennyiért az oroszok a magyar 
állammal kötött hosszú távú szerzŒ-
dés alapján szállítanak. A MET keres-
kedik gázzal Európa más országaiban 
is, beszállt az áramkereskedelembe, 
idén nyáron megvette a Dunamenti 
ErŒmûvet (Paks után a második leg-
nagyobb erŒmû), és az olajkereskede-
lem felé is nyitott.

Jónéhányan úgy vélik, hogy a MET 
sikere volt az a pont, amikor Orbán 
felismerte, hogy itt nagy pénzt lehet 
akasztani, és ehhez nincs szükség 
Simicska Lajosra.

A paksi bŒvítéssel szintén rengeteg 
pénz érkezik hamarosan energetikai 
vonalon Magyarországra. Papíron 40 
százalék lesz a magyar beszállítói 
arány. Simicska embereit a nyár 
elején kiszorították az ezt ellenŒrzŒ 
politikai vonalról is, így az atomos 
szakértŒk szerint a Közgép itt sem 
kap majd nagy falatokat. Annak 
ellenére sem, hogy az utóbbi egy 
évben a Közgép számos paksi munkát 
nyert el, általában konzorciumban 
olyanokkal, akik hosszú évek óta dol-
goztak az atomerŒmûnek. Egy ener-
getikai szakértŒ szerint „Simicska 400 
milliárd forintra számított Paksból a 
következŒ évekre, de a kormányala-
kítás után azzal szembesült, hogy ezt 
nem Œ fogja megkapni”.

Az új klánban fontos lesz
Mészáros és Garancsi….
Orbán Viktor új gazdasági holdud-

var kiépítése mellett döntött, ami pár-
huzamosan megy Simicska és köré-
nek meggyengítésével.

Ebben az új csoportban valószínûleg 
senkinek nem lehet majd olyan kitün-
tetett szerepe és önállósága, mint 
amilyen Simicska Lajosnak volt. Mé-
száros Lôrinc felcsúti polgármester 
például egyre nagyobb vagyon pénz-
tárnoka, de feladatai inkább techni-
kaiak, és nem fér a döntések közelé-
be.

Egy nagyon régi barátság vége
Simicska Lajos és Orbán Viktor 

diákok voltak még, amikor barátok 
lettek. Úgy tartották róluk, hogy együtt 
építették fel a Fideszt és a mostani 
kormányzati erŒteret: Orbán vitte ki-
fele a show-t és hozta a szavazatokat, 
Simicska pedig kezelte a kasszát, és 
vette a médiát.

„Egyikük szerepelni, a másikuk szá-
molni szeretett.” Ha két egymáshoz 
ilyen közel álló embernél megrendül 
a bizalom, akkor azt nehéz helyreál-
lítani. A régi nagy összhang már nem 
lesz meg újra, a legtöbben erre tip-
pelnek. Simicska soha többé nem lesz 
olyan erŒs mint volt, vagy pedig Or-
bán Viktornak kell buknia. Mindkét 
változás alig néhány hónapja még 
elképzelhetetlennek látszott.

A jórészt színfalak mögött zajló há-
ború leglátványosabb frontja a mé-
dia. Sikerül-e leválasztani Simicskáról 
a kormánypárti sajtót? Vagy erre 
nem lesz szükség? Épül az új klánnak 
új médiabirodalma?

Ezzel kapcsolatban a Magyar Nem-
zeten és a Hír Tévén kívül valószí-
nûleg még a Centrál-csoportra érde-
mes figyelmi, Œk vásárolták meg a 
Sanoma magyarországi média port-
fólióját, így például a hir24.hu-t. A 
Centrál mögött álló pénzembereket 
pedig egyesek Hernádi Zsolthoz 
kötötték, bár ez a kapcsolódás közel 
sem olyan egyértelmû, mint ahogy 
Simicska Lajos és Nyerges Zsolt mé-
diabirodalma szolgálja ki tulajdono-
saik érdekeit a mostani küzdelemben.

A folyamatok megértéséhez a leg-
biztosabb tájékozódási pont valószí-
nûleg a média lesz.

Mint láttuk, itt kezdŒdött a csata 
nyilvánosság számára is érzékelhetŒ 
része, és itt lehet majd a legegyér-
telmûbben lemérni, hogy mennyire 
éles a konfliktus. SŒt, lehet, hogy a 
küzdelem végét is az impresszumok-
ban jelentkezŒ változásból sejthetjük, 
hogy kerül-e új gazda a lapokhoz, 
vagy sem.

(Erdélyi Péter – Magyari Péter.)
*

A tavalyi fejlemények ismeretében 
lássuk, mi történt idén, február 5-én

Megnyerheti még
Simicska ezt a háborút

Orbán ellen?
444.hu/gazdaság, február 10.
2014. nyara óta egyértelmû, hogy 

Orbán Viktor miniszterelnök és egy-
kori szövetsége, Simicska Lajos 
összevesztek egymással.

Az elmúlt hét második felében min-
den korábbinál keményebb lett a 
harc.

Simicska elŒbb totális háborút  hir-
detett, aztán másnap otthagyták leg-
hûségesebb emberei, emiatt pedig 
magából kikelve Œrjöngött a nyilvá-
nosság elŒtt. – „Amíg én vagyok, min-
den van. Folytatom a háborút, és min-
denkit kibaszok.” Médiás kulcsem-
bereinek árulása után egy dolog tel-
jesen egyértelmû volt Simicska dühös 
nyilatkozataiból: Orbán Viktor mi-
niszterelnököt tartja felelŒsnek a tör-
téntekért, és nem adja meg magát 
neki.

Kérdés persze, hogy durva kiroha-
náson kívül mit tud lépni a kormány-
fŒ ellen, aki korábban egyik legköze-
lebbi barátja volt.

Arról már hónapok óta sokan talál-
gatnak, hogy vannak-e olyan képvise-
lŒk a Fidesz frakcióban, akik Si-
micskához lojálisabbak, mint a kor-
mányfŒhöz. Látni kell, hogy egy-egy 
kétharmados döntés megfúrásához 
elég egy-két kormánypárti képviselŒ-
re nyomást gyakorolni, nem is kell 
mindig ugyanazokra. Senkinek sem 
kellene jövŒ héten kiállnia, és nyíltan 
konfliktust vállalnia a pártvezetéssel 
Simicska kedvéért, bŒven elég elkés-
ni egy szavazásról, vagy rossz gom-
bot nyomni.

Mégsem valószínû, hogy ezt most 
össze lehetne hozni.

Az elmúlt napokban pont az látszott, 
hogy emberek, akik a háború kitörése 
után még együtt mutatkoztak Simics-
kával hûségüket demonstrálva, most 
egy pillanat alatt elhagyták a süllye-
dŒnek gondolt hajót. Ha Simicska a 
saját közvetlen munkatársait sem 
tudta meggyŒzni arról, hogy érdemes 
mellette kitartani, akkor nagyon bi-
zonytalan, hogy egy fideszes ország-
gyûlési képviselŒt, aki ezerszer in-

kább függ Orbán Viktortól, hogyan 
tudna a saját oldalára állítani a mi-
niszterelnökkel szemben.

Az igazán izgalmas ügyeket gazda-
sági vonalon találni: kiváltható-e az a 
hátország, ami Simicska Lajoshoz 
köthetŒ, és ami a közelmúltig a mi-
niszterelnök elvárásainak megfelelŒ-
en mûködött?

Az látszik, hogy pénzügyek tekinte-
tében Orbán körül már korábban el-
kezdett kiépülni egy új, Simicska-
mentes erŒtér. Elég Mészáros LŒrinc 
vagy Garancsi István gazdasági ere-
jének növekedésére nézni, és sokak 
szerint fŒleg Simicska kiváltásáról 
szól az egész MET-sztori is.

A pénz viszont önmagában nem 
mindenre elég, a médiapiaci pozíció-
kért még kemény harc lesz.

A Magyar NemzetbŒl vagy a HírTV-
bŒl sosem lesz Népszava, még ha a 
jelenleginél kritikusabban is írnak 
majd a kormányról. A leghúzósabb 
ügyeket továbbra sem Œk fogják a 
fideszesekrŒl lehozni, azok úgyis utat 
találnak a kormánnyal egyébként is 
kritikusabb szerkesztŒségekbe, ahogy 
eddig is történt.

Ezen a fronton is látványos a moz-
gás a kormányzati oldalon: Habony 
Árpád és Andy Vajna neve forog 
médiacégek körül, a közmédiánál át-
alakítások, és jelentŒs kiszervezések 
jöhetnek. Ahogy a pénzügyek körül 
történt a simicskátlanítás, úgy lát-
szanak a jelei egy olyan jobboldali 
nyilvánosság kiépülésének, amiben 
neki már nincs szerepe.

Érdekes még Simicska köztéri pla-
kátbirodalmának sorsa, amire eddig 
bátran építhetett a hatalom kampány-
idŒszakban. Nem látszik, hogy ezen a 
politikai szempontból fontos területen 
mi fog történni.

Simicska birodalmának eddig ráha-
tása volt az állami, vagy államhoz 
köthetŒ reklámköltések alakulásának 
egy részére is. A legnagyobb állami 
pénzeknél nemsokára a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal kerül döntési 
pozícióba, ahol szinte biztosan nem 
osztanak neki lapot.

Nyitott kérdés lehet az adóhivatalt 
vezetŒ Vida Ildikó, és a Magyar 
Fejlesztési Bank, illetve a Posta körül 
feltûnt volt fejlesztési miniszter, 
Németh Lászlóné sorsa, korábban 
mindkettejüket Simicska csapatában 
tartották számon. Az Œ kezükön fon-
tos információk futnak át, jelentŒs 
ügyekben dönthetnek, ugyanakkor ha 
van rá politikai akarat, akkor pozíció-
jukból viszonylag könnyen levehetŒ-
ek, és az is lehet, hogy már rég Orbán 
Viktor elvárásainak megfelelŒen dol-
goznak.

Azzal érdemes számolni, hogy ha 
Simicska a fenti csatákat kivétel 
nélkül elveszíti, akkor is rengeteg 
pénze marad, és befolyása sem szû-
nik meg egyik napról a másikra. 
Megpróbálhat beállni valamilyen po-
litikai szereplŒ mögé, vagy akár új 
pártot felépíteni, de ugye ezen a pá-
lyán Œ lenne a relatív kezdŒ Orbánhoz 
képest, nagy sikerek itt valószínûleg 
nem várnak rá.

Most nagyon kicsinek látszik az esé-
lye, hogy Simicska bármilyen háborút 
megnyerjen a miniszterelnökkel 
szemben. A csaták legfeljebb meg-
gyengíteni tudnák Orbánt és a Fi-
deszt, de 3 évvel a választások elŒtt 
azért még van ideje viszonylag súlyos 
pofonokból is talpra állni.
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megszerezni a nemzeti kormány politikai irányítását



Megkezdte a szlovák belügyminisz-
térium annak a miniszteri rendeletnek 
a gyakorlati alkalmazását, amelynek 
alapján „államérdekbôl” visszakaphat-
ja elveszített szlovák állampolgárságát 
az érintettek egy része --- erôsítette 
meg az MTI-nek Ivan Netík, a szlovák 
szaktárca szóvivôje.

 A rendelet lehetôvé teszi, hogy az 
érintettek igényelhessék és visszakap-
hassák az 1993 után, vagyis a jelenlegi 
szlovák állam megalakulását követôen 
megszerzett szlovák állampolgárságu-
kat, ha azt egy másik ország állampol-
gárságának felvétele után veszítették 
el. A kérvények egyéni elbírálás alá 
esnek, a döntés meghozatalakor a 
szaktárca figyelembe veszi, hogy az 
érintett milyen módon és milyen kö-
rülmények között szerezte meg egy 
másik ország állampolgárságát, s ve-
szítette el emiatt a szlovákot --- mondta 
a belügyi szóvivô. Kifejtette: a körül-
mények vizsgálatánál a legfôbb szem-
pont az, hogy az érintett személy az 
adott idôpontban rendelkezett-e „be-
jegyzett” lakhellyel abban az ország-
ban, amely állampolgárságának felvé-
tele után a szlovákot elveszítette. A 
kérvények ilyen elvek mentén való 
elbírálása nem hoz érdemi változást 
azon felvidéki magyarok túlnyomó 
többségének, akiket a hatályos szlovák 
törvény eddig megfosztott szlovák 
állampolgárságuktól, miután bejelen-
tették a hatóságoknak a magyar állam-
polgárság felvételét. A rendeletet a 
szlovák állampolgársági törvény azon 
kitétele alapján valósítják meg, amely 
lehetôvé teszi, hogy „államérdekbôl” 
kivételesen olyan személyek is meg-
szerezhessék a szlovák állampolgársá-
got, akik egyébként nem tesznek ele-

get azoknak a feltételeknek, amelyeket 
az odaítéléshez teljesíteni kell.

A szlovák állampolgárság visszaállítá-
sát célzó kérelmeket írásban, szemé-
lyesen lehet beadni az egyes szlovákiai 
megyeközpontok járási hivatalain 
illetve az ország külképviseletein. A 
belügyi szóvivô szerint a beérkezett 
kérvények elbírálása néhány hetet 
vesz majd igénybe, az érdeklôdôk 
számáról leghamarabb február máso-
dik felében állnak majd rendelkezésre 
érdemi adataik. A sokat vitatott szlo-
vák állampolgársági törvény alapján - 
amelynek jelenlegi formáját 2010 jú-
niusában fogadták el --- februárig már 
984-en veszítették el szlovák állampol-
gárságukat, köztük többtucatnyian a 
magyar állampolgárság megszerzését 
követôen. Ennek oka, hogy a magyar 
könnyített honosításra reagálva elfo-
gadott szlovák jogszabály kimondja: 
„elveszíti” szlovák állampolgárságát 
az a személy, aki egy másik ország 
állampolgárságát felveszi.

* * *
Facebook-bejegyzésben köszöntötte 

Klaus Johannis az erdélyi Verespa-
takot elsô írásos említésének 1884. év-
fordulója alkalmából: a román államfô 
a ciános bányaprojekt ellenzôit próbál-
ta megnyugtatni.

A települést védô Alburnus Maior 
egyesület a napokban azt kifogásolta, 
hogy Johannis a román kormány és a 
beruházó közti tárgyalások újrakezdé-
sét szorgalmazta. A civil szervezet 
arra emlékeztette az államfôt, hogy a 
választási kampányban még azt mond-
ta, nem érthet egyet egy olyan techno-
lógiával, amely katasztrófákhoz vezet-
het. Ehhez képest pedig megválasztása 
után „optimizmust sugárzó” megnyilat-

kozásával próbál felszínen tartani 
„egy életképtelen és törvénytelen” 
beruházási tervet.

Az Alburnus Maior február hatodikát, 
a település elsô írásos említésének 
napját Verespatak napjává nyilvánítot-
ta, amikor kiállításokkal és kulturális 
programokkal igyekszik felhívni az 
országos és nemzetközi közvélemény 
figyelmét, hogy a római kori települé-
sen értékes kulturális, természeti és 
ipartörténeti örökséget veszélyeztetne 
a külszíni bányászat.

A román államfô a bányaprojekt el-
lenzôi felé tett gesztust azáltal, hogy 
ezen az általuk meghonosított nem 
hivatalos ünnepen köszöntötte az erdé-
lyi települést.

„Verespatak kulturális és természeti 
örökségünk jelképévé vált. A település 
nevében olyan közösségi mozgalom 
indult, amelyrôl elmondható, hogy 
hegyeket képes megmozgatni” --– írta 
Johannis. Hozzátette: a település jövô-
jét az európai környezetvédelmi szab-
ványok és az örökségvédelmi törvé-
nyek betartásával kell megtervezni, 
de azoknak a szakembereknek a véle-
ményét is meg kell hallgatni, akik 
hozzájárulhatnak a térség gazdasági 
újjáélesztéséhez.

