
Mailed  on Friday, 20th February 2015

No. 2857.    26  February  2015.  Printed Post approved PP 1000 2449   LVII. évfolyam  6. szám    2015. február 26.



 2. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                            2015. február 26. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
figyelembe véve, a nyelvi, a kulturális, a történelmi hagyományokra is figye-
lemmel létrehoz magasabb szinten egy európai közösséget”. Navracsics Tibor 
úgy fogalmazott: „Magyarország számára egy ezeréves törekvés, a magyar 
emberek számára egy ezeréves álom valósult meg” tizenegy éve a teljes jogú 
EU-tagsággal. „A csatlakozás óta Magyarország intézményesen is részt vehet 
egy olyan európai együttmûködésben, amelynek eredményeként a jövô Euró-
pájáról és a jövô Európájában nem születhet meg döntés úgy, hogy ne lenne 
esély arra, hogy „elmondjuk a saját álláspontunkat, adott esetben formáljuk a 
döntést” ---- fejtegette az EU-tagság elônyeit az uniós biztos.

Újabb elmélet 
az ôsmagyarok útjáról

Több évszázad helyett csupán néhány évtizedig tarthatott az Uraltól a Kár-
pátokig a vándorló magyarok útja --– vélik újabb régészeti eredmények alapján 
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Február 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Edina nevû kedves olva-sóinkat.

Edina: Származtatása eltérô. 1. 

germán eredetû, jelentése Hedin vá-

rosából való nô. 2. A Hedin férfinév 

latinos nôiesítése. Jelentése: állatbôr.

Köszönthetjük még, Balambér, 
Edna, Sándor nevû barátainkat.

Február 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ákos, Elemér nevû kedves olvasóin-

kat.

Ákos: Régi magyar személynév, 

jelentése: fehér sólyom.

Elemér: Régi magyar személynév-

bôl Vörösmarthy és Jókai is felújí-

totta. Ôsi magyar névbôl származik.

Köszönthetjük még: Bátor, Antó-
nia, Botond, Veronika nevû bará-

tainkat.

Március 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Albin nevû kedves olva-sóinkat.

Albin: A latin Albinus családnév 

(fehér) és a germán Alwin név keve-

redése.

Köszönthetjük még: Albina, Cse-
perke, Dávid, Tóbiás  nevû baráta-

inkat.

Március 2.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Lujza nevû olvasóin-kat.

Lujza: A francia Louis férfinév 

magyarosított nôi párja.

Köszönthetjük még: Ágnes, Henrik 
Henrietta, Károly, Lehel nevû 

barátainkat.

Március 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél, Kornélia nevû kedves 

olvasóinkat.

Kornél: A latin Cornelius magyaro-

sítása, Kornélia ennek nôi párja.

Köszönthetjük még Alexandra, 
Apolka, Frigyes, Kunigunda, Ir-
ma, Kamilla, Oszkár nevû barátain-

kat.

Március 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kázmér nevû kedves olvasóinkat.

Kázmér: A lengyel  eredetû Kazimir 

magyar alakja.

Köszönthetjük még: Lucius, Lucia, 
Zorán, nevû barátainkat.

Március 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Adorján, Adrian, nevû kedves 

olvasó-inkat.

Adorján: A latin Hadrianus név 

rövidülése, jelentése, Jelentése: Had-

rin városból való.

Adrian: Az Adorján név egyik vál-

tozata, Adrienne ennek nôi párja. 

Köszönthetjük még: Frigyes, Oli-
vér, Özséb, Virgil, Virgilia nevû 

barátainkat.

A magyarság jövôje 
a családokban dôl el

A kormány igyekszik megtenni mindent a határon túl élô magyar családokért, 
de ez mit sem ér, ha a családokban nincs magyar szó, mese, ének és szeretet, 
mert a magyarság jövôje a családokban dôl el –-- mondta az emberi erôforrások 
minisztere Budapesten, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 
egész napos rendezvényén, a Parlamentben.

Balog Zoltán a Kárpát-medencei családi napra érkezett mintegy nyolcszáz 
magyarországi és határon túli magyar elôtt felidézte a határon túli magyarokat 
érintô eddigi kormányzati lépéseket, közöttük az állampolgárság visszaadását 
és a magyar nyelv tanulásához, a magyar iskolába járáshoz nyújtott támogatá-
sokat.

A miniszter azt is mondta, hogy az autópályákat meg akarják építeni az 
országhatárig a kormányzati ciklus végéig. Balog Zoltán a sok száz kilométeres 
távolság ellenére lélekben mégis közel élô magyar közösségek összefogásának 
fontosságát hangsúlyozta. Szavai szerint olyan világban élünk „ahol, ha nem 
fogjuk erôsen azt, ami a miénk, akkor elveszik tôlünk, jön a globális szél és 
kifújja a kezünkbôl”. Hozzátette: nem csak megtartani, hanem gyarapítani is 
kell, ami a miénk.

Balog Zoltán a Parlament fôlépcsôjén tartott köszöntôjében a Kárpát-me-
dence különbözô területeirôl összesereglett családok, köztük sok fiatal és gye-
rek elôtt arról beszélt, otthon érezhetik magukat az épületben, hiszen a magyar 
Országgyûlés épületét az ô nagyapáik, dédapáik, magyar mesteremberek 
építették egyebek mellett erdélyi, kárpátaljai, felvidéki fákból, kövekbôl, 
ércekbôl.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár a családi napra 
érkezôket a Felsôházi-teremben köszöntötte, és azt hangoztatta, a Kárpát-
medencei magyar családok mindig számíthatnak a kormány segítségére. Az 
államtitkár megfogalmazása szerint a nemzetpolitika magában, tehát család- és 
népesedéspolitika nélkül olyan, mint az autó motor nélkül, vagy az emberi test 
szív nélkül, azaz életképtelen.A kedvezôtlen demográfiai folyamatokra utalva 
emlékeztetett arra, hogy nem születik annyi gyerek a Kárpát-medence 
egészében, ahány a nemzet létszámbeli megerôsödéséhez szükséges lenne, és a 
kivándorlás, az elöregedés és az asszimiláció is gyengíti a nemzetet. Hozzátette 
azonban, ô mégsem pesszimista, mert gyakran látnak „csodákat”; olyan határon 
túli aktív és lelkes magyar családokat és közösségeket, amelyekért érdemes 
tenniük.

Azt hangoztatta, a gyermekvállalás nem csak egyéni és nem is csak magyar-
országi, hanem nemzetstratégiai ügy, a kormány ezért ösztönzi különbözô 
intézkedésekkel, támogatásokkal, hogy a fiatal házasok tervezett gyermekei 
megszülessenek. Biztató eredménynek mondta a házasságkötések számának 
növekedését, a válások számának csökkenését, valamint azt, hogy a családok 
több gyermeket vállalnak.

A kormány --- határon túli magyar családokkal szembeni - felelôsségének 
nevezte anyagi és a lelki támogatásukat, megerôsítésüket. Úgy fogalmazott, 
erôs, sikeres családpolitikát akkor lehet elérni, ha összefognak egymással a 
civil szervezetek, az egyházak és a kormány.

Novák Katalin úgy vélte, egy erôs össznemzeti családpolitikához szükség 
van a határon túli civil és egyházi szervezetekre is, mert ezek fontos szerepet 
játszanak a magyar közösségek egyben tartásában, megerôsítésében.

Egy európai sorsközösség van 
kialakulóban 

Navracsics Tibor uniós biztos szerint az Európai Unióval (EU) a nemzetek 
különbözô karaktereit, a nyelvi, a kulturális és a történelmi hagyományokat 
figyelembe vevô európai sorsközösség van megvalósulóban. „Nem lesz soha-
sem egy homogén, nyelvüket és hagyományaikat vesztô nemzetekbôl álló egy-
séges, vegytiszta, semleges, színtelen-szagtalan európai nemzet” --- hangoztatta 
az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelôs tagja 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium által szervezett EU-karriernapon. Mint mondta, ami megvalósulóban 
van, „az egy európai sorsközösség, amely a nemzetek különbözoô karaktereit 



a magyar ôstörténettel foglalkozó kutatók. Vásáry István akadémikus ugyan-
akkor arra is figyelmeztet, hogy az írott források szûkössége miatt a szakem-
berek sokszor hipotézisekkel kénytelenek a tényeket pótolni.

A magyar törzsek vándorlásának feltételezett útvonalán talált régészeti lele-
tek feldolgozása után a kutatók egy új teóriával álltak elô. Eszerint a korábban 
széles körben elfogadott több évszázad helyett csupán ötven-hatvan év alatt 
érhettek el a magyarok az Urál vidékétôl a Kárpátokig. Az új hipotézis elveti azt 
a múlt század harmincas éveiben kidolgozott elméletet, amely az V. századi 
nagy sztyeppei népmozgásban részt vevô, a Kaukázust érintve a dél-orosz pusz-
ták felé vándorló onogurokat a magyarokkal azonosította --– mondta lapunknak 
Vásáry István, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Ôstörté-
neti Témacsoportjának vezetôje.

Az államalapítás elôtti magyar történelem iránt már a rendszerváltás elôtt is 
nagy volt az érdeklôdés. Az utóbbi huszonöt évben a helyzet leginkább abban 
változott meg, hogy a könyvpiacon hatalmas mennyiségû új kiadvány jelent 
meg, ezek háromnegyed része azonban inkább nevezhetô fantazmagóriának, 
mint tudományos munkának –-- közölte a kutatásvezetô.

A szakmailag megalapozott szemlélet erôsítésének szándéka, valamint a 
magyar ôstörténet iránti általános érdeklôdés eredményeképpen az MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpontban az intézmény munkatársaiból, valamint 
számos hazai egyetemi és múzeumi kutatóhelyrôl felkért külsô szakértôkbôl 
három éve megalakult a Magyar Ôstörténeti Témacsoport. A nyelvészekbôl, 
történészekbôl, régészekbôl, néprajz és zenekutatókból, antropológusokból és 
genetikusokból összeállt csoport munkáját azóta Vásáry István vezeti.

A szakember véleménye szerint a magyarság történetének kutatásában a 
nyelvtudomány és a történettudomány elérte határait. Az írott források rendkí-
vül szûkösek, néhány tucat oldalon összefoglalhatók a bizánci és arab feljegy-
zések, a feltáratlan tárgyi leletanyag azonban hatalmas lehet. Még a Kárpát-
medencében is csupán a régen használt eszközök, temetkezési helyek töredéke 
került csak elô –-- hangsúlyozta a kutató, aki arra számít, hogy a kutatásban 
felerôsödhet a régészek szerepe.

Eredményes párbeszéd folyt
A Nézôpont Intézet gyorselemzése szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek a 

Nyugat szövetségeseként is sikerült eredményes párbeszédet folytatnia 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az intézetnek a magyar és orosz vezetô keddi budapesti egyeztetésérôl az 
MTI-hez eljuttatott értékelése szerint a pragmatikus találkozó alapján 
megerôsítést nyert, hogy a magyar kormányfô “nem hintapolitikát folytat a 
nyugati szövetségi rendszer tagjaként, hanem a reálpolitika elveit követi, 
anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a NATO vagy az EU értékeit és 
érdekeit”.

A Nézôpont értékelése szerint a hosszú távú gázszerzôdés lejárta, a magyar 
és a regionális energiabiztonság, valamint a gazdasági kapcsolatok erôsítése a 
feszült világpolitikai helyzet ellenére sem engedte a magyar kormányzatnak, 
hogy halogassa a találkozót.
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A magyar külpolitika viszont ezzel együtt sem tekinthetô különutasnak - 
emelte ki a gyorselemzés, amely megállapítja: a kormányfô nyugati szövetségi 
rendszer melletti elkötelezettségét mutatja többek között az, hogy a kárpátaljai 
magyar közösség és az egyoldalú orosz energiafüggôség miatt meglévô 
különleges magyar érdekek figyelembevételén túl egyértelmûen kiállt az 
ukrán helyzet stabilizálását szolgáló minszki tûzszüneti megállapodás mellett.

Orbán Viktor (Angela Merkel német kancellárhoz és Francois Hollande 
francia elnökhöz hasonlóan) annak a véleményének adott hangot, hogy a hosszú 
távú békét és stabilitást kizárólag a Putyin elnökkel folytatott párbeszéd 
fenntartásával lehet elômozdítani - olvasható az elemzésben.

A Nézôpont Intézet hangsúlyozta: a keddi találkozó alapján nehezen lehet a 
jövôben “egyoldalú oroszpártisággal” vádolni külföldön a magyar kormányfôt, 
belföldön pedig az ellenzék aligha “kreálhat hitelesen” politikai botrányt a 
látogatásból, hiszen a találkozó a parlamenti frakcióvezetôk és a miniszterelnök 
hétvégi egyeztetésén is elhangzottakhoz képest nem hozott irányváltást.

Egy orosz alapítvány állított 
szobrot Esztergomban

Az esztergomi Sötétkapunál Mindszenty József bíborost ábrázoló, élet-
nagyságú bronzszobrot helyezett el az orosz Békességszerzôk és Béke Alapít-
vány --- tájékoztatta az MTI-t az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke. 
Meszes Balázs elmondta, a várost a ferences gimnázium egy Oroszországban 
dolgozó korábbi tanulójának közvetítésével kereste meg az alapítvány, hogy a 
magyar-orosz kapcsolatok elmélyítése érdekében szobrot állíthasson a fôpap-
nak . Az ülô alakot ábrázoló alkotás Vlagyimir Szurovcev orosz szobrászmûvész 
mûve. A szobrot az esztergomi bazilika közelében, a Sötétkapu mellett állították 
fel, ahol 1956-ban a békés tüntetôk közé lövettek. Az ünnepélyes avatóra vár-
hatóan nyáron kerül sor.

Az orosz Békességszerzôk és Béke Alapítvány célja, hogy megemlékezzen 
Európa-szerte azokról, akik áldozatul estek a kontinens harcainak. A szervezet 
elnöke Mihail Lavrinyenko nyugalmazott katonatiszt. A szervezet Esztergom-
ban a Csalamádé temetôt is felújítja, ahol orosz, szerb, román és magyar 
katonák is nyugszanak, és emlékmûvet állítanak az elsô világháborúban Esz-
tergomnál, Kenyérmezôn és környékén elesettek tiszteletére.

Az alapítvány támogatja továbbá egy elsô világháborús emlékmû állítását 
Tokodon, ahol több száz orosz katona halt meg kolerajárványban. Azt az emlék-
mûvet Putyin elnök budapesti látogatása idején adták át.

Mindszenty Józsefet 1948. december 26-án jogellenesen letartóztatták, majd 
koholt vádak alapján életfogytiglani fegyházra ítélték. Az 1956-os szabadságharc 
kitörése után, október 30-án szabadították ki fogságából.

A szovjet csapatok támadása után az Egyesült Államok nagykövetségén ka-
pott menedéket. 1971. szeptember 28-án hagyta el a követséget, és Rómába, 
majd Bécsbe ment. 1975-ben halt meg, Mariazellben temették el.

1990. május 18-án a magyar Legfelsôbb Bíróság kinyilvánította, hogy 
Mindszenty József ártatlan. Holttestét 1991. május 4-én hazahozták, és 
újratemették az esztergomi bazilika kriptájában.

Méltóságteljes temetkezési 
lehetôség az ökofaluban

Változóban van a temetkezési kultúra: az elmúlt években újfajta  szokások is 
divatba jöttek, s ezek elterjedésének oka többnyire az, hogy pénztárca-kímé-
lôek. Ilyen, mégis méltóságteljes, egyedi és személyre szóló a hamvak emlék-
erdôben való elhelyezése. Magyarországon az elsô kegyeleti erdôt az agostyáni 
ökofaluban hozzák létre.

Mit is jelent ez? Az erdô üzemeltetôjével, Czumpf Attilával beszélgettünk.
A kegyeleti erdôben az elhunyt hamvait biológiai úton lebomló, környezet-

barát urnában egy erdei fa gyökérzónájában helyezik el, a nevét pedig idô-
járásálló lapocskára írják a fa törzsére. A szertartás ugyanúgy történhet, mint a 
hagyományos temetkezésnél. Czumpf Attila, az erdô üzemeltetôje azt mondja: 
a környezettudatosabb országokban már régóta alkalmazott alternatíva a ham-
vak erdôben való elhelyezése,  de az ôsi magyar szokásoktól sem idegen. A Tata 
szomszédságában fekvô baji Öreg kovács-hegyen levô Árpád-kori körtemplom 
maradványainak fellelésekor hozzá kapcsolódó temetôt is találtak háromszáz 
sírral. „Az ökofaluban egy ilyen középkori települést alakítottunk ki és ennek a 
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templomnak a hû mását rekonstruál-
juk. Az emlékerdô az örök körforgást 
szimbolizálja, megtestesíti mindazt, 
amire az ember vágyik: békét, nyu-
galmat, harmóniát” –-- mondta Czumpf 
Attila.

Az erdôben az érdeklôdôk maguk 
választhatják ki, milyen fához kívánják 
elhunyt szeretteik hamvát elhelyezni. 
A fák tele vannak élettel, magát az 
életet jelentik. A terület még az Es-
terházy család idejében közbirtokos-
sági erdô volt, rendkívüli fafaj-gaz-
dagság jellemzi, még háromszáz éves 
fák is elôfordulnak. “Megkerestük az 
egyházakat és a kegyeleti szolgál-
tatókat, akik közremûködnek a te-
metés lebonyolításában. Az árak itt 
jóval kedvezôbbek, mégis méltóságtel-
jes az erdei búcsúztatás és akár 99 
évre lehet rendelkezési jogot váltani. 

A Ház
A diákolimpikonok és tanáraik kitün-

tetésekor mondta a kormányfô: „Tisz-
teletet parancsoló tér az, ahol jövônk-
rôl döntenek. Én nem is nevezném 
Parlamentnek, hiszen az a népképvi-
selet helyszíne. Inkább igazi nevét 
használom: Országháznak hívom.”

Keresem a magyarázatot arra, hogy 
miért használjuk a közbeszédben foly-
ton-folyvást a Parlament szócikket. 
„Megyek a Parlamentbe” --– halljuk itt 
is, ott is, és ritkán mondjuk, hogy az 
Országházba indulunk. A szálak Mik-
száth Kálmánhoz, illetve a Sándor ut-
cai ideiglenes Országházhoz vezetnek. 
A mikszáthi tárgyalási mód ugyanis 
megfosztotta a parlamentet attól a 
nimbusztól, amellyel korábban a köz-
hangulat övezte. Amióta A T. Házból 
címû karcolatok megjelentek, „…azóta 
lett elôttem a ház nem »tisztelt«, de 
még csak nem is Ház, hanem egy ba-
zár, hol mindenki a szellemi portékáját 
árulja”. Azt is hozzáteszi az író, hogy 
néha unalmas is a „bazár” vagy az 
„anekdoták parlamentje”. Az egyik 
képviselôtôl kölcsönözve a jelzôt „be-
szélô házat” is emleget, ami horribile 
dictu mégiscsak a Parlament sajátja. 
A kormány dolga a tett. A kommunista 
diktatúra évtizedei sem öregbítették a 
Ház (a finnugor örökség elemének) 
tekintélyét, és valljuk be, a rendszer-
változás után is sok méltatlan dolog 
történt az épületben. Az ember mindig 
úgy képzelte el a környezetét, hogy 
van egy központja. A görögök a világ 
„köldökét” Delphoiba helyezték. A ró-
maiak a Capitoliumot tekintették ca-
put mundinak, a mekkai Kába-kô pe-
dig még napjainkban is a mohamedán 
világ középpontja. Nekünk, magyarok-
nak –-- akár akarjuk, akár nem --– az 
Ország Háza az arkhimédészi pontunk, 
ahol a legfontosabb döntések szület-
nek. Ahol együtt van múlt, jelen és 
jövendô. Mitikus és kozmikus szerepe 
napjainkban is változatlan. Csak a 
köznyelv mossa össze a törvényhozói 
testületet --– idegen szóval: a parla-
mentet --– az Országgyûlés épületével, 
és tesz közéjük egyenlôségjelet. Ami 
persze nem hiba, mert a Parlament 
szinonimája az Országház. Csak jó vol-
na néhanapján szétválasztani a kettôt. 

Országház. Adjuk meg ennek a szép 
szónak a rangját, ünnepélyességét, 
komolyságát, fennköltségét, varázsát 
és az idôtlennel, az általánossal roko-
nítsuk. Kivált, ha ünnepi eseményre 
megyünk, például március idusán. És 
ne Parlamentet emlegessünk, hanem 
az Ország Háza jöjjön az ajkunkra.

