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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

által koordinált kutatócsoport tagjai olyan idegpályát fedeztek fel, amely a ve-
getatív funkciókért felelôs agytörzset és a talamuszt köti össze, és amely alap-
vetôen gátló hatású. Ez azért is fontos, mert eddig azt gondolták, hogy az ilyen 
idegpályák serkentôek, amelyek például az ébredést segítik elô.

A kísérletek során lézersugár segítségével egereken stimulálták ezt az ideg-
pályát, aminek következtében az állat azon nyomban megállt, mintha csak egy 
stopjelzést kapott volna, de közben állva maradt, nem esett össze. Acsády 
László az MNO-nak nyilatkozva kiemelte annak jelentôségét, hogy az újonnan 
felfedezett idegpálya a szerkezeti tulajdonságai hihetetlenül hasonlóak az em-
berben és az egérben, vagyis még evolúciós jelentôsége is van: az ember és az 
egér fejlôdése ugyanis sok tízmillió éve különvált.

A további kutatások során egyrészt vizsgálják annak a feltevésnek a helyes-
ségét, hogy az újonnan felfedezett idegpálya segítségével a felszínes alvást el 
lehet-e mélyíteni, másrészt hogy a stimulálásával öntudatvesztést okoznak-e 
vagy csak leblokkolják az egereket. Elôbbi akár direkt orvosi haszonnal járhat: 
amennyiben a feltevés helytállónak bizonyul, és sikerül olyan célzott hatóanya-
got kifejleszteni, amely csak erre hat, akkor sikerülhet létrehozni olyan altatót, 
amelynek egyrészt semmiféle mellékhatása nincs, másrészt nem lehet hozzá-
szokni. A kutatásvezetô ugyanakkor óvatosságra intett, mondván a kísérletek 
során csak ritkán jön ki az az eredmény, amelyet elôzetesen elterveztek.

Azt is elmondta, hogy ez a felfedezés még csak az elsô lépcsôfok, feltéte-
lezések szerint a leírt idegpályának szerepe lehet a fájdalomérzésben, az epilep-
tikus aktivitásban, a mozgás- és gondolkodásszervezésben is. A gátló, blokkoló 
idegpálya stimulálásával gyakorlatilag imitálták, milyen, ha valaki agyvérzést 
kap ezen a talamikus területen, tehát a felfedezés segítségével akár modellezhe-
tik ezt a kórképet.

Acsády professzor kérdésünkre elmondta, számára a kutatással kapcsolatban 
az a legizgalmasabb, hogy kiderült: léteznek még olyan titkok, fel nem tárt 
kapcsolatok az agyban, amelyek új, eddig nem ismert dolgokra utalhatnak, és 
amelyek átgondolásra késztetik a kutatókat az eddigi ismereteik tekintetében.

A kutatásokat a Nemzeti agykutatási program is támogatja, amelynek 12 
milliárd forintja a magyar tudomány történetének eddigi legnagyobb egy tudo-
mányágra adott támogatása. A programról szóló együttmûködési megállapodást 
tavaly februárban írta alá Orbán Viktor miniszterelnök, Freund Tamás, a 
Nemzeti agykutatási program vezetôje és Pálinkás József, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia akkori elnöke.

A kormányfô akkor arról beszélt, hogy az agykutatás lehet a zászlóshajója 
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Március 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Krisztián, Ajtony nevû kedves olva-

sóinkat.

Krisztián:A latin Christianus rövi-

dülése, jelentése Krisztushoz tartozó, 

keresztény.

Ajtony: Régi magyar személynév.

Köszönthetjük még, Hubert, Lean-
der, Rodrigó, Solt, Zina nevû 

barátainkat.

Március 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Matild nevû kedves olvasóinkat.

Matild: a német Mathilde névbôl 

ered, melynek jelentése: hatalom, 

harc.

Köszönthetjük még: Metta, Pauli-
na, Tilla, Tilda nevû barátainkat.

Március 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kristóf nevû kedves olvasóinkat.

Kristóf: A görög Khristophorosz 

név rövidülése. Jelentése: Krisztust 

hordozó.

Köszönthetjük még: Kelemen, 
Lujza, Lukrécia, Zakariás nevû 

barátainkat.

Március 16.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Henrietta nevû olva-sóinkat.

Henrietta: a német Henrik nôi 

párja a magyarban.

Köszönthetjük még: Ábrahám, 
Bálint, Euzébia, Herbert, Jetta, 
Marina nevû barátainkat.

Március 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gertrúd nevû kedves olvasóinkat.

Gertrúd: Germán eredetû név. Je-

lentése: a dárdák varázslónôje, becé-

zése Gerta, Trudi.

Köszönthetjük még Ármin, Jozefi-
na, Patrrick, Petúr nevû barátain-

kat.

Március 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Sándor, Ede nevû kedves olva-

sóinkat.

Sándor: A görög Alexandrosz név-

bôl ered, jelentése embereket oltal-

mazó.

Ede: az angol Edward német és 

magyar rövidülése

Köszönthetjük még: Alexandra, 
Cirill, Nárcisz, Szibilla, nevû bará-

tainkat.

Március 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

József, nevû kedves olvasóinkat.

József: A héber Joseph névbôl. Elsô 

része Jahve, a második bizonytalan.

Köszönthetjük még: Bánk, Józsa, 
Jozefin, Szerafina nevû barátainkat.

Van pénz kastélyfelújításra
Egy, a héten megjelent hír szerint a következô uniós költségvetési ciklusban 

mintegy 40 milliárd forintból 35 kastélyt fejlesztenek. Önfenntartó fejlesztése-
ket szeretnének megvalósítani, de azt már most látják, hogy az egyes kastélyok 
környezetében további programokra is szükség van a gazdaságos mûködtetés-
hez. Mik lehetnek ma a kastélyokba való funkciók?

Tavaly év végén jelent meg az Ybl-összes címû könyv a Látóhatár Kiadó gon-
dozásában, amelynek alapötlete volt, hogy minden, Ybl Miklós által tervezett, 
még meglévô épületet meglátogattunk, lefotóztunk, és megírtuk, mit lehet 
róluk tudni. A kötetben korrajzok is vannak, így az érdeklôdôk szinte mindent 
megtudhatnak a könyvbôl Yblrôl. Az ötlet és a megvalósítás a kiváló csapatmun-
kának köszönhetôen sikeres lett, a könyv igen hamar elfogyott, már a második 
kiadást tervezi a kiadó.

Mindezt azért meséltem el, mert a kötetben szereplô több mint százhúsz épí-
tészeti leírás szerzôjeként volt szerencsém számos vidéki helyszínen járni, ahol 
elhagyatott, romos, gyakran életveszélyes állapotban lévô kastély volt az éppen 
aktuális úti célunk. Az Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulója alkal-
mából rendezett emlékév rámutatott arra, hogy a hazai építészet egyik legkie-
melkedôbb alkotójának örökségével sem tudunk jelentôségéhez méltón mit 
kezdeni.

A kommunizmus évtizedeiben talpáról a feje tetejére állított társadalom 
vezetô rétegének eltûnésével, eltüntetésével feleslegessé váltak az eredetileg 
lakó- és reprezentációs céllal készült kastélyok és kúriák is. A jellemzô állami 
hasznosítási formák –-- jó esetben iskolákat, szociális otthonokat, rosszabb eset-
ben terménytárolókat mûködtettek az épületekben --– értelemszerû következ-
ménye volt a jelentôs állagromlás. A rendszerváltozást követôen aztán nagyon 
sok épület teljesen kikerült a hasznosításból, és üresen áll. Két és fél évtized 
pedig éppen elég ahhoz, hogy a romlást már ne lehessen vagy ne legyen érde-
mes visszafordítani.