A verespataki ciántechnológiás 
aranybánya megnyitását tervezô ka-
nadai Gabriel Resources vállalat janu-
ár közepén levélben fordult a román 
államfôhöz és Victor Ponta miniszter-
elnökhöz, sürgetve a tárgyalások újra-
kezdését a bányaprojekt elindításáról. 
A cég kilátásba helyezte, hogy ellenke-
zô esetben nemzetközi kereskedelmi 
bírósághoz folyamodik és kártérítést 
követel.

A Gabriel Resources romániai 
leányvállalatán, a Rosia Montana Gold 
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Hallgatás
Nagy volt a hallgatás a tavalyi 70. év-

fordulón a nyugati hatalmak, elsô sor-
ban az Egyesült Államok felelôsségét 
illetôen. A Magyarországra és a ma-
gyarokra újjal mutogató antiszemita 
„haladó” „demokraták” szépen elhall-
gatták, hogy pl egy 1938 végén végzett 
közvélemény kutatások szerint az 
amerikaiak 94%-a helytelenitette 
ahogy a zsidókkal bánnak, ugyanakkor 
77%-ük ellene volt annak, hogy nagy-
számú zsidó számûzöttet engedjenek 
be az USA-ba. Chamberlain brit mi-
niszterelnök pedig úgy nyilatkozott, 
hogy Nagybritanniában a zsidók befo-
gadásának fô akadálya, hogy felkelte-
né az antiszemita érzelmeket. A hábo-
rú kitörésével az USA-ban szaporodtak 
a bevándorlókat korlátozó intézkedé-
sek. Ahogy erre Puskás Julianna 
történész rámutat a State Department-
nek 1940 közepe után sikerült felére 
csökkenteni a befogadott menekültek 
számát azzal, hogy megtiltotta a be-
vándorlást Közép-Kelet Európából. Az 
engedélyezett keretnek éppen a leg-
válságossabb években zuhant néhány 
százalékra a bevándorlók száma. A 
szelektív bevándorlási politika pedig 
mindvégig erôteljesen érvényesült: 
vagy gazdagnak, vagy kiemelkedô in-
tellektuelnek kellett lenni, hogy az azi-
lium kapúi könnyen feltáruljanak. Az 
atom bombát tervezô tudósok és mate-
matikusok között ott találjuk Teller 
Edét, Szilárd Leót, Wigner Jenôt, 
és Neumann Jánost. Kálmán Imre 
zeneszerzônek és családjának is adtak 
bevándorlási engedélyt Amerikába.

A nyugati szövetséges hatalmak 
állásfoglalása az u.n. Horthy javaslat-
ra aláhúzza ezeknek az országoknak a 
nemtörôdömségét a zsidó bevándor-
lással kapcsolatban. Ennek a javaslat-
nak az eredete a svájci és svéd bead-
vány (1944 jun 26-án) amit a Horthy 
kormány elfogadott. Itt olyan 7800 zsi-
dó kivándorlását engedélyezték volna, 
akik palesztin bevándorlási iratokkal 
rendelkeztek. A brit kormány nem 
akart nagyszámú zsidó megérkezését 
Palesztinába, és a nyugati szövetsége-
sek három heti civakodás után végre 
augusztus 17-én kiadtak egy nyilatko-
zatot amely elfogadta a Horthy javas-
latot. De konkrét lépések illetve elôké-
születek nem történtek és Románia és 
Bulgária kiugrása a háborúból pontot 
tett a tervezett kivándorlási útvonalra. 
Megint Puskás történészt idézve: „A 
beszorultság, amibe a zsidók ily mó-
don kerültek, hogy egyik oldalon kita-
szították vagy kitaszítani igyekeztek 
hazájukból, a másik oldalon u.n. „nem-
zeti érdekek” elôtérbe állításával a 
menekülés szélessebb útját elzárták 
elöttük, védtelenné tette ôket a további 
következményekkel az Endlösung-gal 
szemben.”

Áttérve egy másik tárgyra, az ameri-
kai kormányt több helyrôl sürgették, 
hogy indítson légitámadásokat Ausch-
witz és a táborhoz vezetô vasútvonalak 
ellen, de ezt minden alkalommal eluta-
sították azzal, hogy ez nem praktikus, 
elvonja a repülôket a hadmûveletekbôl 
és a pontos információ hiányában túl-
ságosan nehéz. Ezek a kifogások csak 
azt szolgálták, hogy álcázzák a Szövet-

ségesek eltökéltségét, hogy erkölcsi 
és embermentô ügyek nem befolyásol-
hatják a háború sikeres folytatását és 
a nemzeti érdekeket.

Megint egy másik tárgy: Amerika fe-
lelôs azért is mert olyan fontos infor-
máció állt birtokában, ami lehetôvé 
tehette volna a magyarországi depor-
tálások megelôzését vagy legalább is 
elhalasztását. Fritz Kolbe a német 
külügyminisztérium diplomata futárja 
igen fontos munkát végzett a Szövetsé-
geseknek, mert gyakran járt Svájcban 
ahol Allen Dulles-nek az OSS (a CIA 
elôdje) európai fônökének 1600 doku-
mentomot adott át. Ezek között voltak 
a rakéra fegyverek, a német elképzelé-
sek a D-Day partraszállásról, az Anka-
rában mûködô német kém Cicero le-
leplezése stb. De magyar szempont-
ból Kolbe azért fontos mert idôben 
tájékoztatta Dullest arról, hogy a né-
metek mindent tudnak a Kállay kor-
mány diplomáciai húzásairól, amik 
Magyarország kilépését a háborúból 
szolgálták és azt, hogy hazánkat ne 
bolsevista szovjet csapatok szállják 
meg. Ha a Horthy kormány idôben ér-
tesül a „kiszívárgásról” akkor talán 
tudott volna tenni olyan intézkedéseket 
amik megnyugtatják a németeket, és 
ki tudja még elkerüljük a német meg-
szállást 1944 márciusában és a magyar 
vidéki zsidók deportálását néhány hét-
tel késôbb.
De nem jött figyelmeztetés Ameri-

kából, és a többi már nem találga-
tás, hanem történelem.

Kroyherr Frigyes
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Corporation cégen keresztül 330 tonna 
aranyat és 1600 tonna ezüstöt akar 
kitermelni Verespatakon a vitatott 
ciántechnológia alkalmazásával. A vál-
lalat immár több mint másfél évtizede 
próbálja megszerezni a kitermelési 
engedélyt, sikertelenül.

* * *
Huszonhat év és három hónap börtön-

büntetést kértek az ügyészek a bíró-

ságtól Francesco Schettinóra, a 2012. 

január 13-án zátonyra futott Costa 

Concordia tengerjáró volt kapitányára 

a hajószerencsétlenség elsôfokú peré-

ben.

A Schettinóval szembeni vádak kö-

zött szerepel a gondatlanságból elkö-

vetett emberölés, a hajó és a tehetetlen 

utasok magára hagyása, a hatóságok-

kal való hiányos kapcsolattartás a ka-

tasztrófa óráiban. Az ügyészség Fran-

cesco Schettino azonnali letartóztatását 

is kérte a bíróságtól a vádlott esetleges 

szökésének megakadályozására.

Az ügyészek hangsúlyozták, hogy 

Francesco Schettinónak kapitányként 

utolsóként kellett volna elhagynia a 

süllyedô Costa Concordiát.

Az utolsó utas csak a hajnali órákban 

tudott elmenekülni a hajóról, miközben 

a kapitány már órákkal korábban a 

partról nézte a Costa Concordia ka-

tasztrófáját.

A súlyos balesetben 32 ember veszí-

tette életét, köztük egy magyar ze-

nész. A vádbeszédben az ügyészség 

képviselôi „óvatlan idiótának” nevez-

ték Francesco Schettinót, hangsúlyoz-

va, hogy „értelmetlen” döntéssel ô 

okozta a hajószerencsétlenséget. Az 

ügyészek emlékeztettek, hogy a kapi-

tány a születésnapját ünneplô fôpin-

cérnek akart kedveskedni azzal, hogy 

az óriás tengerjáróval a toszkán Giglio 

szigeténél „bókolt”, vagyis túlzottan 

megközelítette a sziklás partszakaszt.

„Isten irgalmazzon Schettinónak, mi 
nem bocsáthatunk meg neki!” --- 

hangoztatták az ügyészek. Francesco 

Schettino ügyvédje túlzottnak nevezte 

a több mint 26 év börtönt, megjegyez-

ve, hogy ez életfogytiglannak felel 

meg, amelyet Olaszországban a több-

szörös gyilkosokra szoktak kérni. A 

védelem szerint nincsen szükség a 

letartóztatásra, mivel Schettino 2012 

óta bizonyította, hogy nem áll szándé-

kában megszökni a felelôsségre vonás 

alól.

A 2013 tavaszán kezdôdött perben 

több mint száz tanút hallgattak meg. 

Schettino majdnem minden tárgyalá-

son részt vett. A vádbeszéd alatt 

azonban nem jelent meg a bíróságon. 

A volt kapitány a hajószerencsétlenség 

egyetlen vádlottja maradt, miután 

tiszttársai vádalkut kötöttek. A Costa 

Crociere hajótársaság egymillió euró 

közigazgatási bírságot fizetett, vala-

mint mintegy 84 millió euró kártérítést 

a túlélôknek és az áldozatok rokonai-

nak. Az összesen 4229 fônyi utasközön-

ség és legénység tagjainak 85 százalé-

ka fogadott el eddig kártérítést.

* * *
Julian Assange Wikileaks-vezér 

megfigyelése immár több mint tízmil-

lió fontjába, azaz több mint 4,1 milliárd 

forintjába került a brit kormánynak. A 

brit The Telegraph készített becslést a 

rendôrség tavalyi közlése alapján: 

2014 októberében jelentették be, hogy 

több mint 9 millió brit adófontot költöt-

tek Assange ôrzésére. Ez azt jelenti, 

hogy körülbelül napi 10 500 fontot köl-

tenek arra, hogy megfigyeljék az ok-

nyomozó portál alapítóját, vagyis má-

ra ez az összeg elérte a tízmillió 

fontot.

A 43 éves ausztrál férfi több mint két 

éve raboskodik a londoni ecuadori 

nagykövetségén, egészségi állapota 

megromlott: vélhetôen életveszélyes 

szívproblémákkal és krónikus tüdôbe-

tegséggel küzd, gyógykezelésre lenne 

szüksége. Tavaly augusztusban úgy 

tûnt, hogy talán elhagyhatja a követsé-

get: állapotára hivatkozva kérvényez-

ték elengedését.

Az ecuadori külügyminiszter akkor 

azzal vádolta meg a brit kormányt, 

hogy nem tartja tiszteletben a Wikile-

aks-vezér emberi jogait. London vi-

szont azóta sem mutatta jelét, hogy 

hajlandó lenne változtatni álláspontján, 

és jogi megoldást találni a régóta 

húzódó vita lezárására --- sôt a kérvény 

hatására szorosabbra vonták a bloká-

dot az épület körül és több rendôrt 

rendeltek ki a helyszínre.

Julian Assange 2012 júniusában 

„menekült” az épületbe, és kért mene-

dékjogot Ecuador londoni követségén: 

Svédországban ugyanis kétrendbeli 

nemi erôszakkal vádolják, és ragasz-

kodnak hozzá, hogy svéd földön hall-

gassák ki ez ügyben. Assange azonban 

attól tart, ha Nagy-Britannia kiadja 

Svédországnak, onnan azonnal tovább-

küldenék az Egyesült Államokba, ahol 

pert indítanának ellene.

A Wikileaks ugyanis több százezer 

titkos amerikai diplomáciai táviratot 

hozott nyilvánosságra, így Assange el-

len a kémkedési törvény által eljárást 

indíthatnak. Az informátort, az ameri-

kai katonát, Bradley „Chelsea” Man-

ninget, aki a fájlokat letöltötte és a 

portálnak eljuttatta, 35 évre ítélték.

* * *
A Belgrád és Budapest közötti vasút-

vonal felújításának „mellékszálairól” 

beszélt, illetve kifejezetten a Vajdaság 

számára elônyöket jelentô többleteit 

hangsúlyozta Pásztor István, a vajda-

sági tartományi képviselôház elnöke a 

Magyar Szó címû újvidéki napilap.

A politikus --- aki egyben a legna-

gyobb délvidéki magyar párt, a Vajda-

sági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

is --- kiemelte: a Belgrád-Budapest 

vasútvonal korszerûsítésével lehetô-

ség nyílik arra is, hogy a felszedett 

síneket újrahasznosítsák, vagyis javít-

sanak a vajdasági vasúti hálózat mel-

lékágainak állapotán.

Pásztor István emlékeztetett arra is, 

hogy a vasútvonal korszerûsítése a 

tervek szerint a 2015-ös esztendô utol-

só negyedévében kezdôdik meg.

A beruházásról 2013-ban a bukaresti 

Kelet-Közép-Európa-Kína csúcstalál-

kozón tárgyaltak a felek elôször. A va-

sútvonal kiépítésérôl szóló megállapo-

dást pedig tavaly decemberben írták 

alá Belgrádban. A vasútvonal kiépíté-

sét követôen a Kínából a görög kikö-

tôkbe jutó áru így kerülhet a leggyor-

sabban Nyugat-Európába.

A Belgrád és Budapest közötti vasút-

vonal korszerûsítésének menetérôl 

szóló tervet a magyar, a szerb és a kí-

nai fél január közepén írta alá Bel-

grádban. Akkor elhangzott, hogy a 

megállapodás értelmében elkezdôdik 

a megvalósíthatósági tanulmány elké-

szítése, a finanszírozási modell kidol-

gozása, valamint annak a kormányközi 

megállapodásnak az elôkészítése, 

amely a nemzetközi jog szerint is ren-

dezi a beruházás alapjait.

A kínai fél a majdnem hárommilliárd 

dolláros beruházás 85 százalékának 

finanszírozására ad ajánlatot, ezért a 

következô néhány hónapban a felek a 

hitelfeltételek kidolgozásán dolgoznak 

--- nyilatkozta akkor Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a 

magyar sajtónak. A Budapest és Bel-

grád közötti kétvágányú villamosított 

vasútvonal kiépítéséhez 350 kilomé-

ternyi vasúti szakaszt kell felújítani. 

Ebbôl 166 kilométer Magyarországon, 

184 pedig Szerbián halad át. Az órán-

ként 160-200 kilométeres sebességet 

lehetôvé tevô vasúti pályán a vonatok 

menetideje több mint a felére csökken-

het. (A sebességkorlát a magyar és a 

szerb szabályozás különbsége miatt 

változó.) A majdnem 400 kilométeres 

távot a vonatok jelenleg 8 óra alatt te-

szik meg, a vasút felújítását követôen 

pedig várhatóan 2 óra 40 percre csök-

kenhet a menetidô.

* * *

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
Mit jelent ez hirdetôinknek?

Nagyobb exponálást plusz költség nélkül, hiszen a 
nyomtatott lapban elhelyezett hirdetések

változatlan díjszabás mellett sokkal szélesebb 
olvasótáborhoz jutnak el!

Amennyiben a fôoldalon szeretne külön kiemelt 
üzleti hirdetést elhelyezni, kérjük küldjön emailt a 

hungarianlifesydney@gmail.com címre.
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A hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) a 
Szerbia és Horvátország közötti, ge-
nocídium miatt egymás ellen indított 
perekben hirdetett ítéletet. A két or-
szág egymást vádolta a délszláv há-
borúk idején, 1991 és 1995 közötti idô-
szakban elkövetetett népirtással. Az 
ítéletet összesen tizenhét bíró hozta 
meg: közülük tizenöten az ICJ állandó 
tagjai, egy-egy pedig Szerbiából és 
Horvátországból érkezett.
Peter Tomka bíró olvasta fel az 

ítéleteket.
Elôbb Szerbiát mentette fel a vádak 

alól, majd Horvátországot.
Peter Tomka az ítéletek megindok-

lásában elmondta: sem Horvátország-
nak, sem Szerbiának nem sikerült be-
bizonyítania, hogy a másik fél 
népirtást követett volna el. „A bíróság 
elveti Horvátország vádjait. Horvát-
ország nem bizonyította be, hogy 
Szerbia szándékában állt volna rész-
ben vagy teljes egészében megsemmi-
síteni a horvátokat. Azok a cselek-
mények, amelyek a népirtás bûnös 
tettét tartalmazták volna, nem követ-
tettek el azzal a szándékkal, amely 
szükséges ahhoz, hogy genocídiumról 
beszélhessünk” --- mondta a bíró.