Kô András
(Magyar Hírlap)



4. oldal MAGYAR ÉLET 2015. február 26.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az utóbbi 30 évben Anglia muzul-

mán népessége 82 000-rŒl 2,1 millióra 

szaporodott (harmincszoros növeke-

dés)! Hollandiában az újszülöttek 

50%-a muzulmán szülŒk gyermeke!

Oroszországban a muzulmánok szá-

ma több mint 23 millió. Tehát kb. 

minden ötödik orosz állampolgár mu-

zulmán.

A német kormány elsŒk között tár-

gyalt errŒl a problémáról, mert a 

jelenlegi becslések szerint 2050-re 

Németország muzulmán állammá vá-

lik. Kadhafi, a kivégzett líbiai vezér 

mondta: „A jelek arra utalnak, hogy 
Allah hatalmas gyŒzelmet tartogat az 
iszlámnak Európában. GyŒzelmet 
kardok, puskák, csaták nélkül. Ne-
künk nincs szükségünk terroristákra, 
kamikazékra.”

Egy 2010-es reprezentatív felmérés 

szerint jelentŒsen nŒtt az iszlámelle-

nes vélemények aránya Németország-

ban. A megkérdezettek 82%-a vála-

szolta, hogy valamilyen mértékben 

aggódik az iszlám térnyerése miatt, 

35%-a pedig „erŒsen aggódik”. 37% 

azok aránya, akik szerint „Németor-

szág az iszlám nélkül jobb hely len-

ne”. Egy másik felmérés arra az 

eredményre jutott, hogy a lakosság 

55%-a (a volt keletnémet tartomá-

nyokban élŒk majdnem 76%-a) sze-

rint a muszlimokat korlátozni kellene 

vallásuk gyakorlásában.

*
Kôszegvári Tibor, a hadtudomá-

nyok kandidátusa írja, hogy a szak-

értŒk szerint a környezetszennyezés 

és az energiaellátás mellett Európa 

számára a legnagyobb kihívást a ke-

letrŒl és délrŒl érkezŒ menekültáradat 

fogja jelenteni.

Hagen Schulze, a Bundeswehr 

müncheni egyeteme professzorának 

jóslata szerint „olyan népvándorlást 
fogunk megérni, amilyen még nem 
volt a világtörténelemben”.

Jean-Claude Chenelis, a francia 

demográfiai intézet kutatója úgy véli, 

„ötmillió cigány készül Nyugatra 
távozni Kelet-Európából”. A Bild-
Zeitung 40 millió menekülŒt vár Ke-

letrŒl. A jövŒ menekültjei tehát máris 

sorakoznak.

Egy év alatt a hetedére csökkent a 

Bulgária területére illegálisan belé-

pŒk száma ott, ahol szögesdróttal zár-

ták le a bolgár-török zöldhatárt. Bul-

gária januárban úgy döntött: csaknem 

megnégyszerezi a jelenlegi szakasz 

hosszát még, azelŒtt hogy a jó idŒ 

beköszöntével újabb, többségében a 

könnyebb megélhetést keresŒk ára-

data érné el az egyébként is jelentŒs 

pénzügyi gondokkal küzdŒ országot.

Mindössze néhány kilométerre a 

bolgár–török határtól, Krajnovoig tart 

az a 32 kilométer hosszú kerítés, amit 

a bolgárok húztak fel annak érdeké-

ben, hogy megfékezzék a Törökor-

szág felŒl érkezŒ menekültáradatot. A 

bolgár tapasztalatok szemben állnak 

a közhiedelemmel, miszerint a mene-

kültek többsége szír állampolgár, 

akik a polgárháború elŒl szöknek 

Európába. A statisztikák azt mutatják, 

hogy a bevándorlók 40 százaléka szír 

csak, a többiek Ázsia és Afrika más 

országaiból jönnek, könnyebb megél-

hetést keresve Európában.

Az ENSZ menekültügyi fŒbiztossága  

által kiadott friss jelentés szerint leg-

utóbb a II. világháború idején volt 

olyan aggasztó a menekülthelyzet, 

mint napjainkban.

A menekültek 86 százalékát a fej-

lŒdŒ országok fogadják be

A tavalyi évben 50 millió fölé 

Európa elárasztása — lehet szándékos
emelkedett azon emberek száma, 

akik háború vagy üldöztetés miatt 

kényszerültek elhagyni otthonaikat. 

Az UNHCR szerint a kritikus érték a 

2012–2013-as év konfliktusainak ered-

ménye, ugyanis egy év alatt mintegy 

6 millióval emelkedett a menekültek 

száma. Ezt a drámai növekedést 

fŒként a szíriai, közép-afrikai és dél-

szudáni polgárháborúk idézték elŒ.

*
Ferenc pápa tavaly novemberi 

strasbourgi látogatása alkalmából a 

Jezsuita Menekültszolgálat tagjai, 

Olaszországban az „Astalli” központ, 

továbbá a szolgálat máltai, németor-

szági, angliai és franciaországi rész-

lege, arra buzdítják az európai orszá-

gokat, hogy maradjanak hûségesek 

az Európai Unió egyik alapértékéhez 

és mutassanak konkrét szolidaritást a 

bevándorlók és menekültek iránt. 

Mûködjenek együtt a Földközi-tenger 

térségében a hajókon érkezŒ mene-

kültek megmentésében. Az olasz 

„Astalli Központ” elnöke, P. Camillo 
Ripamonti szerint az európai veze-

tŒk és állampolgárok tegyék fel ma-

guknak a kérdést: lehet-e a valódi 

szabadság és az igazságosság helye 

egy olyan földrész, amelynek nemze-

tei önmagukba zárkóznak és pusztán 

belsŒ biztonságukért aggódnak? Úgy 

tûnik, hogy az emberi életek meg-

mentése túlságosan költséges, és az 

emberi jogok védelmét nem lehet 

hosszútávon biztosítani. Tegyük fel a 

kérdést: ezt az Európát akarjuk? Meg 

kell valósítani, hogy a háborúktól, 

üldöztetésektŒl menekülŒk biztos és 

legális úton kérhessenek védelmet 

Európában; ne kényszerüljenek arra, 

hogy életüket lélekvesztŒ csónakokon 

kockáztassák a Földközi-tengeren – 

hangzik a Jezsuita Menekültszolgálat 

felhívása.

A jezsuiláknak eszükbe juthatna, 

hogy az okot kell megszüntetni, a há-

borúkat, és a háborúkkal elŒidézett 

olyan programot, ami Európa elözön-

lését célozza azzal a szándékkal, hogy 

egy jellegtelen keveréknéppé tegye a 

kontinens népét, akik egymást mar-

ják majd az össze nem illŒ kultúrák 

érvényesítési versenyében.

Richard Coudenhove-Kalergi 
1922-ben, Bécsben alapította meg a 

Pán-Európai Mozgalmat melynek 

célja egy „Új Világrend” létrehozása 

volt, melynek vezetŒ államai az Egye-

sült Államok és a vele szövetséges, 

föderális államok lennének. E terv 

szerint a világkormány létrehozásá-

nak elsŒ lépése az európai integráció 

megindítása lenne. A kezdeményezés 

legelsŒ támogatói között voltak olyan 

cseh politikusok is, mint Tomás 

Masaryk és Edvard Benes, az anyagi 

alapot a dúsgazdag bankár Max 

Warburg teremtette meg a 60 000 

márka pénzbeli adományával. A Pán-

Európai Mozgalmat Ignaz Seipel oszt-

rák kancellár és Ausztria késŒbbi 

miniszterelnöke Karl Renner vezette. 

KésŒbb olyan francia politikusok 

támogatták a mozgalmat, mint Léon 

Bloum, Aristide Briand, Alcide De 

Gasperi.

Könyvében – amelynek címe: 

„Praktischer Idealismus” – Kalergi 

rámutat, hogy a jövŒ Európáját nem 

az Óvilág honos népei birtokolják 

majd. Ahhoz, hogy Európát egy új 

vezetŒréteg akadálytalanul uralhassa, 

Kalergi egy feketékbŒl, ázsiaiakból és 

fehérekbŒl álló új, homogén faji ke-

veréknépesség létrehozását hirdette. 

A jövŒ embere kevertfajú lesz, a mai 

kor faji csoportjai és társadalmi 

osztályai lassan, fokozatosan eltûnnek 

a tér és idŒ beszûkülése, az elŒítéle-

tesség megszûnése miatt. Az eurá-

zsiai-negroid faj a jövŒ, mely külle-

mében leginkább az Œsi egyiptomi-

akra hasonlít. Ennek a fajnak a léte-

zése fogja a népek és egyének sokfé-

leségét felváltani.

*
Nézzük csak, hogy is volt? Mindkét 

világháború azonos gyŒztesei azt hir-

dették, hogy milliók pusztulása árán 

Œk meghozzák az emberiség békéjét, 

amint legyŒzik a világ békéjét veszé-

lyeztetŒ Németorságot és Japánt. 

Azóta megsokasodtak a békét veszé-

lyeztetŒ legyŒzendŒk. A második 

világháború óta Amerika által indított 

háborúk hosszú sora: 

1945-ben a Japánra dobott két atom-

bomba volt a nyitány! 1945–46 Kína, 

1948–49 Görögország, 1950–53 Korea, 

Kína (Korea 1953 óta békekötés nél-

kül kettészakítva hadiállapotban 

van!), 1954 Guatemala, 1958 Indoné-

zia, 1959–61 Kuba, 1960 Guatemala, 

1964 Kongó, 1965 Peru, 1964–73 

Laosz, 1961–73 Vietnám (kommunista 

gyŒtelemmel!), 1967–69 Guatemala, 

1973 Chile, 1983 Grenada, 1983–84 

Libanon, 1980 El Salvador, 1980 

Nicaragua, 1986 Líbia, 1987 Irak–

Irán, 1989 Panama, 1991 Irak, 1993 

Szomália, 1998 Szudán, 1998 Afgan-

isztán, 1999 Jugoszlávia, 2001– jelen-

leg is Afganisztán, 2003–Irak, befe-

jezés nélkül, de az olaj megy kifelé, 

2008 Koszovó, 2008 Georgia (Grúzia), 

(2011–Líbia, befejezés nélkül, de az 

olaj szintén ömlik kifelé, és most 

Szíria. 

Afganisztánban, Irakban, Líbiában 

és Szíriában azóta nincs élhetŒ élet, 

amióta megtámadták Œket. Az embe-

rek menekülnek a háborúk elŒl fŒ-

ként Európa irányába. A volt szocia-

lista országokat az úgynevezett rend-

szerváltozásokkal leszegényítették, és 

most mégis be kell vállalniuk ezeknek 

a szerencsétlen menekülteknek az 

elszállásolását és eltartását. A listára 

nemrégiben felkerült Ukrajna, ami-

bŒl még nem tudhatjuk mi fejlŒdik 

ki.  

*
A demokráciaexport milliókat tett 

hontalanná, állapítja meg Szabó An-

na a Magyar Nemzet február 14-i 

számában, tŒle idézzük az alábbiakat:

— Az Európai Bizottság számára 

szemmel láthatólag kezelhetetlen a 

probléma, miközben az unióhoz vi-

szonylag közel esŒ geopolitikai konf-

liktusok elhúzódása miatt drámaian 

emelkedik a menekültek száma. Sen-

ki nem látja a szíriai, iraki, szomáliai, 

líbiai polgárháborúk lezárásának hal-

vány esélyét sem, az arab tavasz 

munkanélküli fiataljainak, illetve a 

balkáni (koszovói) bevándorlók száma 

folyamatosan nŒ.

— A politikai konfliktusok több sze-

replŒjének felfegyverzésében – az 

oroszlánrészt vállaló Egyesült Álla-

mokon kívül – az EU több tagállama 

is részt vett. A most már minket is 

súlyosan érintŒ menekültáradat for-

rását jelentŒ háborús gócpontok kö-

zös jellemzŒje a Nyugat, elsŒsorban 

az Egyesült Államok külsŒ beavatko-

zása. A hivatalos célok minden eset-

ben magasztosak voltak (demokrácia-

export, terrorizmus elleni fellépés), 

hogy a közvéleménnyel elfogadtassák 

a katonai akciókat, még azokat is, 

amelyek nem kaptak ENSZ-felhatal-

mazást.

— A demokrácia és a terrorizmus 

ürügyén végrehajtott katonai fellépé-

sek halottak százezreit, menekültek 

millióit hagyták hátra. Afganisztánban 

a szabad választások eredményét 

nem tartották tiszteletben, megszûnt 

a központi hatalom, és a hadurak 

ugyanúgy termelik a mákot, mint 

korábban. Szomáliában az amerikai 

bombázások egy jottányival sem vit-

tek közelebb a békéhez, sŒt, a harcok 

átterjedtek Etiópiába és Eritreába. 

Irak és Szíria területének egy részén 

a hatalmi ûrben létrejött az Iszlám 
Állam. Ennek felfegyverzéséhez a 

Nyugat is hozzájárult, igaz, akkor 

még elvileg az oroszbarát Bassár el-

Aszad elnök ellen küzdŒ „demokrati-

kus” ellenzéki erŒket támogatták.

— A teljes csŒd beismerése, hogy 

az Egyesült Államok most már azt a 

szíriai elnököt segíti, aki ellen négy 

évvel ezelŒtt szövetkezett – többek 

között az Iszlám Államot létrehozó 

erŒkkel.

*
Európa jövŒje most már attól függ, 

hogy meg tudja-e akadályozni az 

amerikai szándékot, az ukrajnai konf-

liktus háborúvá fejlesztését. Továbbá, 

ha az Európai Unió a nemzetek euró-

pai szövetkezése lesz, amiben európai 

érdekek érvényesülnek.
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Kell-e még magyar hetilap 
Ausztráliában?

(Válasz Csapó Endre kérdésére, 
melyet a Magyar Élet 2015.jan.29-i 
számában tett fel olvasóinak).

Ausztráliába érkezésem, 1979 óta va-
gyok rendszeres olvasója/elôfizetôje, 
és egy-egy irással, közösségi beszá-
molóval idônként „önkéntes (azaz 
fizetetlen) munkatársa” is az újságnak. 
Már ez is mutatja, hogy az újság létét 
közösségi és egyéni szempontból  
egyaránt fontosnak tartottam. Csapó 
Endre (továbbiakban CsE) cikke rész-
letesen leirja a Magyar Élet (to-
vábbiakban MÉ) múltját, profilját, és 
a nemzeti emigráció számára több 
évtizeden át nyújtott (13+38=51 év) 
felbecsülhetetlen szolgálatát, amit 
nyugodtan nevezhetünk nemzeti- és 
kultúrmissziónak is.

De a feltett kérdés nem a MÉ múlt-
jával, hanem jövôjével kapcsolatos. A 
kérdés két szempontból közelithetô 
meg: érzelmileg, vagy üzletileg, racio-
nális alapon. 

Érzelmileg ez a kérdés nem is lehet 
kérdés: az újság több mint 50 éven át 
volt szemtanúja, krónikása és oktatója, 
vagyis szerves része az ausztráliai ma-
gyarság életének. Ezért, ahogy koro-
sodva, idôsödve, személyes múltunk 
darabjait, tanúit: a fényképeket, a fon-
tosabb leveleket, a családi emlékeket 
sem dobáljuk ki, úgy a közösségi 
múltunkat reprezentáló MÉ-hez is 
ragaszkodni akarunk. Ha másért nem, 
hát nosztalgiából. Mert az érzelmek 
már csak ilyenek.

Ha racionálisan, „üzleti szemmel” 
nézzük a dolgot, akkor persze más a 
helyzet. CsE cikkébôl ugyanis kiderül 
– amit sokan már évek óta tudunk 
vagy sejtünk -, hogy az újság az emig-
ráció idôsebb tagjainak (akik az elô-
fizetôk, vásárlók túlnyomó többségét 
alkotják) rohamos fogyása, kihalása 
miatt anyagi gondokkal küzd. Nap-
jainkra már eljutott oda, hogy felélte 
anyagi tartalékait is. Mostantól tehát a 
kiadó saját zsebét terheli a kiadás 
költsége. Mivel a MÉ sajnos eddig sem 
volt egy jól jövedelmezô anyagi vál-
lalkozás, ezért nagyon valószinû, hogy 
a kiadó,  Márffy Attila „saját zsebe” 
nem elég vastag ahhoz,  hogy néhány 
hétnél tovább birja ezt a terhet.  Mert 
az üzlet már csak ilyen.

A cikk cimét tehát átfogalmazhatjuk 
igy: „ha azt akarjátok, hogy a MÉ élet-
ben maradjon, akkor biztositanotok 
kell rá az anyagiakat”. Pénzre van te-
hát szükség. Gondolom, annak formája 
lehet megrendelés (elôfizetés), alkalmi 

A Szerkesztô 
postája

pénzbeli támogatás (amit a Sydneyi 
Magyar Kaszinó csinált), vagy hir-
detés (amire többek közt a Nemzeti 
Regiszter segitségét várják). 

Nos tehát, ha nem akarjuk, hogy a 
magyar emigráns/diaszpórabeli újság-
irás eme patinás képviselôje számára 
végleg „lekapcsolódjon a villany”, 
akkor akcióba kell lendülnünk. Én 
magánemberként a következôket vál-
lalom:  baráti körömben, és a brisbanei 
és gold coasti magyar szervezeteknél  
igyekszem elôfizetôket,  támogatókat 
vagy hirdetôket toborozni. Továbbá 
annak a barátomnak, akinek mához 
legközelebb esik a születésnapja (már 
tudom is, ki az), ajándékként 1 évre 
elôfizetem a Magyar Életet. Csak, 
hogy összefonódhasson, ami az életben 
úgyis együtt jár: érzelem és ráció. 

Mert nekem, amig csak esély van rá, 
kell a Magyar Élet. Rajtam, az én lus-
taságomon már bizony ne múljon a 
sorsa.  Mint ahogy a fényképalbu-
maimat, régi leveleimet, újságkivá-
gásaimat, könyveimet is csak akkor 
szelektálják majd az utódok, ha én már 
nem leszek. Addig pedig maradnak a 
polcokon.....

Albert László

Tisztelt Fôszerkesztô Úr!
Kedves Bandi!
A „MAGYAR ÉLET” (No.2853:VII 

évf. 2. szám) 5. oldalán, amit írtál, a 
XX. Század nagy népvándorlásának 
végét árnyékolja elôre. 66 esztendeje 
annak, hogy az elsô magyar kivándorló 
megérkezett Ausztrália földréje. Az 
ittlétet könnyebben elviselhetôvé tette 
a magyar sajtó. Tárgyilagos, tudomá-
nyos szintû tartalommal tartott minket 
az egyetlen elfogadható és mégis gö-
röngyös úton. De mint mindennek en-
nek is a vége érezhetô.  A bevándorlók 
többsége a temetôben várja az örök 
feltámadást. 

Kár a múlton keseregni. Most kell 
határozni, hogy a jövôben mit kell, mit 
lehet  még tenni mielôtt minket is ha-
zarendel Teremtônk. „Kell-e még ma-
gyar hetilap Ausztráliábn?” középsô 
oszlopában Te már megadtad a fele-
leted: „Nem célravezetô az újság árá-
nak felemelése, semmit nem taka-

rítanánk meg az oldalszámok csök-
kentésével, sem a kéthetenkénti meg-
jelenéssel. Visszafelé már nem me-
gyünk, 16 oldal színvonalas hetilap 
vagy semmi.” Ezzel minden esetleges 
vélemény értéktelen. Kivéve nagy 
anyagi támogatás, öröklôdés, csodába 
illô eseménye.  

A Sydney Morning Herald pár hó-
nappal ezelôtt felére csökkentette 
terjedelmét, de az ára maradt, ami 
volt. A megjelenés költsége tehát nem 
elszigetelt „magyar” jelenség. Csak a 
miénk mélyebb és fájóbb. Nem fog a 
világ összedôlni, ha a MAGYAR ÉLET 
csak kéthetente jelenik meg. Meg-
szokjuk ezt is, mint annyi minden 
mást, hogy a hónap 1-én és 15-én teszi 
be a postás az újságot leveles ládánkba. 
Fô az, hogy a tartalom továbbra is 
értékes és tárgyilagos legyen. 

Csekkjeim szelvénye csak 2012. ja-
nuárig van még fiókomban, de akkor 
is $160.- volt az elôfizetés miként most. 
Ha emlékezetem nem csal, azelôtt is 
már évekig annyit kért a szerkesz-
tôség. Nyilván remélve, hogy ezzel 
majd nô az elôfizetôk száma. Pedig a 
fizetések emelkedtek, sôt még a 
nyugdíj is több most, mint évekkel 
ezelôtt. A magyar betû ereje megér-
demli, hogy a felére csökkent példány-
szám ne felezze meg az elôfizetés 
költségeit. Lesz, aki majd morog, de 
azok mindig morogni fognak.