Sok épületben próbálkoznak ilyen-olyan ötletekkel, jellemzôen valamiféle 
vendéglátással. Azokon a helyeken, ahol volt tôkeerôs befektetô, a helyreállított 
kastélyokban, megfelelô marketing mellett szállodák mûködnek. Ahol azonban 
az új tulajdonos nem tudott rá költeni, az épületek hajdani színvonalához képest 
méltatlan körülményeket találni.

Joggal tehetô fel a kérdés, érdemes-e, lehet-e egy korábbi társadalom jelleg-
zetes épületeit eredményesen mûködtetni az új, megváltozott körülmények 
között. Ha a válasz igen, akkor érdemes költeni a kastélyokra. Ha nem, akkor 
legfeljebb kegyeletbôl tudjuk ôket átmenteni az utókor számára, mint egy 
letûnt kor építészeti emlékeit.

Nyugat-európai országokban a nemesi réteg ma is birtokolja családjának 
régi építményeit, a folytonosság biztosítva van. Jellemzôen anyagi források is 
rendelkezésre állnak ahhoz, hogy magánvállalkozások keretében mûködtessék 
ezeket, vagy már régen megtalálták a társadalmi hasznosítás egyéb formáit, és 
például jól felszerelt kórházak mûködnek bennük.

Magyarországon --– és a térség országaiban --– megszakadt a fent említett 
folytonosság, amely szervesen, egymásra épülô apró változások segítségével 
biztosíthatta volna a kastélyok továbbélését is. Személyes véleményem szerint 
a magáncélra készült épületek legmegfelelôbb hasznosítási módja éppen a 
magáncélú hasznosítás lenne --– még ha ez éppen abban is nyilvánulna meg, 
hogy közcélra ajánlják fel ôket --–, ehhez azonban hiányzik az a pénzzel és 
ízléssel rendelkezô társadalmi réteg, amely eredeti karakterükhöz méltóan mû-
ködtetni tudná a régi kastélyokat.

Nyugodtabban alhatunk a 
magyar felfedezéstôl?

Szerencsés esetben akár az altatók „Szent Grálját” is segíthet megtalálni 
annak a magyarok vezette kutatócsoportnak a felfedezése, amely eredményeit 
a minap a világhírû Nature Neuroscience címû folyóiratban is publikálta --– ez 
derült ki a MNO Acsády László kutatásvezetôvel folytatott beszélgetésébôl.

Az Ybl Miklós által tervezett gerlai kastély és kápolna részben 
magántulajdonban van, de pénz nincs a rendbetételére 



annak a célkitûzésnek, hogy Magyarország a termelési központ mellett kutatási 
innovációs térséggé is váljon Európában. Pálinkás József kiemelte: a világon 
elsôként indul egy ilyen jelentôs nemzeti agykutatási program. Freund Tamás 
arra tért ki, hogy az agy betegségei civilizációnk súlyos társadalmi és gazdasági 
terhét jelentik, ám a megállapodással áttörés várható az agykutatás számos 
területén.

Országimázs
Elenyészett a hírek között, pedig fontos egyezményt kötött a héten hazánk, 

amikor a napokban csatlakozott az Európai Ûrügynökséghez.
Pedig ez már a tizennyolcadik nemzetközi szervezet, amelyben mi, magyarok 

is részt veszünk. 
Önmagában a tény, hogy a kontinens ûrügynökségében is ott lehetünk, meg-

érdemelne egy misét, de egy vecsernyét mindenképp. Érdemes azonban átte-
kinteni, hova tartozunk, ahhoz képest, hogy milyen szövetségeket erôsítettünk 
még nem sokkal korábban.

Lássuk tehát elôször a legfontosabbakat. Hatvan éve tagjai vagyunk az Egye-
sült Nemzetek Szövetségének és tizenhat éve az Észak-atlanti Szerzôdés Szer-
vezetének. Utóbbi szervezetbe való belépésünk pillanatában szûnt meg béke-
partnerségi tagságunk, vagyis a NATO és a vele partneri viszonyt kialakító 
államok együttmûködési programjában való részvételünk, amelyet az 1991-ben 
éppen a bolondok napján felbomlott Varsói Szerzôdés egykori tagállamaként 
érdemeltünk ki. 

Menjünk még tovább. Tizenegy éve léptünk be az Európai Unióba, s ezzel 
egyidejûleg hagytuk el a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást. 
Eközben már rég tagjai voltunk a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési 
Szervezetnek (ma már tizenkilenc éve), valamint az Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Szervezetnek (1975. augusztus 1. óta). Ott vagyunk az Európai 
Nukleáris Kutatási Szervezetben, a Duna Bizottságban, a Nemzetközi Valuta-
alapban, a visegrádi együttmûködés országai között, az Európai Gazdasági 
Térségben, az Európa Tanácsban, aláírhattuk a schengeni és a wassenaari 
egyezményt (amely a hagyományos fegyverek és a kettôs felhasználású ter-
mékek, technológiák exportját korlátozza), de tagjai vagyunk még a Nemzetközi 
Fizetések Bankjának, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek, az Egészség-
ügyi Világszervezetnek, továbbá száznegyvenkét esztendeje a Meteorológiai 
Világszervezetnek.Egy hónap leforgása alatt a nemzetközi politikát meghatáro-
zó országok vezetôi egymásnak adták az Országház kilincsét, és mint tegnap 
kiderült, 2014-ben legalább 13 ország 99 sajtóterméke 7466 cikkben foglalkozott 
hazánkkal. Az, hogy ezek mennyire voltak semlegesek vagy tárgyilagosak, pil-
lanatnyilag nem releváns. Az a 93 ezer négyzetkilométer, amelyet hazánkból 
meghagytak a nagyhatalmak, ma továbbra is megkerülhetetlen mind a világ-, 
mind a gazdaság- és a geopolitikában. Magyarországnak és a Budapesten szüle-
tett döntéseknek nap mint nap súlyuk van, fôleg a mai precedensközpontú 
világban. Ma már nemcsak a magyar konyha receptjei iránt mutatkozik érdek-
lôdés külföldön, hanem a globálissá váló gazdasági kihívásokra és problémákra 
adott budapesti válasz is több kancellária érdeklôdésének a középpontjába 
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került. A londoni sajtó szerint még maga David Cameron brit miniszterelnök is 
érdeklôdést mutat a magyar megoldások iránt.

Közben pedig számos nyugati vagy (ahogy tetszik) keleti gazdasági és pénz-
ügyi elemzô vakarja a fejét, hogy miként bôvült a magyar gazdaság 3,5 száza-
lékkal 2014-ben egy év alatt, míg a tavalyi utolsó negyedév ráadásul 3,4 százalé-
kos növekedést mutatott az elôzô év azonos idôszakához képest. És igen, mi 
voltunk azok, akik elérték, hogy több mint három éve az uniós limit alatti orszá-
gunk államháztartási hiánya. Ugyanakkor azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy azon a napon, amikor Angela Merkel német kancellár Budapestre láto-
gatott, nyolc európai jegybankár tette tiszteletét a fôvárosunkban. 

Az már csak hab a tortán, hogy éppen Pápán zajlott február 22. és március 3. 
között a NATO Warlord’s Rock 2015 elnevezésû magyar-amerikai hadgyakor-
lata, amelyre Hende Csaba honvédelmi miniszterrel ellátogatott Colleen Bell, 
az Egyesült Államok magyarországi nagykövete is. 