Az ellenvádat illetôen Peter Tomka 
hangsúlyozta: még ha be is bizonyo-
sodna, hogy a horvát államvezetés ré-
szérôl létezett olyan szándék, hogy a 
szerb lakosságot elüldözze Horvátor-
szág területérôl, nincs bizonyíték arra, 
hogy ezt a lakosság fizikai megsemmi-
sítésével akarta elérni.

A döntés ismertetésén jelen volt a 

szerb és a horvát igazságügy-miniszter 
is, mindketten már az ítélet elôtt ki-
jelentették, hogy országaik tisztelet-
ben tartják a bíróság döntését, függet-
lenül annak tartalmától.

A vádak  elvetése egy tizenhat éve 
tartó eljárásnak vetett véget. Az elsô 
pert Horvátország indította 1999-ben, 
háborús népirtással vádolván meg a 
belgrádi hatóságokat, amelyeket az 
egykori Jugoszláv Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság, illetve a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság (e két állam-
szövetségnek Szerbia a jogutódja) 
követett el horvát területeken, többek 
között a sokat szenvedett Vukovar-
ban.

Szerbia tíz évvel késôbb viszontvádat 
adott be, ugyancsak háborús népirtás-
sal vádolva Zágrábot, amelyet a horvát 
hatóságok a knini Krajina területén 
követtek el a helyi szerb lakosság ellen 
a Vihar nevû hadmûvelet idején és azt 
követôen, 1995-ben. (Ez volt az a had-
mûvelet, amelynek során a horvát 
erôk néhány nap alatt szinte teljesen 
megtisztították a Krajinának nevezett 
területet az ott jelentôs számban élô 
szerb lakosságtól, amely tömegesen 
menekült el –-- egyébként meglehe-
tôsen szervezett módon és olyan körül-
mények között, amelyek legalábbis 
valószínûsítik, hogy a szerb erôk pa-
rancsot adtak a kivonulásra. Ettôl még 
tény, hogy a maradóknak a horvát 
egységek kemény bosszújával kellett 

szembenézniük, amely nagyon sok ha-
lálos áldozatot követelt.)

A Szerbia elleni vád szerint a belgrádi 
hatóságokat közvetlen felelôsség ter-
heli azért, hogy horvát állampolgárok 
váltak az etnikai tisztogatások áldo-
zatává. A vádirat szerint Belgrád 
„közvetlen ellenôrzése alatt tartotta 
fegyveres erôinek, hírszerzô ügynöke-
inek és a különbözô félkatonai alaku-
latoknak a tevékenységét, amelyek 
háborús bûncselekményeket követtek 
el Horvátország területén, a knini ré-
gióban, illetve kelet- és nyugat-Szla-
vóniában, valamint Dalmáciában”. A 
vádirat szerint Szerbia megszegte a 
népirtás megfékezésére és megbünte-
tésére vonatkozó konvenciót a horvát-
országi fegyveres konfliktus idején. A 
zágrábi állítás szerint a belgrádi ható-
ságok a Nagy Szerbia létrehozására 
irányuló tevékenységük közben etni-
kailag megtisztították az elfoglalt hor-
vát területek egyharmadát, s ennek a 
tisztogatásnak az „eredménye” tízezer 
meggyilkolt és ötvenötezer sebesült 
polgár volt.

Az ellenvád szerint a horvát hatósá-
gok népirtást követtek el a Vihar had-
mûvelet idején 1995 augusztusában 
azzal a szándékkal, hogy teljes egészé-
ben vagy részben megsemmisítsék a 
krajinai szerbeket mint etnikai csopor-
tot, s ennek következményeként mint-
egy kétszázezer szerb nemzetiségû 
polgár menekült el a krajinai vidékek-

Ártatlan gyilkosok

Kilencvenes évek. Az évtized dél-
szláv polgárháborús ôrülete a 20. szá-
zad egyik máig élô kollektív traumája.

Amely számtalan témát adott már 
irodalomnak, filmnek és színháznak, 
de annál kevesebb teret engedett az 
objektív mérlegelésnek és a józan 
politikának. Ezért ma még lehetetlen 
lenne megmondani, hogy az érintett 
utódállamok meddig fogják Sziszüp-
hosz módjára maguk elôtt görgetni a 
kollektív a traumákat.

Mindenesetre sokan lehettek Belg-
rádban és Zágrábban, akik elsô felin-
dultságukban mérgesen csapkodták 
az asztalt, köpködtek és minôsíthe-
tetlenül káromkodtak, amikor értesül-
tek a hágai Nemzetközi Bíróság dön-
tésérôl. Az ítélet ugyanis egyik oldalon 
sem felel meg az elôzetes várakozások-
nak.
És talán éppen ez a legjobb benne.
Épp az a legnagyobb baj ezzel a dön-

téssel, hogy valójában jó ítélet szüle-
tett. Így aztán mindenkinek nagyot 
kell nyelnie, hogy el tudja fogadni. A 
bíróság szerint ugyanis sem a horvát, 
sem a szerb állam nem bûnös a kilenc-
venes években elkövetett háborús 
népirtások, a genocídium ügyében. 
Hogy lehet ez, ha mégis tízezrek hal-
tak és sebesültek meg, kényszerültek 
tolókocsiba, és még többeknek kellett 
elhagyniuk az otthonukat, s váltak föl-
dönfutókká, menekültté, nincstelenné, 
kisemmizetté a délszláv örökösödési 
ôrületben? Az áldozat halott, a gyilkos 
ártatlan --– mondhatnánk erre ciniku-
san, csak hát felettébb sajnálatos 
módon ez olyan helyzet, amelyben a 
cinizmusnak, szarkazmusnak nincs 
helye.

Háborús idôkben a jóról és a gonosz-
ról alkotott hétköznapi, „békeidôs”, 

„jóléti” képzeteink megváltoznak, ki-
fordulnak önmagukból, mert a legjob-
bak is követnek el gonosztetteket, és a 
legrosszabbaknak is lehetnek nemes 
pillanataik; akármennyire hihetetlen 
vagy ép ésszel felfoghatatlan ez. Annyi 
bizonyos, a hétköznapi gondolkodásba 
semmiképpen nem fér bele. A háború-
ba ugyanis nem ésszel megy az ember 
–-- a civil ember! az egyén! --–, hanem 
sodródik, belekergeti az uszító politika, 
belekergetik a megkergült katonatisz-
tek, a „feljebbvalók”. Belehajszolja a 
túlélés ösztöne… És beleparancsolják 
hatalmi szóval! Ettôl kezdve pedig 
alapvetôen mindent az emberi jellem 
határoz meg. Azt is, hogy az adott 
helyzetben ki meddig megy el, s azt is, 
hogy mennyire ôrül bele az egészbe.

A felszínes közgondolkodás szeret 
egyszerûsíteni, fehérben és feketében 
látni, ezért mindig akkor rugaszkodik 
el leginkább a valóságtól --– és ezzel 
együtt az igazságtól is --–, amikor csak 
a jót vagy csak a rosszat látja egyik 
vagy másik oldalon. És soha nem szá-
mol a pszichózissal, amely az egyén 
döntéseit és cselekedeteit meghatároz-
za. A hágai bíróság bölcsen megkerülte 
döntésében, hogy besétáljon abba a 
csapdába, amelyet ugyanerre a felszí-
nes egyszerûsítésre építve állított neki 
–- szerb és horvát részrôl is --– a kiváló, 
tapasztalt és harcedzett ügyvédek, jo-
gászok hada. Mert ma már ôk csatáz-
nak, a fegyverek elhalgattak.

A bíróság ugyanis kimondta, hogy 
egyik állam sem tehetô közvetlenül 
felelôssé a háború idején elkövetett 
népirtásokért, de igazából nem men-
tett fel senkit sem a bûnök alól, ame-
lyekrôl megállapította azt is – sôt, már 
korábban többször is --–, hogy igenis 
megtörténtek. A bíróság nem is igye-

kezett tompítani a gonosztettek meg-
ítélésének súlyát.

Egészen más megvilágítása helyezi a 
történteket, hogy a nemzetközi jogi 
szakértôk a tizenhat éve zajló eljárás-
ról már sokszor elmondták, semmi 
esélye sincs egyik fél keresetének 
sem a bíróság elôtt. De nem is ez volt a 
lényeg. Ez mindkét állam esetében 
olyan feladat volt, amelyet már csak 
betyárbecsületbôl is végig kellett csi-
nálni. Hiszen nem állhat tiszta lelkiis-
merettel egyetlen politikus sem a vá-
lasztói elé egyik országban sem, ha az 
eljárást nem csinálja végig, akármi-
lyen reménytelen is legyen. Ilyen 
megközelítésben tehát különösebb je-
lentôsége nem volt az ügynek, lefutot-
ták a tiszteletköröket, és annyi.

Most a legjobb és leghasznosabb, 
amit tehetnek Zágrábban és Belgrád-
ban, ha az ítéletbôl és legfôképp annak 
indoklásából önmagukra nézve a leg-
többet „hozzák ki”, amikor értékelni 
kezdik. Ez talán hozzájárulhat ahhoz 
is, hogy a valódi bûnösöket, a valódi 
gyilkosokat felelôsségre vonják. 

Mert igen, etnikai tisztogatás történt, 
véres tömegmészárlások történtek, s 
mindezeket megvadult, félôrült („vagy 
tán egészen az”) egyének és csoportok 
követték el. A felelôsség is ôket terhe-
li. Azzal viszont, ha bármelyik ország 
indítványának helyt ad a bíróság, a 
kollektív bûnösséget emelte volna be a 
nemzetközi joggyakorlatba. Arról pe-
dig Eduard Benes óta nagyon jól tud-
juk mi is, hogy semmi köze az igazság-
hoz! És fôleg nem a realitáshoz, a 
valódi felelôsök megbüntetéséhez, az 
objektív mérlegeléshez vagy a letisz-
tult politikához.
Sem a traumák feldolgozásához. 

Szabó Palócz Attila 
(Magyar Hírlap)

Sziszüphoszok

rôl. A vádirat szerint a genocídiumot a 
szerb közösség tagjai elleni gyilkossá-
gokkal és súlyos fizikai, illetve pszi-
chikai bántalmazásokkal  követték el, 
illetve azzal, hogy a szerb közösséget 
olyan helyzetbe hozták, amelynek cél-
ja annak részleges fizikai megsemmisí-
tése volt.

Az ítélethirdetéstôl sokan azt várták, 
hogy a bíróság az egyik vagy a másik 
félnek ad igazat, és kimondja, hogy a 
másik a vétkes. Az ilyen jellegû ítélet 
egyik közvetlen következménye a há-
borús kártérítés kifizetésére való kö-
telezés, amelyet viszont mindkét or-
szág komolyan megsínylett volna.
Ivica Dacic, Szerbia külügyminisz-

tere még a döntés elôtt kijelentette: az 
ICJ pontot tesz egy másfél-két évti-
zede húzódó folyamat végére, amely-
ben mindkét állam azt igyekezett be-
bizonyítani, hogy a másik a nagyobb 
gonosztevô. „Mivel a horvát fél részé-
rôl nem volt meg a politikai akarat a 
vádirat kölcsönös visszavonására, 
ezért a hágai bíróság volt az egyetlen 
megoldás, mert erre már nincs felleb-
bezési lehetôség” --– mondta Dacic. Az 
ítélethirdetést követôen hasonló hang-
nemben nyilatkozott Nikola Selako-
vic szerb igazságügy-miniszter is, 
mondván: a bíróság megállapította, 
hogy Szerbia nem követett el népirtást, 
s ezzel Belgrád várakozásai teljesül-
tek. Hozzátette: a bíróság megcáfolta 
Horvátország azon állítását is, hogy a 
krajinai szerbek Belgrád hívására 
hagyták el otthonaikat, s kimondta, 
hogy távozásuk a horvát katonai akció 
következménye volt.

Zágráb más hangnemben kommentál-
ta a történteket. Ivo Josipovic elnök 
elégedetlenségét fejezte ki az ítélet 
kapcsán. Az újonnan megválasztott 
elnök asszony, Kolinda Grabar-Ki-
tarovic sem volt elégedett, de azt állít-
ja: az ítélet indoklásából nyilvánvaló, 
ki volt az agresszor, és ki az áldozat. 
Zoran Milanovic kormányfô elége-
detlen, amiért a bíróság elvetette a 
horvát vádat, de elégedett azzal, hogy 
a taláros testület elvetette a viszonvá-
dat.

Nemzetközi jogi szakértôk az elmúlt 
években már többször kijelentették, 
hogy nagyon kicsi a valószínûsége 
annak, hogy a vádakat a bíróság hely-
benhagyja, és éppen ezért a vádat is és 
az ellenvádat is politikai indíttatásúnak 
minôsítették.

Ugyanakkor a két állam tisztségvi-
selôi (és a jogászok) következetesen 
állították, hogy az elkövetett borzalma-
kért az államot nem, csak az egyéneket 
terhelheti bármilyen felelôsség. Ezen 
a véleményen voltak két további per-
ben is: az eljárásban, amelyet Szerbia 
indított a NATO ellen a bombázások 
miatt, az ICJ elutasította a joghatósá-
got, Bosznia-Hercegovina és Horvá-
tország esetében a joghatóságot elfo-
gadta ugyan, de azt a népirtásra 
korlátozta. Szarajevó keresetét a bíró-
ság már korábban elutasította azzal az 
indoklással, hogy háborús bûnöket 
követtek el ugyan Bosznia területén, 
de népirtást nem.
Várady Tibor nemzetközi jogász 

egyike volt azoknak, akik Szerbiát 
képviselték a boszniai per joghatóság-
gal foglalkozó fázisában. Ô is azon a 
véleményen volt már az ítélethirdetés 
elôtt is, hogy az ICJ a horvát keresetet 
és a szerb viszonkeresetet is elutasítja. 
A Magyar Hírlapnak nyilatkozva Vá-
rady elmondta: jogi értelemben az íté-
let elôre látható volt. „A bíróság a jog-
hatóságát már korábban a népirtásra 
korlátozta. Ezek után csak népirtásért 

marasztalhatta volna el bármelyik fe-
let. A kilencvenes évek elején történ-
tek bûncselekmények, tragédiák Hor-
vátországban. De ezek nem érték el a 
népirtás borzalmasan magas szintjét. 
A döntést valószínûsíteni lehetett 
azért is, mert a hágai Nemzetközi Tör-
vényszék, amely egyének felett ítél-
kezik, népirtás miatt emelt már vádat, 
és ítélt is el ilyen vád alapján egyént 
(történetesen Krstic tábornokot, a 
srebrenicai genocídiumért), a horvát-
országi tragédia kapcsán ilyen vádat 
nem fogalmazott meg. Ezek után lo-
gikus elvárás volt, hogy ha csak nép-
irtásért lehet elmarasztalni a feleket, 
akkor arra nem lesz mód. Ezért uta-
sították el mindkét keresetet a bírák. 
Az ítélet több mint százötven oldalas 
indoklásában a bíróság felsorolt bûn-
cselekményeket, amelyeket a szerb 
erôk követtek el, és olyanokat is, ame-
lyeket a horvátok. Megállapított olyan 
bûncselekményeket is, amelyeket 
népirtásként is lehetett volna minôsí-
teni, ha bizonyított lett volna a népirtás 
szándéka, mert a szándék hiányában 
nem lehet genocídiumról beszélni. Mi-
vel a szándékot egyik esetben sem 
lehetett még csak valószínûsíteni sem, 
ilyen ítélet született” --– magyarázta 
Várady.