Sajnálatos, hogy szülôhazánk erre hi-
vatott szervei nem válaszoltak a leve-
lekre. Pedig a MAGYAR ÖRÖKSÉG A 
Magyarországért Alapítvány határo-
zatát Aranykönyvben ôrzi a MAGYAR 
ÉLET félévszázados  nemzeti szolgá-
lata. Az igazság az, hogy nem minket, 
nem az emigráns magyar sajtót haj-
landóak anyagilag segíteni, hanem 
tôlünk várnak segítséget. Nem tôled, 
vagy tôlem. Még csak gyermekeinktôl 
sem. Ellenben tanult és tehetséges 
unokáik visszatérte a Kárpát-meden-
cébe nagy sikere lenne. Erre hajlan-
dóak különbözô mozgalmakkal támo-
gatni a fiatalok magyar érzését. Ami a 
Nemzeti Regiszter feltételes támoga-
tását jelzi,  bizony vagy jön, de inkább 
röpke hír marad csak.

Rákóczi, Kossuth emigrációinak is 
vége lett. Mi most elértünk a mi 
sorsunk által kiosztott végállomás 
közelébe. Úgy érzem a „nemzeti emig-
ráció” még élô tagjai megértik és 
elfogadják az elkerülhetetlen hely-
zettel járó gondokat, bajokat. Kevés – 
ha egyáltalán volt – olyan hírma-
gyarázója az elmúlt évtizedeknek, 
mint Te Bandi. Tárgyilagos, egyenes 
magyarázataid, eszmefuttatásaid min-
denki számára érthetôvé tette a leg-
bonyolultabb ügyet is. Csak így to-
vább, csak elôre, még akkor is, ha csak 
félerôvel! Tudom könnyû másnak 
tanácsot adni, de Neked és a szer-
kesztôségnek messze átlagon felüli 
feladatot, és tehetséget adott az Egek 
Ura és talán még van erô egy utolsó 
„hajrára!” 

Elismeréssel köszönöm, amit eddig 
tettél, végeztetek és kérlek, hogy 
Attilával és Erikával együtt vidd to-
vább a MAGYAR ÉLET-et      

Rendtársi üdvözlettel és bajtársi 
szeretettel

Gyurka (Pennant Hills)

Kedves Bandi!
Szomorúan, és talán egy kis meg-

lepetéssel is olvastuk a január 29.-ei 
Magyar Életben megjelent cikkedet, 
hogy ”Kell-e még magyar hetilap 
Ausztráliában”. Talán a legnagyobb 
meglepetés az volt, hogy semmi támo-
gatást nem kaptál, vagy a szer-
kesztôség, nem kapott a Magyar Kor-
mánytól! Nehezen tudtuk felfogni, 
hogy az a magyar kormány, aki na-
gyon hangosan hangsúlyozza a Ma-
gyar Nemzet és Nemzetiség kiala-
kítását, a cikked szerint még idáig 
nem volt hajlandó a segítségedre állni.  
És fôleg akkor, amikor még csak nem 
is anyagi támogatásokról van szó!  

Ôszintén megvallva, amikor a cikked 
elsô részét olvastam, mindjárt arra 
gondoltam, hogy mért nem fordulnál a 
Magyar Kormányhoz valami anyagi 
és más támogatásra. Nagy megdöb-
bentéssel olvastam a cikked második 
részét, amikor írtad, hogy nem csak 
hogy gondoltál már rá, de már egy 
évvel ezelôtt cselekedtél is.  

Mint azt már fent lett említve, nagyon 
szomorúnak tartjuk azt a fülbevágó 
csendet, amit Te kaptál. 

Nem tudjuk, hogy mi az amivel mi 
tudnánk ebben a helyzetbe hozzá-
járulni, hogy az segítségedre szol-
gálna. Persze ha van valami, kérlek 
mond vagy írd meg és mi mindent ami 
a képességünkben van, hajlandók vol-
nánk megtenni .  

Azt talán nem is kell mondanunk, 
hogy igen is nagy szükség van egy 
magyar lapra Ausztráliában! Mi 
nagyon értékeljük a Te munkádat és 
sokat is tanulunk belôle. Ezért is van 
az, hogy most már évek óta a Deák 
Kör nevében fizetünk elô az újságra.   
Persze mi másokat is biztatunk és 
serkentünk, hogy fizessenek elô a 
Magyar Életre.

Mi nagyon reméljük, hogy még 
nagyon sok évig fogjuk tudni olvasni a 
Te cikkeidet! Kívánunk neked hozzá 
sok egészséget és erôt.

Baráti szeretettel
Éva és Tom   

Kedves ismert és ismeretlen Ba-
rátaim!

Az egyetlen ausztráliai magyar 
nyelvû hetilap, a Magyar Élet sorsa 
mellett nem mehetünk el szótlanul.  Az 
utókor és a saját lelkiismeretünk is 
egyszer számon kéri majd rajtunk, 
hogy hagytuk sírba szállni. Akiknek  
módjukban áll hathatósan tenni  
valamit az újság fennmaradásának 
érdekében, kérve- kérem tegyék meg 
addig amíg nem késô.

Tisztelettel köszöntve 
mindenkit, üdvözlettel:

Dr. Petrin László
Fejér Megyei Kormányhivatal

fôigazgató

Nyílt levél Andrej Kiska Köztársasági Elnök Úrnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Mind Magyarország, mind az Európai Unió szabad Állampolgáraként a 

szívem vérzik, amikor arról értesülök, hogy szlovák állampolgárságuktól 
fosztják meg a felvidéki magyarokat akkor, amikor büszkén vállalva 
magyarságukat, szívükre és lelkükre hallgatva felveszik, a magyar 
állampolgárságot, a szlovák mellé.

Ezért Hétfájdalmú Szûzanyához, Szlovákia patrónusához és Szent István 
királyhoz Magyarország fôvédôszentjéhez fordulok, és az Ô égi hathatós 
közbenjáró pártfogó áldásukban és segítségükben bízva, tisztelettel arra kérem 
Önt és Önön keresztül, doc. JUDr. Robert Fico CSc. Miniszterelnök Urat, a 
Szlovák Kormányt, a Szlovák Parlamentet, a Szlovákiában mûködô Egyházak 
vezetôit, szerzetes és paptestvéreket, nôvéreket, a rendi elöljárókat és Szlovákia 
egész keresztény népét, hogy együttesen tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy ezentúl egy felvidéki magyart se fosszanak meg azért, a 
szlovák állampolgárságától, mert felveszi a magyar állampolgárságot a szlovák 
mellé, és adják vissza mindazoknak a szlovák állampolgárságát, akiktôl már 
elvették. 

Bízva kitüntetô rokonszenvében, maradok ôszinte tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel Esztergomból, „Ôsi Kanyargó Dunánk Ékkövébôl”.

Szilas László
A pedagógia doktora

MELBOURNE-I 
KONZULI IRODA

• Útlevél és állampolgársági ügyek intézése

• Egyszerûsített honosítás

• Aláíráshitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés

• Tanácsadás, ügyek elôkészítése

Helyszín: Bocskai Központ (123 St Georges Rd, 

North Fitzroy VIC 3068)

Bejelentkezés: elôzetes idôpontfoglalás alapján

munkanapokon 13:00 és 16:00 óra 
között

a 03 9486 3397 telefonszámon.

E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu
Honlap: 

www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/melbourne/hu



Ismeretlen tettesek szombatra vir-
radóra a román nemzeti színekre fes-
tették le az aradi Szabadság-szobor 
talapzatán a 13 vértanú tábornok arc-
képét –-- közölte az aradinap.ro helyi 
portál.

Amint a portálon közzétett fényképen 
és kisfilmen látszik, a tábornokok 
dombormûveit festékszóróval színez-
ték pirosra, sárgára és kékre. A talap-

zatra fekete festékszóróval magyaro-
kat gyalázó szöveget is írtak. Bognár 
Levente, Arad alpolgármestere a por-
tálnak elmondta, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) felje-
lentést tesz ismeretlen tettes ellen.

Az alpolgármester elmondta, a 13 
vértanú közül hatnak az arcképét fes-
tették be a szoborcsoport déli és keleti 
oldalán. Hozzátette, az alkalmazott szí-

nekbôl arra lehet következtetni, hogy 
nem spontán vandalizmus, hanem elô-
re megfontolt szándékkal elkövetett 
emlékmûgyalázás történt.

Az alpolgármester elmondta, a szo-
borcsoportot korábban éjjel-nappal 
ôrizte a helyi rendôrség, a polgár-
mesteri hivatal takarékossági intézke-
dései következtében azonban már 
nem jut állandó ôr a térre, amelyen az 
emlékmû áll. A szoborcsoportra azon-
ban térfigyelô kamerákat állítottak, 
így bíznak abban, hogy a rendôrségnek 
sikerül azonosítani a tettest vagy tet-
teseket.

Bognár Levente azt is elmondta, a 
rendôrség hivatalból elkezdte a nyo-
mozást, az RMDSZ hétfôn mérlegeli, 
hogy szükséges-e feljelentést tennie. 
Az alpolgármester a szoborcsoportot 
2004-ben restauráló mûvészek egyiké-
vel Kocsis Rudolffal járt a helyszínen 
szemügyre venni a rongálás következ-
ményeit.

Kocsis Rudolf elmondta, elsô ráné-
zésre azt állapították meg, hogy ha-
gyományos festéksprayt használt az 
elkövetô. Hozzátette, elemezni kell a 
festék vegyi összetételét, és meg kell 
keresni a festék oldószerét. Megje-
gyezte, a bronzplakettek lemosása, 
lekaparása feltehetôleg tönkreteszi a 
dombormûvek patináját, de ez a hatás 
is kezelhetô. Kocsis Rudolf szerint a 
kôrészek letakarítása lesz nehezebb.

Az aradi Szabadság-szobor a 19. szá-
zadi európai romantika jegyeit viselô 
köztéri mûalkotás, amelyet Huszár 
Adolf tervei alapján --– a szob-
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Féligazság
A budapesti gettó felszabadulásának 

70. évfordulójára több helyen is meg-
emlékeztek. Kicsit elgondoltató, hogy 
az egyik szónok fontosnak találta meg-
emliteni, hogy azok a katonák akik 
elûzték a németeket és nyilasokat a 
Vörös Hadsereg egyenruháját visel-
ték. Punkt! Nos ebbôl egy kevésbbé 
tájékozott ember könnyen arra a kö-
vetkezetésre juthat, hogy az öröm és 
megkönnyebbülés amit a gettó lakosai 
éreztek, ---- vége az üldözésüknek, és 
életveszélynek, a fegyver ropogásnak, 
az ágyú tûznek, a hideg légópincékben 
zsúfoltságnak, élelmiszer hiánynak 
stb --- az az öröm az egész ország terü-
letén is megnyilvánult. Itt egy részi-
gazsággal találkozunk: tagadhatatlan, 
hogy a gettót a szovjetek szabaditották 
fel, de ha már ez ki lett mondva, akkor 
nem maradhat el az egész igazság, 
legalább is valami rövid utalás arra, 
hogy mit is jelentett Magyarország 
„felszabadulása”, és mi jellemezte leg-
jobban a megszálló szovjet katonaság 
viselkedését.

Ide elég lesz egy néhány idézet meg-
bízható forrásokból.
Gábor Áron a Magyar Vöröske-

reszt igazgatója Budapesten:
„Az oroszok lezártak egy egy utcát, s 

akiket találtak beállították a sorba: 
hadifogoly. Volt ravaszabb fogásuk is, 
munkára toboroztak. „Kicsi robot”-ra, 
tíz percre, mutatták az ujjukon. Azt 
nem közölték, hogy a kicsi robot Uk-
rajnában vagy Szibériában lesz és a tíz 
percet évek követik.”
Mindszenty József akkor veszprémi 

püspök akit a nyilas fogságból nem a 
szovjetek szabaditották fel, hanem a 
menekülô karhatalom felejtette a sop-
ronkôhidai fegyházban:

„Órákat, gyûrûket, ékszereket leszed-

nek a kézrôl, nyakról és kiemelnek a 
fiókokból más értékeket a tulajdonos 
mellének szegezett géppisztoly segít-
ségével. Sok haláleset történt, különô-
sen nôk védelmében. Napközben is, de 
éjszakánként méginkább hallom a 
megtámadott és elhurcolt nôk sikolyát 
a környékrôl.”

Hazafelé menet egy somogyi falú 
határában a püspök megkérdezte egy 
szegény öreg napszámost:

„ --- Hát bátyám, maguk is 
felszabadultak?

 --- Fel ám, a süvegünktôl a bocsko-
runkig, és most se süveg, se bocskor. 
Elvittek mindent.”

Ugyancsak soproni tapasztalokról írt 
dr Németh Alajos középiskolai tanár 
a hullákat összeszedô brigád vezetôje:

„Szülôk, férjek, testvérek kétségbe-
esetten álltak ki gyermekeik, felesé-
geik, nôvéreik védelmében, de legtöbb 
esetben hiába. A szovjet katona ká-
romkodva, ordítozva mellüknek sze-
gezte géppisztolyát és letört a kétség-
beesett ellenállás. Voltak kivételek, 
amikor a lányát, feleségét, nôvérét 
anyját védelmezô férfi kész volt életét 
feláldozni szeretteiért. Egy apa, volt 
csendôr alaposan helybehagyta a 
szovjet katonát aki lányát akarta elra-
bolni. Kicsavarta kezébôl a géppisz-
tolyt és futásra kényszerítette. Nem 
volt kimélet, 10-12 éves kislányok, 70-
80 éves öregasszonyok sem hiányoz-
hattak az áldozatok közül.”

A diplomáciai testülethez való tarto-
zás sem jelentett sokat, mert ahogyan 
ezt Carl Lutz budapesti svájci 
ügyvívô is tapasztalhatta:

„Egy tiszt a követség autóit követelte, 
amelyek közül több nem volt vezethetô 
állapotban, mire 5 percet adott arra, 
hogy a hiányzó „alkatrészt” szerezzem 
be. Ezután elôhúzta pisztolyát, és mi-
közben rohant utánam a pincébe, lövé-

seket adott rám. Alig tudtam elérni a 
légipince vészkijáratát.

A svájci követség vezetôjét Feller 
urat az irodavezetô Mayer urat az 
oroszok bejövetele után letartóztatták. 
Azóta senki sem hallott róluk semmit.

A követség helyiségeit négy alkalom-
mal fosztották ki. Az egyik alkalommal 
egy orosz kötelet hurkolt az egyik kö-
vetségi alkalmazott Ember úr nyaká-
ba, hogy igy kényszeritse ôt a hivatal 
széfje kulcsának átadására. Amikor 
annak ellenére nem volt hajlandó, 
meghúzták a nyakán a kötelet amig el 
nem vesztette az eszméletét. Ekkor 
kivették a kulcsot a zsebébôl, kirámol-
ták a széfet.

A svéd követség egy nagy széfjét 
amelyet a nácik hiába próbáltak eltá-
volítani az oroszok egész tartalmával 
együtt elvitték.”

A svájci követség 1945 márciusi 
jelentésében részletesen ismertette a 
„felszabaditók” módszereit.

„A fosztogatás általános és alapos 
volt. Voltak kis csoportok, amelyek az 
értéktárgyakra szakosodtak és mág-
neses detektorokkal kutattak arany, 
ezüst, és értéktárgyak után. Idomított 
kutyákat is használtak. A bútorokat és 
nagyobb mûtárgyakat amelyeket nem 
lehetett elvinni gyakran egyszerûen 
elpusztították.”

Nem meglepô, hogy röviddel a „fel-
szabadulás” után a megszálló hatalom 
kiutasította a semleges országok kö-
vetségeit, beleértve a pápai nunciust 
is, megszakítva a katolikus egyház 
kapcsolatát a Vatikánnal.

Közeledik április 4 a „felszabadulás” 
70. évfordulója. Vajon lesz-e majd 
olyan „demokrata” „hazafi”, aki elsza-
valja a „krisztusarcú katonáról” szóló 
verset?

Kroyherr Frigyes
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rászmûvész idôközben bekövetkezett 
halála miatt –-- Zala György készített 
el.

A szoborcsoportot 1890. október 6-án 
avatták fel a tizenhárom aradi vértanú 
emlékére az akkori aradi Szabadság 
parkban. Trianon után a román karha-
talom elôbb körbedeszkáztatta, majd 
1925-ben eltávolította. Hetvenkilenc 
év után 2004-ben sikerült visszaállítani 
az aradi Tûzoltó térre, amelyet --– a 
román-magyar kormányközi egyez-
mény alapján –-- a megbékélés parkja 
vesz körül. A visszaállított szoborcso-
portot az elmúlt években többször is 
megrongálták.

* * *
Közismert, hogy a kutya az ember 

legjobb barátja. Osztrák kutatók most 
azt is bebizonyították, hogy érzelmi ál-
lapotunkat képesek leolvasni az ar-
cunkról.

A bécsi tudósok szerint a kutyák ké-
pesek arc alapján különbséget tenni a 
haragos és boldog érzelmi állapotok 
között. Állításuk alapján ez az elsô hi-
teles bizonyíték arról, hogy egy állat 
képes egy másik faj arckifejezését 
felismerni.

„Tanulmányunk azt demonstrálja, 
hogy a kutyák képesek megkülönböz-
tetni a pozitív és negatív hangulatot 
hordozó arckifejezéseket egymástól, 
tudják, hogy ezek két ellentétes álla-
potot tükröznek. Ami még érdekesebb, 
hogy ez nem csupán saját gazdáiknál 
mûködik, hanem teljesen ismeretlen 
embereknél is --– mondta Ludwig 
Huber, a Bécsi Állatorvos-tudományi 
Egyetem kutatója. „Úgy tûnik a kutyák 
a mosolygó archoz pozitív, a dühös 
archoz negatív jelentéstartalmat társí-
tanak.”

A vizsgálat során egy tesztsorozatot 
végeztek el két különbözô csoportba 
tartozó kutyákon, amiknek emberekrôl 
készített fényképeket mutattak. Az 
egyik csoport alanyait akkor jutalmaz-
ták, ha mancsukkal a boldog arcokra 
böktek, a másik csoportot pedig akkor, 
ha a dühös embereket választották. Az 
ételjutalmat automatikusan a helyes 
válasz megadásakor megkapták.A ku-
tyák olyan gyakran eltalálták a helyes 
választ, hogy a véletlenszerûséget biz-
tosan ki lehetett zárni –- írták a Current 
Biology szaklapban megjelent tanul-
mányban. Hozzáteszik: további kutatá-
sok szükségesek annak vizsgálatához, 
hogy kiderüljön, képes-e a kutya az 
arckifejezés leolvasását követôen az 
emberrel érzelmileg azonosulni (szak-
mai nyelven ezt emocionális fertôzés-
nek hívják)

A tanulmány megállapításai sokakat 
valószínûleg nem lep meg. Korábbi 
kutatások már megállapították példá-
ul, hogy négylábú kedvenceink képe-
sek különbséget tenni az ismerôs és 
ismeretlen arcok kétdimenziós másai 
között, sôt arra is egyre biztosabb je-
lek utalnak, hogy empátiát tudnak ta-
núsítani egy síró ember felé. 

A kutatók úgy vélik, a kutyák a házi-
asítás során sokkal jobb szociális 
képességekre tettek szert, mint a többi 
megszelídített állatfaj.

* * *
A 65 milliárd eurós adóssággal ren-

delkezô Berlinnek kétszer is át kell 
gondolnia, hogy pályázzon-e a 2024-es 
nyári olimpiára --- véli a német gazda-
ságkutató intézet szakértôje, Karl 
Brenke.

A neves közgazdász kiemelte: a fôvá-
rosnak az infrastruktúra és a tömeg-
közlekedés terén is jelentôs fejleszté-
seket kell végeznie. A játékok 
rendezési költségére nincs konkrét 

számadat, ezt 2,5 milliárd euróra  be-
csülik, de ebben az összegben még 
nincsenek benne a játékokhoz nélkü-
lözhetetlen beruházások költségei.„Van 
egy olyan megérzésem, hogy Berlin 
belecsúszik egy olyan helyzetbe, ahon-
nan nem tudna felemelkedni” --- tette 
hozzá Brenke. Kiemelte: a német fôvá-
ros nem engedheti meg magának azt a 
luxust, hogy belevágjon egy ilyen költ-
séges pályázatba.

A német fôváros --- amely 1936-ban 
már volt házigazda --- Hamburggal 
van versenyben, hogy Németországból 
melyikük kandidáljon a 2024-es ötkari-
kás játékokra. A Német Olimpiai Bi-
zottság márciusban választ közülük.