Ennyit az elszigeteltségünkrôl. 
Kristály Lehet (Magyar Hírlap)

Tartósan 4 millióan állásban
A munkanélküliek száma 54 ezerrel csökkent egy év alatt és 330 ezer 

volt  november és január között.Tavaly a teljes évben átlagosan 343 ezer volt a 
munkanélküliek száma, 98 ezerrel kevesebb, mint 2013-ban. A munkanélküliségi 
ráta 7,7 százalék volt, 2,5 százalékponttal alacsonyabb az elôzô évinél.

Tavaly az utolsó negyedévben 4 millió 142 ezren dolgoztak, a 15-74 éves fog-
lalkoztatottak száma 172 ezerrel, 4,3 százalékkal nôtt az egy évvel korábbival 
összevetve. Tavaly a teljes évben a foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 101 
ezer volt, 208 ezerrel haladta meg a 2013. évit. A 15-64 évesek körében 2014-ben 
61,8 százalékos volt a foglalkoztatási ráta, 3,7 százalékponttal múlta felül az 
elôzô évit.

A növekedésnek kisebb része a közfoglalkoztatás, miközben a kormány fog-
lalkoztatási programjainak is köszönhetôen a foglalkoztatottak számának 
növekedésébôl a versenyszféra egyre nagyobb arányt képvisel.

Utoljára a 90-es évek legelején volt ilyen jó a foglalkoztatotti létszám --- 
kommentálta a legfrissebb foglalkoztatási adatokat Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter az MTI-nek. A foglalkoztatási ráta 62,5 százalékra nôtt, noha 
2010 májusában, a Fidesz-kormány indulásakor a 27 európai uniós tagország 
közül Magyarország még az utolsó elôtti helyen állt, 54,6 százalékkal --- tette 
hozzá. Nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban az EU felmérései szerint Ma-
gyarország tudta a legnagyobb mértékben növelni a munkavállalók számát a 
munkaerô-piacon --- tette hozzá.

A Kárpát-medencét célzó 
programok készít elô a kormány

Eddig összesen hétszáztízezer külhoni magyar adta be az egyszerûsített ho-
nosítás iránti kérelmét, és mintegy hatszázhetvenezren tették le az állampolgár-
sági esküt --- közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az 
Országgyûlés nemzeti összetartozás bizottságának budapesti kihelyezett ülésén.

Az új állampolgárok hatvanhat százaléka erdélyi, tizenhét százaléka vajda-
sági, tizennégy százaléka kárpátaljai magyar --- tette hozzá az államtitkár.A 
Bethlen Gábor Alapról szólva Potápi kiemelte: annak célja egységbe fogni a 
nemzetpolitikai forrásokat, egységes támogatási rendszert mûködtetni az 
átláthatóság, hatékonyság és az ellenôrzés szellemében. A pénzeszközeinek 
kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. végzi és a nemzetpolitikára fordí-
tandó összeg 2015-ben eléri 17,62 milliárd forintot.A Magyarság Házában 
tartott ülésen az államtitkár kitért arra is, hogy 2010-es újraindítása óta ötödször 
ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet, amely egyhangúlag fogadta el a zárónyi-
latkozatot. A Magyar Állandó Értekezlettel szoros együttmûködésben dolgozik 
a Magyar Diaszpóra Tanács, amely negyedik ülését tartotta. Míg az elsô ülésén 
még negyvenkilencen vettek részt, tavaly már hetvennyolc résztvevô kapcso-
lódott be a munkába.Szólt arról is, hogy idén is meghirdetik a Kôrösi Csoma 
Sándor programot, amelynek célja a magyar önazonosság és a magyar nemzet 
összetartozásának megerôsítése, a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtu-
dásának fejlesztése a magyar közösségekben való tevékenység és a Magyaror-
szággal való kapcsolattartás ösztönzése. Tavaly öt kontinens huszonnégy orszá-
gába utazott száz ösztöndíjas, és közel egymilliárd forint állt rendelkezésre.Idén 
a program célországai bôvültek, az új helyszínek között szerepel Ciprus, 
Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. A déli féltekén május 
1-je és október 31-e között,  az északi féltekén augusztus 1-je és a jövô év május 
31-e között tartózkodnak kinn az ösztöndíjasok.Új kezdeményezés a Kárpát-
medence szórványmagyarságát segítendô a Kôrösi Csoma Sándor Program 
mintájára induló program. Ez az egykori Monarchia területére terjed majd ki, 
érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát, 
Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelor-
szágot is. A tervek szerint ötven magyar fiatalt küldenek ki, a pályázatot márci-
usban írják ki. A várhatóan Petôfi-program elnevezésû kezdeményezésre 
háromszázötven millió forintot különítenek el. Potápi Árpád János célként a 
szórványterületeken fogyásban lévô magyarság identitásának megerôsítését, a 
közösségi hálózatok kiépítésének segítését jelölte meg. Az államtitkár szólt még 
a Mikes Kelemen programról, amelynek célja, hogy a diaszpóra könyvtári 
örökségét rendezett módon összegyûjtve Magyarországra szállítsák, és gondos-
kodjanak késôbbi méltó felhasználásáról Három kontinens (Észak-Amerika, 
Dél-Amerika, Ausztrália) hét országának tizenhárom gyûjtôpontjára érkeztek 
meg az adományok tavaly január és szeptember között, és százezer könyvnyi 
anyag gyûlt össze. Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtár veszi 
gondozásba a könyveket, a másodpéldányok a Kárpát-medencei könyvtárakban 
és iskolákban kapnak helyet --- közölte.

Számos új repülôjárat indul Budapestrôl
Tizenegy új, többnyire déli, délnyugati irányba induló közvetlen járat indul a 
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közölte a Budapest Airport.
A Kanadába indulók két légitársa-

ság járatai közül választhatnak, az Air 
Transat menetrendszerûen hetente 
indít járatot Torontóból és Montrealból 
és a görög hátterû startup SkyGreece 
pedig hetente kétszer közlekedik To-
ronto és Magyarország között. Így is-
mét lesz Magyarország és Észak-Ame-
rika között közvetlen légi összeköttetés.

A spanyol Vueling Rómába és Bar-
celonába, a SAS Stockholmba, a Rya-
nair Athénba indít új járatokat, vala-
mint visszatér a spanyol Iberia egy 
madridi útvonallal.

A Wizz Air menetrendje újdonsága-
ként kerül a menetrendbe a Szardínia 
szigetén fekvô Alghero, a hollandiai 
Maastricht és az egyiptomi Hurghada 
is.

Két tölgyfa
Tudvalévô, hogy az ónos esô har-

mincezer hektár területen nagy kárt 
tett hazánk erdôségeiben.

A szakemberek szerint az elmúlt het-
ven évben nem volt hasonló katasztró-
fa. Ez a szomorú tény adta az ötletet az 
M1 televízió munkatársainak, hogy 
felszólítsák a nézôket, küldjenek ked-
venc fáikról képeket a szerkesztôségbe, 
illetve meséljenek róluk. Nekem errôl 
Erdély jutott az eszembe…

Hosszú utat tesz meg az autós, amíg 
eljut Mikes Kelemen szülôfalujába, 
Zágonba. A szülôház a falu végén már 
nincs meg, egy kôoszlop jelzi a helyét. 
A bekerített, egykori házhelyen, kö-
rös-körül, embermagasságig vissza-
vágott gyertyánfák állnak ôrt. Kétszáz 
méterre onnan két hatalmas, három-
száz évesnél idôsebb tölgyfa emlékez-
tet a Mikes családra, merthogy az apa, 
Mikes Pál ültette ôket fia születésekor, 
tehát 1690-ben. Ezek a fák még látták 
Mikes Kelement, --– a csecsemôt, az-
tán a serdülôt, aki tizenhét éves korá-
ban került a kolozsvári jezsuita kol-
légiumból Rákóczi udvarába.