A nemzetközi jogász szerint az ítéle-
tet hatalmas elvárások elôzték meg: a 
perrôl sokan feltételezték, hogy majd 
kimondja, melyik nemzet volt a go-
nosztevô, és melyik az áldozat. „A 
Benes-dekrétumok óta ellenzem a kol-
lektív bûnösség elvének alkalmazását. 
Itt sem lett volna helyes megállapítani 
a kollektív bûnösséget. Tény ugyanak-
kor, hogy Horvátországban történtek 
az események, ezért a horvát elvárá-
sok talán felfokozottabbak voltak, 
mint a szerb elvárások. Hiszem ugyan-
akkor, hogy a horvát szakértôk sem 
várhattak más eredményt” -– mondta 
Várady, aki arra nem vállalkozik, hogy 
megjósolja, milyen politikai következ-
ményei lesznek a bírósági döntésnek, 
de reméli, hogy józanító hatása lesz 
Belgrádra is és Zágrábra is. „Igazságos 
ítélet született, hiszen valóban nem 
volt népirtás, s ezt a bíróság is ki-
mondta. De ha azt várta valaki, hogy a 
taláros testület majd elmagyarázza, 
mi minden történt azokban a borzal-
mas években a Balkánon, és ki a vét-
kes, az elégedetlen most. Ezekre a 
kérdésekre nem adhat választ a bíró-
ság. Ebben az ítéletben egy nagyon 
érdekes dolog megfigyelhetô: kimond-
ta, hogy az etnikai tisztogatás nem 
minôsülhet népirtásnak. Ez a kérdés a 
népirtási egyezmény elfogadása óta 
vitatott volt, és most az ICJ egyértel-
mûen arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy az etnikai tisztogatás nem népir-
tás. Ez logikus is, hiszen nem volna 
szabad a népirtást devalválni: az egy 
borzalmas bûntett, és nem volna jó, ha 
a közönséges bûntetteket is ekként 
minôsítenék” –-- mondta Várady Ti-
bor.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015 február 22-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)

Vasárnapi iskola 9.30-tól - 12 óráig a Bocskai Nagyteremben

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),  

Minden kedden 12 órától Bibliaóra, 
mindenkit szeretettel várunk!

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

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

www.hungarianreformedchurch.com
E-mail: melbref@gmail.com

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

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

NSW. SYDNEY 
2015. február, 22-én vasárnap de. 11.30 órakor 

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

istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szulôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. február 22-én vasárnap de. 11 órakor 
  ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

 BRISBANE (QLD) 
2015. február  22-én de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 
Marsdeni magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 2015. 
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

 Minden hónap harmadik vasárnapján
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekek számára

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane 2015. minen hónap 
második vasárnapján du. 2. órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Christina Rosemary Simma
1961. november 15. – 2015. január 7. 

Január 14-én mondtunk búcsút és ünnepeltük  az életét a North 
Fitzroy-i Magyar Református templomban, Simma István és Edith 
szeretett lányának Christinának, akit fiatalon szólitott magához az 
Isten. Hosszú szenvedését türelemmel és kitartással viselte az utolsó 
pillanatig. Január 7-én otthon, szeretett családja körében adta vissza 

lelkét Teremtôjének. 
Christina korai halála nagyon megrázta  a családot, a barátokat és a 

nagy számú közeli és távoli ismerösöket.
Christina nagyon közkedvelt volt, és mindenki tisztelte és szerette, 
mert ô idôt és fáradtságot nem kimélve törôdött mindenkivel, és 

segitett bárkinek amiben csak tudott.
Ô mindig talált megoldást mindenre.

A temetésen olyan sokan vettek részt, hogy  nem fértünk el a 
templomban, hanem a Bocskai termet is igénybe kellett venni, ahova 

a templomi szertartást át vetitették.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte két nyelven.

Gyászolják édesanyja Edith, férje Robert, gyermekei Danielle, Michael és Emma,
valamint magyarországi rokonai, tanár kollegái, tanitványai, és nagyszámú baráti köre.

Emléke örökké fog élni szívünkben
Isten adjon neki örök nyugodalmat.

Édesanyja Simma Edith
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A rendszerváltás évében, 1990 feb ru-
árjában kezdôdtek meg Budapesten a 
magyar-szovjet tárgyalások a Magyar-
országot megszállva tartó szovjet csa-
patok végleges kivonásáról. Ezt ter-
mészetesen abban az idôben nem le-
hetett így leírni, hiszen hivatalosan az 
ideiglenesen hazánkban tartózkodó 
szovjet csapatokról lehetett csak be-
szélni.

A Somogyi Ferenc külügyi államtit-
kár vezette magyar, és az Ivan Abo-
imov, a Szovjetunió budapesti nagykö-
vete, egy hónappal késôbb már kü-
lügyminiszter-helyettese irányította 
szovjet küldöttség tárgyalása nem volt 
elôzmény nélküli. Nagy volt a tét. A 
magyarok arra törekedtek, hogy a le-
hetô leggyorsabban tetô alá hozzák a 
szovjet csapatok teljes kivonásáról 
szóló megállapodást és a kivonulás 
részletes menetrendjét. Somogyi Fe-
renc azt javasolta, hogy a megszállók 
többsége már 1990-ben távozzon az 
országból, a maradékukat pedig 1991 
közepéig vonják ki. Nem volt könnyû 
az egyezkedés, a szovjetek késôbb 
akartak hazamenni. Végül a következô 
hónapban, 1990. március 10-én Moszk-
vában írták alá a megállapodást. A 
magyar álláspont gyôzött, Moszkva 
elfogadta, hogy a teljes csapatkivonás 
határideje 1991. június 30. legyen. 
Vita a pénzrôl
A kivonulás technikai részletei tehát 

megnyugtató módon tisztázódtak, ám 
vagyonjogi és pénzügyi kérdésekben 
függôben maradtak a tárgyalások. El-
képesztô számadatok ütköztek egy-
mással, a megszállók a hátrahagyott 
katonai létesítményekért közel 54 mil-
liárd forintot kértek, Magyarország 
viszont a szovjetek okozta károkat 88 
milliárdra taksálta. Az ilyenfajta vitá-
kat azonban, amelyek lefolytatása már 
az Antall-kormányra hárult, távol kel-
lett tartani a csapatkivonás ügyétôl, 
hogy az zavartalanul és az elfogadott 
ütemterv szerint történjék. Kormány-
meghatalmazotti minôségben a koráb-
bi miniszterelnök, Németh Miklós ál-
tal megbízott Annus Antal vezérôr-
nagy foglalkozott a szovjet csapatok 
magyarországi mozgásával, Somogyi 
Ferenc pedig az Antall-kabinetben is 
megtartotta külügyi államtitkári 
posztját. Az anyagi vitában arra töre-
kedtek, hogy a két fél kölcsönösen 
mondjon le egymással szembeni köve-
teléseirôl. A tárgyalásokon az elsô 
szabad parlamenti választások után az 
új magyar pártok szakértôi is részt 
vettek. Végül 1991 végén, a moszkvai 
orosz–magyar csúcstalálkozón Borisz 
Jelcin elfogadta Antall József érveit, 
és beleegyezett az úgynevezett null-
szaldós megoldásba. Azaz senki nem 
tartozik senkinek semmivel. Ezen az-
tán még az sem változtatott, hogy az 
oroszok késôbb többször próbáltak 
ebben az ügyben visszatáncolni. Pe-
csét és aláírás a végleges megállapo-
dásra 1992 végén került. Budapest ek-
kor egy külön dokumentumban nagy-
lelkûen vállalta, hogy tízmillió dollár 
értékben gyógyszert szállít az orosz 
hadseregnek, és lépéseket tett a ha-
zánkból kivonult katonák oroszországi 
lakásépítésének támogatására. 
Az eseménysorozat természetesen 

nem volt elôzmények nélküli. 
1988 decemberében Mihail Gorba-

csov szovjet államfô az ENSZ-ben be-
jelentette, hogy országa egyoldalú 
csapatcsökkentésbe kezd Kelet-Euró-
pában és Mongóliában. Ennek értelmé-
ben a Varsói Szerzôdés tagállamaival 
egyeztetve 1991-ig az NDK-ból, Cseh-
szlovákiából és Magyarországról öt-

venezer katonát és ötezer harckocsit 
vonnak ki, továbbá a Szovjetunió euró-
pai haderejének és fegyverzetének 
mennyiségét mérsékelik. A következô 
évben, ennek értelmében Magyaror-
szágon elkészült a szovjet Déli Hadse-
regcsoport kivonásának ütemterve. 
Lényegében ekkor tudtuk meg, hogy 
milyen idômértékegységnek számít 
nálunk az ideiglenes. Kiderült: negyve-
nöt évnek. 
Sokan, mint az oroszok
Nagy jelentôségû volt ebben az esz-

tendôben, június 15-én az a tüntetés, 
amelyen a Fidesz kezdeményezésére 
több száz fô a szovjet csapatok kivo-
nását követelte a birodalom nagykö-
vetsége elôtt. Ennek a megmozdulás-
nak volt a folytatása a másnapi, a Nagy 
Imre és mártírtársai újratemetésén 
elmondott, máig ható Orbán Viktor-
beszéd, melyben --– a korban szokatlan 
határozottsággal és ôszinteséggel --– a 
szovjet csapatok azonnali kivonását 
követelte. Aztán 1990. január 9-én --– 
miután több kisebb szovjet egység 
már távozott az országból Gorbacsov 
ENSZ-béli bejelentésének megfelelôen 
–- Németh Miklós magyar és Nyi-
kolaj Rizskov szovjet kormányfô elvi 
megállapodást kötött a csapatkivoná-
sok ütemtervérôl. Ennek volt követ-
kezménye a részleteket tisztázó feb-
ruári tárgyalássorozat. 

A magyarországi csapatkivonások 
ütemtervénél az egyik legfontosabb 
szempont az volt, hogy elsôként a csa-
pásmérô, támadó alakulatok távozza-
nak. Különös, a korra jellemzô tény, 
hogy egészen eddig a magyaroknak 
nem voltak pontos információik a ha-
zánkban állomásozó szovjet csapatok 
létszámáról és elhelyezkedésérôl. Ek-
kor derült ki, hogy 49 700 katona van 
itt, egyharmaduk tiszt és tiszthelyettes. 
A polgári alkalmazottakkal és család-
tagjaikkal együtt százezren voltak. 
Amúgy 27 146 különbözô harci jár-
mûvel --– 860 harckocsi, 600 önjáró 
löveg, 1500 páncélozott harci jármû 
(PSZH) --– és szállító gépkocsival 
rendelkeztek. Pontosan 230 ezer tonna 
lôszer és százezer tonna üzemanyag 
volt a birtokukban. A szovjet csapatok 
hatvan magyar településen voltak 
elhelyezve. A sorkatonák két-három 

évet szolgáltak Magyarországon, éle-
tük a laktanyákban, lôtereken és tá-
borokban telt, kimenôre ritkán és csak 
csoportosan mehettek. A bezártság 
sok esetben vezetett szökéshez, ezek 
vége általában a szovjet katonai ren-
dôrség hajtóvadászata után a halálbün-
tetés volt. A katonatisztek családostul 
jöttek, négy-öt évet szolgáltak itt. 

A Magyarországot megszállva tartó 
Déli Hadseregcsoport fôhadiszállása 
1956 óta Budapesten, Mátyásföldön 
volt. 1956-ban csalárd módon kivonu-
lást mímeltek ugyan, ám aztán vissza-
jöttek, 1957 után állományukba négy 
hadosztály és több repülôezred tarto-
zott, akkor hetvenezer fônyi létszám-
mal. Nem volt olyan, katonai szem-
pontból valamiért fontos magyar tele-
pülés, ahol ne lettek volna oroszok. 
Hat korszerû repülôteret is villám-
gyorsan kiépítettek: Debrecen, Sár-
mellék, Tököl, Kiskunlacháza, Kalocsa 
és Kunmadaras mellett. A hetvenes 
években Csákváron is építettek egy 
hatalmas repteret. Az 1956-os forra-
dalom leverése után a Déli Hadsereg-
csoportot csak egy alkalommal vetet-
ték be, 1968-ban, egy Szovjetunióból 
idehelyezett lövészhadosztállyal kie-
gészítve, a zalaegerszegi magyar 8. 
gépesített lövészhadosztályt is maguk 
mellé parancsolva, részt vettek Cseh-
szlovákia lerohanásában. 
Augusztus 21-én mentek ki, és 

október végén jöttek vissza. 
Gyakran használtuk a keserû szólást 

a Kádár-korszakban, ha valahol vala-
kikbôl a kelleténél több volt: többen 
vagytok, mint az oroszok. A szovjet 
megszállók európai adatait vizsgálva 
azonban kiderül, hogy nálunk nem is 
voltak olyan sokan: a Német Demok-
ratikus Köztársaságban 550 ezren, 
Csehszlovákiában 136 ezren éltek a 
kaszárnyákban szovjetek. Lengyelor-
szág volt hasonló helyzetben, mint mi, 
a náluk állomásozó Északi Hadsereg-
csoport létszáma mindössze 67 ezer fô 
volt. Ennek a hatalmas, Kelet–Európát 
megszállva tartó tömegnek a hazate-
lepítése súlyos gondokat okozott aztán 
Moszkvának. 
Gépkarabély, jutányos áron
Visszatérve Magyarországra, 1990 

augusztusában a szovjet Déli Hadse-

Konyec, a megszállók hazamentek
A szovjet csapatok kivonása Magyarországról, hosszú, vitákkal teli, 

több évig tartó tárgyalási folyamat eredménye volt

regcsoport parancsnoksága közölte, 
hogy felelôsségre vonják a Magyaror-
szágon hadianyagot árusító katonákat. 
A ruszkik --– nálunk csak így nevezték 
a megszállókat --–, amit lehetett, elad-
tak. Akár még tankot is vásárolhatott 
tôlük az, akinek volt rá pénze. Még 
több évtized múltán is felbukkannak 
munkásruhaként használható szovjet 
egyenruhadarabok. Nem mese az sem, 
hogy akkoriban igen könnyen komoly 
kézifegyverekhez juthatott bárki, a 
Móron állomásozó szovjetek például 
25 ezer forintért adtak öt Kalasnyikov 
gépkarabélyt. A legtöbb potenciális 
vásárló csak azért nem élt a lehetôség-
gel, mert egy fegyver még csak-csak 
elmegy, de öt már sok…

A magyar rendszerváltás egyik leg-
jelentôsebb eredménye volt a meg-
szállók eltávolítása az országból. A 
nemzet visszanyerte szabadságát. 
Hogy aztán késôbb miként bonyolód-
tunk bele újabb, megalázó helyzetekbe, 
az több, másféle történet tárgya.
Utólag tudtuk meg, sok volt itt az 

atomtöltet
Németh Miklós volt miniszterelnök 

1991 áprilisában sajtónyilatkozatban 
erôsítette meg: hivatalba lépésekor 
szembesült a ténnyel, hogy Magyaror-
szágon szovjet atomfegyvereket tárol-
tak, ám ezeket kormánya erôteljes 

A nagy tûzerejû önjáró lövegek a Magyarországon állomásozó szovjet seregtestek 
erôsségei voltak. Hazafelé tartanak a záhonyi határ hídján (Forrás: Fortepan)

diplomáciai tevékenysége nyomán 
1989 ôszén elvitték innen. A szovjet 
tömegpusztító fegyvereket a Varsói 
Szerzôdés hadseregeiben is rendszer-
be állították. Magyarország Tapolcán 
helyezte el a 12 szállító-indító jármûvel 
ellátott Scud-rakéta dandárját, a Ma-
gyar Néphadsereg hat hadosztálya 
pedig négy-négy Frog típusú rakétain-
dítóval rendelkezett. Ezek robbanófe-
jeit a szovjetek tárolták, és csak hábo-
rú esetén adták volna át. A Déli Had-
seregcsoport atomarzenáljához tarto-
zott a debreceni repülôtéren elhelye-
zett nagy hatósugarú könnyûbombázó 
kötelék. Szuhoj–24 típusú gépeik ható-
sugara Franciaországig vagy akár 
Nagy-Britanniáig terjedt, és kifeje-
zetten nukleáris bombák szállítására 
tervezték ôket. 