Brenke szerint a hamburgi kandi-
dálás is problémás lehet, hiszen kevés, 
olimpiára alkalmas létesítmény van 
ott, hiányzik például egy központi 
olimpiai stadion is. A közgazdász hiá-
nyolja a lakosság tájékoztatását az öt-
karikás rendezés elônyeirôl és hátrá-
nyairól, veszélyeirôl.

„Ha megnézzük a mindenkori olim-
piákat vagy labdarúgó-világbajnoksá-
gokat, az igazi gyôztes a NOB és a FI-
FA. A rendezô városoktól mindig 
egyre több pénzt kérnek” ---- mondta 
Brenke.

A 2024-es olimpiára eddig hivatalosan 
csak Boston és Róma jelentkezett, míg 
Párizs, Durban, Baku, Doha és Isztam-
bul komolyan érdeklôdik.

A Magyar Olimpiai Bizottság múlt 
pénteki közgyûlésén úgy döntött, java-
solja Budapest városának és Magyar-
országnak, vizsgálja meg a 2024-es 
olimpia és paralimpia megrendezésé-
nek lehetôségét.

A 2024-es olimpiára a jelentkezési 
határidô szeptember 15., a házigazdá-
ról pedig 2017 nyarán, Limában dönt a 
NOB.

A jövô évi játékoknak Rio de Janeiro, 
a 2020-asnak Tokió ad otthont, így 
2024-ben jó esély van az európai ren-
dezésre.

* * *
Vint Cerf szerint az agyagtábla és a 

papirusztekercs jobb volt egy .pdf fájl-
nál.

A jelenleg Google internet-evange-
listájaként dolgozó Vint Cerf-t azért 
nevezik az internet egyik alapító aty-
jának, mert közremûködött a világháló 
alapjául szolgáló TCP/IP protokoll ki-
fejlesztésében.

A szakember szerint komoly veszélyt 
jelent, hogy a napjainkban digitális 
formában tároljuk emlékeinket. Le-
gyen szó akár közösségi oldalakra fel-
töltött fotókról vagy, bejegyzésekrôl, 
vagy akár hivatalos dokumentumokról, 
ezek az adatok a jövô embere számára 
örökre elveszhetnek.

Cerf attól tart, hogy a digitális kul-
túránk kezdetének emlékei a jövô tör-
ténészei számára teljes egészében el-
érhetetlenek lesznek, mivel nem 
állnak majd rendelkezésre a száza-
dunkban tárolt adatok megtekintéséhez 
szükséges szoftverek. A jövô kompu-
terein pedig már biztosan nem futnak 
majd a mai szoftverek ---- írja a Guar-
dian.

Az internet atyja errôl az Amerikai 
Szövetség a Tudomány Fejlôdéséért 
(American Association for the Advan-
cement of Science) nevû szervezet 
éves ülésén beszélt a Guardian.Vint 
Cerf egy archiválási célokat szolgáló 
hardver és szoftveregyüttes, egyfajta 
„digitális pergamen” kifejlesztését 
tartja kívánatosnak, amely garantálná 
a régi korok szoftvereinek és digitális 
fájljainak megnyitását. Ma ugyanis az 
emberi kommunikáció jelentôs része 

folyik digitálisan, ha ezt nem ôrizzük 
meg, a teljes múltunk elveszhet, gon-
doskodni kell a megôrzésükrôl --- véli 
Cerf.

A Google internet-evangelistája sze-
rint téves az a közvélekedés, hogy 
minden digitalizált tartalom megma-
rad az utókornak: ehhez ugyanis arra 
is szükség van, hogy a múltban hasz-
nált formátumok támogatása folyama-
tosan, akár évszázadokkal késôbb is 
megoldható legyen. Ha ez nem törté-
nik meg, a digitális technológia egy-
fajta információs fekete lyuk lesz 
majd, amely mindent elnyel. Cerf az 
ôsi civilizációkat hozta fel pozitív 
példaként, az égetett agyagtáblákon és 
a papirusztekercseken hosszú idôn át 
megmaradtak az írások. Nem hisz 
azonban abban, hogy hasonló módon 
jövôállók lennének napjaink .pdf vagy 
.doc fájljai.

A szakember szerint ha valóban meg 
akarunk ôrizni egy fotót az utókornak, 
a legjobban tesszük, ha kinyomtatjuk 
azt. A Guardian szerint a Vint Cerf ál-
tal felvázolt probléma már napjaink-
ban is érzékelhetô: egy átlagember 
számára szinte lehetetlen például egy 
ZX Spectrumhoz írt programot fut-
tatni egy magnókazettáról. Hiába sér-
tetlen a szalag, a vele kompatibilis 
eszközöket már rég nem árulják az 
üzletekben.

A Carnegie Mellon Egyetem egyik 
munkatársa már kidolgozott egy lehet-
séges megoldást erre a problémára. 
Olive nevû fejlesztése egy olyan prog-
ram, amely merevlemezek tartalmáról 
készít pillanatfelvételeket programok 
futtatása közben. Az így konzervált 
szoftvereket emulátorszoftverekkel 
futtatni lehet. Az Olive segítségével 
konzervált kollekciót itt lehet átbön-
gészni, megtalálható rajta többek közt 
egy Apple II-re írt kalandjáték, vala-
mint a klasszikus lövöldözôs játék, a 
DOOM elsô, DOS-ra írt verziója, de 
például a kilencvenes évek közepén 
használt Netscape Navigator böngé-
szô, és az Office 6.0 is.

* * *
Lebontaná a török–görög határon az 

illegális bevándorlók miatt emelt szö-
gesdrótkerítést a Görögországban né-
hány napja kormányra került Radiká-
lis Baloldal Koalíciója (Sziriza).

„Igazi szégyen egy demokratikus or-
szág számára egy ilyen kerítés” --– 
mondta Jeórjiosz Kondrosz, a Sziriza 
vezetô politikusa az APA osztrák hír-
ügynökségnek Bécsben. Úgy vélte, a 
2012 végén felállított kerítés hibás jel-
zést küld az országról, és hangsúlyozta, 
„Görögország Európa kapuja”. A kerí-
tés miatt jogvédô szervezetek folya-
matosan bírálták Athént, mivel ez a 
Közel-Keletrôl Törökországon keresz-
tül Európába igyekvô illegális beván-
dorlókat a szárazföldi utazás helyett a 
veszélyes tengeri út megtételére 
kényszeríti.

Kondrosz megerôsítette, Aléxisz 
Cíprasz görög miniszterelnök pártja 
lazít a dél-európai ország eddigi szi-
gorú migrációs politikáján. Az új kor-
mány nemrég bejelentette, hogy min-
den Görögországban született 
külföldinek megadja a görög állampol-
gárságot. Emellett a hatóságok változ-
tatnak a menedékkérelmek elbírálá-
sának gyakorlatán.

A dél-európai országot a menedékkér-
ôkkel szembeni elégtelen bánásmód 
miatt is gyakran bírálták a jogvédô 
szervezetek. Kondrosz úgy vélte, sok 
menekülttábor ugyancsak „szégyen” 
Görögországnak, és azokat fel kellene 
számolni. Emellett a politikus leszögez-

te, hogy a Sziriza a lehetôségekhez 
képest sokkal több eszközt fog a mene-
kültek ellátására fordítani. Kondrosz 
azt is megígérte, fellépnek a menedék-
kérôkkel szembeni, elsôsorban szélsô-
jobboldaliak által elkövetett erôszakos 
cselekmények ellen.

A Sziriza azt reméli, tervei megvalósí-
tásához segítséget ad az Európai Unió. 
Kondrosz szerint az uniós szabályozás 
megváltoztatására lenne szükség, 
ugyanis a jelenlegi rendszerben a me-
nekültek kizárólag ott folyamodhatnak 
menekültkérelemért, ahol elôször lép-
tek az EU területére. A politikus úgy 
vélte azonban, a bevándorlóknak 
esélyt kellene adni arra, hogy „ott 
kössenek ki, ahova eredetileg indultak, 
és nem szabadna ôket bezárni abba az 
országba, ahova megérkeztek”.

Tavaly év végén a görög menekültü-
gyi szolgálat közölte, 2013 júniusa és 
2014 novembere között 13 289-en fo-
lyamodtak menekültstátuszért a görög 
hatóságoknál, s közülük 1764 emberrôl 
vélték úgy a görög hatóságok, hogy 
megilleti ôket a menekülteknek járó 
nemzetközi védelem joga.

* * *
Svédország kvótarendszert alkalmaz-

na az Európai Unióban, hogy arányo-
sabb legyen az egyes tagállamokba 
befogadott menekültek számának el-
oszlása –-- mondta Margot Wallström 
svéd külügyminiszter vasárnap a Reu-
ters brit hírügynökségnek a müncheni 
nemzetközi biztonságpolitikai konfe-
rencia alkalmából adott interjújában.

„Nagyvonalúak akarunk lenni, de 
néhány EU-tagállam egyáltalán nem 
fogad be menekülteket” -– mondta a 
külügyminiszter.

Az európai közösségen belül Német-
ország és Svédország helyezi el a leg-
több menekültet.

Wallström ezenkívül azt mondta, 
hogy Brüsszelnek a nemzetközi mene-
kültügyi politika finanszírozásában is 
élen kellene járnia. „Világszerte mint-
egy ötvenmillió ember keres menedé-
ket, többen, mint korábban valaha is, 
viszont úgy tûnik, összeomlott a nem-
zetközi segélyezési rendszer” --– je-
gyezte meg a svéd diplomácia vezetô-
je.

A külügyi tárcavezetô emiatt támo-
gatja az ENSZ Menekültügyi Fôbiz-
tosságának (UNHCR) azon követelé-
sét, miszerint az ENSZ tagállamainak 
számára bizonyos szintû kötelezô hoz-
zájárulást írnának elô. „Megengedhe-
tetlen, hogy idôközben már a világélel-
mezési programnak is vissza kell 
fognia a segélyezési szolgáltatásait, és 
egyre inkább egy-két állam vagy nem 
kormányzati szervezetek segítségétôl 
függ” --– jegyezte meg Wallström. Úgy 
vélte, a 28 EU-tagországnak önként 
vállalt kötelezettséggel kellene jó pél-
dát mutatnia a többi országnak.

Az Európai Unió területén egyre na-
gyobb terhet jelent a Földközi-tenger 
felôl Afrikából vagy Törökország felôl 
a Közel-Keletrôl érkezô illegális be-
vándorlók folyamatosan növekvô szá-
ma. A helyzetet súlyosbítják a líbiai, 
kelet-ukrajnai, szíriai és iraki fegyve-
res konfliktusok.

* * *
Nagy-Britannia több könyvet ad ki a 

lakossága arányához viszonyítva, mint 
bármely más ország. Tavaly 184 ezer 
kötetet publikáltak, így 2870 kötet 
jutott minden millió brit lakosra --– 
ismertette a Könyvkiadók Nemzetközi 
Szövetsége (IPA).

Kínában 444 ezer, az Egyesült Álla-
mokban 304 ezer 912 könyv jelent 
meg. Az ország lakosságához viszo-

nyítva azonban Amerika a 12., Kína 
pedig a 25. helyen áll a könyvkiadás 
terén.

A BBC News beszámolója szerint az 
olyan bestsellerek, mint a Harry Pot-
ter-sorozat vagy Jamie Oliver szakács-
könyvei emelik Nagy-Britanniát a top-
lista csúcsára.

Legjobban Tajvan és Szlovénia köze-
líti meg a briteket: mindkét országban 
1831 könyv jut egymillió lakosra. A 
sorban Spanyolország következik a 
millió lakosonként számított 1626 
könyvvel, majd Grúzia 1547 és Cseh-
ország 1509 kötettel.

A brit elsôséget Richard Mollet, az 
IPA vezetôje történelmi és kulturális 
okokkal magyarázta. „Nagyszerû elbe-
szélôi hagyománnyal rendelkezünk. 
Több évszázados a kiadói történetünk 
és élénk a kreatív gazdaságunk” --– 
hangsúlyozta.

A kiadói adatait nem minden ország 
hozza nyilvánosságra Európában, ám 
azon országok közül, amelyek ezt meg-
teszik, Belgium kullog a sor végén, 
ahol 490 könyv jut minden millió la-
kosra.

* * *
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70 éve, 1945 február 13-án, nem sok-
kal este 10 óra elôtt a nyugvóra készülô 
szász fôváros, Drezda, „az Elba 
parti Firenze” belvárosának ablakai 
remegni kezdtek a város fölé berepülô 
brit bombázókötelék motorjainak egy-
re jobban erôsödô, vészjósló basszu-
sától. Pontban este 22 óra 9 perckor, a 
„karácsonyfákkal”, azaz az elôörs 
gépei által ledobott világító fáklyákkal 
megjelölt belvárosi negyedek felett 
kísérteties süvítés vegyült a fülsüke-
títôvé váló repülôgépmotor-zúgásba. 
Néhány pillanat, és alászálltak az ég-
bôl az Apokalipszis lovasai.
Mindent eltörölni a föld színérôl
A Brit Királyi Légierô (Royal Air 

Force, RAF) bombázóparancsnoksága, 
Arthur Harris légimarsall, a Bomber 
Command fônökének szorgalmazására 
már 1943 nyarán hozzákezdett az úgy-
nevezett területbombázási doktrína 
(Area Bombing Directive) gyakorlati 
alkalmazásához.

Harris, aki fanatikusan hitt a Douhet-
elméletben --- eszerint az ellenség el-
lenállóereje kizárólag a tömegbombá-
zásokkal is megtörhetô --- a „puding 
próbájának” a sûrûn lakott német ki-
kötôváros és közlekedési csomópont, 
Hamburg bombázását tekintette.

A csekély gépveszteség, és a minden 
képzeletet felülmúló hamburgi károk 
alapján a Bomber Command sikeres-
nek minôsített a területbombázás 
doktrínáját. 1945 januárjára, a Har-
madik Birodalom agóniájának idején 
már gyakorlatilag nem maradt olyan 
német nagyváros, amelyet ne ért 
volna pusztító szövetséges légitáma-
dás. A német olaj- és jármûipar, a 
hadiüzemek jelentôs része és a köz-
lekedési infrastruktúra ekkorra már 
nagyobb részt romokban hevert. En-
nek ellenére, a makacs német ellenál-
láson felbôszült Churchill, Harris un-
szolására hozzájárult a területbombá 
zások folytatásához.

A szövetséges légügyi hadvezetésen 
belül is komoly vita bontakozott ki a 
légi hadviselés e módszerérôl. Harris 
koncepciója szerint a nagyvárosok 
legsûrûbben lakott részei ellen végre-
hajtott ismétlôdô szônyegbombázások 
olyan súlyos pszichés csapást mérnek 
a német lakosságra, amely megtöri az 
ellenállást.

Ennek jegyében fogalmazódott meg 
a Drezda elleni támadás terve, amely 
nem csupán a Kelet-Poroszországból 

és Sziléziából érkezô menekültek cél-
pontja, hanem vasúti csomóponként, a 
keleti frontról visszavonuló Wehr-
macht-erôk egyik fontos tranzitállomá-
sa is volt. Drezdából január végére 
nagyobbrészt kivonták a katonaságot, 
és február elejére a város túltelítetté 
vált a menekültek tömegétôl.
Katonai célpont, vagy védtelen ci-

vil város?
Gyakran hivatkoznak arra, hogy 

Drezdában nem volt semmilyen hadi-
ipar, és számottevô katonai erôk sem 
állomásoztak a városban. Mindez igaz, 
de mégsem lehet azt állítani, hogy 
katonai szempontból nulla lett volna a 
város stratégiai jelentôsége, még ha a 
környékbeli célpontok nem is igazol-
ják a február 13-án elkezdôdött példát-
lan pusztítást.

A város közvetlen közelében fekvô 
feritali olajipari üzemkomplexumot az 
Amerikai Egyesült Államok 8. légi 
hadserege már 1944 augusztus 24-én 
több mint 300 négymotoros nehézbom-
bázó bevetésével támadta. 1945 január 

16-án pedig az USAAF (United States 
Army Air Force) 8. légi hadseregének 
133 bombázója intézett támadást a 
friedrichstadti vasúti csomópont ellen. 
Drezda történelmi belvárosát, a ba-
rokk és rokokó építészet páratlan re-
mekét azonban végig megkímélték a 
légitámadások, így a szász fôváros 
azon kevés német nagyvárosok egyike 
volt, amely 1945 elején még intakt 
épségében állt.

Amikor 1945 januárjában Harris fel-
vetette, hogy Drezda ellen is szônyeg-
bombázó mûveletet kell indítani, a 
városban tartózkodó nagyszámú civil 
menekültre figyelemmel ezt a tervet 
még a bombázóparancsnokságon belül 
is többen ellenezték, köztük a parancs-
nokhelyettes, Sir Robert Sundbay 
légi almarsall is.

A vitát eldöntendô, táviratot küldtek 
a jaltai konferencián tartózkodó brit 
miniszterelnök, Winston Churchill 
részére. Churchill határozott, Harrist 
támogató választ adott: Drezdát az el-
sô adandó alkalommal bombázni kell. 

Az apokalipszis lovasai 
Drezda felett

A város sorsa ezzel megpecsételôdött.
A halál tûzviharorgiája
Mivel Drezdát február elejéig elke-

rülték a nagyobb bombázások, és vá-
rosban béke honolt, a Vörös Hadsereg 
elôl Kelet-Poroszországból menekülôk-
nek a szász fôváros lett a mentsvára. A 
kelet-porosz területek kiürítését célzó, 
és a Kriegsmarine (német haditenge-
részet) valamint a Luftwaffe (német 
légierô) közremûködésével végrehaj-
tott evakuálási akciónak, a Cerberus-
mûveletnek köszönhetôen az eredeti-
leg 640 ezres Drezda lélekszáma 1945 
februárjára megduplázódott.

A menekülteket nagyobbrészt külvá-
rosi táborokban helyezték el, és vasú-
ton szakaszosan szállították az ország 
belô vidékeire. 1945 február 13-án a 
város fölé érkezô 800 négymotoros 
Lancaster és Halifax nehézbombázóból 
álló kötelék két hulláma 22 óra 9 perc 
és 0 óra 55 perc között 400 ezer gyújtó, 
valamint 4500 romboló bombát dobott 
az óvárosra, és a belsô kerületekre.

Az elsô hullám rombolóbombákat, a 
második pedig az igazi pusztítást oko-
zó foszforos gyújtóbombákat szórta a 
városra. Az 1000 fokos hômérsékleten 

Drezdai látkép a bombázás után

égô és elolthatatlan foszforbombák 
nyomán hatalmas tûzvihar tört ki a 
belvárosban. A légvédelmi pincékbôl 
a tomboló tûzben álló utcákra kime-
nekülô emberek vagy megégtek, vagy 
pedig a forró gázoktól, illetve a tûz 
által a levegôbôl kivont oxigén hiánya 
miatt megfulladtak.

A pokol centrumában tomboló tûz 
vákuumként szippantotta be mindazo-
kat, akik szerencsétlenségükre nem 
lezárt helyiségben voltak. Drezda apo-
kaliptikusan lobogó tüzeit még 400 ki-
lométeres távolságból is látni lehetett. 
A várostól 8 kilométerre fekvô katonai 
repteret viszont nem érte támadás. 

1945 februárjára a Luftwaffe már 
csak halvány árnyéka volt egykori 
önmagának, és 1944-tôl a szövetséges 
légierô uralta a német légteret.

Ezért a Drezdát támadó bombázók 
szinte akadálytalanul repülhettek rá 
céljukra. Másnap, február 14-én déle-
lôtt az amerikai légierô 1350 négymo-
toros B-17 Flying Fortress (repülô-
erôd) és B-24 Liberator bombázója 
repült a még mindig lángoló város 
fölé, hogy halálos terhét az agonizáló 
szász fôvárosra zúdítsa.

A drezdai pokoljárás csak február 
15-én, 311 amerikai repülô erôd 
bombázóakciójával ért véget. A három 
napig tartó mûveletben az angol-ame-
rikai légierô 3749 tonna bombát dobott 
Drezdára, ezek 75 százaléka gyújtó-
bomba volt.
A megvonhatatlan mérleg
Máig vitatott a rettenetes drezdai 

tûzvihar áldozatainak száma. A város 
belsô kerületei és az infrastruktúra 
teljesen megsemmisült. Az elhunytak 
hatalmas tömegét a járványveszély 
megelôzése végett vasúti sínekbôl 
sebtében felépített máglyákon égették 
el. A halottak számáról szélsôségesen 
eltérô számok keringenek 20 ezertôl 
egészen 600 ezerig. A bombázás mér-
legét a korabeli német források 300 
ezer körüli áldozatban vonták meg.
Konrad Adenauer, a Német Szö-

vetségi Köztársaság kancellárja 1955-
ben 250 ezer fôrôl nyilatkozott, míg a 
Nemzetközi Vöröskereszt adatai sze-
rint 275 ezren vesztek oda a drezdai 
tûzviharban. A drezdai bombázómûve-
let többen éles kritikával illették. Még 
a szövetségesek között is heves viták 
robbantak ki.