A két hatalmas tölgy azonban haldok-
lik. A folyamat lassú, mint általában a 
fák halála. Tavasszal még zöldell a két 
tölgy, miközben csupasz ágaikat az ég 
felé meresztik. Letört ágaikból a Mi-
kes–Szentkereszty-kúria közelében az 
írót és képzeletbeli nagynénjét ábrázo-
ló szobor is készült.

A tölgy Zeusz és Héra szent fája volt. 
Leveleinek susogásából jósoltak Dodo-
nában. Talán az 1691–92-ben, a fogara-
si várban kegyetlenül kivégzett thö-
kölyánus apa, Mikes Pál is azt remélte, 
hogy a levelek susogásából megtudhat-
ja, milyen jövô vár a fiára. Athéné 
azért tett tölgyágat a hajó orrába, hogy 
mutassa az utat a tenger vándorainak. 
Mikes Kelemen életútja ismeretes: 
pestisben halt meg, de sírja ismeret-
len. 

Mûvein kívül csak a két matuzsálemi 
tölgyfa tanúskodik arról, hogy egy 
mesebeli tájon szívta magába az élet 
szeretetét. Meddig él még a két zágoni 
tölgy? Két testvére Dél-Svédországban 
és Normandiában hétszázötven éves. 
De a zágoni tölgyek aligha érik meg 
ezt a kort. Mi lesz, ha egyszer tényleg 
meghalnak? Akkor talán templomként 
lehetne újraálmodni ôket, mint Rouen-
tól északra, a híres tölgyfakápolna 
esetében, amelyet zarándokok ezrei 
látogatnak.

Csak remélni merem, hogy amikor az 
élet már elviselhetetlen lesz a két 
tölgyfa számára, méltósággal vonul-
nak majd be az örökkévalóságba.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
2010–14-re megváltozott a helyzet. 

Magyarország gazdasági sikertörté-
net lett, amit Európa is lassan elis-
mer. Nem nézhetjük tovább a partvo-
nalról, hogy mások írják meg helyet-
tünk a jövŒnket. Ezért új külpolitikai 
doktrínát hirdettünk, és kezdeménye-
zŒ külpolitikába fogtunk.

A szükséges szervezeti és személyi 
változásokat végrehajtottuk, a külgaz-
daságot állítottuk középpontba, fiatal, 
tehetséges és ambiciózus embereket 
dobtunk a mély vízbe. Öregek a ta-
nácsba, fiatalok a csatába.

Sokak számára persze meghökkentŒ 
ez a szuverén és kezdeményezŒ kül-
politika.

MeghökkentŒ az új és önálló Euró-
pa-politikánk, meghökkentŒ, hogy vé-
get ért a lecsatlakozási és védekezŒ 
külpolitika korszaka.

Természetesen és persze a mérték-
tartás a külügyekben is fontos. SŒt, 
ott fontos igazán.

Nem árt, ha tudjuk, hol vannak a 
korlátaink. Nehogy úgy járjunk, mint 
Tigris a Micimackóból, aki túlzásba 
vitte az ugrálást.

Tisztelt hölgyeim és uraim! 
Megfigyeltem, hogy korábban a 

külföldtŒl gyakran vagy féltünk, vagy 
lenéztük Œket. Ahhoz a Magyarország-
hoz, amely hamarosan újra Közép-
Európa éllovasa lesz, és amelyre egy-
re inkább mint az önálló és bátor gaz-
daságpolitika sikertörténetére lehet 
tekinteni, már nem méltó ez a gon-
dolkodásmód és ösztönvilág.

Ideje, hogy megtanuljunk a külföld-
re egyenrangúként tekinteni, és 
egyenrangúnak érezni magunkat ve-
le. Ne féljünk megvívni a magunk 
igazáért. Higgyék el, a világ ezt mél-
tányolja és elismeri. Csak ebben a 
hónapban egy államfŒ, három minisz-
terelnök és kilenc külügyminiszter 
járt nálunk. Megvolt az okuk, hogy 
idejöjjenek, hiszen Magyarországot 
feltettük az Európa-politika térképé-
re. Ezt nevezik a szocialisták és a 
liberálisok külpolitikai elszigetelŒdés-
nek.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Ma-
gyarország 2010-ben megadta a maga 
válaszát a legfontosabb európai kér-
désekre. Mi már 2010 óta abban a 
jövŒben élünk, ahová sokan most 
indulnak vagy elŒbb-utóbb igyekezni 
fognak. Európa ma még bezárkózik a 
„politikai korrektség” vizesárkai mö-
gé, tabukkal és dogmákkal falazza 
magát körül. TŒlük eltérŒen mi úgy 
láttuk, hogy a válság elŒtti régi világ 
már nem tér vissza. Vannak dolgok, 
amiket érdemes megtartani az elŒzŒ 
korszakból, például a demokráciát, 
annak is lehetŒleg a jelzŒ nélküli for-
máját. De el kell engedni mindent, 
ami nem vált be, sŒt csŒdöt mondott. 
Elengedni, mielŒtt maga alá temet 
bennünket. Mi a jövŒt választottuk, 
aki nem választ, ahelyett a körülmé-
nyek választanak, aki nem dönt, an-
nak életét eldöntik. Ezért mi elenged-
tük a neoliberális gazdaságpolitikát, 
talán éppen a huszonnegyedik órá-
ban. Elengedtük a megszorítások poli-
tikáját, épp mielŒtt Görögország sor-
sára jutottunk volna. Elengedtük a 
multikulturális társadalom téveszmé-
jét, még mielŒtt menekülttábort csi-
nált volna Magyarországból. És elen-
gedtük a liberális társadalompolitikát, 
amely nem ismeri el a közjót és elu-
tasítja a keresztény kultúrát mint az 
európai társadalomszervezés termé-
szetes, talán egyetlen természetes 
alapját.

Vállaltuk a sok méltatlan támadást 

és vádaskodást, és elengedtük a „poli-
tikai korrektség” dogmáját is. Én úgy 
látom, hogy a magyar ember ter-
mészeténél fogva „politikailag inkor-
rekt”, vagyis még nem vesztette el a 
józan eszét. Nem a duma érdekli, ha-
nem a tények, eredményeket akar, 
nem elméleteket, munkát akar és ol-
csó rezsit. Nem nyeli le azt a masz-
lagot, hogy a munkanélküliség a mo- 
dern gazdaság természetes része, ki 
akar szabadulni abból a modernkori 
adósrabszolgaságból, amibe a deviza-
hitelek döntötték. Nem akar beillesz-
kedésre képtelen, más kultúrájú, más 
szokású beözönlŒ embertömegeket 
látni a hazájában, akik veszélyt jelen-
tenek a közrendre, az Œ állására és az 
Œ megélhetésére.