Az atomveszedelemtôl joggal tartó 
magyar közvélemény Németh Miklós 
bejelentése után csak jóval késôbb 
tuta meg, hogy hol is tárolták a minden 
szempontból veszélyes atomtölteteket. 
Egy ma már szabadon felkereshetô, 
1968-as elkészülte után azonban évti-
zedekig erôsen ôrzött, titkos bázison, a 
Nagyvázsony-Tótvázsony-Úrkút 
közötti erdôben tartották a pusztító 
eszközöket. A bázist szovjet megren-
delésre magyar költségen -– csaknem 
huszonötmillió forintért --– építették 
fel. A két bunkert egy-egy domb alatt 
helyezték el. Oldalaikon négy-négy 
jármû fogadására alkalmas beálló 
volt, melyet fészernek álcáztak. A 
bunkerek lejáratait egy konténerben 
rejtették el. Innen vaslépcsô visz kéte-
meletnyi mélységbe, ahol egy-egy 
vastag acélajtó található. Az atomrak-
tárakat szovjet szabvány szerint 
építették, mindenütt voltak ilyenek az 
egykori Varsói Szerzôdés országaiban. 
Áramfejlesztô mûködtette a légkon-
dicionálót, a levegôt szûrték, és szabá-
lyozták a hômérsékletet, a páratartal-
mat. A tótvázsonyi bunkerekben tá-
rolták a repülôgépekre függeszthetô 
atombombákat és a szárazföldi had-
mûveleti és harcászati rakéták atom-
töltetû robbanófejeinek egy részét. 
Voltak itt atomgránátok és atomaknák 
is. Erôs védelmet kapott a bázis. A 
rendszerhez tartoztak a géppuskafész-
kek és a dupla szögesdrótkerítés, kö-
zötte technikai jelzôrendszerrel. 

Az illetéktelennek minôsített behato-
lókra kérdés nélkül tüzet nyithattak az 
ôrök. A bázison másfélszáz fôs sorál-
lomány adhatta az ôrszolgálatot, irá-
nyításukról félszáz tiszt és tiszthelyet-
tes gondoskodott.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)

Magyar pékség
Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és 

gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

126 Main St. Croydon VIC  3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Távoli tájakkal ismerkedni, 
soha nem látott növényekkel, 
állatokkal természetes környe-
zetükben találkozni – minden 
természet iránt érdeklődő em-
ber számára nagy élmény. S ha 
ezt az élményt még meg is 
tudja osztani  más, hasonló 
érdeklődésűekkel, akkor a 
dolog kezd „hasznossá” válni. 
De a „hasznot” lehet akár meg 
is sokszorozni, ha az utazásból 
néhány kézzelfogható  értéket 
is haza tudunk juttatni, hogy 
azzal közgyűjteményeink kul-
túrkincsét gyarapítsuk.

Ez a gondolat adta a szikrát 
az ötlethez, s ennek jegyében 
kezdtünk el tervezgetni   egy 
magyar rovarász expedíciót 
Ausztráliába . A terv valóra vált 
és az elmúlt év  novemberében 
kezdetét vehette gyűjtőútunk, 
melynek eredményével a Ma-
gyar Természettudományi Mú-
zeum  rovargyűjteményeit kí-
vántuk gazdagítani.

Az éjszaka csendjét a békaszájú 
madár fel-felerősödő hangja  töri meg. 
Mint ha csak egy láthatatlan karmester  
intett volna  az erdei zenekarnak,  egyre-
másra megszólal az ősvadon többi  
lakója is. A kakukk bagoly hangját még 
csak felismerjük, de a legtöbb rejtélyes 
hang gazdájá-nak nevét bizony csak 
találgatjuk, pedig két tapasztalt mada-
rász is van csapatunkban: Szema-
dám György Munkácsy Díjas festő-
művész, zoológus és  Kovács Zsolt  
zoológus, az Állatvilág főszerkesztője, 
én magam pedig már vagy fél évszáza-
da  járom az Ausztrál  vadont,  illene  
mindent tudnom.  De úgy látszik, még 
ennyi  idő is  kevés, hogy az ember 
mindent megtanuljon, kétséget kizár-
va meg tudja nevezni az éjszakai  
őserdő minden neszének gazdáját. 
Sáfrány József – legtöbbek számára 
Safi – a  számtalan expedíció veterán  
dokumentum filmese, már az igazak 
álmát alussza. Ha nincs elég fény a 
kamerája számára, akkor ő szolgálaton 
kívülre helyezi magát.                                             

Hatalmas eukaliptusz faóriásokkal 
körbevett kis tisztáson táborozunk, a 
Coricudgy vadonában. Felettünk ko-
romfekete, felhőtlen égbolt feszül, 
milliárdnyi, sziporkázó csillagával. Főcé-
lunk a rovargyűjtés, mely nem egy 
egyszerű dolog az éppen kegyetlenül 
forró és száraz időszakban. Legsikeres-
ebb módszerünk az éjszakai lámpázás. 
A kifeszített lepedő elé állított ultraviolet 
rovarcsalogató lámpák fényére érkező 
bogarakat és egyéb ízeltlábúakat 
aránylag könnyen begyűjtjük.  A csör-
gősre száradt növényzet, a kiszikkadt 
vidék napközben élettelennek tűnik, 
de az éjszaka hűvösében a rovarok 
seregei jönnek elő rejtekhelyeikről és  
csak akkor láthatjuk, hogy az élővilág 
milyen pompásan alkalmazkodik az 
ausztrál környezet mostoha viszonyai-
hoz.

Vagy 350 km-re vagyunk sydneyi 
kiinduló pontunktól. Az út jó részét 
poros, kátyús földúton tettük meg, 

Hangay György

Gyűjtőúton a Dél Keresz tje alatt

próbára téve kocsinkat, egy  Suzuki 
Vitarát, a mögéje kapcsolt, rogyásig 
pakolt utánfutóval. Eddig minden 
rendben, de azért titokban drujkkolok, 
hogy továbbra is így legyen. Nem csak 
a kocsi és a felszerelés, hanem velünk se 
legyen baj, mert hát ugye, már nem  
vagyunk  kimondott ifjak. Ha összead-
juk éveinket, akkor elképedve konstatál-
hatjuk, hogy  ides-tova  260 évesek 
vagyunk...

Útunk következő állomása Glen-
rock. Ezen  a megyényi birtokon főleg 
szarvasmarhákat és lovakat tartanak, s 
lévén része a Nagy Vízválasztó Hegy-
ségnek – hegyes- dombos,  vadregé-
nyes táj. A hajdani tarvágásokkal 

szebb mint a másik. A rózsás kakadúk 
(galah) néha egész közel engednek 
magukhoz, elmélyülten csipegetik az 
itt-ott még fellelhető friss füvet. 

Táborunkat egy nyeregben állítjuk 
fel. A kocsink légkondícionált menedé-
két elhagyva, az irdatlan hőség szinte 
fejbe ver. A hőmérő higanyszála +45 C- 
ot  mutat – árnyékban!  De hol van itt 
árnyék? A ritka lombú eukalikptuszok 
nem nyújtanak védelmet a perzselő 
napsugarak ellen. A sátorba sem 
érdemes menekülni, így aztán nincs 
máshátra, csak várjuk a naplementét.

Elérkezik a vacsoraidő, Safi  magára 
vállalja a szakács szerepét, mondván, 
hogy ezt általában ő szokta csinálni. 
Aprít hagymát, fokhagymát és 
minden mást, ami a keze ügyébe 
kerül, aztán vízben  megfőzi. Ez a 
vacsora. Szerencsére mindenki éhes, 
de kötelezzük őt, hogy a maradékot 
neki kell megennie – reggelire, 
büntetésből!  Egy kis izgalom is adódik: 
Zsolt rövid madármegfigyelő sétára 
indul, de madár helyett egy jókora 
mérgeskígyóval (vöröshasú fekete-
kígyó) találkozik. Úgy látszik, a kígyó 
nem akar  közelebbről ismerkedni, mert 
gyor-an elszelel  a száraz bozótban.

De nem csak rovarokkal és kengu-
rukkal, csodaszép madarakkal, ha-
nem különös növényekkel is találko-
zunk. Ezek egyike az itt szép számban 
fellelhető fű-fa, vagyis a Xanthorrhoea.
Tősgyökeres ausztrál őshonos ennek a 
különös növénycsaládnak mind a 28 
faja. IA fű-fa nagyon lassan nő, évente 
talán még két cm-t sem, így aztán a 
nagyobb példányok ezen a tájon talán 
6-700 évet is megéltek már. Nagyon jól 
bírják az ausztrál bush-on átviharzó 
tüzeket, sőt mi több, egy kis perzselést 
direkt szeretnek is. A tűz ugyanis előse-
gíti úgy a virágzást, mind az érett ma-
gok hullását. 

Meglátogatjuk az egyik mély 
völgyben folyó patakot. Reményke-
dünk, hogy megleshetünk egy kacsa-
csőrű emlőst, ugyanis ez a különös állat 

él erre felé. A tojást tojó, de kicsinyét mé-
gis szoptató monotrémák családjába 
tartozik ez a rendhagyó  állat, melynek 
legközelebbi – és egyben egyetlen – 
rokona az erszényes sün. Kinézet 
szempontjából két különbözőbb 
állatot szinte el sem  lehetne képzelni, 
mert míg a kacsacsőrű, vízi álat lévén, 
síma szőrű, mondhatni “áramvonalas” 
küllemű, addig az erszényes sün 
kizárólag egy szárazföldi élethez 
ikdomult, lomha mozgású, tüskés 
gombóc. S mégis, mindketten tojás 
formájában hozzák világra ivadékukat 
és tejükön nevelik fel őket.

amit szívesen mutogatnak is, gondol-
ván, hogy ezzel megnyerhetik a 
nőstények kegyeit.

A rovargyűjtés ezen a napon sem 
hoz sok eredményt. El is határozzuk, 
hogy összecsomagolunk, s folytatjujk 
útunkat észak felé, a csapadékban 
gazdagabb vidékek irányában.

A Nagy Vízválasztót követve, jóné-
hány nemzeti parkot látogatunk meg. 
Szerencsére még jóidőben sikerült a 
gyűjtési engedélyeket beszereznünk, 
így a rangerek mindenütt vendégszere-
tően fogadnak, s megengedik, hogy 
olyan helyeken táborozzunk és gyűjt-
sünk, ahová mások nem nagyon tehe-
tik be a lábukat. Mondanom sem kell, 
gondolom, hogy csodálatos dolgokkal 
találkozunk a járatlan esőerdők mélyén; 
ritkán látott állatokkal és gazdag nö-
vényvilággal. A hatalmas Nothopha-
gus (déli bükk) fák alatti félhomályban 
valóságos őserdei világ van, páfrányok, 
orchideák, fantasztikus alakú és színű 
gombák hazája ez. Néhánya  a leg-
szebb nemzeti parkoknak, melyekben 
megforulunk:  Dorrigo, Border ranges 
és az Oxley Wild Rivers. Itt nem érződik 
a nagy szárazság hatása és a 
hőmérséklet is elviselhető.

Gyűjteményünk szaporodik, ha-
marosan megtelnek tároló palackjaink. 
A Brisbane-től északnyugatra fekvő Mt 
Glorious érintése után visszafordulunk, 
ismét délre. A dús növényzetű vidékek 
után lássunk egy kis igazi, száraz Ausz-
tráliát! A Lake Mungo felé vesszük útun-
kat. A mintegy 2000 km-es utat több 
napon át tesszük meg, éjjelente mindíg 
másutt táborozva. A lámpázás kisebb-
nagyobb sikerrel jár, s az újonnan 
beszerzett palackok is telnek szépen. 

A Lake Mungo csak nevében “lake” 
– mert víz már nincs benne vagy 40.000 
éve. A hajdani tómeder most igazi siva-
tag jellegű, különös növény és állatvi-
lággal. Kapcsolatba is kerülünk ezekkel: 
még     Ausztrália legveszedelmesebb 
kígyójával, a taipannal is találkozunk. 
Szép gyíkokat és természetesen sok 
féle, eddig nem látott madárral, 
kenguru fajjal találkozunk. Kattognak a 
fényképező gépek, pereg a filmfelvevő, 
lassan összegyűlik vagy 15 órányi  
anyag. Remélhetőleg dokumentum-
film is születik majd belőle, a Duna TV 
számára. Táborunkat rendszeresen 
látogatják a nyugati szürke kenguruk 
és az apostol madarak seregei. Olyan 
szomjasak szegények, hogy kezünkből 
akarják kitépni a vizesvödröt. Éhesek is, 
mert Safi főztjétől sem rettennek vissza, 
a kenguruk és madarak egyforma 
étvággyal fogyasztják a bab-kukorica-
hagyma- stb. levest.

Ideje visszafordulnunk, irány Syd-
ney ismét. Szaladnak az órák és napok, 
fogynak a km-ek. 6500 km , négy hét 
utazás és egy  rövid sydneyi pihenő 
után csapatunk a repülőtéren találja 
magát. Búcsúzunk, s reméljük, hogy 
expedíciónk eredménye, a több mint 
10 000 preparált rovar hasznosnak 
bizonyul majd a magyar tudomány 
számára.  Az, hogy pompás élménye-
ket is mondhatunk magunkénak, az 
csak egy kis bónusz...

Sáfrány József Kovács Zsolt Hangay György Szemadám GyörgyForgatás termeszekkel

létrehozott legelőket sűrű, bozótos 
erdők váltogatják, kellő menedéket 
nyújtva különböző kenguru fajoknak. 
A leggyakoribb ezek között a szürke 
óriás kenguru, mely nem okvetlenül 
óriás – sőt mi több, az igazi nagy, 1.80 
cm-nél is magasabb hímek bizony 
meglehetősen ritkák erre felé. Egy 
másik nagy faj a keleti hegyi kenguru – 
amit valami külön okból kifolyólag 
euro-nak (ejtsd: júró) is neveznek,  
szintén gyakori itt. Madárban sincs 
hiány. Zsolt és Sz.Gyuri nem győzi  
jegyezni , hány fajjal találkozunk. Papa-
gájból látunk legalább 3-4 fajt, egyik 

UV sátras gyűjtés A zsákmány egy része

A patakban ezúttal alig van víz, a 
nagy szárazság itt és érződik. Partján 
azonban egy jókora monitor gyíkkal 
találkozunk. Nem nagyon fél tőlünk, pe-
dig egyre közelebb lopódzkodunk hoz-
zá fényképező gépeinkkel és Safi is, a ka-
merájával. Előbb-utóbb megúnja azért 
és nagy komótosan  felmászik egy fára.

Ahol víz van, ott általában vízi agá-
ma is akad. Ezekben sohasem csaló-
dunk, s most is látunk belőlük eleget. 
Szép, méretes példányok is akadnak 
közöttük, őslény-szerű küllemük az 
ember előtti időket juttatják eszünkbe.
Az ivarérett, nagy hímek melle vörös, 
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Babos bevallotta, 
elpocsékolt egy egész évet 
Budapesten, a SYMA-csarnokban 

rendezték a nôi tenisz Fed-kupa eu-
roafrikai zóna I-es csoportjának tor-
náját. A nemzeti gárda vezéregyénisé-
ge napjaink legjobb hazai játékosa, 
Babos Tímea volt.

–-- Egy hónap telt csak el az idénybôl, 
de az ausztrál nyílt bajnokság vége 
mindig egy rövid szakasz lezárását is 
jelenti. Hogyan értékeli a felkészülését 
és az ötödik kontinensen történteket?