Harris megkapta a „Butcher” (mészá-
ros) kevéssé hízelgô melléknevet, 
amelyet magas kitüntetései mellett 
élete végig kénytelen volt viselni. 

A szász “Firenze” történelmi belvárosa a Frauenkirche látképével, 1890 körül
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Mivel mi itt Európában meghatározott 
társadalmi közösségben,  llami keretek 
között  s nem anarchiában, vadak mód-
jára élünk, ezért nagy általánosságban 
kimondhatjuk, hogy senki sem jogo-
sult jogainak  s szabadság nak partta-
lan, kortalan gyakorlására, annak 
szellemi perverzióként történô kiélé-
sére.  Az alapvetô jogok minden nor-
mális és morális társadalomban ter-
jedelmüket illetôen korlátozottak, 
vagyis nem korlátlan és nem korlátoz-
hatatlan lehetôségeket jelentenek. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
Alaptörvényünkkel megegyezôen töb-
bek között kimondja az emberi méltó-
ság sérthetetlenségét és annak védel-
mét, valamint a lelkiismeret- és vallás-
szabadsághoz való jogot.  Sem a sajtó-, 
sem a véleménynyilvánítás szabadsá-
ga nem ad jogi felhatalmazást a Char-
lie Hebdo szerkesztôsége által elôsze-
retettel gyakorolt vallásgyalázásra.  
Maga az Alapjogi Charta is hangsú-
lyozza, hogy az egyes rendelkezéseiben 
szabályozott jogok csak meghatározott 
feltételek és korlátozások mellett, má-
sok jogainak védelmére tekintettel 
gyakorolhatók. Például az említett vé-
leménynyilvánítás szabadsága, amely-
re a Charlie Hebdo tevékenységét 
védelmezôk hivatkoznak, mint alapjog 
gyakorlása nem sértheti mások em-
beri méltóságát, vagy vallásos meg-
gyôzôdését, mint úgyszintén alapvetô 
jogot. Sôt, Sólyom László korábban, 
még az Alkotmánybíróság elnökeként 
úgy foglalt állást, hogy a véleménynyil-
vánítás szabadsága csak második a 
sorban az emberi méltósághoz való 
jog mögött. A véleménynyilvánítás 
semmilyen körülmények között nem 
lehet nyilvánvalóan sértô, túlzó vagy 
az érintett személyt vagy közösséget 
méltóságában megalázó.  

A tragikus párizsi események után 
 újonnan megjelenô lapszám sajnálatos 

A trágár szabad 
gondolat

módon hû maradt az újság korábbi 
gyakorlatához.  A karikatúrák jelentôs 
része továbbra is a keresztény, a mu-
zulmán és a zsidó valláson gúnyolódik. 
A vezércikk melletti rajzon egy 2008-
ban elhunyt belga katolikus apáca, író 
látható, akinek szájába (nálunk) nyom-
dafestéket nem tûrô, trágár, obszcén 
szavakat ad a rajzot megalkotó. Egy 
másik karikatúrán a muszlimok azon 
bánkódnak, hogy mégsem kellett vol-
na megölni k a Charlie Hebdo-sokat, 
mert ha mártírnak tartják majd magu-
kat, akkor a Korán szerinti hetven 
szûz kényeztetésében lesz részük. 
Majd a következô rajzon a három ter-
rorista felérve a Mennyekbe szomo-
rúan meg llapítja, hogy a hetven szûz 
é ppen a Charlie Hebdo karikaturis-
táival hancúrozik. Aztán az egyik meg-
ölt, idôs karikaturista egy rajzon an-
nak örül, hogy angyalként most már 
újra lehet merevedése. A grafikák kö-
zött láthatunk továbbá egy strandon 
napozó, keresztre feszített Jézust, és 
egy ruháját felhúzó muzulmán nôt is. 
Azonban akad olyan rajz is, amelyik a 
vasárnapi tüntetésen menetelô politi-
kusokat gúnyolja ki. 

Meggyôzôdésem, hogyha hazánkban 
jelenne meg ilyen és hasonló tartalom-
mal egy sajtótermék, akkor iszlamo-
fóbnak, zsidógyûlölônek, keresztény-
ellenesnek, rasszistának és fasisztának 
nevezné a hazai és nyugati balliberális 
politikai garnitúra nemcsak a szer-
kesztôséget és újságíróit a karikatúris-
tákkal egyetemben, hanem az egész 
országot Orbán Viktorral az élén. Az 
Európai Parlament szocialista frakció-
ja pedig soron kívüli ülésen követelné 

hazánk példás megbüntetését, Tava-
res- féle jelentések tucatjai  rasztanák 
el a különbözô szakbizottságokat és a 
hazai balliberális EU parlamenti kép-
viselôk vörösre dagadt szemekkel éj-
szakáznának tollbamondva vádlóink-
nak hazánk ócsárlását. A Franciaor-
szágban történtek vonatkozásában 
azonban hasonló gondolat a balliberáli-
sok fejében véletlenül sem fogalmazó-
dott meg, sôt, a közvéleményt teljesen 
félrevezetve, a sajnálatos és tragikus 
eseményeket a sajtó- és véleménynyil-
vánítás szabadsága elleni támadásnak 
állították be.  A Charlie Hebdo életben 
maradt munkatársai pedig úgy tûnik, 
hogy eladták egy tál lencséért mártír-
halált szenvedet társaik tragédiáját és 
anyagi tôkét kovácsolva belôle a sajtó - 
és véleménynyilvánítás szabadsága 
hôs védelmezôinek szerepében tetsze-
legnek. Sikerült a néhány tízezres pél-
dányszámot több milliósra föltornázni 
és így búsás haszonra szert tenni, ez az 
érték és a mérték arrafelé. Szeren-
csére szerte a világban egyre többen 
fogalmazzák meg a közélet szereplôi 
közül azon véleményüket, hogy nem 
kívánnak ultraliberális újságírók véle-
ménydiktatúrájában élni és kijelentik, 
hogy „ôk nem Charlie”k. 

Sajnálatos módon rohamosan terjed 
az európai  s hazai balliberális sajtóban 
és médiában a szóbeli agresszió és a 
trágárság. Az igénytelen, önjelölt új-
ságírók és médiaszakemberek az 
utóbbi két évtizedben sikeresen lezül-
lesztették az általuk képviselt hírszol-
gáltatók kommunikációját.  Napjaink-
ra alantas indulataik kifejezésére 
olyan széles körû és változatos mód-

szereket fejlesztettek ki, amelyre ko-
rábban még nem volt példa. Az agresz-
szív modor és a trágár szóhasználat 
egyre elvadultabb formában és egyre 
gyakrabban jelenik meg a sajtó- és 
média termékeikben.  Úgy tûnik, ez a 
magatartás permanens jellemzôjévé 
vált a balliberális sajtónak, médiának. 
A másként gondolkodni merészelôk 
szüntelen gúnyolása, a nemzeti és pol-
gári, valamint vallásos értékeket val-
lók civilizált, sôt emberi mivoltának 
elvitatása  jult erôvel tör a felszínre.    

Mi állhat-e jelenség mögött, melyek 
lehetnek az okai?

A gyökerek visszanyúlnak a neoli-
beralizmus létrejöttéhez. Ennek az 
ideológiának a hatására az egyenlôség 
helytelen közfelfogása alapján minden 
szabály, tekintély megkérdôjelezhetô. 
Ez a gondolkod smód  mindenkit arra 
késztet, hogy önmaga keresse az igaz-
ságot. Így ez a fajta demokrácia- és 
szabadságfelfogás észrevétlenül meg-
szabadít minden szabály, tradicionális 
kötelék alól és lassan önzéshez, vala-
mint az erények megszûnéséhez vezet. 
Egyszerre csak létrejön egyfajta rom-
lott szabadság, amely arra ösztönöz, 
hogy mindent megtegyünk, ami jóle-
sik. Ez a szabadság nem ismer sem-
miféle tekintélyt, leráz magáról min-
den szabályt. Ez a romlott szabadság a 
táptalaja azoknak a torz gondolatoknak, 
amelyek a Charlie Hebdo oldalain oly 
gyakran napvilágot látnak.  

Tulajdonképpen a szemünk láttára 
omlik össze a normális és morális 
kommunikáció, olyan idôben, amelyet 
egyébként információs kornak szok-
tak nevezni.  A balliberális szabad 
gondolat „sikertörténetként  létrehozta 
azokat a közösségeket, amelyek az 
igénytelen sajtó- és média termékeik 
fogyasztóivá váltak. E tömegek igé-
nyei szókincsükben és nyelvhasznála-
tukban folyamatosan nivellálódnak. 

Nem azért kellene kerülniük a durva 
és trágár kifejezéseket, mert azok ön-
magukban is helytelenek  s az adott 
anyanyelv elleni vétségnek számít, 
hanem azért mert az a mûveletlenség 
és a bunkóság megnyilvánulás nak a 
jele határainkon belül és azon túl is. 
Innen pedig egyenes út vezet a 
gondolkodás további elszegényedé-
séhez, elsivárosodásához.

Tévedés lenne azonban azt hinnünk, 
hogy a nyelvhasználat csupán a gon-
dolkodással függ össze oly szorosan, 
abból egyenesen következik az egyén 
várható magatartása is.  A balliberális 
sajtó  s média mosdatlan szájú kép-
viselôi trágár és agresszív kommu-
nikációjának következménye a hét-
köznapi közbeszéd és magatartás dur-
vasága, eldurvulása. A balliberális 
sajtó agresszív magatartása sugallja a 
„szellemi tömegtakarmányukat” fo-
gyasztók számára a tôlük eltérô néze-
teket vallók dehumanizálását, emberi 
minôségük tagadását.  Ennek a folya-
matnak a következménye többek kö-
zött az utóbbi idôben a budapesti utcá-
kon tapasztalt ellenzéki demonstrációk 
közösségellenes, taszító és trágár 
megnyilvánulása.   

Az agresszió, a trágár, ocsmány be-
széd a józanul gondolkodó emberek 
számára nem lehet pozitívum, nem le-
het alternatíva sem itthon, sem Euró-
pában. Reményeink szerint egyszer 
csak elege lesz abból az embereknek 
határon innen és túl is, hogy egyre 
obszcénabb  válik a balliberális kom-
munikáció. Könnyen belá tható, hogy 
akik ilyen brutális stílusban  rtekeznek, 
azok ellenségei a rendnek, a bék nek és 
a nyugalomnak, amelyre egyébként 
pártállástól függetlenül mindannyian 
vágyunk.    

Dr. Petrin László
jogász
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015 március 1-jén 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,

 minden elsô és harmadik vasárnap
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),  

1 órától Presbiteri ülés 

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

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

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

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

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

SPRINGVALE (VIC.) 2015. március 1-én vasárnap du. 
3 órakor Istentisztelet 
 Igét hírdet: Incze Dezsô

Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)
NSW. SYDNEY 

2015.március 1-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.március 1-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. minden vasárnap 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.

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). 

Új tanév, új lendület a Bocskai 

Vasárnapi Iskolában
Agnyija Barto: 

Elsô nap az 
iskolában

Mennyi, mennyi érdekesség,
mennyi, mennyi izgalom!
A tanító néni belép,
fel kell állni? Nem tudom.
Hogy nyílik fel szépen,
csendben a pad fényes fedele?
Ha felállok, mit kell tennem,
hogy ne csapjak zajt vele?
“A táblához gyere ki csak!”
- szól a néni s kimegyek,
a kezembe krétát is ad,
a krétával mit tegyek?
Megtanít ô türelemmel,
hogy kell húzni vonalat,
s hogy a táblát tenyeremmel
letörölni nem szabad.
Mennyi lány van itt! Lassacskán
tudom mindnek a nevét:
négy Annácska van, meg
aztán Sárikák és Erzsikék.
Elsô nap az iskolában,
padban ülök, figyelek,
nem moccantom fejem, lábam
- nagy dolog ez, gyerekek! 

A Bocskai Vasárnapi Iskola 2015-ös 

tanéve minden szempontból új len-

dülettel indul. Megszületett az iskola 

új Tanterve, számos új család csat-

lakozott az iskolához és nemutolsó 

sorban új pedagógusaink vannak. 

Örömmel fogadtuk a tanári tes-

tületben Soós Krisztina  tanárnôt, aki 

2 éve érkezett Ausztráliába, 12 éves 

tanítói tapasztalattal rendelkezik és a 

legkisebb iskolásokat fogja idén taní-

tani.

A 3-4. osztály is új tanítót kapott 

Hever - Szabó Beatrix és Halmai
Csongor házaspár személyében, akik 

két iskoláskorú kislányukkal  az elmúlt 

évben érkeztek Melbournebe. Szintén 

tizenéves  pedagógus munka áll mö-

göttük. Kívánjuk Isten áldását éle-

tükre munkájukra, hogy tudásukkal 

gazdagítsák a diákok fejlôdését.

Sok újdonság után a Vasárnapi 

Iskola küldetése vimaradt  a régi. 

Idén is iskolánk nevelô munkája két 

alappillérre épül magyar nyelv és 

kultúra valamint a keresztyén érté-

kek átörökítésére. Ebbôl adódóan 

iskolánk tanítói igyekeznek sze-

retettel támogatni minden gyereket 

nyelvi és lelki fejlôdése útján. 

Az iskola évnyitó ünnepségét 

február 15-én tartottuk a North Fitz-

roy-i Református Gyülekezetben, 

ahol Szaló Borbála ötödik osztályos 

tanuló szavalata után (Agnyija 

Barto: Elsô nap az iskolában) a 

Tálentumok példázatának tanítását 

hallhaták a tanulók és a gyülekezet.  

Jézus példabeszédébôl megtanul-

hattuk, hogy felelôséggel tartozunk 

azokért a tálentumokért, képessé-

gekért,  amiket   Istentôl kaptunk. 

Felelôségünk abban áll, hogy az éle-

tünk során felismerjük és kibon-

takoztassuk ezeket, hogy aztán gyü-

mölcsözô legyen életünk magunk és 

mások számára is. 

Bizunk abban, hogy ebben a tan-

évben sok gyermekben megvilá-

gosodik, hogy nyelvet tanulni gyer-

mekkorban kincs és kiváltság. Ez is 

egy tálentum, mely nem minden-

kinek adatik meg.

Szeretnénk ha ez a tanév a szor-

galomról, igyekezetrôl, kitartásról 

szólna. Hogy amikor a mennyei 

Atyánk újra eljön és számonkéri 

rajtunk hogy mit tettünk tálen-

tumokkal amit ránk bízott, boldogan 

mondhassuk hogy megdupláztuk 

ôket!

Boldog új tanévet kívánunk 

minden magyar diáknak és taní-

tónak Ausztrália szerte!

Makkai Márta

Soós Krisztina Hever - Szabó Beatrix
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Dr. Hangay György:

Karády – a felejthetetlen
A nagy magyar elôadómûvészekrôl szóló sorozatunkban ma ismét egyik nagy színész-

nônkrôl, legnépszerûbb énekesnônkrôl fogunk beszélgetni. Hogyan emlékezünk a fe-
lejthetetlen Karády Katalinra?

Minden kétséget kizárva mondhatjuk, 
hogy Karády valóban felejthetetlen, 
de tegyük hozzá, hogy fôleg úgy, mint 
énekesnô, mégpedig a legnépszerûbb 
mûfajban, a lírai daléneklésben. Ka-
rády egy phenomenon – mondhatni 
tünemény volt. Egészen egyéni stílusa, 

a közönségre gyakorolt személyes va-
rázsa nem a korszak produktuma volt, 
hanem inkább köréje alakult ki ko-
rának ízlése, személyisége formálta 
meg azt a nôideált, ami egy évtizeden 
át jellemzôje maradt a magyar fel-
fogásnak, a népszerû kultúrának.

 Karády fogalommá vált a magyarság 
számára, üstökösként ragyogott – de 
ahogy feltûnt, úgy el is tûnt. Elseperte 
ôt a Világháború, a nyilasok és késôbb 
pedig a  kommunista terror.

Nagyon szerény körülmények között, 
mondhatni sûrû nyomorba született 
Kôbányán, 1900-ban és az anya-
könyvbe Kanczler Katalinként került 
bejegyzésre. 

Heten voltak testvérek, ô volt a leg-
kisebb. Apja, Kanczler Ferenc suszter 
volt és nem jószívûségérôl volt híres, 
mert gyerekeit nem szép szóval, ha-
nem nadrágszíjjal nevelte. Ráadásul 
szenvedélyes lóversenyezô is volt, aki 
általában nem nyert, hanem a család 
nehezen összekuporgatott filléreit is 
elherdálta. Szerencsére a kis Katinak 
nem kellett ebbôl túl sokat el-
szenvednie mert egész fiatalon egy 

jótékonysági intézmény jóvoltából 
külföldre vitték. 

Hollandiában és Svájcban öt évet 
töltött, emberi körülmények között, 
leánynevelô intézetekben. Meg is ta-
nult németül, anyanyelvi szinten. Ha-
zatérte után a Kereskedelmi Leány-
iskola tanulója lett és nyelvtudásával, 
finom modorával hamar kitûnt ta-
nulótársai közül. A környék legszebb 
lányának tartották és kétségtelen, 
hogy mindez nagyban hozzájárult 
életének kialakulásához. 

A nyomortól azonban nem tudott 
egyelôre megszabadulni, ami nem 
csoda, hiszen Magyarország akkortájt 
még ugyancsak szenvedte a világ-
depresszió nyomorúságát. A szegény 
családok lányai elôtt nyomorúságos 
jövôkép mutatkozott: elszegôdhettek 
cselédnek vagy ha szépek voltak, ak-
kor talán elônyösen férjhez mehettek. 
Katalin ez utóbbi lehetôséget vá-
lasztotta és 1931-ben feleségül ment 
egy nála 30 évvel idôsebb adóhivatali 
vámtiszthez. A házasság azonban pár 
hónap múltán zátonyra futott és 
hamarosan a férj javaslatára fel is 

bomlott. Az idôsödô ember egyszerûen 
nem bírta az iramot, az ifjú feleség 
költekezéseit nem nagyon tudta fe-
dezni, meg hát nyilván másirányú igé-
nyeit sem volt képes tökéletesen 
kielégíteni.

Pontosan nem tudjuk, hogy az el-
következô néhány év alatt mibôl és 
hogyan élt meg. Útja elôbb-utóbb a 
színpad felé vitte, de elsô próbálkozásai 
a színész mesterséggel sikertelenek 
voltak. 

Már majdnem végképpen feladta, 
amikor Egyed Zoltán újságíró-lap-
tulajdonos felfedezte ôt egy budai 
mulatóban és rávette, hogy folytassa 
színmûvészeti tanulmányait. Mel-
lesleg Egyedtôl  származik a jól csengô 
Karády mûvésznév is. Katalin ugyanis 
ezt vette fel az eredeti német hangzású 
Kanczler helyett. 

Karády Katalin neve aztán  hama-
rosan fogalommá vált a magyar kö-
zönség számára. Ugyanis három év 
alatt a színész szakma alapjain és az 
éneklésen túl megtanult öltözködni és 
viselkedni is.

1939–1944 között a Pesti és a Víg-
színházban lépett fel különbözô sze-
repekben, gyakran operettek fôsze-
replôjeként. Már a kezdetben sikeres 
volt, szinte azonnal meghódította a 
közönséget. De az igazi sikereket nem 
a színpadon, hanem a filmekben 
aratta. Elsô mozifilmje, a Halálos Ta-
vasz óriási sikerét követôen a kor 
ünnepelt dívája, szexszimbólum lett. 
Erotikusan búgó, bársonyos hangjával, 
erôs, szuverén, a „végzet asszonya” 
karakterével szinte megigézte a fér-
fiakat. Éneke mindenkit  magával ra-
gadott, minden egyes dalából sláger 
lett.

Filmes pályafutása során  húsz film-
fôszerepben láthatta ôt a magyar 
közönség. Egyed Zoltán lett a me-
nedzsere, aki kiváló érzékkel te-
remtette meg Karády hollywoodi 
sztárokéhoz hasonlítható imázsát. A 
színésznô öltözködését, kalapjait, 
hajviseletét, viselkedését fiatal nôk 
ezrei igyekeztek utánozni. 