Ne legyünk persze igazságtalanok a 
liberális eszmékkel szemben, hiszen 
1990 után számos jótéteményt is hoz-
tak Magyarországnak, melyekért mi 
magunk is küzdöttünk. De az idŒk 
megváltoztak, és mi nem lehetünk va-
ok. Mi már Bencze GyörgytŒl meg-
tanultuk azt, amit ma naponta érzünk 
a bŒrünkön. Ô mondta azt nekünk, 
hogy a liberálisok nagyon toleránsak, 
csak a fasisztákkal szemben kérlel-
hetetlenek. Ja, hogy rajtuk kívül min-
denki fasiszta? Arról Œk nem tehet-
nek. Igen, meg kell értenünk, hogy a 
liberális politika csak kétféle véle-
ményt ismer: az övét és a helytelent. 
Nos, mint bizonyára önök is még jól 
emlékeznek, így esett, így történt, 
ezek a megfontolások vezettek oda, 
hogy 2010-ben új irányt vett Magyar-
ország és beköszöntött a nemzeti poli-
tika korszaka.

Tisztelt hölgyeim és uraim, minden 
nép igyekszik saját testére igazított 
társadalmi és gazdasági modellt ki-
szabni a történelem vásznából. Is-
mertük a finn modellt, az osztrák és a 
bajor modellt is. Mi is erre törek-
szünk. Hogy mindaz, amit öt év alatt 
elvégeztünk, kiérdemli-e a magyar 
modell minŒsítést, még nem tudhat-
juk. Ezt majd az utókor megállapítja, 
ha eljött az ideje. Vannak azonban 
tények, fontos tények, eredmények, 
elgondolkodtató eredmények, sŒt vív-
mányok, amelyek további munkára 
biztatnak bennünket. A modern világ 
a gazdasági tényeket érzi igazán per-
döntŒnek. Meglehet, igaza van. Én 
azonban elŒrébb sorolom az életes té-
nyeket. ElsŒ helyre is azt, ami eldönti 
a biológiai fenn- és megmaradásunk-
at.

Kedves barátaim, a magyar élet 
még a legoptimistábbakat is meglepŒ 
tényeket ad elŒ. Tavaly több gyermek 
született, mint az elmúlt öt évben bár-
mikor. Az úgynevezett teljes ter-
mékenységi arányszám, vagyis hogy 
hány gyermek születik egy család-
ban, 2014-ben 1,41 volt, ami 1997 óta 
a legmagasabb érték, bár még mind-
ig kevés. 2010 óta folyamatosan nŒ a 
házasságkötések száma, csak 2014-
ben 9 százalékkal nŒtt. EmlékeztetŒül 
idézem ide, 2002 és 2010 között a há-
zasságkötések száma Magyarorszá-
gon 23 százalékkal csökkent.

Kedves barátaim, a válások száma 
2010 és 2013 között 15 százalékkal 
csökkent. A terhességmegszakítások 
száma folyamatosan csökkent. 2010 
óta 20, azaz húsz százalékkal. 1954 óta 
nem volt ilyen alacsony a terhesség-
megszakítások száma, bár az igazság-
hoz tartozik, hogy még ez is magas. 
És ehhez jön még az is, hogy a halálo-

Orbán Viktor évértékelô beszéde február
zások száma 1974 óta nem volt ilyen 
alacsony. 2010-hez képest 2014-ben 
4300-zal kevesebben távoztak közül-
ünk. Mindezek mögött ott találjuk a 
családi adókedvezményt, a gyed 
extrát, az otthonteremtési kedvez-
ményt, a 25 százalékkal megnövelt 
bölcsŒdei férŒhelyeket, és ott van a 
munkahelyvédelmi akcióterv is. Per-
sze a fanyalgók szerint a javuláshoz a 
kormánynak semmi köze. Megszok-
tuk ezt már: ha elromlik a magyar 
élet, arról mi tehetünk, ha javulni 
kezd, arról persze nem. De nem is ez 
a lényeg, elvégre a kormányzás nem 
hiúsági kérdés. Akinek pedig mégis, 
az tartsa pórázon a hübriszét. A lé-
nyeg, hogy végre reménykedhetünk 
abban, hogy a magyarok jobban bíz-
nak a jövŒben, és úgy tûnik, megnŒ 
szemükben az élet értéke is.

Megint tettünk, elnök úr, egy lépést 
a polgári Magyarország felé.

Tisztelt hölgyeim és uraim! A saját 
útját járó Magyarországról a külföld 
hosszú ideig nem tudta eldönteni, 
hogy fekete báránynak vagy európai 
sikertörténetnek tekintse. Sehogy se 
esett jól elismerni annak a Magyaror-
szágnak az eredményeit, amely nem 
fogadta meg az Œ remekbe szabott 
tanácsaikat. Az elemzŒk hol így, hol 
úgy vakaróztak. Minden sajátos ma-
gyar megoldásra legkevesebb tíz kri-
tika jutott, de ahogy az öreg székely 
mondja, annyi kell es. Így ment ez 
egészen a legutóbbi idŒkig, amikor a 
devizahitelek forintosításával egy-
szerre mentettük meg a devizahitele-
seket és a bankrendszert.

Köszönet érte Matolcsy Györgynek, 
a Nemzeti Bank kormányzójának. Ma 
már természetesnek számít a világ 
fŒvárosaiban, hogy a magyarok rend-
re függetlenségi csatákat vívnak. 
Nem örülnek ennek, de megértették, 
hogy a magyarok mindent másképp 
csinálnak. Ilyen fajta ez, erre áll rá a 
kezük. Ma körülbelül itt tartunk. Úgy 
látják, bár zavaros népség vagyunk, 
akik ráadásul ide járnak napszámba 
Brüsszelbe feljelentgetni saját kor-
mányukat, de legalább a végén meg-
oldják a saját problémájukat. Igaz, a 
kettŒs mércét rosszul bírják, attól 
néha meg is vadulnak, de hát minden-
kinek van valamilyen mániája. De 
legalább nem kérnek könnyítést vagy 
kivételt az általános szabályok alól, 
nem ácsingóznak a németek pénzére, 
és végül hozzák a gazdasági számo-
kat. S valóban, tisztelt hölgyeim és 
uraim, a bérek értéke két éve folya-
matosan nŒ. 2014-ben már 4 százalék-
kal emelkedett. A foglalkoztatás re-
kordokat dönt. Tavaly 210 ezerrel 
dolgoztak többen, mint egy éve, 2010 
óta pedig 455 ezerrel dolgoznak töb-
ben. Csak a mai napon azt jelentették 
be, hogy az Opel 500 új embert venne 
fel az idén, Szolnokon pedig azt, hogy 
rövid távon 500, késŒbb pedig 1000 
embert fognak alkalmazni egy új 
beruházásnál. Ráadásul a családi és 
járulékkedvezmények miatt 2014-ben 
236 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Ezzel egy idŒben minden adó-
ból több jön be, és úgy látszik, végre 
már nem sikk, és nem is éri meg 
eltitkolni a jövedelmeket. A devizaala-
pú jelzálog kivezetésével 3600 milli-
árdnyi hitelt forintosítottunk. Ezzel 
félmillió család otthonát védtük meg, 
elhárítottunk egy országos pénzügyi 
katasztrófát, és 700 milliárd forintnyi 
újabb adósságtól mentettük meg a 

családokat.
És ami mindenkinek szemet szúrt,  

a magyar gazdaság növekedése 2014-
ben 3,5 százalékkal nŒtt. Ez jóval az 
európai uniós átlag felett áll és Euró-
pa élmezŒnyébe repített bennünket. 