–-- Novemberben Poitiers-ban meg-
nyertem egy 100 ezer dolláros tornát, 
utána öt hetet edzettem végig Monte-
Carlóban. Az évet a sencseni WTA-
versenyen kezdtem, egy kört mentem 
boka- és achilles-ín-fájással, majd a 
sydneyi viadal kvalifikációjában le-
gyôztem az Australian Openen késôbb 
16 közé jutott Wickmayert, s Erako-
vicot is. Sajnos Herzogtól kikaptam, 
párosban viszont az elôdöntôig jutot-

tunk Kristina Mladenoviccsal. Mel-
bourne-ben az év elsô Grand Slamjé-
nek elsô fordulójában nem én voltam 
az esélyes, csináltam egy szoros 6:4, 6:
4-es vereséget a top 20-as Záhlavová 
Strycovával. Több lehetôségem 
akadt, amit nem használtam ki, ilyen 
szintû riválissal szemben ez megen-
gedhetetlen. Párosban azt mondtam, 
ha megnyerjük a második meccsünket, 
akkor akár az egész versenyt meg-
nyerhetjük, erre az ellenfelek nyerték 
meg, messze velünk volt a legszoro-
sabb mérkôzésük. Vegyes párosban 
meg kifogtuk az elsô kiemeltet, a US 
Open bajnokát. A rossz sorsolás elle-
nére azt mondom, jól kezdtem az évet.

–-- Nem úgy, mint tavaly, hiszen 
egyesben halmozta a vereségeket, 
amik közé beillesztett egy bravúrt: 
itthon, a Fed-kupatornán felülmúlta a 
világranglistán már 3., de egy éve is 
top 10-es román Simona Halepet.

Most szintén jön a Fed-kupa, újra 
hazai környezetben, ezúttal milyen 
bravúrral rukkolna elô?

–-- Ehhez klasszis ellenfél kell, egyéb-
ként pedig számomra ennyit számít, 
hogy egy csapatért, a válogatottért, az 
országért játszhatok. Mivel már nincs 
magyarországi WTA-torna, a Fed-
kupa az egyetlen lehetôség az itthoni 
szereplésre. Bonyolult volt a megegye-
zés a szövetséggel, s nem pénzügyi 
problémák miatt, végül sikerült össze-
hozni, aminek nagyon örülök. Talán 
ennek a hírnek, no meg annak köszön-
hetôen, hogy tavaly párosban döntôz-

tünk Wimbledonban, jobban a köztu-
datba kerültem, így még többen 
jönnek ki a mérkôzéseinkre. Ez egy 
fiatal csapat, ahol 21 évesen én vagyok 
a legtapasztaltabb, ráadásul erôs egyé-
niség, aki mutat egy utat a többieknek 
is.

–-- Ez az út esetleg a feljutás felé 
vezet? A szakvezetés szerint szinte 
minden lehetséges.

–-- Valóban. Annak örülök, hogy hár-
mas csoportba kerültünk négyes he-
lyett, tavaly négy nap alatt vagy har-
minc órát nyomtam le. Ha Szerbia 
elhozza Ivanovicot, Jankovicot, Jo-
vanovskit, Krunicot, akkor verhetet-
len, de úgy tudom, nem hozza el ôket, 
az osztrákoknál Paszek sem jön. Mind-
két meccsen van esélyünk, s bár a 
bentmaradás a reális cél, nem lehet 
feladni a siker lehetôségét.

–-- Ön a jelenlegi legjobb hazai teni-
szezô, de az is növelhette az ismert-
ségét, hogy kiderült, 2014-ben a pénz-
díjak alapján a magyar sportolók 
közül Hosszú Katinka mellett a leg-
többet kereste.

–-- Ez egy teljesen profi sportág, és 
sokan elfelejtik, hogy nekem ezekbôl 
az összegekbôl kell állnom a verseny-
zésemet, a felkészülésemet, az utazá-
saimat, a stábom költségeit, ezért meg 
kell becsülnöm minden fillért, támoga-
tót, szponzort. A Mol már évek óta 
mellettem áll, elôbb a tehetségkutató 
programján keresztül, amit az Új Eu-
rópa Alapítvány kezel, majd már fel-
nôttként is. Ezen a szinten másképp, 
egyedül nem megy.

–-- Nem pénzügyi, hanem szakmai 
kérdés, hogy a párossal ellentétben, 
ahol remekelt, Grand Slam-torna fô-
tábláján egyesben eddig csak egy 
mérkôzést nyert, 2012-ben Wimbledon-
ban. Mi kellene az újabb gyôzelmek-
hez?

–-- Akkor a pályafutásom felszálló 
ágban volt, a 60. helyen álltam a világ-
ranglistán, utána viszont ôszintén szól-
va egy évet elpocsékoltam. Nem ké-
szültem száz százalékkal, csak 
nyolcvannal, nem volt megfelelô fizi-
kai állapotom és edzôm. Egy éve, ta-
valy februárban aztán váltottam, s 
Thomas Drouet nem akárki, ô volt 
például Marion Bartoli trénere an-
nak wimbledoni gyôzelmekor. Jó edzô 
és jó ember, vele sokat fejlôdött a 
gyengémnek számító tenyeres, még 
stressz alatt is. Fizikailag és lelkileg 
jobb állapotba kerültem, s talán köz-
ben benôtt a fejem lágya, mert persze 
nekem is változnom kellett. Most Mel-
bourne-ben kérdezték az ottani isme-
rôsök, hogy mi történt velem, elje-
gyeztek? Mert olyan boldognak 
tûnök…

–-- Lehet, hogy akkor nem véletlenül 
tûnt fel a múlt héten az asztalitenisze-
zôk budapesti World Tour-versenyén 
a válogatott Lakatos Tamás mérkôzé-
sein?

–-- Nagyon jó barátok vagyunk, szur-
koltam neki, s cserébe ô is kijön a Fed-
kupára. Egyébként ha hazajövök, sze-
retek más sportágak versenyeire 
járni, például kézilabdameccsekre, 
nem vagyok az az otthonülô típus.

–-- Jelenleg a 93. a világranglistán, 
mikor közelítheti meg eddigi legjobb-
ját, az 59. pozíciót?

–-- Amikor edzôt váltottam, a 130. kö-
rül voltam, enélkül még jobban visz-
szaestem volna. A tavalyi rossz 

sorozatomnak „köszönhetôen” csak 30 
pontot kell megvédenem, ami egy kört 
jelent WTA-versenyen. Keményen 
megtolom a Fed-kupát követô 11 hetet: 
Antwerpen, Dubaj, Doha, Monterrey, 
Indian Wells, Miami, Charleston, Bo-
gotá… Ha minden a tervek szerint 
zajlik, akkor a 60-70. hely környékére 
is elôreléphetek, s akkor a Grand Sla-
meken jobb sorsolást kaphatok. Mert 
nem mindegy, hogy top 20-as, vagy top 
100-as ellenféllel kezd az ember.

Deák Zsigmond
(Magyar Nemzet)

Ötödik a magyar csapat
Jani Réka belga ellenfele feladta az 

egyes mérkôzést, így a magyarok 
szombaton 3-0-ra nyertek az ötödik 
helyért rendezett párharcban a Fed 
Kupa euro-afrikai zóna I-es csoport 
tornáján a budapesti Syma Csarnok-
ban. A világranglistán 290. magyar 
játékos 6:2-re elvesztette az elsô szet-
tet a korábban wimbledoni elôdöntôs 
Kirsten Flipkens (51.) ellen, majd két 
meccslabdát hárítva hozta 7:6 (7-5)-re 
a második felvonást. Ekkor Flipkens 
jelezte, hogy térdsérülés miatt nem 
tudja folytatni, így Janit hirdették ki 
gyôztesnek. Az már korábban eldôlt, 
hogy a belgák a második egyesre, illet-
ve a párosra nem kívánnak kiállni, így 
a hazai válogatott 3-0-ra nyert.
Juhász Gábor kapitány elégedetten 

nyilatkozott a budapesti tornán ta-
pasztaltakról: „Teljesítettük a célt, 
bennmaradtunk a csoportban, ezzel 
együtt ez a csapat rövid idôn belül 
képes lehet arra, hogy feljusson a 
világcsoport II-be” ---- mondta, hozzá-
téve, hogy emberileg és a pályán nyúj-
tott teljesítményt illetôen is többet 
kapott az elmúlt napokban a vártnál.

Szép új sportvilág
Azon vettem észre magam vasárnap, 

hogy a franciáknak drukkolok.
Vagy inkább a katarinak nevezett 

zsoldosválogatott ellen. Sikerrel. Bár a 
hét végén véget ért férfi kézilabda-
világbajnokságon a hazai arab csapat 
a döntôbe jutott, végül kikapott Fran-
ciaországtól. 

Sokat fizetett az ezüstért is. Elôbb 
megvette a vb rendezési jogát, aztán 
vásárolt magának egy tucat klasszist 
(tunéziait, montenegróit, bosnyákot, 
kubait, franciát, spanyolt és egyipto-
mit), majd megfizetett néhány száz 
szurkolót, és talált pár egészen készsé-
ges bírót. Csodálatos menetelés volt. 
Az összeszokott, hosszú hónapok óta 
együtt készülô „klubcsapat” --– amely 
katari mezben játszott --– bekerült a 
fináléba. S bár a kiejtett németek és a 
lengyelek is csalást kiáltottak, ez a 
végeredményen nem változtatott. 
Szép új sportvilág. A következô vébén 
talán már Kuvaittal harcolhatnak az 
aranyért.
Miért lepôdnénk meg? 
Katar és szomszédai olajjal fizetik 

meg Amerika barátságát --– nem is 
bombázzák ôket agyon –-- és a világ 
figyelmét, vásárolnak bankokat, hote-
leket, szigeteket, klubokat, munkáso-
kat, orvosokat, nézôket, most meg már 
válogatottat is. Még jó, hogy a kultúrá-
nak nincs nagy értéke, tele lenne No-
bel-díjas írókkal a Közép-Kelet, vidá-
man írna a sok független mûvész a 
Korán virágairól, dühösen ostorozva 
ifjúkori önmagát, aki még a borospin-
céket látogatta a mecsetek helyett.

Én, bûneimtôl megtisztult katari-ma-
gyar újságíróként alig várom a 2022-
es futball-világbajnokságot, vajon, mi-
lyen csapatot raknak össze a hazaiak? 
Mikor törli el a futballszövetség azt az 
ósdi, nacionalista szabályt --– a kézilab-
dában pár évet kell csak kihagyni két 
válogatott „között” --–, hogy csak 
egyetlen nemzeti csapatban játszhat 
az ember? Megfizetik a FIFA-t, és 
máris olvashatjuk, hogy „megújul a 
futball!”. A 2022-es katari tornáig 
megvehetnék Lionel Messit, Cristi-
ano Ronaldót és Thomas Müllert, 
fémalkatrészt szerelhetnek a már 
visszavonult Zinedine Zidane testé-
be, és már kész is a világválogatott. 
Örvendj világ, elôre a mesterséges 
felhôk alatt összesípolt katari arany-
ért!

Mezô Gábor
(Magyar Hírlap)

A magyar világbajnokot megverték 
az indiai reklámfilmben

Még novemberben utazott Indiába egy indiai acélüzem (!) reklámfilmfogatására 
Sastin Marianna, és most már láthatjuk a „végeredményt”: világbajnok birkózó-
nônket csúnyán megverték. Azaz megverették a helyiek klasszisával, mert a 
film fôszereplôje természetesen egy indiai lány lett.

A 26 éves Geeta Phogat 2010-ben Delhiben megnyerte a Nemzetközösségi 
Játékokat a nôi birkózás 55 kg-os súlycsoportjában, és azt mondani sem kell, 
hogy egykori brit gyarmatbirodalom országainak versenyén Sastin Marianna 
(képünkön) nem indult. Az acélreklámban viszont a döntôben ôt döngöli a szô-
nyegbe Phogat kisasszony, és el kell ismerni, a filmkészítôk igazán kiváló mun-
kát végeztek, észre sem lehet venni a „csalást”. Versenyzônk az eredményhirde-
tésnél még az ezüstérmet is megkapta, és minden abszolút hitelesnek tûnik. A 
2013-as budapesti világbajnokágon az 59 kg-ban aranyérmes Sastinnak -– akinek 
természetesen fizették az útját Indiába, és nyilván tiszteletdíjat is kapott -– ez a 
vereség azért belefér a pályafutásába…Különben is: nem is ô kapott ki, elmon-
dása szerint egy ausztrál lányt alakított.

A valóságon alapuló filmes sztori szerint az indiai lány egy olyan faluból 
származik, ahol elképzelhetetlen volt, hogy a nôk birkózásra adják a fejüket, de 
acélkeménységgel legyôzte az elôítéleteket, és nagy bajnok lett.

Az UEFA nem kegyelmezett a Ferencvárosnak
Az UEFA fellebbviteli bizottsága elutasította a klub fellebbezését a rijekai 

mérkôzéseken történt incidensekkel kapcsolatban, így helybenhagyta az elsô 
fokon kiszabott 50 ezer euró pénzbírságot és a következô hazai UEFA-mérkôzés 
zárt kapuk mögött történô megrendezésére kötelezést.

Ismeretes, a vendégszektorban kihelyezett két rasszista, szélsôséges transz-
parens miatt kell a zöld-fehér klubnak bûnhôdnie, mivel az UEFA szabályai 
szerint mindig a vendég klub felel objektíven a vendégszurkolók magatar-
tásáért.

Az ügy miatt a Ferencvárost mintegy 60 millió forintos kár éri, az elmaradt 
jegybevételek, a megfizetett 50 ezer euró és az UEFA-eljárások költségei for-
májában – írja a Fradi.hu.
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Miért szeretik a macskák 

a szûk helyeket?

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Alszik, 2. Sivatagi hiúz né-
ven, 3. Larissza Latinyina szovjet tor-
násznô, kilencet, 4. Azokat az íráso-
kat, könyveket, melyek nem találtak 
vevôre, 5. Hollandia, Belgium, Franci-
aország É-K-i részén, 6. Richard Wag-
ner Tannháuser c. operájában, 7. Gor-
csev Iván, a makaó n. kártyajátékon 
nyert, 8. Jackson, 9. Jankovics Mar-
cell, 10. Motalkónak.

E heti kérdéseink:
1.Hogy hívják a finnek a saját orszá-

gukat?
2. Melyik ország leghoszabb folyója 

az Axiosz?
3. Ki fedezte fel 1821-ben a villany-

motor mûködési elvét?
4. Milyen gyorsan halad a vezeték-

ben azelektromos áram?
5. Melyelyik csillagkép népies magyar 

neve Kaszás?
6. Miféle állat a babirussza?
7. Melyik a  világ leghosszabb vasúti 

alagútja?
8. Hány Fahrenheit-fok a víz forrás-

pontja?
9. Mikor omlott le a berlini fal?
10. Hány liternek felel meg egy akó?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Nemzetek bemutatása 

egy középiskolás 

szemszögébôl:

*Németek* 
A németek olyanok, mint a vonalzó. 

Mindent kicentiznek, élére állítanak 
katonás fegyelemmel bírnak és még 
az otthonukban is katonás rend van. 
Meg sör folyik a csapból is. Sokan kö-
zülük az Alpokban élnek kis fahá-
zakban és kiválóan jódliznak. A hajuk 
elöl praktikus, hátul szép. A világ ösz-
szes strandján korán reggel ôk foglal-
ják el a legjobb napágyakat. Égnek és 
nem barnulnak. A zokni-szandál kom-
bóról nem tudnak leszokni. Hozzáten-
ném, hogy egyes területeken a férfiak 
a pelenka elhagyásától 120 évesig gyo-
pár mintás kantárral ellátott rövidnad-
rágban járnak, amitô teljesen infantilis 
benyomást keltenek.

*Olaszok* 
Az olaszok hangosak, alacsonyak és 

sokat szexelnek, rengeteg órán át. 
Folyton tésztát esznek, mindenkinek 
barna haja van és a szeme is olyan, 
öregkorukra megnô a hasuk. Az olasz 
pasik macsók, elôszeretettel flörtölnek 
és néznek, mindenképpen jól öltözköd-
nek. Röviden: mindenkit megdugná-
nak, és isteni kávékat isznak. Család-
szeretôek, életük középpontja a 
családjuk, akikkel sok idôt töltenek, és 
imádják a gyerekeket, még a férfiak is 
nekiállnak gügyögni az utcán. A nôk 
katolikusok, a férfiak focisták, de 
mindkettôjükön egy csomó kereszt 
lóg.