Karády magánéletét titkok és 
pletykák övezték, egyesek férfifa-
lónak, mások leszbikusnak tartották. 

A szóbeszédeket csak erôsítette, 
hogy Horthy Miklós kémfônöke, Uj-
szászy István tábornok  el is jegyezte, 
s megvásárolta neki a budai 
XII.kerületben, a Mûvész út 6. szám 
alatt álló villát. (Mellesleg meg-
jegyzendô, hogy az épület a kilenc-
venes években Antall József, majd 
Horn Gyula lakóhelye volt).

A Világháborús évek sok nyomo-
rúságot hoztak rá. Tulajdonképpen 
mondhatjuk, hogy színmûvészeti 
pályafutása a nyilasok hatalomát-
vételével be is fejezôdött. Elôször rá-
galomhadjárat indult ellene, kémke-
déssel, hazaárulással gyanusították. 
Fokozatosan ellehetetlenítették, dalait 

letiltották a Magyar Rádióból, filmjei 
forgatását leállították.

1944. április 18-án,  a szövetségesek-
nek való kémkedés vádjával letar-
tóztatta a Gestapo. Három hónapig 
tartották fogva, megkínozták, kis híján 
agyonverték. A fogságból Ujszászy 
vezérôrnagy barátai szabadították ki. 
Lakását kifosztva találta, fizikailag és 
lelkileg egyaránt rendkívül megvisel-
ték ezek a hónapok; szinte csak orosz 
hadifogságba került vôlegénye vi-
szontlátásának reménye tartotta élet-
ben.

Az énekesnô szörnyû egyéni sorsa 
ellenére sem szûnt meg embernek 
lenni: a nyilasoknak ékszereket és 
aranyat adva a Duna-parton egy egész 
gyerekcsapatot mentett meg a kivég-
zéstôl. 

1945 nyarán, egy Moszkvából vissza-
térô ismerôse révén jutott tudomására, 
hogy Ujszászyt az oroszok meg-
gyilkolták. Szerelmének halálhíre 
nagyon megviselte, idegösszeomlást 
kapott, mély depresszióba zuhant és 
kilenc hónapig ágyban feküdt.

Pályafutása a háború után sem ívelt 
felfelé. Érthetetlen, hogy milyen 
gyorsan feledésbe merült. A hajdani 
sztárból, a Horthy rendszer kedvencé-
bôl hirtelen senki lett. Nem léphetett 
fel a nagyobb színházakban, a filmesek 
sem mertek neki szerepet adni- egy-
szóval kihúzták alóla a talajt, minden 
vonalon. Érthetô hát, hogy 1949-ben 
háta mögött hagyta Magyarországot. 
Több országban is megpróbált meg-
élhetést teremteni és végül New 
Yorkban kötött ki. De élete már csak 
egy szomorú, leginkább magányos 
szenvedés volt.

1990-ben aztán ô is megkapta a 
Mennyei Színpad meghívóját – és örök 
nyugalomra tért. De a nemzet azért 
nem feledkezett meg róla. Holttestét 
hazavitette és a budapesti Bazilikában 
ravatalozták fel, majd a Farkasréti 
temetôben helyezték örök nyuga-
lomra.
Az SBS Magyar Rádióban 

elhangzott elôadás alapján.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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Akikért nem szólt 
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1944 – 45

A Délvidéki Magyar 
ártatlan áldozatok
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Emelte

A Viktoriai Magyar 
Közösség

2014. november 30-án
Melbourne Magyar 

Központ
Emlékpark

A fenti szöveg van megörökítve a 
bronzból készûlt Emléktábla egyik fe-
lén, mellette a „Magyar Patrióták Szö-
vetség” által megrajzolt Délvidék tér-
képe látható kidomborítva több hely-
ség névvel, a háttérben egy Matyó-
mintával díszített kerettel, ami tük-
rözni akarja az összmagyarság vesz-
teségét.

Az Emléktábla ötlete több mint egy 
évvel ezelôtt pattant ki fejembôl, ami-
hez aránylag gyorsan jöttek az ötlet 
megvalósításhoz úgy az erkölcsi, mint 
az anyagi támogatások. A kivitelezés-
hez a Viktoriai Magyar Tanács és a 
Magyar Központ Vezetôségétôl kap-
tuk a jóváhagyást. Ahogy az adomá-
nyok gyüjtését elindítottuk, Zágon 
Lajos mérnök urat kértem fel az Em-
léktábla megtervezéséhez, amit min-
den gondolkodás nélkül vállalt. Az Ô 
nevéhez fûzôdik az Emlékparkban 
megépített Emlékmû, a Korona Csár-
da étterem, nem beszélve a Szent Ist-
ván ökumenikus templom megtervezé-
sérôl és megépítésérôl. Most utólag is 
köszönöm mérnök úr kiváló munkáját 
és türelmét, hisz az Emléktábla Bizott-
sággal nem volt egyszerû dolga.

Sok köszönet és hála az egyéni adako-
zóknak és külön elísmerésünk a Szer-
vezetek felé, akik végülis lehetôvé tet-
ték adományaikkal, hogy minden kia-
dást tudtunk fedezni a táblával kap-
csolatban, sôt a megmaradt összeget 
hozzácsatolva a melbournei Gyöngyös-
bokréta Néptánc Együttes által meg-
rendezett jótékony célú Piknik tiszta 
bevételhez a Délvidéken mûködô 
„Lurkóházak” megsegítésére küldjük 
el, ami nem kevesebb, mint 935 dollár 
és 50 cent. Az Alapítvány vezetôivel 
felvettem a kapcsolatot, de még nem 
sikerült biztonságos megoldást találni 
a pénz hazaküldésére. Úgy gondolom, 
hogy amennyiben egy hazalátogató 
megbízható személy elvállalná az ösz-
szeg hazavitelét, ez lenne a legjobb 
megoldás. A „Lurkóház” kis lakóit a 
továbbiakban is segítjük, így adó-
mányaikra igényt tartanánk az elköve-
tkezô idôben is, amit elôre is köszö-
nünk.

Köszönjük a Gyöngyösbokrétának, 
hogy nagy elfoglaltságuk ellenére ezt 
a pikniket is beiktatták. A Zene és 
Tánctábor elôkészítését szervezték ---, 
amin már túl vagyunk ---, és azóta a 
résztvevôk teljes elismeréssel, rajon-
gással beszélnek róla, hiszen ilyen tá-
bor még nem volt Ausztráliában.

Az Emléknapot egy ökumenikus  Is-
tentisztelettel kezdtük, amit nagy erô-
feszítés elôzött meg, mert egyetlen 
magyar katolikus pap sem tudta elvál-
lalni, akik Ausztráliában szolgálnak. A 
siker azonban bejött ezen a téren is, 
mert Deakin Hilton Püspök atya 
vállalta és Dabasy János evangélikus 
lelkésszel és Dr. Kósa Géza gond-
nokkal celebrálták a püspököki öku-
menikus Istentiszteletet. A prédiká-
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Átadtuk az Emléktáblát
1944 – 2014

cióra Nt. Dabasy urat kértem fel, ami 
kihívás volt részére egy ilyen külön-
leges évforduló alkalmára összeállítani 
prédikációját --- nyílatkozta a beszéde 
elôtt ---. Amit a zsúfolásig megtelt 
templom hívei alázattal hallgattak vé-
gig. A mise után izgatottan gyülekeztek 
az emberek az Emlékparkba, amit az 
elôzô napokban megcsinosítottunk, 
tisztogatással, fûnyirással, amiben a 
Központ gondnoka, Mauselc John 
sokat segített. Újra köszönöm John.

Az Emlékmûsor a 70. évforduló alkal-
mából a Délvidéki indulóval kezdôdött. 
A megjelentek köszöntésében elhang-
zott, hogy --- azért jöttünk össze, hogy 
emlékezzünk és emlékeztessünk a 
Délvelidéken 1944-45-ben véghezvitt 
embertelen eseményekre ---, hogy 
ilyen és hasonló események ne for-
duljanak elô a jövôben. Majd Teleki 
Júlia „Keresem az apám sírját” verse 
hangzott el. Az egy perces harangszót 
mély csend kisérte, utána az Emlék-
tábla Bizottság tagjai égô gyertyákat 
és virágokat helyeztek az Emlékmû 
lépcsôzetére.

Az Emléktáblát Magyarország képvi-
selôje, Sikó Anna nagykövet asszony 
leplezte le. „Boldog asszony Anyánk” 
régi magyar himnuszunk eléneklése 
után, a lelkészek imáikkal szentelték 
meg az Emléktáblát, amit a nagykövet 
asszony beszéde követett. Ezután a 
kegyelet virágainak elhelyezése tör-
tént, elsôként Sikó Anna nagykövet 
asszony és Bakonyi Péter fôkonzul, 
majd a Viktoriai Magyar Tanács tizen-
két tagszervezete nevében Fodor 
Sándor és Marót Márti, a Magyar 
Központ Vezetôségét Vetô Tibor és 
Olga képviselte, ezenkívül sok más 
szervezet és magánszemélyek sokasá-
ga halmozta el virággal az Emléktáblát. 
Ezt vers követte Sajó Sándor „Ma-
gyarnak lenni” címû verse még csak 
emelve az amúgyis mély érzésekkel 
felfûtött hangulatot. Ezt követte Fli-
szár Petronella beszéde az 1944-45-ös 
eseményekrôl és annak következmé-
nyeirôl, bemutatva az akkori borzal-
makat.

A Himnusz eléneklése után sietve 
átvonultunk az árnyas ligetbe, ahol 
terített asztalokkal és behûtött ita-
lokkal vártak bennünket a Gyöngyös-
bokrétások, és választékos ebéddel, 
amit Juhász Etelka készített elô na-
pokkal elôbb.

Mindenkinek ismételten sok köszönet 
és hála --- azért, hogy a forró nap el-
lenére velünk tartottak ---, akik vala-
milyen módon hozzájárultak a nap si-
keréhez.

Igéretünket teljesítjük, a „jókedvû” 
adakozók névsorát felsorolva: Turi 
Ilona, Bréner Valéria, Marót Már-
ti, Fodor Sándor és Jolka, Patócs 
Jánosné, Törtei Kálmán és Kati, 

Rodek Tóni és Marika, Simkó Jó-
zsef és Manyi, von Emánuel 
György, Spencer Roger, Csonka 
Lajos, Zavarkó Zoltán és Izabella, 
Bácsi István és Mária, Buzi István, 
Szabolcs Ferenc, Pappné Szarka 
Etelka, Tóth Sándor, Dankó Fe-
renc, Hegedûs Mihály és Mihályné, 
Horváth Anna, Polonyi Sándor és 
Marika, Nagyidai József és Borika, 
Belovári Éva, Lengyel Nándor, Zá-
gon Lajos és Marica, Bálint Károly, 
Kôhegyi László és Ildikó, Varga 
Sándor, Jakabos József, Kaltenec-
ker Mihály és Katalin, Fliszár 
László és Nelly, Barna Szilárd, 

Márai A., Bagin Lívia, Milacki 
György, Jandó Gyula és Júlika, 
Simon Endre és Kati, Kocsis Endre 
és Júlianna, Tóth Mihály és Borika, 
Zágon Lajos és Marica, Domján 
János, Tóth József és Terike, Bor-
bély Mária, Halász Erzsébet, Tóth 
Kató, Maurer Sándor, Oláh Lajos, 
és Rózália, Pritz Katalin, Milo-
dánovics József és Magdi, Rodek 
Tóni, Vágvölgyi Gizella, Atyimás 
család, Dér József, Magyar Irodal-
mi és Kultúrtörténeti Társaság, 
Külföldi Magyar Cserkész Szövet-

ség Melbournei Csapatai, Melbo-
urne-i Gyöngyösbokréta Néptánc, 
Együttes, Geelong-i Magyar Szent 
László Egyesület, Melbourne-i Ma-
gyar Központ, és a Magyar Köz-
pont kézimunka köre. Köszönet a 
két TV társaságnak az itt túrnézó 
Debreceninek, akik szintén felvet-
ték megemlékezésünket és a mi 
MHTV-s barátainknak.

Isten fizesse meg mindenkinek jósá-
gát, és jó egészséget kívánok az Em-
léktábla Bizottság nevében:

Juhász Géza
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SPORT
Horváth László örök 
szerelme a magyar 

sikersportág maradt
Azon kevés versenyzô közé tartozik, 

aki hazai bajnokságon legyôzte az öt-
tusakirályt, Balczó Andrást. A Vöri-
ként ismert Horváth László állt olim-
pián és világbajnokságokon is 
dobogón, edzôként pedig olimpiai baj-
nokok felkészítôje volt. Ennek ellenére 
több mint húsz éve sportágat váltott, 
az Újpest triatlonszakosztályának ala-
pítója s vezetôedzôje lett. A hetvenhez 
közelítve is minden reggel hatkor már 
a Hajós Alfréd uszodában várja ed-
zésre tanítványait.

---- Nemrég rendezték meg az öttusá-
zók nosztalgianapját. Mit keresett egy 
triatlonedzô az öttusázók között?

--- Volt válogatott társam, Maracskó 
Tibor az egyik szervezô, s úgy érzem, 
szívesen látott vendég vagyok a ha-
gyományos szentendrei disznóölésen. 
Nagyon jó volt találkozni a régi ver-
senyzôtársakkal s sztorizni és jókat 
nevetni. 

---- Mikor ért véget az öttusa iránti 
szerelem?

---- Az soha nem fog véget érni, mert 
ugyan megkedveltem a triatlont, de 
azért a szívem örökké az öttusáért 
dobog. Hiszen harminc évig errôl szólt 
az életem. Nagyon szerencsés voltam, 
mert versenyzôként, majd edzôként is 
szép eredményeket értem el.

---- Hogyan kedvelte meg ezt a na-
gyon nehéz sportágat?

--- A III. Kerületi TTVE úszója vol-
tam, Peterdi Pál volt az edzôm. 

---- A legendás író és humorista ke-
mény edzô volt?

--- Nem, mert nem volt rá szüksége. 
Nagyon jó hangulatú edzéseket tartott, 
s anélkül is elvégeztük a feladatot, 

hogy strandpapuccsal verte volna a 
fejünket. Én például korosztályos csú-
csot is úsztam.

--- Akkor miért választotta az öt 
sportágból álló öttusát?

---- Barátom, Szabó Feri, aki késôbb 
nagyszerû sportújságíró lett, javasolta, 
hogy menjünk le lôni a Marczibányi 
téri lôtérre. A monoton úszás után na-
gyon megtetszett ez a technikai sport-
ág, amelyhez hozzájött a futás is. Ti-
zennyolc évesen az Újpesti Dózsa 
elôbb három-, majd öttusázója lettem. 

--- A magyar öttusa aranykorszakában 
kezdett versenyezni, amikor az ötszö-
rös világbajnok Balczó András, Mó-
na István, Török Ferenc összeállítású 
csapat uralta a világot.

--- Felnéztem rájuk, de nem féltem 
tôlük. Egyedül Balczó tûnt verhetet-
lennek, mert ô zseni volt. Sikerük titka 
szerintem az volt, hogy fejben is na-
gyon erôsek voltak. 

--- Hetvenkettôben, az olimpia elôtt 
sikerült megelôznie Balczót a magyar 
bajnokságon.

--- Most mondhatnám, hogy mert 
jobb voltam nála. Az igazság viszont 
az, hogy az olimpiára készülô Bandi a 
víváson kipróbált egy hosszabb mar-
kolatú fegyvert, ezért csak 840 pontot 
vívott, én viszont 1164-et. Soha nem 
felejtem el, esélyesként olyan ideges 
voltam a lôállásban, hogy nem láttam a 
lôlapot. Rutinból lôttem 192 kört, ami 
jónak számított. A futáson Bandi elôtt 
egy perccel indultam, s azt mondta a 
rajt elôtt, ha utolér, hátba vág. Hát 
nem ért utol, mert ugyan nem voltam 
jó futó, de küzdeni nagyon tudtam.

---- Miért nem sikerült folytatniuk a 
magyar sikersorozatot?

--- Ennek rengeteg összetevôje van, 
de talán a leginkább döntô, hogy nem 
voltunk annyira tehetségesek, mint 
Balczóék. A szakvezetéstôl sem kap-
tunk meg azt támogatást, amely a gyô-
zelemhez kellett volna. Mert a világ-
bajnoki dobogóra feljutottunk, de nem 
a tetejére. Amikor 1977-ben Török 
Feri lett a szövetségi kapitány, s áttér-
tünk a korszerûbb, kemény felkészü-
lésre, akkor jöttem rá, hogy éveket 
vesztegettünk el. 

--- Közel voltak a gyôzelemhez az 
1979-es budapesti vb-n, majd az 1980-
as moszkvai olimpián. Miért nem jött 
össze az arany?

--- Harmincöt év múltával úgy látom, 
hogy a sikernek és a kudarcnak is 
rengeteg összetevôje van. A budapesti 

vb-n például éjjel egykor még vívtunk, 
s a rossz lebonyolítás miatt sok pontot 
vesztettünk a páston. Mint késôbb ki-
derült, az elôttünk hét ponttal gyôztes 
amerikai csapat tagjai nyugtatóval 
lôttek. Moszkvában is nekünk állt a 
zászló, de ki tudja, miért vagy mitôl, a 
gyôztes szovjet Sztarosztyin a futáson 
olyan rosszul lett, hogy két órát csú-
szott az eredményhirdetés. Évekkel 
késôbb Sztarosztyint doppingolás mi-
att eltiltották, de ettôl mi még nem 
lettünk olimpiai bajnokok. 

--- Az olimpia után edzô lett, két év 
múlva pedig már a juniorválogatott 
kapitánya, majd felnôttek szakmai 
vezetôje. Nem szédült bele a gyors 
emelkedésbe?

--- Nem mert kitûnô tanítóim voltak. 
A szövetségi kapitány, Török Feri az 
olimpia után közölte, a válogatottban 
már nem számít rám. Viszont megkért, 
hogy legyek a segítôje, s neki köszön-
hetem, hogy elvégeztem a TF-et. Em-
lékszem, Buzgó Józsival, a Nemzeti 
Sport mostani fôszerkesztôjével men-
tem felvételizni. A felvételink nem 
sikerült jól, de némi hátszéllel beke-
rültünk a fôiskolára. Aztán rengeteget 
tanultam Mizsér Jenôtôl, a legkiválóbb 
edzô volt. Isten nyugosztalja. 

--- Mi volt öttusaedzôi pályafutásának 
legsikeresebb korszaka?

---- Amikor nyolcvankettôtôl a junior-
válogatott szövetségi kapitánya vol-
tam. Az olimpiai bajnok Fábián Lász-
ló, Mizsér Attila, Martinek János 
nálam lett junior-világbajnok. Volt 
olyan junior-vb, hogy egyéniben há-
rom magyar állt a dobogón. 

 Aztán kilencventôl a felnôttválogatott 
kapitánya lett, a barcelonai olimpia 
elôtt viszont váratlanul leváltották. 

--- Ez olyan törökös megoldás volt. 
Rengeteget köszönhetek Török Feri-
nek, akinek javaslatára a sikeres bu-
dapesti vb után én lettem a felnôtt-
csapat kapitánya. A ’91-es vb-n hiába 
nyertünk egy arany- és két ezüstérmet, 
a római Európa-bajnokságon pedig há-
rom aranyat, Feri javaslatára az el-
nökség ezt kevésnek ítélte meg. A 
csapat újra Feri szakmai irányításával 
készült a barcelonai olimpiára. Az 
eredmény ismert: Mizsér ezüstérmes 
lett, a csapat pedig ötödik.

--- Miért nem ment vissza az újpesti 
öttusázókhoz edzôsködni?

--- Mert az öttusaszakosztály akkori 
vezetôedzôje kijelentette, hogy olyan 
edzô, mint a Vöri, száz is van. Gedôvári 

Imre, a klub elnöke viszont azt mondta, 
hogy visszahelyezhet ugyan az öttusá-
zókhoz, de támogatásával megalakítha-
tom a triatlonszakosztályt. Az utóbbit 
választottam.

--- Nem bánta meg?
--- Nem, mert annyi örömöt egyetlen 

tanítványom sem szerzett, mint a tri-
atlonista Molnár Erika. Remek ver-
senyzô volt, akinek sikerült betörnie a 
nemzetközi élmezônybe. Most is sok 
tehetséges tanítványom van. Ôk az én 
gyerekeim. 

--- És a saját családja?
--- Sajnos a feleségem öt éve meghalt. 

Két felnôtt gyerekem van, és egy uno-
kám. És egy kutyám, Borisz. Nagyon 
okos, úgy szoktam mondani, ír és ol-
vas. Úgyhogy jókat írjon rólam, mert 
Borisz is olvasni fogja. S megvédi a 
gazdáját!