És megfékeztük az áremeléseket, 
lényegében és összességükben nem 
nŒttek az árak, amire a hatvanas évek 
óta nem volt példa. Vagyis az ötven 
évnél fiatalabbak most látnak elŒször 
az életükben ilyet. Mindenki tudja, 
hogy az infláció a szegények rejtett 
adója, az alacsony inflációnak tehát a 
szegényebbek a legfŒbb nyertesei.

Kedves barátaim, a magyarok pénz-
ügyi vagyona is nŒtt. Magyarországon 
az embereknél – nehéz ezt elhinni, de 
így van – 27 910 milliárd forintnyi 
pénzügyi vagyon van. Az állampapí-
rokat is végre-valahára elkezdtük mi 
magunk vásárolni, így a teljes adós-
ságon belül a belföldiek aránya 48 
százalékra ugrott, vagyis az állam-
adósság ekkora aránya van magyar 
kezekben. Számomra különösen fon-
tos, ami a nyugdíjakkal történik. 
2010-ben azt a személyes vállalást 
tettem, hogy megvédem a nyugdíjak 
értékét. Ezt teljesítettük, sŒt 2011 és 
2014 között összesen 19 százalékkal 
növekedtek a nyugdíjak. Ez megkö-
zelíti annak a 13. havi nyugdíjnak az 
értékét, amit még a Bajnai-kormány 
vett el a nyugdíjasoktól. Vagyis jó 
reményünk lehet, hogy hamarosan 
visszakerül hozzájuk az, amit a szo-
cialisták elvettek tŒlük.

A nŒknek 40 éves munkáját meg-
becsüli a kormány, ezt még a 2010-es 
választásokon mondtuk, s tavaly 120 
ezer nŒ kapott így nyugdíjat, és remé-
nyeink szerint ennyi család kapott a 
gyerekeket segíteni tudó nagymamát. 

Utoljára 2004-ben nŒtt úgy a bolti 
forgalom, mint 2014-ben, 5,2 százalék-
kal. Még a turizmus is kilŒtt, egy év 
alatt több mint 13 százalékkal nŒtt a 
beutazók száma úgy, hogy közben 
Közép-Európában csökkenés volt. A 
magyar növekedés háromszorosa az 
uniós átlagnak. És ami a jövŒt illetŒen 
a legfontosabb, 17 éve nem látott 
mértékben, 14 százalékkal bŒvültek a 
beruházások. Persze sikerek oda, 
eredmények ide, azért nem árt a 
szerénység, ne járjunk úgy, mint a jó 
öreg székely Józsi bácsi, akitŒl meg-
kérdezték, igaz-e, hogy mindenhez 
ért, és azt válaszolta: mindenhez is. 

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, 
egyszer megkérdeztem Erdogan el-
nök urat, miért olyan zajosak a viták 
Törökország körül. Ravasz kérdés 
volt, de önök nyilván átlátnak a szi-
tán. Azt mondta, hogy a külföldi 
országoknak, még a legnagyobbaknak 
is, meg kell érteniük, hogy a törökök 
csak azt akarják, hogy Œk is pasák 
lehessenek a saját hazájukban. A 
nemzeti függetlenség találó megfo-
galmazása ez. Nem lehetünk sikere-
sek, sŒt csak szolgák lehetünk a saját 
hazánkban, ha nincs meg a független-
ségünk. A nemzeti függetlenség 
konyhakérdés. A nemzeti független-
ség jobb életet ad. Elemi, egziszten-
ciális érdekünk.

Tisztelt hölgyeim és uraim, ha a 
magyar gazdaság teljesítményére 
szélesebb horizontról vetünk pillan-
tást, akkor felfedezhetünk egy fontos 
dolgot. Ha az 1960 és 2010 közötti fél 
évszázad fényében vizsgáljuk a gaz-
daságunkat, akkor láthatjuk, hogy 
gyors növekedésre csak jelentŒs kül-

sŒ eladósodás mellett volt képes. A 
magyarok mai teljesítményének tör-
ténelmi jelentŒsége abban testesül 
meg, hogy a 2014-ben elindult növe-
kedés nem rontja el a külkereskedel-
mi mérlegünket, sŒt tovább nŒtt a 
külkereskedelem többlete. Vagyis le-
egyszerûsítve: hosszú évtizedek után, 
de lehet, hogy megvan az egy évszá-
zad is, végre nem adósságból, nem 
külföldrŒl felvett hitelbŒl növekszik a 
magyar gazdaság. Valódi gazdasági 
áttörés ez. És itt többrŒl van szó, mint 
jó kormányzásról. Az nem lett volna 
elegendŒ egy gazdasági áttöréshez.

Tisztelt hölgyeim és uraim, itt most 
egy nép vált nagykorúvá. Nagykorú-
vá pénzügyi értelemben. Mind az 
állam, a vállalkozások és a háztartá-
sok úgy viselkedtek, ahogy az felelŒs 
és felnŒtt emberhez illik. Alaposan 
mérlegeltek, ésszerû döntéseket hoz-
tak, és azokat fegyelmezetten végre 
is hajtották. Nevezhetjük egyszerûen 
ezt összefogásnak, kölcsönös bizalom-
ra épülŒ összefogásnak. Ezért va-
gyunk ma kint a vízbŒl, és ezért jöhe-
tett meg az étvágyunk a további si-
kerekre.

Az ellenzék szerint persze, ha a jó 
gazdasági hírekbŒl igaz is valami, a 
kormánynak ahhoz nincs sok köze, 
legfeljebb szerencséje volt. 

Vannak komolyabban vehetŒ bírála-
tok is. Vannak, akik úgy vélik, több 
eszköz is csak átmeneti, mint például 
a szektorális adó, és ezért a mai sike-
res állapot nem lesz fenntartható. Mi 
azonban úgy kalkulálunk, hogy a pénz-
ügyek helyreállítását gazdasági átren-
dezŒdés és átszervezés követte. Majd 
növekedési fordulat következett be, 
ez új bevételeket hoz a költségvetés-
nek, csökkenti az adósságért fize-
tendŒ kamatokat, eközben bŒvül a 
foglalkoztatás, és mindez hosszú tá-
von fenntarthatóvá teszi a rendszert, 
vagy ahogy Œk mondják, a kurzust. 
Mindez jó hír az embereknek, de fel-
bŒszíti az ellenzéki pártokat, mert 
lehûti hatalmi reményeiket, és növeli 
annak az esélyét, hogy még hosszú 
ideig árulhatják a petrezselymet a 
bálteremben.

Tisztelt hölgyeim és uraim, és most 
szeretnék arról beszélni, hogy mi is 
ennek a kormányzati ciklusnak, a 
még elŒttünk álló három évnek a cél-
ja, értelme, küldetése.

Vagy másképpen fogalmazva: miért 
is harcolunk? Na persze azon túl, 
hogy a szocialisták ne térjenek vissza, 
s ne kelljen az országnak újra elölrŒl 
kezdeni mindent, amin nagy nehezen, 
könnyekkel és verejtékkel túljutot-
tunk.

Olyan országot akarunk, ahol min-
denki sikeres. De ma még nem min-
denki az. Van itt egy hatalmas tömeg, 
ami még távol van ettŒl. Nevezték 
már Œket a rendszerváltás veszte-
seinek, bérbŒl és fizetésbŒl élŒnek 
vagy éppen melósnak. Én leginkább 
keményen dolgozó embereknek hí-
vom Œket. A következŒ éveknek ró-
luk, a mindennapi dolgozó, keményen 
dolgozó emberekrŒl és családjaikról 
kell szólniuk. Sokat tettünk már az 
érdekükben, de még többre van szük-
ségük. Most azokat az embereket kell 
segítenünk, akik nemcsak szeretik 
Magyarországot, de dolgoznak és dol-
gozni akarnak érte. Az Œ útjukból kell 
most eltakarítani az akadályokat. A 
magyar társadalom soha sem lehet 
többé olyan hely, ahol az egyes eme-



letek között nincs közlekedés, mert 
elromlott a lift és összeomlott a lép-
csŒház. Ha így járunk, újra kell építe-
nünk, de legalábbis létrát kell támasz-
tanunk azok számára, akik feljebb 
akarnak jutni. 