*Franciák* 
Ôk az a nép, akik büdösek, nem für-

denek, borvirágos az orruk és minden 
idegennel bunkók, azaz nem nézik jó 
szemmel, ha valaki nem beszél az ô 
nyelvükön. Nem hajlandóak angolul 
beszélni és csigát zabálnak. Náluk 
minden nagyon drága, és egyébként is 
folyton a drága kávéházakban ülnek a 
drága és tökéletes (egy számmal ki-
sebb) ruháikban.

*Angolok* 
Róluk több dolog is beugorhat egy-

szerre, az egyik, hogy semmi mást 
nem esznek, mint húst, krumplit és 
zöldborsót, és hogy egyáltalán nem 
tudnak fôzni. Eleve rejtély, hogy ho-
gyan maradnak életben. Viszonylag 
nagy a fejük az angol gyerekeknek, 
mert egy szigeten szaporodnak na-
gyon rég óta, és egyébként is rondák, 
fehér a bôrük, vörös a hajuk, a nôk 
pedig szét vannak esve. Vértelenek, 
rossz szeretôk, kimértek, udvariasak, 
távolságtartók, mûmosolygók. Angol 
humoruk van, amit rajtuk kívül senki 
nem ért - talán ôk se, sört isznak és foci 
huligánkodnak. Télen is szandált hor-
danak, mégsem fáznak fel.

*Skandinávok* 
Nagyon nagyra nônek, fôleg a lányok. 

A nôknek nagy és gömbölyû mellük 
van, tej szôkék és Ingridnek hívják 
ôket. A pasik Olafok, és mindegyiknek 
vikingôse van. Gyakorlatilag annyi 
sört tudnak meginni, amennyit csak 
akarnak, és télen mindenki Thaiföldre 
megy. +5 fok felett szerintük minden 
víz meleg. Szaunában élnek. Európába 
csak egy pólóban utaznak, az is elég 

Régi tapasztalat, hogy a szûk helyek 
–-- cipôdobozok, fiókok, bevásárló-
szatyrok –-- mágnesként vonzzák a 
macskákat. A mókás pillanatokat a 
gazdik kihasználják, és naponta 
árasztják el a különbözô weboldalakat 
képekkel és videókkal. A viselkedés 
okaira több magyarázat létezik.

A kutatók ugyan továbbra sem tudják 
megmondani, pontosan miért vonzzák 
a szûk helyek szôrös barátainkat, el-
méletek viszont léteznek. Ezek közül a 
legnépszerûbb feltevés az, hogy ösztö-
nösen ragaszkodnak a dobozokhoz, 
mert biztonságot és menedéket nyúj-
tanak.

Könnyebben megszokják az új 
helyeket

Ezt látszik alátámasztani Claudia 
Vinke, a holland Utrechti Egyetem 
állatorvosának kutatása is. A szakértô 
a macskák stressz-szintjét vizsgálta. 
Azt találta, hogy a dobozokban rejtôzô 
állatok elôbb megszokták új környeze-
tüket, és hamarabb kapcsolatot te-
remtettek gazdájukkal, mint azok, 
amelyek nem kaptak ilyen jellegû me-
nedéket. A doboz tehát az úgynevezett 
megküzdési (coping) mechanizmus 
részévé válik.

Jó alváshoz biztonság is kell
Persze egy ládika ideális helyként 

szolgálhat a pihenéshez is. A macskák 
képesek akár 18-20 órát is aludni egy 
nap, így ha a vadonban élnek, a túlélés 
szempontjából tanácsos valamilyen 
rejtett helyet találniuk.

„Ezek az állatok ösztöneikbôl fakadó-
an titokzatosak, ezért is szeretnek 
dobozokba bújni” -– mondta a Business 
Insider magazinnak Stephen Zawis-
towski, az ASPCA (American Society 
for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals) állatvédô szervezet tudományos 
tanácsadója.

Konfliktuskezelésbôl egyes
Tanulmányok is alátámasztották azt 

a megfigyelést, hogy a macskák nem 
túlságosan jó konfliktuskezelôk, ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy inkább egy 

csöndes kis kuckót keresnek maguk-
nak.

Ez persze nem csak doboz lehet. 
Egyedi anatómiai felépítésükbôl adó-
dóan szinte bármilyen szûk helyre 
beférnek: fiókokba, bevásárlószatyor-
ba, sôt még akár a teafôzôbe is. A kes-
keny helyek kellemes hômérsékletû 
környezetet is nyújtanak a cicáknak.

Egy 2006-os kutatásban azt tapasztal-
ták, hogy a házi macska számára az 
ideális klímatartomány 30 és 36 Cel-
sius-fok között van. Ebben a hômér-
sékleti zónában az állatoknak nem kell 
extra hôt termelniük önmaguk mele-
gen tartásához, emellett pluszenergiát 
sem szükséges fordítaniuk arra, hogy 
hûtsék magukat.

Az emberekhez képest tehát jobban 
tolerálják a magasabb hômérsékletet, 
egy hullámpapírból készült doboz 
nyújtotta keskeny tér pedig remek 
hôszigetelôként funkcionál számukra.

A kör közepén állok
Talán a legérdekesebb megfigyelés 

mégis az, hogy mi vonzza a macskákat 
egy földre rajzolt kör közepébe.

Ezt kipróbálhatjuk, ha a padlón krétá-
val vagy szalaggal egy kört formálunk. 
Kedvencünk nagy valószínûséggel az 
alakzat közepére fog leülni. A jelenség 
valódi internetes „mémhullámot” ge-
nerált, a lelkes cicarajongók pedig 
külön tematikus oldalt is létrehoztak, 
amelyen fotók és videók formájában 
megoszthatják kedvenceik kerek for-
mák iránti rajongását.
Daniel Mills állatviselkedés-szakér-

tô szerint a „macskakörtrükkel” akkor 
fogunk sikerrel járni, ha az alakzatot 
akadályként alakítjuk ki, például ruha-
darabokból. „Az alacsony akadályok, a 
dobozokhoz hasonlóan, biztonságér-
zetet adnak az állat számára, fôként 
akkor, ha le is tudnak hasalni mögé-
jük” --– mondta a szakember.

nekik. Akiket nem Ingridnek vagy 
Olafnak hívnak, azok érthetetlen név-
vel rendelkeznek.

*Oroszok:* 
Olcsó, vagy drága, de föltétlenül pa-

csuli kölniktôl bûzlenek. Bunkók, meg-
isszák az ablakmosó folyadékot is, ha 
mástól épp nem lehet berúgni, de több-
nyire van náluk pár kanna vodka, amit 
uborkával isznak. Viselkedni egyálta-
lán nem tudnak, lökdösôdnek, tolak-
szanak, és a mûanyag homárt is a tá-
nyérjukra rakják az all inclusive 
szállodában. Ha turistáskodnak, nem-
csak errôl, de rettenetes öltözködésük-
rôl és vérvörös rúzsukról is meg lehet 
ismerni ôket, ráadásul mindig seftel-
nek valamivel, és szerintük minden nô 
ribanc.

*Amcsik* 
Földünk minden lakója utálja, meg-

veti, vagy éppen gyûlöli ôket. Buták, 
sötétek, primitívek, azt sem tudják, 
hogy az Európa nevû ország nem ha-
táros a Párizs nevû országgal, minden-
hova autóval járnak, van drive-in pati-
kájuk, de még drive-in templomuk is. 
Csupa olyan kaját esznek, amitôl tízé-
vesen is szívrohamot lehet kapni, min-
denki dagadt, aki meg nem, azt Holly-
woodba viszik, és mutogatják a 
világnak. Ülnek az olajukon, tartalékol-
ják, másokat meg leigáznak miatta és 
vígan pöfögnek tovább a rohadékok.

*Görögök* 
Minden görög csávó nôsülni akar 

azonnal, és sok gyereket, de rögvest! 
A mama imádatuk tényleg túlzás, 
már-már beteges. Persze ôk is napbar-
nítottak, izmos testük van és csillogó 
bôrük. Karakteres, férfias arcuk, a nôi 
álom netovábbjai. Tényleg azt gondol-
ják, hogy minden tôlük származik, az 
egész világegyetemet Görögországból 
eredeztetik. Hangosak és lusták, késôn 
kelnek, késôn fekszenek. A nôk halálra 
dolgozzák magukat, míg a férfiak ját-
szanak a sarki tavernában. A csajok 
egy idô után nagy seggûek és szôrösek, 
fiatalnak gyönyörûek, de hamar rán-
cosodnak és vénülnek. Jókedvûek és 
életvidámak, vallásosak és nagyon ba-
bonások egyszerre. Minden szavuk és 
nevük -iszre végzôdik.

*Kínaiak* 
Mindenhol ott vannak. Kicik. Olcók. 

Szárgák. Minden cak ötsszáz forint.
* * *

Esküvôi szertartás. A menyasszony 
már ott áll az oltár elôtt, a násznép is 
felsorakozott, amikor befut a vôle-
gény, egy rakás golfütôvel a hátán.

--- Te meg mit akarsz azokkal az 
ütôkkel? --- kérdi döbbenten a meny-
asszony.

--- Csak nem azt mondod, hogy ez az 
egész nap el fog tartani? --- lepôdik 
meg a férj.

* * *
Hagymáné szidja a lányát, mert egy 

nagyon szegény emberhez ment fele-
ségül.

--- Te vagy az oka, hogy ilyen nyomor-
ban élünk, hogy még egy vendéglôbe 
se tudunk soha elmenni...

A lány közbeszól:
--- De mama, hiszen te is szegény 

emberhez mentél!
Hagymáné elvörösödve ordítja:
--- Annak is te vagy az oka!

***
- Hol dolgozik a férje?
- A sörgyárban. Már három hónapja.
- És hogy tetszik ott neki?
- Nem tudom, azóta sem jött haza. 

***

Zöldségtan
A magyarországi könyvkiadás hosz-

szú idôn át fütyült a hazai Hugh Fe-
arnley-Whittingstall-rajongók jogos 
igényeire. A River Cottage-szériák 
már sokadik ismétlésüket érték meg a 
különféle televíziós csatornákon, a 
Jamie Oliver-, Gordon Ramsay-, 
sôt a Heston Blumenthal-könyvek is 
szép rendben sorakoztak a boltokban, 
mire megtört a jég.

Akad még pótolnivaló a hét kötetnél 
járó RC-sorozatból, de Hugh hívei már 
nem maradnak betevô nélkül, nemrég 
megjelent a Zöldséget minden napra! 
(Alexandra Kiadó, 2014) címû alapve-
tés. A speciális kiadvány egy vegetá-
riánus szakácskönyv, sôt bizonyos, 
külön megjelölt receptekbôl készült 
ételeket a radikális növényevôk, a ve-
gánok is fogyaszthatják, ha az elhagy-
hatóként feltüntetett, állati eredetû 
hozzávalókat kihagyják, és vegán 
alapanyagokkal helyettesítik. Hugh 
deklarált célja ezúttal a következô 
volt: nevezzenek nyugodtan hatalom-
mániásnak, de most életeket próbálok 
megváltoztatni. Azt szeretném elérni, 
hogy az olvasóim több zöldséget egye-
nek. Sokkal több zöldséget. Bízom 
benne, hogy ehhez nem szónoklatokra 
van szükség, hanem csábító ételekre.

Alighanem angliai tapasztalataiból 
indult ki, de ha ismerné a mi viszonya-
inkat, valószínûleg még jobban belee-
rôsítene. Tekintve, hogy a magyarok 
zöldségfogyasztási mutatói egyenesen 
katasztrofálisak, aminek több oka is 
van. Más a helyzet, mint például a 

hallal, amelybôl szintén vacakul ál-
lunk, de az még csak-csak érthetô. 
Mert amikor az örvendetesen fejlôdô 
hallobbi összehasonlít minket a norvé-
gokkal, elfelejtik hozzátenni, hogy 
esetükben tengeri jószágokról beszé-
lünk, hogy a gyümölcseit ne is említ-
sük, míg nálunk azért birkatürelem 
szükségeltetik egy keszeg elfogyasztá-
sához, a süllô és a harcsa megfizethetet-
len, a pangasiust meg egye ki a mo-
csárból, akinek három anyja van.

Na de a zöldség? A föld pompás, a nap 
süt, egyre többen állnak vissza a „ház-
tájira” és rá a biora, oszt mégse. Mert 
az van többek között, hogy ha egy 
vegetáriánus betéved egy vendéglôbe, 
az esetek nagy többségében még min-
dig választhat egy jót a rántott sajt, 
rántott gombafejek kombóból, esetleg 
egy milánói (Jézusom!) spagettit, salá-
tából meg ott a cukros, ecetes vízben 
úszkáló fejes, esetleg paradicsom, 
uborka, és viszlát. Otthon meg, valljuk 
be, gyakran hiányzik a fantázia. Hugh 
többek között ebben is segít. És még 
abban is, hogy nem tekinti kannibálok-
nak a húsevôket (ô maga is az), nem 
gerjeszt lelkiismeret-furdalást, nem 
erôszakoskodik, csupán szelíden ori-
entál és felmutat.

Azt jelesül, hogy micsoda káprázatos 
lakomákat lehet rendezni zöldségek-
bôl, úgy, hogy közben ezekkel tesszük 
a legtöbb jót magunknak és okozzuk a 
legkevesebb kárt bolygónknak. Innen 
már csak egy lépés annak felismerése, 
hogy nem az az igazi férfi, aki leme-
zeinyulazza másként evô embertársait, 
miközben ipari sertés- és baromfitele-

pekrôl fogyaszt. Ha a szándék megvan, 
akkor csak tiszta forrásból. És Hugh, a 
szezonális, etikusan termelt élelmisze-
rek rendíthetetlen elkötelezettje, és 
nem utolsósorban tüneményes fickó, 
felettébb alkalmas forrás.