(Magyar Hírlap)

Felelôsen kell eljárni az 
olimpiai pályázattal

„Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) elnöke szerint felelô-
sen kell eljárni Budapest és Magyaror-
szág olimpiai pályázatával kapcsolat-
ban. Ez pedig akkor lehetséges, ha a 
megvalósíthatósági tanulmány meg-
mutatja a realitásokat, és társadalmi 
párbeszédre is sor kerül. A sportvezetô 
errôl a Nemzeti Sport vasárnapi szá-
mában megjelent interjújában beszélt 
azután, hogy a MOB közgyûlése elfo-
gadta az olimpiai bizottság és a Borkai 
Zsolt által felkért sport-, és gazdasági 
szakemberekbôl álló Olimpiai Védnöki 
Testület közös, az olimpiai pályázat 
elôkészítésére irányuló határozati ja-
vaslatát.

A MOB elnöke azt mondta, a szava-
záson egyértelmû igenre számított, 
ugyanakkor jelezte, az olimpia nem-
csak sportesemény, hanem gazdasági 
és társadalmi kérdés is. „Mi a társa-
dalmi felelôsségünk tudatában, egész 
ország iránti felelôsségérzettel tesz-
szük meg javaslatainkat. Az olimpia-
rendezésrôl, illetve a pályázásról ala-
pos elôkészítés után felelôs döntést 
kell hozni” --- nyilatkozta Borkai. Hoz-
zátette, ehhez szükség van a megvaló-
síthatósági tanulmányra és a társa-
dalmi párbeszédre, mert mint mondta, 
„jó döntést így hozhat Magyarország, 
ez a meggyôzôdésünk.”

Borkai Zsolt szerint csak akkor sza-
bad pályázni, ha az gazdaságilag ra-
cionális, elônyös és garantálható a tár-
sadalmi konszenzus. „Ha bármelyik 
feltétel nincs meg, tilos pályázni” --- 
jelentette ki. A MOB elnöke felhívta a 
figyelmet arra, hogy a társadalmi pár-
beszéd közös megszervezésére felkér-
ték „az Akadémiát, az Iparkamarát, a 
gyáriparosokat, a vállalkozók szerve-

zetét, mindenkit, aki érdemben hozzá 
tud tenni a gondolathoz.” A tornászként 
olimpiai bajnok sportvezetô azt mond-
ta, elvben elôfordulhat, hogy Magyar-
ország mégsem pályázik a 2024-es 
játékok megrendezésére, de szerinte 
egyetlen küzdelembe sem szabad a 
vereség esélyét latolgatva belevágni.

A MOB elnöke kitért a 2002-ben el-
készült megvalósíthatósági tanul-
mányra, amely néhány kritikus fel-
tétel teljesülése esetén reálisnak 
tartotta a budapesti olimpia gondolatát. 
„Az azóta eltelt tizenhárom évben szá-
mos feltétel teljesült, elég, ha a meg-
valósult beruházásokra gondolunk” --- 
mondta Borkai. Hozzátette, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
által elfogadott Agenda 2020 reform-
csomag jelentôsen könnyített a felté-
teleken. „A NOB úgy döntött, olcsóbb, 
megtérülô játékokat akar 2020 után. A 
gazdaságos olimpia forradalmi válto-
zás, Magyarországnak pedig történel-
mi esély. Az idôzítés mindig fontos, 
most nem alaptalanul gondolhatjuk, 
eljött a mi idônk.” A MOB-elnök sze-
rint a hivatalos pályázók közé bekerü-
lés szempontjából döntô lehet, hogy az 
egyes városok rendezési terve meny-
nyiben felel meg a gazdaságos olimpia 
koncepciójának. „Ez a mi esélyünk. 
Ami eddig hátrányt jelentett, azt most 
a javunkra fordíthatjuk” --- mondta.

Borkai Zsolt kiemelte, hogy a NOB 
reformja csökkenti a rendezés költ-
ségét, lehetôvé teszi a helyszínek szét-
terítését, a több-országos rendezést, 
elsôbbségben részesíti a fenntartható-
ságot és az ideiglenes létesítményeket, 
ezért egy Budapest nagyságrendû vá-
ros elônyt évezhet majd a kiválasz-
tásnál. A magyarországi olimpia tár-
sadalmi támogatottságával 
kapcsolatban a MOB elnöke úgy 
vélekedett: „Ez fontos kérdés, és az 
elôttünk álló hónapok feladata, hogy 
választ kapjunk rá.” Hozzátette, ta-
pasztalata szerint a magyar emberek 
szeretik a sportot, de most ennél több-
rôl van szó, ezért is kezdeményezik a 
társadalmi párbeszédet. Borkai Zsolt a 
Budapest mellett szóló érvek felsoro-
lásakor megemlítette az elmúlt évek-
ben, számos sportágban megrendezett 
„minden szempontból sikeres” ma-
gyarországi világversenyeket. „Külön 
kiemeljük a sportlétesítményeket, a 
kitûnô közlekedést, az európai össze-
hasonlításban is kiváló közbiztonságot, 
a terrorveszély hiányát” --- tette hozzá 
és azt mondta, érvelni lehet azzal is, 
hogy Közép-Európában még nem ren-
deztek nyári játékokat, ennek itt lenne 
az ideje. „Az egyik adunk pedig a 
magyarok eredményei az olimpián. 
A tíz legeredményesebb nemzet kö-
zül egyedül mi nem rendezhettünk 
még olimpiát.”

Óriási magyar siker
Történelmi sikert könyvelhet el ma-

gának Knoch Viktor azzal, hogy meg-
nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók 
törökországi világkupaversenyének 
500 méteres számát. A huszonöt éves 
Knoch a sportág elsô magyar vk-gyôz-
tese lett, egyben pályafutása elsô 
egyéni vk-érmét nyerte.

Knoch érdemeit még töbább növel, 
hogy a magyar sportoló a negyed- és 
az elôdöntôben, illetve a fináléban is 
legyôzte a háromszoros olimpiai baj-
nok kanadai Charles Hamelint a viadal 
honlapja szerint. A döntôben a máso-
dik helyen a kínai Vu Ta-csing végzett, 
Hamelin lett a harmadik.

„Nagyon boldog vagyok, nem számí-
tottam ilyen eredményre. Fáradtnak 
is éreztem magam a németországi 
világkupa után, ráadásul a selejtezôbôl 
nem sikerült túl jó idôvel tovább-jut-
nom, ezért úgy számítottam, hogy a 
negyeddöntô akár végállomás is lehet 
a számomra” --- mondta az MTI-nek 
Knoch Viktor. Hozzátette: a döntôben 
annyi szerencséje volt, hogy a rajt 
után közvetlenül a többiek kicsit ösz-
szeütköztek, így meg tudott lógni.

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
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A tyúkok háta

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Suomi, 2. Görögországé, 3. 
Michael Faraday, 4. Fénysebességgel, 
5. Az Orion csillagképé, 6. Celebeszi 
vaddisznó, 7. Az Angliát és Francia-
országot a la Manche-csatorna alatti 
50 km hosszú alagút, 8. 212 Fahren-
heit-fok 9. 1989. november 9-én, 10. 
kb. 50 liter volt.

E heti kérdéseink:
1.Melyik ország idônként ma is mû-

ködô vulkánja a Propocatépetl?
2. Mi a c. Rotterdami Erasmus 

világirodalmi jelentôségû mûvének?
3. Mit  neveztek régen allódiumnak?
4. Melyik ország beltengere az 

Andaman-tenger?
5. Melyik két szín jut eszünkbe, ha 

Julien Sorel nevét haljuk?
6. Melyik madár görög-latin neve a 

filoméla?
7. Melyik magyar fôúr alapította 

meg a francia huszárságot?
8. Hogyan nevezik a Közép és Dél-

Amerikában élô ormányos medvét?
9. Melyik Csehov drámát mutatták 

be elôször Magyarországon?
10. Melyik író detektív fôhôsének 

neve Maigret felügyelô?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
–-- Képzeld, új hallókészüléket kap-

tam!
--- Mennyibe került?
--- Szerdán, fél három felé.

* * *
Idôsebb Fradi-szurkoló készülôdik az 

esti meccsre. 
A felsége nézi, amint férje csupa 

zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak 
megszólal:

--- Apukám, ahogy elnézlek, Te job-
ban szereted a Fradit, mint engem.

--- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan 
már az Újpestet is!

* * *
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az 

apa átmegy egy piros lámpán, és za-
vartan mondja a fiának:

--- Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog 
volt, ilyet nem szabad ám csinálni!

--- Semmi baj, apa! --- mondja a fiú.--- 
A mögöttünk jövô rendôrautó is átjött 
rajta!

* * *
Fiatal, csinos hölgy a nôgyógyásznál:
--- Kérem, vetkôzzön le!
A nô zavarban van, erre a doki leoltja 

a villanyt, hogy sötétben vetkôzhessen. 
A nô megkérdi:

--- Doktor úr, hová tegyem a ruhá-
imat?

--- Nyugodtan tegye csak ide, az 
enyémre.

* * *
Egy katonai teherautó elakad a sár-

ban. Egy perccel rá megjelenik egy 
tiszti Jeep négy tiszttel. A tisztek 
kitolják a teherautót a sárból, majd az 
egyik megkérdezi a sofôrt:

--- Mit szállít maga?
--- Ezredes úrnak jelentem, harminc-

hat újoncot.
* * *

Angliában egy utazó bekopog a 
„György és a Sárkány” nevû fogadó-
ba.

Egy mogorva nô nyit ajtót:
--- Kaphatnék egy kis élelmet és 

szállást?
--- Nem! --- mondja a nô és bevágja az 

ajtót.
Az utazó nem adja fel és újra beko-

pog. Megint a nô nyit ajtót, egybôl 
mondja neki az utazó:

--- Nem beszélhetnék inkább György-
gyel?

* * *
Az ifjú házasok megérkeznek a szál-

lodába.
--- Egész hétre szeretném kivenni a 

szobát. --- mondja az ifjú férj.
--- Magának szerencséje van, höl-

gyem --- mondja a szállodaportás --- az 
úr máskor mindig csak egy éjszakára 
szokott megszállni...

* * *
Egy dühös fickó lép be a kocsmába, 

kezében egy pisztollyal.
--- Úgy hallottam, a feleségem meg-

csalt valakivel! 
Hadd lássam, van-e elég bátorság 

benne, hogy kiálljon velem! Erre egy 
hang a háttérbôl:

--- Haver, szerintem nincs elég golyó 
a pisztolyodban ehhez...

* * *
Száguldozik egy motoros az ország-

úton, amikor nekicsapódik a bukósi-
sakjának egy veréb. 

A veréb elájul, a motoros megsajnálja 
és hazaviszi. Otthon beteszi egy kalit-
kába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, 
és elmegy munkába. Kis idô múltán a 
veréb magához tér és körbepillant:

--- Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak 
nem halt meg a motoros

* * *
Újra nôsül az elözvegyült Kapor. Csi-

nos fiatal nôt vesz feleségül. Kint a 

Január 26. 
Ismét a Dunántúl legszebb mozijá-

ban, Tapolcán. Ezúttal nem egyedül 
ücsörögve Sils Maria felhôin, mint 
Sztálin elvtárs közvetlenül a vezérkar 
lefejezése után, el-eltûnôdve Charlie 
Chaplin munkásságán. Vagyunk 
vagy nyolcan. Feleannyiért (jegyár), 
mint Budapesten egy plázában, valami 
beteg történeten. És ez a baj. Remé-
lem, így is fenn lehet tartani ezt a re-
mek helyet, ahol jól sakkoznak a tö-
megfilmekkel és a mûvészi alkotá 
sokkal, egy olyan városban, amelynek 
a kitörési lehetôsége mégis csak a kul-
túra lehetne. Talán majd most. Talán. 
A Birdman avagy (A mellôzés meglepô 
ereje) megy, Alejandro González 
Inárritu filmje. Dicséretes gyorsa-
sággal érkezett, csak a híre elôzte 
meg. Hogy zseniális, tökéletes és az év 
filmje. Nos, ez utóbbit januárban kije-
lenteni igen nagy merészség, egyéb-
ként meg zseniális és tökéletes. Amint 
az várható volt, a Sziriza nyerte a gö-
rög választásokat, Aléxisz Cíprasz 
lett a miniszterelnök. Mert a szavazók-
nak elegük lett a megszorításoknak 
nevezett népnyúzásból. 
Levél görög barátaimnak: 
Kedves Nikosz és Jorgosz! 
Gratulálok! Bal- és jobboldal már 

nem jelentenek semmit. Rúgjátok va-
lagba az IMF-et, ne adjátok el a szige-
teiteket, nézzétek a naplementét Apol-
lón templomából.
Levél kárpátaljai magyar baráta-

imnak: 
Kedves testvéreim! 
Ez nem a ti háborútok, egyik fél 

részérôl sem indokolható és igazolható, 
akik kirobbantották, rendkívüli elme-
állapotban vannak és nektek semmi 
közötök az egészhez. Égessétek el a 
behívóitokat, ne menjetek ágyútölte-
léknek már megint. Peace and love. 
Január 27. 
Három indiai diáknak az az ötlete tá-

madt, hogy fényképet készítenek ma-
gukról egy robogó vonattal a háttér-
ben. A szerelvény átgázolt rajtuk. 
Selfie. Egy negyedik társuk oldalról 
dokumentálta az eseményt. Vajon 

fenn van már a Facebookon két macs-
kakölyök és egy szexpartnerkeresés 
között? 

Napi zen: Ne nézz elôre minden pil-
lanatban, csak a mai napra, a mostani 
órára gondolj. Mert a holnap nehéz, 
bizonytalan, nem tudható, buddhista 
módon ne gondolj, csak a mára.

Amerika belerángatta Európát az 
oroszok elleni szankciókba. Ez Európa 
nagy részének egyáltalán nem jó, 
komoly veszteségeket okoz. Közben, 
mint kiderült, az Egyesült Államok 
nagyjából húsz százalékkal növelte 
kereskedelmi aktivitását Oroszor-
szágba. Felmerül a kérdés, kinek az 
alkalmazásában állnak az Európai 
Unió túlfizetett vezetôi? Egyszerû 
dilettánsok, vagy kellett még egy kis 
keresetkiegészítés? 

Egy biztosítási brosúrában olvasom 
az általános kizárások címû fejezetben, 
amely huszonhat pontból áll: 

Jelen feltételek alapján nem minôsül 
biztosítási eseménynek és a biztosító 
nem téríti meg azokat a károkat, ame-
lyek oka közvetlenül, közvetve, egé-
szében, vagy részben: 

Nukleáris anyagok kibocsátása, 
kiszökése, amely közvetlenül, vagy 
közvetve nukleáris sugárzást, vagy 
radioaktív szennyezést eredményez, 
illetve kórokozó, mérgezô biológiai, 
vagy vegyi anyagok szétszórása, alkal-
mazása, vagy kibocsátása. Mindazonál-
tal jelen kizárás csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha a fenti okok miatt 
több mint 50 (azaz ötven) személy 
meghal vagy súlyos testi sérülést 
szenved annak bekövetkezésétôl szá-
mított 90 (azaz kilencven) napon belül. 

Háború, polgárháború, invázió, láza-
dás, forradalom, katonai erô alkalma-
zása, állami vagy katonai hatalom bi-
torlása.

10. a biztosított 125 (azaz egyszázhu-
szonöt) köbcentiméternél nagyobb 
hengerûrtartalmú motorkerékpár 
vagy motorcsónakot (sic!) vezetésével 
vagy azon történô utazásával függ ösz-
sze, kivéve a motorcsónakkal vontatott 
„banán”. 

15. olyan baleset vagy betegség, ame-
lyet nemi betegség, illetve nemi beteg-
séggel kapcsolatos kór okozott, illetve 
abból származik. 

Szóval csak óvatosan. Banán rend-
ben. 

Január 28. 
Terrorizmus dicsôítésének gyanúja 

miatt eljárás indult egy 8 (azaz nyolc) 
éves gyerek ellen Franciaországban. 
Miután kihallgatták, mehetett játszani. 
Na jó, de mivel? 

Le kellett vágni 3 (azaz három) ka-
kast, mert felsebezték a tyúkok hátát, 
és jött a „kannibalizmus”. Egész napos 
szomorúság, de ez van. Nehéz ügy ez, 
ha valaki nem beleszületik, hanem 
beleköltözik egy életformába. Bár ba-
rátom, Sanyi bácsi, aki a faluban szü-
letett, a vármegyébôl is kimenekült és 
közben még jól be is rúgott a biztonság 
kedvéért, amikor Jutka kacsákat vá-
gott. Nálam Piri és Zoli szomszédom 
intézték a durva részt, nekem elég volt 
a bezacskózás is ahhoz, hogy árulónak 
érezzem magam és kellett egy kis idô, 
míg kivágtam magam magam elôtt, és 
a tyúkok megmentôjének szerepében 
tetszelegtem. Egyébként is egy húsevô 
ne nyafogjon, és még Ôszentsége, a 
dalai láma is eszik húst külföldi útjai 
során. A saját jószág, akivel minden 
reggeledet kezdted, persze kicsit bo-

nyolultabb. Fiatal kakasok. Ez egy-
szerre krúdys és gyászos. Küldök is 
egy kis zent. Buddha parabolát mesélt 
egyik szútrájában: A mezôn haladó 
férfira tigris támadt. Ô menekült, nyo-
mában a tigris. Emberünk egy szaka-
dékhoz ért, megragadott egy vadszô-
lôindát, és levetette magát. A tigris 
felülrôl szimatolt utána. A férfi resz-
ketve nézett le, ahol messze a mélyben 
egy másik tigris várta. Két egér, egy 
fehér, meg egy fekete lassan rágni 
kezdte az indát. Az ember megpillan-
tott karnyújtásnyira egy szem epret. 
Fél kézzel markolva az indát, a má-
sikkal leszakította a gyümölcsöt. Jaj, 
de édes volt! 
Január 30. 
Megint szakad a hó. Tegnap kék ég és 

napsütés, tegnapelôtt hóesés. A sár 
állandó, a gazdák már lánctalpassal 
sem tudnak felmenni a földekre. Ülök 
az autóban, az ablaktörlô az ideges 
fokozatban sem bír a hatalmas, vizes 
pelyhekkel, miközben a rádióban fo-
lyamatosan nyomják, hogy plusz 13 
(azaz tizenhárom) fok is lehet. Valaki 
mondja már meg, hogy konkrétan hol, 
odaköltözöm. Vagy annektáltuk Tu-
néziát? Tablettában veszem be a nap-
fényt a sötét szobában. A havazás 
átváltott havas esôbe, mint ha dézsából 
öntenék. Süvít az északi szél a magyar 
mediterráneumban. Magamra csapom 
a spalettákat. 

Január 31. 
Az év legcefetebb hónapjának utolsó 

napja. Legalább verôfény, csodás. Fát 
hasítok, behordom, begyújtok, aztán 
felgyalogolok a Puszta templomhoz. 
Lenézek a falura, ahol élek. Szinte 
fájdalmas a pillanat, de nem cserélném 
el semmiért. Hogy is van ez? Egy 
nagyúr egyszer megkérdezte Takuan 
zen mestert, hogyan múlassa napjait. 
Igen hosszúnak érezte a hivatalában 
eltöltött idôt. A mester papírra vetett 
nyolc kínai jelet és átadta a nagyúrnak: 
Ez a nap nem jön el soha többé. 
Minden perc annyit ér, akár a becses 
ékkô. Eltemették Hankiss Elemért. 
Minta volt és mérce. Minden értelmi-
séginek –-- ahogy Balog Zoltán lel-
kipásztor mondta a búcsúztatáson. 

Január elsején nem fogadtam meg 
semmit, így aztán rákaptam a sportra 
(erôltetett menetben gyaloglás he-
gyen-völgyön, pingpong, torna, súly-
zók, favágás, mint Papp Laci idejé-
ben, napi rendszerességgel), felére 
csökkentettem a cigit, rendszeresen 
és sokat eszem, rengeteg vizet iszom 
és kevés bort. Relatíve, ám rendsze-
resen. Csokoládé. Így is jó. Azt kellene 
még minden percben tudatosítani, 
hogy tényleg minden perc ajándék, az 
is, amikor erre gondolunk. Az a hiper-
pillanat.

Ha minden jól megy, a dolgok gyak-
ran rosszra fordulnak. Az Üvegtigris-
nél akkor is rosszra fordulnak, ha 
elôtte sem ment valami jól. Este a 
közszolgálatin Üvegtigris 2. Legalább 
negyedszer látok hozzá, de nem baj, 
mert az a jó benne, ami egy rendes 
rapszövegben, hogy annyi a nagy du-
ma, hogy képtelenség mindet meg-
jegyezni. Meg még olyan az egész, 
mint egy ázsiai nevetésterápia. Mert 
az a lelket is hizlalja. Tíz éve forgatták 
és ugyanazon röhögünk, ugyanúgy. 
Idôtlen idétlenség.