Azokról beszélek, akik nap mint nap 
keményen dolgoznak, hogy eltartsák 
a családjukat, kifizessék a számlákat 
és az adót, tisztességben felneveljék 
a gyermekeiket. Azokról beszélek, 
akik nélkül az ország nem juthat soha 
semmire. Olyan döntéseket fogunk 
hozni, amelyek megkönnyítik ezek-
nek az embereknek az életét. Azt 
akarjuk, hogy mindenki, aki dolgozik, 
meg tudjon, egyre könnyebben tud-
jon megélni a munkájából. Azt akar-
juk, hogy ne csak a szükségét, hanem 
az értelmét is lássák a munkájuknak, 
hogy hosszabb távon is tudjanak ter-
vezni. Ezért fog nŒni a két gyermek 
után járó adókedvezmény, ezért indul 
otthonteremtési program, ezért indul 
életpályamodell a pedagógusok után 
a rendŒröknek, a katonáknak és a 
köztisztviselŒknek is, ezért emeljük a 
háziorvosok juttatásait, ezért épülnek 
új óvodák, és ezért lesz új szakmun-
kásképzŒ rendszer, és ezért lesz in-
gyenes a gyermekeinknek a közét-
keztetés is. És ezért próbálunk tetŒ 
alá hozni egy hosszabb távú bér-
emelési programot a munkaadók és a 
munkavállalók között. Remélem, a 
kamarák és a szakszervezetek képe-
sek lesznek erre.

És persze meg is kell védeni Œket. 
Ebben már van komoly tapasztala-
tunk. Meg kell védeni a keményen 
dolgozó magyarokat attól, hogy ki-
használják és becsapják Œket. Meg 
fogjuk védeni Œket azoktól, akik 
vissza akarnak élni az erŒfölényük-
kel, és azoktól is, akik nyerészkedni 
akarnak rajtuk, akik el akarják venni 
tŒlük azt, amiért megdolgoztak. Ezért 
végigvisszük a bankok elszámolta-
tását, meg fogjuk védeni a rezsicsök-
kentést a mégoly körmönfont brüsz-
szeli szándékoktól, mint amilyenek 
most éppen az energiaunió tervében 
vannak elrejtve. Ez a mi küldetésünk 
a következŒ évekre. Mindezt úgy is 
kifejezhetem, hogy a keményen dol-
gozó magyarok százezreit is be kell 
engedni a polgári társadalomba. Ne-
kik és a gyerekeiknek is helyet kell 
szorítani a sikeres magyarok világá-
ban.

És tisztelt hölgyeim és uraim, mind-
ezt nem szabad úgy megtenni, ahogy 
a szocialisták szoktak próbálkozni. 
Felvesznek egy kocsideréknyi hitelt, 
szétosztják segélyként vagy egyszeri 
béremelésként, mint tették 2003-ban, 
és ezzel szétverik a nemzetgazdasá-
got. Nekünk a hátul lévŒk elŒresegíté-
sét csak gazdasági növekedés mellett, 
azzal együtt és a versenyképessé-
günk javításával párhuzamosan sza-
bad megtennünk.

Ismerjük az ellenvetést, miszerint 
ez majdnem lehetetlen, hiszen a fej-
lett gazdaságokban minden épp az 
ellenkezŒ irányba halad. Akik elöl 
vannak, még feljebb jutnak, akik pe-
dig hátul, még inkább leszakadnak. 
Meglehet, ez így megy arrafelé. De 
nekem van egy titkos példaképem, 
akit ilyenkor döntŒ érvként, afféle 
aduászként elŒhúzok. Van egy ma-
gyar fogorvosnŒ, nem éppen tinédzs-

er, már háromgyerekes családanya, 
aki az Athén és Spárta közötti 245 
kilométeres futótávot többször telje-
sítette, és világcsúcsot is felállított 
már. Nem egy hivatásos atléta, ha-
nem egy háromgyerekes magyar 
fogorvosnŒ. EbbŒl az olvasható ki a 
magyar politika számára, hogy mife-
lénk a lehetetlen nem tény, hanem 
egy vélemény. Persze felhozható, hogy 
a munka, ami elŒttünk áll, bonyolult-
abb, mint egy végkimerülésig tartó 
futás. Ebben is van igazság. Egyszer 
megkérdezték Bachtól, hogy tud ját-
szani egy olyan rendkívül bonyolult 
hangszeren, mint az orgona. Miért 
lenne bonyolult, mondta a mester, itt 
csak azt kell tudni, hogy az ember 
mikor melyik billentyût nyomja le, 
különben szól ez magától. Nos, ennyit 
az esélyeinkrŒl.

Tisztelt hölgyeim és uraim, meg 
kell említenem azt is, hogy kormány-
zati feladatnak tekintem, hogy Ma-
gyarország ne csak a holnapra, de a 
holnaputánra is felkészüljön. Felké-
szüljön a visszafordíthatatlannak tûnŒ 
klímaváltozásra, felkészüljön a tech-
nológiai áttörések új hullámára, ide-
értve a genetikai orvoslás új fejlemé-
nyeit, melyeket London kürtölt világ-
gá minap. Tudnunk kell, hogy az ipari 
forradalom lassú hullámokban halad, 
a technológiai forradalom azonban 
olyan, mint a szökŒár: minden ipará-
gat a teljes átalakítás kényszere fe-
nyegeti. Az igazság az, hogy a kor-
mányzatok képesek a leginkább befo-
lyásolni a technológiai változás hatá-
sait. Ezért a kormányoknak, így Ma-
gyarországon a mi kormányunknak 
is, a változás élére kell állniuk, ösz-
tönözni kell a magánszektort kreativi-
tásra és innovációra, és közben bizto-
sítani kell, hogy polgáraink ren-
delkezzenek a versenyhez szükséges 
eszközökkel. Ennek a munkának az 
irányítását rábíztuk Pálinkás pro-
fesszorra, ha mi magunk nem is, de 
úgy tûnik, jövŒnk az Œ kezében van.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Van itt 
azonban végezetül egy elgondolkod-
tató dolog. Alig egy hete idŒközi kép-
viselŒ-választás volt az egyik válasz-
tókerületben. Simán vesztettünk. Jó 
ideje nem fordult elŒ velünk ilyesmi. 
Akár nézhetnénk a dolog elŒnyös ol-
dalát is. Hiszen ha egy független je-
lölt a kétharmados parlamenti hata-
lommal rendelkezŒ kormányzópárt 
fölött gyŒzelmet arathat, azt jelenti, 
hogy a választási törvény jó és mûkö-
dik, mert megadja az esélyt az esély-
telenebb jelöltnek is. A demokráciával 
sem lehet komolyabb baj, ha ilyesmi 
elŒfordulhat, a sajtószabadságról nem 
is beszélve, mert anélkül hogyan gyŒz-
hetett volna a független szocialista 
jelölt? 