 

Hegyi Zoltán
(Magyar Nemzet)



00:45 Híradó 
01:20 Sporthírek 
01:25 Himnusz  
01:30 Heti Hírmondó 
01:55 Ízőrzők  
02:40 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Madách 
1.  A XIX. századi magyar 
írók eddig ismeretlen iro-
dalmi portréi.
03:10 Felmegyek a minisz-
terhez (1961)  Magyar já-
ékfilm   Rendezte: Bán Fri-
gyes. Szereplők: Páger An-
tal (Balogh Bódog), Békés 
Itala (Juli, a felesége), Gó-
zon Gyula (Zsüle), Bánhidi 
László (Peszleg), Rajz Já-
nos (Nyóca elnök), Schu-
bert Éva, Szirtes Ádám. A 
most alakult tsz vezetősége 
nagy gondban van Balogh 
Bódog miatt, aki az utolsó 
egyéni gazda a faluban, és 
amíg be nem lép, nem 
adhatják a szövetkezetnek 
a „Száz százalék" nevet. 
05:00 Magyar elsők . Az 
első magyar művészeti 
iskola
05:20 Közbeszéd 
05:55 Ma reggel  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:05 Az ESTE  
10:35 Família Kft. (1993) 
124/105.: Száguldás a csil-
lagos éjszakában. Magyar 
tévéfilmsorozat 
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Johan 
János és Yukako Furudate
14:55 Engedjétek hozzám
15:00 Baptista ifjúsági 
műsor  
15:10 Így szól az Úr!  
15:20 Évszakok Balázs 
Fecóval  
16:15 Család-barát  
17:45 "Szabálytalanul sza-
bályost játszani" - Magyar 
jazzdobosok. Magyar do-
kumentumfilm  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Görgényi-
havasok 1. - A Mező-ha-
vas rétegei
20:00 Papucshős (1938) 
Magyar vígjátékfilm   Ren-
dezte: Vaszary János. Sze-
replők: Erdélyi Mici (Nel-
ly), Pethes Sándor (Az édes-
apja), Vaszary Piri (Az 
édesanyja), Kabos Gyula 
(Kovács Gyula), Kertész De-
zső (Balogh Miklós), Bilicsi 
Tivadar (Kudela), Berky 
József (Cigányprímás), 
Orsolya Erzsi (Elvira). 
21:20 2x2 néha 5 (1954) 
Magyar játékfilm   Rend-
ezte: Révész György. Sze-
replők: Zenthe Ferenc (Ke-
rekes András), Ferrari Vio-
letta (Dr Tóth Panna),Mak-
láry Zoltán (Professzor), 
Kállay Ferenc (Lajoska), 
Kiss Manyi, Solti Bertalan. 
Kerekes András aranyko-
szorús sportrepülő esti e- 
gyetemre jár, de a tanárse-
géd, megbuktatja az anyag-
ból tájékozatlan diákot. 
23:00 Kívánságkosár 
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00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! A kis 
hableány (Andersen)
02:00 Térkép  
02:25 Sobri, a betyár 6.
03:15 A Jászság festője - 
Gecse Árpád .  Magyar 
ismeretterjesztő film  
03:30 Ízőrzők  Kalaznó
04:05 Tűzvonalban (2008)  
Éjszakai szolgálat. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők . Az 
első magyar golyóstoll és 
ceruza
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:05 Az ESTE  
10:35 Duna World News  
10:40 Família Kft. (1993)  
124/106.: Formaidőzítés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Csendül a nóta 
Farkas Rozália, S. Bíró 
Antal, Lakatos Miklós és 
zenekara
14:50 Élő egyház  
15:20 Rocklexikon (2007)  
Bergendy István
16:10 Család-barát  
17:45 Keletről jött embe-
rek - A kunok (2014)  2/2.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat   
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró : Közép-
Dalmácia 1. - Az Árpádok 
nyomában
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
21:30 Vándorszínház, cso-
davilág (2014) Magyar is-
meretterjesztő film . Ren-
dezte: Baráth Attila. A Ta-
nyaszínház 1978-ban fiatal 
színészek, rendezők és szí-
ninövendékek által alapított 
társulat, amely arra szervező-
dött, hogy a tanyavilágban, a 
kistelepüléseken élőket szín-
házi élményben részesítse a 
Délvidéken. 
22:00 Kulisszatitkok. Ma-
gyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Nordin Eszter. 
Mi történt a kulisszák mö-
gött a magyar színház vilá-
gában a II. világháborút 
követő évtizedekben? Mi-
ért követett el számos szí-
nész és rendező öngyilkos-
ságot, hagyta el az országot 
vagy szorult ki a pályáról? 
A kommunista diktatúra 
áldozatairól, illetve a poli-
tikát személyes karrierjük 
fellendítésére kihasználó 
színházi szakemberek bel-
harcairól szól ez a szemé-
lyes indíttatásból is készült 
film: a téma feltérképezése 
közben a film rendezője 
saját édesapja, Pártos Géza 
színházi rendező emigráci-
ójának az okaira is meg-
próbál fényt deríteni.
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:40 Himnusz 
01:40 Térkép  
02:10 A KOMMUNIZ-
MUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA  
03:10 Székelyföldi betyá-
rok  Román dokumentum-
film  Rendezte: Zsigmond 
Attila. Pusztai, Jeges, Dé-
zsi. Az 1950-es évek elején 
e három név tartotta izga-
lomban a Romániában 
található Felső-Háromszé-
ket és a Kászonok vidékét. 
Egyszerű falusi legények 
voltak, akikből a kommu-
nista hatalom faragott kato-
naszökevényeket, majd 
bujdosásuk ideje alatt gyil-
kosként és rablóként kezel-
te őket. Ezek a néha túl 
vakmerő fiatalemberek 
fegyverrel a kézben száll-
tak harcba a kommunista 
hatalom kiszolgálóival, an-
nak hűséges pribékjeivel és 
eszközeikben nem válogat-
va igyekeztek megakadá-
lyozni a szocialista eszmék 
terjesztését, a kollektivizá-
lást. 
04:05  Tűzvonalban Ma-
darat tolláról. Magyar tévé-
filmsorozat   
04:55 Duna World News 
05:00 Magyar elsők (2004)  
Az első magyar játékgyár
05:20 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  
10:40 Família Kft. (1993)  
124/108.: Egyből kettő. 
Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár
14:30 Katolikus Krónika  
14:55 Életművész (2013)  
Katus Attila
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Győr-DVTK női 
kosárlabda mérkőzés  Élő 
közvetítés
20:00 Híradó 
20:25 Dunasport 
20:35 Barangolások öt 
kontinensen    
21:05 Szenes Turné 1. rész
21:55 Ybl 200 (2014)  A 
Bazilika. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
22:05 Stigma - Tőkés Esz-
ter a Szekuritáte célkereszt-
jében (2013)Magyar doku-
mentumfilm  Rendezte: 
Kabay Barna, Petényi 
Katalin. Szereplők: Bog-
dán Zsolt (Stelian), Csutak 
Réka (Tőkés Eszter), Hat-
házi András (Oprea Flori-
an)  Dr. Barta Tibor, köztisz-
teletben álló ortopéd orvos, a 
Szekuritáte „Stelian” fedőne-
vű ügynöke Kolozsváron 
1985-ben feleségül veszi Tő-
kés Eszter fogorvost, hogy 
rajta keresztül állandó infor-
mációkat adjon az ellenzéki 
magatartású Tőkés családról 
és a kolozsvári értelmiségről. 
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  A 
didergő király (Móra 
Ferenc)
02:00 Térkép  
02:25 A falu jegyzője 
(1986) 4/1.: Magyar tévé-
filmsorozat  
03:30 Határtalanul magyar 
03:55 Tűzvonalban A 
csempészet alkonya. 
Magyar tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
alkimisták. Magyar isme-
retterjesztő sorozat   
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News  
10:40 Família Kft. (1993)  
124/109.: Nyizsnij Novgo-
rod. Magyar tévéfilmsoro-
zat  
11:05 Ridikül   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta 
Cserfalvi István, Lakatos 
Miklós és zenekara
14:45 Mai hitvallások  
15:15 Önök kérték  
16:10 Család-barát  
17:45 Pálosok nyomában 
(2013)  Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Csalló-
közi Zoltán. Az egyetlen 
magyar alapítású férfi szer-
zetesrend történetét mutatja 
be a film.1245 körül állt 
Özséb atya az első magyar 
bíboros, Váncsa István elé 
azzal a kérésével, hogy 
szeretne elmenni remete-
ségbe, s így kíván imád-
kozni a népért. Nem volt 
könnyű elérnie, de végül 
másik 2 társával, Benedek-
kel és Istvánnal elvonulhat-
tak a mai Klastrompuszta 
fölött lévő hármas barlang-
ba. Itt jött Özséb atya láto-
mása, amely után a külön 
élő remetéket egy közös-
ségbe szervezte, s ez lett a 
pálosok rendje. A filmben 
megláthatjuk a pálosok 
magyarországi és határon 
túli emlékhelyeit, és ma is 
működő szervezeteit. A 
pálosokat Ulászló vitte 
Lengyelországba 1382-
ben. Ma a rend vezetése 
Lengyelországban van. Itt-
hon 1924-ben támadt fel új-
ra ez a rend. Az 1950-es é- 
vekben, amikor betiltották 
szinte az összes szerzetesren-
det Magyarországon, Vezér 
Ferenc atyát börtönbe vetet-
ték, majd kivégezték. 
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:25 Dunasport 
19:35 Hazajáró  Szepesség 
- Branyiszkótól a Lőcsei-
hegységig
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry   
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  
02:00 Térkép. 
02:25 Drága besúgott ba-
rátaim (2012)  Magyar já-
tékfilm   Rendezte: Cser-
halmi Sára. Szereplők: 
Derzsi János (Pásztor Já-
nos), Cserhalmi György 
(Czettl Andor), Györgyi 
Anna (Anna), Keres Emil 
(Gyula bácsi), Benedek 
Miklós (Dezső), Mácsai 
Pál (szerkesztő), Csuja 
Imre (tartótiszt) .  A kom-
munizmus áldozatai közé 
nem csak a bebörtönzött, 
kivégzett honfitársainkat 
sorolhatjuk, de azokat a 
mindennapi embereket is, 
akik egész életükben ké-
pességeik legjavát adták, 
ám munkájukat nem ér-
tékelték megfelelően, vagy 
érthetetlen okokból  félre-
állították őket. Derékba tört 
karrierek, mellőzött művé-
szek. 1990-től, a titkosszol-
gálati anyagok nyilvánossá 
válásától nem csak az oko-
kat derítheti ki minden ál-
lampolgár, de azt is meg-
tudhatja, ki és mit jelentett 
róla. 
04:00 Tűzvonalban 37.: 
Szemet szemért. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:55 Duna World News  
05:00 L´ART POUR 
L´ART  Szereplők: Dolák-
Saly Róbert, Laár András, 
Pethő Zsolt, Szászi Móni
05:55 Hazajáró  Felső-
Bodrogköz 
06:25 Gazdakör  
06:55 Család-barát
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs  Berlinale
09:30 Hogy volt?
10:25 Duna World News 
10:30 Öt kontinens  
11:00 T.I.R. (1985)  12/7.: 
Derült égből villámcsapás. 
Magyar-német-olasz 
tévéfilmsorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar 
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
13:25 Kapásjelző  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:20 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
14:50 Hazajáró   Felső-
Bodrogköz 
15:20 Csodabogár  
15:45 Novum  Fiatal 
feltaláló kerestetik
16:15 Család-barát  
17:40 Mammama mesél
18:05 Táncvarázs  
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van 
1. Az eredményjelző, 2. 
Újra kondi
20:25 A Dal - Eurovíziós 
Dalverseny 2015 - Hazai 
válogató. Döntő
22:25 L´ART POUR 
L´ART  Banán, pumpa, 
kurbli 
23:20 Linda (1989)  A 
hazajáró lélek. Magyar 
tévéfilmsorozat  

00:15 Katolikus Krónika  
00:45 Híradó
01:25 Sporthírek
01:30 Himnusz  
01:30 Gasztroangyal   
02:25 Az aranyember 
(1936) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Gaál Béla. Sze-
replők: Kiss Ferenc (Tímár 
Mihály), Csortos Gyula 
(Brazovics Athanáz), Szik-
lay Szeréna (Brazovicsné), 
Mezey Mária (Athália), 
Petheő Attila (Ali Csorbad-
zsi), Rózsahegyi Kálmán 
(Fabula), Kormos Márta 
(Tímea), Básti Lajos (Ka-
disa főhadnagy), Egry Má-
ria (Noémi) A szultáni 
kincstárnok árváját cseléd-
sorban tartják a gazdag ko-
máromi gabonakereskedő, 
Brazovics Athanáz házá-
ban. A milliomos Tímár 
házasságot köt Tímeával, 
de nincsen áldás rajta. A 
gyászos, szomorú, hideg 
asszony továbbra is a nyal-
ka huszártisztet, Kadisát 
szereti. 
04:05 Linda (1989)  A 
hazajáró lélek. Magyar 
tévéfilmsorozat   
05:00 T.I.R. (1985)  12/8.: 
Gogol tér három. Magyar-
német-olasz sorozat  
05:55 Hagyaték Halha-
tatlanok - Magyar mon-
dák, Magyar hősök
06:25 Határtalanul magyar
06:55 Család-barát 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen 
09:25 Táncvarázs  
10:20 Ízőrzők Iszkaszent-
györgy. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat 
10:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Josip 
Jellacic
11:10 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta  
12:50 Hogy volt?!  
13:45 MüpArt (2013) 
Kaláka 40 a Művészetek 
Palotájában. A több mint 
negyven éve alakult Kalá-
ka zenekar megzenésített 
versein, filmzenéin, kon-
certjein generációk nőttek 
fel. Megismertették és 
megszerettették a magyar 
és a külföldi közönséggel 
József Attila, Weöres Sán-
dor, Arany János, Ady 
Endre, Kosztolányi Dezső 
és más költők műveit. 
15:25 Csendül a nóta 
(1993)Szántai Ildikó, 
Bokor János, Oláh 
Kálmán és zenekara
15:55 Nótacsokor (2004)
Szentendrei Klára, Puka 
Károly és zenekara
16:10 Család-barát  
17:35 Mammama mesél
17:55 Szerelmes földrajz  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/4.:  "Jó 
kedvvel, bőséggel…
20:25 150 éves a Pesti 
Vigadó  
20:55 Csellengők 
21:25 Gasztroangyal  
22:20 Évszakok Balázs 
Fecóval
23:10 Szerelmes földrajz  
23:45 Isten kezében  

00:55 Duna World News   
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz   
01:50 Mesélj nekem!  Kis-
malac meg a farkasok - 
(magyar népmese)
01:55 Térkép 
02:25 Sipsirica (1980) 2/1.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
Író: Mikszáth Kálmán 
Rendezte: Katkics Ilona. 
Szereplők:, Czigány Judit, 
Fülöp Zsigmond, Galgó-
czy Imre, Gombos Kata-
lin, , Győrffy György, Hor-
kai János, Horváth Gyula, 
Kecskés Szilvia, Kiss Ma-
ri, Kovács Károly, Kozák 
László, Kutass József, Má-
nyai Zsuzsa, Márkus Fe-
renc, Nagyajtai György, 
Őze Lajos, Pécsi Ildikó, 
Prókai István, Sinkovits 
Imre, Szirtes Ádám, Szo-
kol Péter, Tolnay Miklós, 
Vitay András, Zách János, 
Zentay Ferenc, Zsurzs Ka-
ti. Jahodovszka asszony 
egyedül neveli lányát. 
Druzsba tanár úr, aki ke-
resztapja Sipsiricának, fi-
gyelemmel kíséri a gyerek 
sorsát. Szerelmes a lány 
anyjába, de annyira tiszteli, 
hogy érzelmével nem meri 
zaklatni. 
03:30 Hagyaték (2014)  
Halhatatlanok - Magyar 
mondák, Magyar hősök
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Öt török, öt görög. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők .  Az 
első magyar egyetemek. A 
világ legnagyobb, legmo-
dernebb egyetemi köz-
pontjáról Mátyás királyunk 
álmodozott – egy héteme-
letes, függőfolyosós külön 
városrészről a budai Duna-
parton. Nem valósult meg. 
A nagyszombati Tudomá-
nyos Egyetem Pázmány 
Péter kezdeményezésére 
1635-ben megnyílt. 
05:20 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    
10:40 Família Kft. (1993)  
124/107.: Virágmenhely. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Unitárius magazin  
15:00 A KOMMUNIZ-
MUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA 
16:05 Család-barát  
17:45 Siófok-Mosonma-
gyaróvár női kézilabda 
bajnoki mérkőzés. Élő 
közvetítés
19:30 Hazajáró (2014)  
Közép -Dalmácia 2.
20:00 Híradó 
20:30 HOGY VOLT!?... 
Extra (2010)  "Stand up" - 
Markos-Nádas
21:20 LEGENDA Beatles
22:30 Csendül a nóta 
Győri Szabó József, Zentai 
Anna, Oláh Kálmán 
23:00 Kívánságkosár  

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

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

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

69 ÉVES HÖLGY keresi azt a 70-

75 éves uriembert, aki szeretne maga 

mellett egy sok szeretetre vágyó, 

kedves hölgyet, aki mindenben a jó 

társad lenne. Kérlek akkor hívj fel:

0402 844-971, vagy 9773-5239

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing

Lic. No. 102602

Mobile: 0400 059-290

SYDNEYBEN ÉLÔ magyar hölgy 

keres idôsgondozási munkát (akár ott-

lakással is) vagy/és gyermek-

felügyeletet is vállal, vagy bármilyen 

takarítási munkát. Bôvebb információ 

a 0450 103-813 mobilszámon.

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

SZOBA kiadó BONDI-ban heti  350 

dollárért egyetemista lánynak, vagy 

dolgozó hölgynek. Referencia fontos. 

Jelentkezés a 9389-0238 telefon-

számon.

ZALAKAROSON  ELADÓ 6 szobás 
családi ház csendes nyugodt kör-
nyezetben panorámával, családi okok 
miatt, tulajdonostól. Telefon 0404 816-
033.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