Hegyi Zoltán
(Magyar Nemzet)

mezôn dolgozik és bizony nagyon hi-
ányzik neki odakint az asszony. Meg-
kérdezi egy barátjától, mit tegyen. Azt 
mondja a barát:

--- Ez nagyon egyszerû, nálam is 
bevált annak idején. Vigyél magaddal 
puskát ha a mezôre mész, és ha meg-
kívánod az asszonyt, lôj a levegôbe. A 
menyecske meghallja és kisiet hoz-
zád.

Ôsszel ismét találkoznak.
--- Na --- kérdezi a barát ---, hogy vált 

be a tanácsom?
--- Eleinte pompásan... Egészen addig, 

míg meg nem kezdôdött a vadászi-
dény.

* * *  
--- Müller, én tudom, hogy a fizetése 

nem elég ahhoz, hogy megnôsüljön. 
De higgye el, egy nap majd hálás lesz 
nekem ezért!

* * *
Cékláné reggel a férjére támad:
--- Viktor, már megint szörnyû trá-

gárságokat mondtál álmodban rólam!
--- Tévedsz, drágám. Egész éjjel le 

sem hunytam a szemem.
* * *

A házaspár vasárnapi ebédjét fo-
gyasztja, mikor a férj a kutya elé teszi 
a tányérját.

--- Csak nem akarod a kutyának adni 
az ebédedet? --- csattan fel a feleség.

--- Dehogyis, szívem! Csak cserélni!
* * *

A feleség újságot olvas:
--- Képzeld, azt írják, hogy némelyik 

országban a férj csak az esküvô után 
ismeri meg a feleségét.

--- Nálunk is.
* * *

Az öreg házaspár a mennybe kerül. 
Körülnéznek, csodálatos minden, csi-
ripelnek a madarak, ragyog a nap, kék 
az ég, álmodni sem lehetne szebbet. Az 
öregúr egy hirtelen mozdulattal lecsa-
var egy fülest az asszonynak.

--- Ezt most miért kaptam?
--- Ha nincs az a hülye diétád, már két 

éve itt lehetnénk!
* * *

A ifjú feleség mondja a férjének:
- Drágám, beszéljük meg a szexuális 

szokásainkat. Szóval ha haza jössz és 
azt látod, hogy a frizurám rendezett, 
akkor tudd, hogy nem akarom a sexet. 
Ha azt látod, hogy kicsit kócos vagyok, 
akkor lehet, hogy akarom, lehet, hogy 
nem. 

Ha pedig azt látod, hogy kócos va-
gyok, akkor biztosan akarom.

--- Jó drágám, akkor most én is el-
mondom, hogy én hogyan gondolom. 
Ha haza jövök és nem iszom semmit, 
akkor nem akarom a szexet. Ha iszom 
egy-két pohárral, akkor vagy akarom, 
vagy nem, ha pedig sokat iszom, akkor 
egyáltalán nem érdekel, hogy milyen a 
frizurád.

* * *
Egy férfi tanácsot kér a barátjától, 

aki tapasztalt házasember.
--- Édes öregem, neked már volt 

huszonötödik és ötvenedik házassági 
évfordulód is. Mit adtál a huszonö-
tödiken a feleségednek?

--- Elvittem a Kukk-szigetekre!
--- És az ötvenedik évfordulón?
--- Akkor hoztam vissza!

* * *
Két asszony beszélget:
--- Az én férjem író. Minden évben 

közöl egy szerelmes regényt.
--- Az enyém meg minden hónapban 

elhallgat egyet.
* * *



00:10 Új nemzedék  
00:40 Híradó
01:15 Sporthírek
01:20 Heti Hírmondó  
01:50 Himnusz  
01:50 Mesélő cégtáblák: 
Divatcégek Pest-Budán
02:25 Ízőrző: Bátya
02:55 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
03:25 Rokonok (1954)  
Magyar játékfilm   Ren-
dezte: Máriássy Félix. Sze-
replők: Ungváry László 
(Kopjáss István), Tolnay Klá-
ri (Kopjássné, Lina), Rajnai 
Gábor (polgármester), Pécsi 
Sándor (Kardics), Gobbi Hil-
da (Kati néni), Gózon Gyula 
(Berci bácsi), Tímár József 
(dr. Martiny) A szerényen élő 
kisvárosi közhivatalnokot vá-
ratlanul Zsarátnok város főü-
gyészévé nevezik ki. Csak 
lassan döbben rá, hogy csu-
pán makulátlan neve kellett 
fedezetnek a város urai által 
bonyolított korrupciós köl-
csönügyletekhez. 
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar érettségi
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.  Túl az 
Óperencián. Magyar tévé-
filmsorozat 
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Csikós Márta, Tar-
nai Kiss László, Diószegi Irén, 
Puka Károly és zenekara
14:50 Engedjétek hozzám  
15:00 Így szól az Úr!  
15:10 Evangélikus ifjúsági 
műsor 
15:20 Évszakok Balázs 
Fecóval  
16:15 Család-barát  
17:45 Csikósok robogón 
és lóháton (2014) Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Alacsony-
Beszkidek - Hantok a 
Sárosi-határhegységben
20:00 Cserebere (1940) 
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Cserépy László. Szerep-
lők: Bordy Bella, Kiss Ma-
nyi, Latabár Kálmán,Mak- 
láry Zoltán, Mihályfi Béla, 
Somogyi Nusi, Szilassy 
László. Zsolnay Vera az 
uszodában figyel föl a jó-
képű Kerekes Istvánra. 
Nem tudja a nevét, s azt is 
csak később fedezi föl, 
hogy kenyérgondjai van-
nak a fiatalembernek. Ello-
patja a fiú ruháját, s új öl-
tönyt küldet neki. Ám egy 
félreértés folytán a ruhada-
rab a léha hivatalnok, Tatár 
István címére érkezik. 
21:25 Dráma a vadászaton 
(1985) Magyar tévéfilm. 
Rendezte: Esztergályos Ká-
roly. Szereplők: Csankó Zol-
tán, Gálffi László, Holl Zsu-
zsa, Hollósi Frigyes, Kovács 
Adél, Puskás Tamás, Ru-
zsics Andrea, Szirtes Ádám, 
T. Katona Ágnes, 
23:00 Kívánságkosár   
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00:55 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Térkép  
02:20 Margarétás dal (1989)  
2/1.: Magyar tévéfilmsoro-
zat. Rendezte: Mihályfy 
Sándor. Szereplők: Ács 
Gyula, Andai Györgyi, 
Benedek Gyula, Csurka 
László, Dörner György, 
Geréb Attila, Gévai Réka, 
Hollai Kálmán, Jakab Csa-
ba, Kölgyesi György, Kun 
Vilmos, Lázár Sándor, 
Nagy-Kálózy Eszter, O. 
Szabó István, Ráckevei 
Anna, Szabó Zsuzsa, To-
manek Nándor, Ujlaki 
Dénes, Uri István, Völgyi 
Melinda
03:30 Ízőrzők: Sárszentlőrinc.
04:00 Tűzvonalban (2008) 
Az új kapitány. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar nemzeti park
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. Metal 
Lady. Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli   
12:25 Kívánságkosár   
14:25 Nótacsokor: Farkas 
Rozália, Sarkadi László, 
Gránát Zsuzsa, Nánásssy 
Lajos, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
14:45 Élő egyház   
15:15 Rocklexikon: Fenyő 
Miklós
16:10 Család-barát  
17:40 A magyar alma 
(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm  
18:35 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Hagymás-
hegység 2. - Erőss Zsolt és 
Kiss Péter emlékére
20:00 Önök kérték  
21:00 Panoráma (2014)  
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Surányi Z. And-
rás. A film főszereplője egy 
nagymama, aki emberfe-
letti küzdelemmel gondos-
kodik az unokájáról. A kis 
ház, ahol laknak, erdős, 
dombvidéken van, ősszel 
és télen ember számára 
nehezen megközelíthető, 
olyan mintha már a világ 
végén járnánk. Közmű 
egyáltalán nincs, villany 
akkor van, ha bekapcsolják 
az elviselhetetlen hangú és 
szagú benzines áramfej-
lesztőt. Csapó nagymamá-
nak születésétől fogva 
nincs könnyű élete, de 
soha nem panaszkodik.
21:55 Kórkép  a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti  Egyetem magyar 
nyelvű oktatásáról. Magyar 
dokumentumműsorfilm  
22:30 Nótacsokor: Nánás-
sy Lajos, Máté Ottília, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  A 
három szerencsefia 
(Grimm testvérek)
02:00 Térkép 
02:25 A templomos lova-
gok kincse (1991) Hamis 
üzenet. Magyar tévéfilm-
sorozat. Rendezte: Daniel 
Moosmann. Szereplők: 
Bertolini Marc, Bullus An-
nika, Colin Bethisy, Fran-
cois-Régis Marchasson, 
Guy di Rigo, Hawtrey 
Nicolas, Jean Marc, Joe 
Sheridan, Marius Meou, 
Pater Jacques, Rebecca 
Cotinaut
02:55 A templomos lova-
gok kincse (1991) Nehéz 
lecke. Magyar sorozat   
03:25 Ízőrzők (2012)  
Tényő. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat . Tényő már 
az Árpád-korban a Pan-
nonhalmi Apátság birtoká-
ba tartozott, nevét legelő-
ször egy királyi helyiség-
összeírás alkalmával em-
lítik. A táj egyik fő termé-
szeti jellegzetessége még 
ma is az erdő, a községet 
minden irányban az veszi 
körül. A falu környéki 
domboldalakat az elmúlt 
századokban ezen kívül a 
szőlőterületek foglalták el. 
Műsorunkban a következő 
helyi ételek elkészítésével 
ismerkedhetnek meg a né-
zők: Tejfölös sült uborka, 
Nyers krumplis réteges, 
Bugyelláris pogácsa, Gom-
bás palacsinta, Hentes bor-
da tört burgonyával, Diós 
kevert.
03:55 Tűzvonalban (2008) 
Kiválasztottak. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
locsolókocsi. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
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. (1994) 
124/113.: A telefonszámla. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár   
14:30 Katolikus Krónika   
15:00 Életművész: Lovasi 
András
15:50 Család-barát   
17:25 Kultikon  
17:45 Férfi kosárlabda-
mérkőzés: FALCO-Kapos-
vár - Élő közvetítés Szombat-
helyről  
20:00 Híradó 
20:30 Öt kontinens  
21:05 Szenes Turné  2. 
21:55 Ybl 200 A Károlyi-
kastély Füzérradványon. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat   
22:00 Cigányvarázs 2/1.  
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó
01:40 Sporthíre
01:45 Himnusz 
01:50 Mesélj nekem!  Az 
aranylúd (Grimm testvérek)
02:00 Térkép  
02:30 A falu jegyzője 
(1986) 4/2.:Magyar tévé-
filmsorozat . Rendezte: 
Zsurzs Éva. Szereplők: 
Andai Györgyi, Avar Ist-
ván, Bán János, Bessenyei 
Ferenc, Deák Sándor, Há-
mori Ildikó, Juhász Jácint, 
Koncz Gábor, Kozák And-
rás, Lippai László, Molnár 
Piroska, Orosz Helga, Pé-
csi Ildikó, Pethes Csaba, 
Rajhona Ádám, Szilágyi 
Tibor, Vajda László. Zajlik 
Porváron a választási csata. 
Tengelyit felszólítják, hogy 
igazolja nemességét, így 
döbben rá, hogy iratai el-
tűnnek. Ákos megkéri 
Tengelyi Vilma kezét; 
szülei nem egyeznek bele 
a házasságba, ezért szakít 
velük. Nyúzó rajtaüt a be-
tyártanyán és foglyul ejti 
Violát. Macskaházy ügy-
véd megszerzi tőle az 
iratokat.
03:35 Határtalanul magyar 
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Ütközések. Magyar tévé-
filmsorozat   
04:55 Duna World News
05:00 Magyar elsők 116/ 
99.: Az első magyar víztá-
roló medencék. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
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. (1994)  
124/114.: Szerintem vak-
bél. Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara
14:40 Kérdések a 
Bibliában  
15:00 Biblia és képzőmű-
vészet  
15:20 Önök kérték   
16:15 Család-barát  
17:45 Csoma Sándor kö-
vetői - Magyar kutatók 
Ázsiában. Magyar doku-
mentumfilm. Rendezte: 
Demeter László, Somfai 
Kara Dávid. Kőrösi Cso-
ma Sándor nyomában 
több magyar kutató is járt 
Ázsiában. Ezek közül 
Vámbéry Ármin, Bálint 
Gábor és Almásy György 
utazásainak állomásait 
látogatják meg a film 
készítői.
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró (2014)  
Naskalat - A halálra ítélt 
zászlóalj nyomában.
20:00 Hogy volt?!  Margi-
tai Ágira emlékezünk
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 Térkép 
02:20 Csók, anyu! (1986) 
Magyar játékfilm Rendezte: 
Rózsa János. Szereplők: 
Koltai Róbert (Kalmár Gé-
za), Udvaros Dorottya (Kal-
már Gézáné), Lajtai Katalin 
(Kalmár Mari), Gévai G. Si-
mon (Kalmár Peti), Bánsági 
Ildikó (osztályfőnök), Gás-
pár Sándor (Doki) Kádár-
korszak végi életkép egy 
négytagú középosztálybeli 
családról.. A papa maszekol, 
a mama idegenvezető min-
denki rohan, soha nincs ide-
je semmire. Még a két imá-
dott gyerekre, a gimnazista 
Marira és a kis Petire sem, 
aki iskola helyett egész nap 
egy maga gyártotta perisz-
kóppal tanulmányozza 
titokban a környék életét. 
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Hazugságok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 L´ART POUR 
L´ART  
05:55 Hazajáró  
06:20 Gazdakör  
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs Fehér 
László
09:30 Hogy volt?! Margi-
tai Ágira emlékezünk
10:25 Duna World News  
10:30 Szerelmes földrajz: 
Baráti Kristóf hegedűmű-
vész. Baráti Kristófot sokan 
a világ talán legjobb hegedű-
művészének tartják. A most 
36 éves művész szíve sze-
rint Venezuelát választotta 
volna, ahol 12 éves koráig 
élt. Ám "praktikus" okokból 
végülis maradt Budapesten, 
ez az igazán élhető város, 
amelyhez ugyancsak ren-
geteg szállal kötődik
11:00 T.I.R.  12/8.: Gogol 
tér három. Magyar-német-
olasz tévéfilmsorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli   
12:05 Határtalanul magyar   
12:35 A rejtélyes XX. 
század    
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
13:30 Kapásjelző  
14:00 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:30 Hazajáró   Róna-Ha-
vas - Átkelés a Polonina-
Rúnán
15:00 Csodabogár  
15:30 Novum  MTA 
Természettudományos 
Kutatóközpont
16:15 Család-barát  
17:45 Mammama mesél 
Bolond Jankó
18:00 Táncvarázs  Zala 
Open - Formációs Ranglis-
ta - Zalaegerszeg - 2014
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van 
(20:25 Poén Péntek - 
L´ART POUR L´ART  
Banán, pumpa, kurbli 
21:20 Linda (1990)  A régi 
barát. Magyar  sorozat  
22:15 Szeretettel Holly-
woodból  
22:45 Fábry   
23:55 Katolikus Krónika  

00:40 Híradó 
01:15 Sporthírek  
01:20 Himnusz  
01:25 Gasztroangyal   
02:20 Mesélő cégtáblák 
(1994) Az Uránia. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat. 
Az Uránia mozi története a 
múlt századtól napjainkig.
02:45 Sárga rózsa (1940) 
Magyar játékfilm  Rendez-
te: György István. Szerep-
lők: Szörényi Éva (Klári), 
Greguss Zoltán (Lacza 
Ferkó), Kamarás Gyula 
(Decsi Sándor), Kormos 
Márta (Cipra cigánylány), 
Görbe János, Rózsahegyi 
Kálmán, Dayka Margit, 
Pataki János. Decsi Sán-
dor, a csikósbojtár a kato-
naság után a pusztára tér 
vissza. Megtudja, hogy 
szerelme, Klári nem volt 
hű hozzá, távolléte alatt 
Lacza Ferkóval, a gulyás-
bojtárral enyelgett, sárga 
rózsát is adott neki. 
04:05 Linda (1990)  A régi 
barát. Magyar tévéfilm-
sorozat   
05:00 T.I.R. (T.I.R., 1985)  
12/9.: Vészhelyzet. Ma-
gyar-német-olasz tévéfilm-
sorozat   
06:00 Hagyaték  Felelős-
ség és áldozat - A reform-
kor és a magyar nemesség. 
06:30 Határtalanul magyar 
06:55 Család-barát  
09:00A rejtélyes XX. 
század  
09:25 Táncvarázs  Zala 
Open - Formációs Rang-
lista - Zalaegerszeg - 2014
10:20 Ízőrzők 
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Julius 
Haynau. Ismeretterjesztő 
11:05 Ybl 200 (2014) A 
Wenckheim-kastély Új-
kígyóson. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat   
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta  
12:50 Hogy volt?! Margi-
tai Ágira emlékezünk
13:45 MüpArt  Herczku 
Ágnes: Tüzet viszek a 
Művészetek Palotájában
15:20 Nótacsokor Félóra a 
magyar nóta körül - (Ko-
vács Apollónia, Nánássy 
Lajos, B. Tóth Magda, 
Miklóssy József, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara)
15:50 Csendül a nóta  
Takács Béla, Máté Ottília, 
Oláh Kálmán és zenekara
16:10 Család-barát  
17:35 Mammama mesél A 
beteg király
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:25 Dunasport  
19:35 Szép, szőke 
szerelmünk, a Tisza (2011)  
Öt híd között. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
20:25 Az élet fagyos 
szigete – Antarktisz 4/1.: 
Megérkezés. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat 
20:55 Csellengők   
21:25 Gasztroangyal   
22:20 Évszakok Balázs 
Fecóval  
23:15 Öt kontinens  
 23:40 Római katolikus 
szentmise  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  A 
halász meg a felesége 
(Grimm testvérek)
02:05 Térkép  
02:35 Sipsirica (1980)  
2/2.: Magyar tévéfilmsoro-
zat  Rendezte: Katkics Ilo-
na. Szereplők: Ambrus 
András, Bakó Márta, Czi-
gány Judit,  Gombos 
Katalin,, Gyabronka 
József, Győrffy György, 
Horkai János, Horváth 
Gyula, Kecskés Szilvia, 
Képessy József, Kiss Mari, 
Kovács Károly, Kozák 
László, Kutass József, 
Mányai Zsuzsa, Márkus 
Ferenc, Nagyajtai György, 
Őze Lajos, Pécsi Ildikó, 
Prókai István, Sinkovits 
Imre, Soós László, Szilá-
gyi István, Szirtes Ádám, 
Szokol Péter, Tolnay Mik-
lós,, Vitay András, Zách 
János, Zentay Ferenc, 
Zsurzs Kati. Író: Mikszáth 
Kálmán; 
03:30 Hagyaték: Felelős-
ség és áldozat - A reform-
kor és a magyar nemesség
04:00 Tűzvonalban 
Rendőrők és titkosszolgák. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők  Az 
első magyar szemétszállító 
kocsi
05:20 Közbeszéd 
05:55 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgeté-
sekkel.
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. (1994)  
Holnaptól jó leszek. 
Magyar tévéfilmsorozat 
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Református 
magazin  
14:55 Négy szellem  
Önimádat
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Női kézilabda mér-
kőzés Győr - Érd  
19:30 Hazajáró (2014)  
Alacsony-Tátra 2.
20:00 Híradó 
20:30 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Stand up" - abszurd 
humor
21:20 Rakonczai Viktor és 
Rácz Gergő szerzői estje a 
Pannon Filharmoniku-
sokkal   
22:40 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
nagyáruház. Magyar isme-
retterjesztő sorozat. Óriási 
tűzvész, emeleti ablakok-
ból kiugráló menekülők, 
kiégett palota – a Goldber-
ger-áruház szörnyű napja. 
Hogyan állt talpra a tulaj-
donos, hol nyitotta meg az 
első pazar hazai nagyáru-
házat? És mi köze ennek 
Gritti Alajos kivégzéséhez?
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.

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 

mellé bentlakással vasárnap 5 órától 

péntek reggelig. Hívja Mancit a 9362-

1211 (Sydney) 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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

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 