Ráadásul a kétharmadunk is elesett, 
a nyugati elvtársak is megnyugodhat-
nak végre, hogy jó demokraták va-
gyunk. Arrafelé ugyanis az a jó de-
mokrata, aki veszít. Vagy ha nyer, 
akkor is legyen gyenge. És ez nem 
vicc. Vagy hogy stílszerû legyek: kész 
vicc. Ám ha csak annyit látnánk, ha 
csak ennyit értenénk meg ebbŒl a 
vereségbŒl, nem lennénk Œszinték 
sem a híveinkhez, sem önmagunkhoz. 
Úgy látom, hogy a híveink egy része, 
és vegyük ezt komolyan, nem jelen-
téktelen része, nem állt ki mellettünk. 

Minden bizonnyal elégedetlenek ve-
lünk. Én is ismerek olyan vélemé-
nyeket, hogy a kormány nem találta 
meg a vita, az egyetértés, a mege-
gyezés és a cselekvés helyes arányát. 
Valószínûleg több egyeztetésre, meg-
egyezésre és több konzultációra lesz 
szükség a jövŒben. 

De talán van itt más is. Talán nem 
harcolunk eléggé. De legalábbis nem 
harcolunk elég jól. Ez eddig esetleg 
érthetŒ és menthetŒ volt. Mindany-
nyian azt találtuk volna természetes-
nek, kívánatosnak és valljuk be, ké-
nyelmesnek is, ha a második fölényes 
gyŒzelmünk után nyugodtabb idŒszak 
következhet. Mondjuk három kor-
mányzásra összpontosító év folyama-
tos hadakozás nélkül, s a végén egy 
felfokozott hangulatú kampányév – 
így képzeltük. Álom, álom, édes álom. 

Ma már mondhatjuk, hogy nem lesz 
itt egyetlen nyugodt percünk sem. 
Folyamatos és kíméletlen támadások, 
állandó negatív kampány alatt fogunk 
állni. Ezt nem szabad alábecsülni. A 
parlamenti arányok ezen nem segíte-
nek. Tanulni kell a saját tapasztala-
tainkból. Így járt pórul az Antall-kor-
mány, és így jöttek vissza velünk 
szemben 2002-ben a szocialisták. Ha 
nem leszünk észnél, még azok fognak 
bennünket korrupcióval vádolni, akik 
szétlopták az országot. A végén még 
azok fognak arrogánsnak nevezni 
bennünket, akik a képébe vágták az 
egész országnak, hogy kormányzás 
helyett hazudtak éjjel-nappal. A vé-
gén még a kommunista milliárdosok 
fognak itt urizálásról beszélni, és 
azok fognak krokodilkönnyeket hul-
latni a szegényekért, akik elvették a 
nyugdíjat meg a fizetéseket, és mun-
kanélküli-segélyezetté tették a ma-
gyar emberek százezreit.

A végén még azok fognak itt fele-
lŒsségrŒl papolni, akik az évszázad 
felelŒtlenségét követték el a deviza-
hitelezéssel. Szóval, kedves barátaim, 
legyünk ismét észnél! Ne üljünk a 
babérjainkon. Tápászkodjunk fel a 
karosszékeinkbŒl, mielŒtt késŒ lenne, 
és végezzük el a munkánkat. 

Csak akkor lesz itt polgári Magyar-
ország, ha mindenki dolgozik érte, 
akinek fontos. Azt javaslom, hogy ne 
finnyáskodjunk, hanem fogjuk meg a 
munka végét. Ha valami nem tetszik, 
vagy valami mást szeretnénk, mond-
juk meg egymásnak egyenesen, 
ahogy illik hozzánk.

Kedves barátaim, ne felejtsük el, 
aki azt hiszi, hogy a demokráciában 
létezik olyan, hogy végleges gyŒze-
lem, az súlyosan téved. Csak a kom-
munisták hitték, hogy lehetséges vég-
sŒ harc és végsŒ gyŒzelem, és láthat-
játok, hová is jutottak. A demokráciá-
ban, a polgári világban mindennap 
újra és újra meg kell küzdeni a biza-
lomért és az elismerésért. 

Ha polgári Magyarországot akar-
tok, márpedig azt akarunk, akkor ide-
je ismét megharcolni érte. Harcolni 
pedig csak együtt lehet és nem egy-
más ellenében. Mert egységben az 
erŒ, mert egy a tábor, egy a zászló.

Egyszer egy tanítvány megkérdezte 
a mestert: sokat kell-e még várni, 
hogy a dolgok jobbra forduljanak. Mi-
re a mester azt mondta: hát, ha vá-
runk, akkor sokat. 

Jó reggelt, Magyarország!
Jó reggelt, magyarok!
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Easter Concert “on a European note”… 
Saturday, 28thof March 2015 - at 6 p.m. 

Pitt Street Uniting Church, 264 Pitt Street, Sydney 
To wish You and Yours a Happy Easter and to celebrate with us our 
Sixteenth Anniversary of providing you with our Easter Concerts by 

witnessing a breath taking interpretation of songs, arias and operettas. 

Enjoy a beautiful selection of music by Vivaldi, Telemann, Händel, 
Boccherini, Saint-Saëns, Verdi (Nabucco, Va Pensiero), Tchaikovsky, 
Mascagni, Dvoák, Doppler, Boëllmann, Gigout, Dusik, Lehár, Kálmán 

and other famous European classical composers performed by 
acclaimed European and Australian artists: 

Produced by Sylvia Virag and presented by 
Sylvia Virag, Glenn Amer J. Berky, R. Horwood, L 

Grotte Aleksander Mitsios Julia Fekete-Berky 
mezzo-soprano piano & tenor flute trio organ flute 
Proudly sponsored by The Willoughby Symphony 

Choir Sadaharu Muramatsu choirmaster 
Tickets: $35 at the door.

Online Bookings: http://www.whatsonsydney.com/box-
office.aspx and please select our concert. 

Bátorságpróba címmel értékelte a 
2010–14-es Orbán-kormány munkáját 
a XXI. Század Intézet konferenciája a 
Terror Házában. 

Schmidt Mária állítása szerint Or-
bán Viktor bátor ember. Bátor, mert 
a diktatúra idején az ellen szervezke-
dett, mert késŒbb szakított a liberaliz-
mussal, mert 35 évesen elvállalta a 
miniszterelnöki megbízatást a kis-
gazdákkal koalícióban, mert nyolc 
évig építkezett ellenzékben, mert a 
középréteg felemelése érdekében 
cselekszik, és mert nemzeti konzultá-
ciót, rezsicsökkentést és közmunka-
programot hirdetett. Továbbá a mi-
niszterelnök – ellentétben a nyugati 
„politikai menedzserekkel” – valódi 
politikus, akit stratégiai gondolkodás, 
alapos mérlegelés, döntés, cselekvés, 
kitartás, állhatatosság, józanság és 
megfontoltság jellemez, illetve, aki 
„gondolkodásra hív”, mondanivalója 
mindig tartalmas, „felvetései a való-
ság ismeretébŒl fakadnak”.

Schmidt úgy véli, „a liberális de-
mokrácia válságtüneteket mutat”, és 
ez „pánikreakciókat” okoz. Szerinte 
ilyen reakció, hogy Obama és a nyu-
gati sajtó felfigyelt Orbán illiberaliz-
mussal kapcsolatos beszédére, mely-
nek kijelentései aztán „pánikot vál-
tottak ki Washingtonban, Berlinben 
és Brüsszelben”, pontosabban „a sta-
tus quo fenntartásában érdekelt” sze-
mélyek körében. Véleménye szerint 
ezek egyre elkeseredettebben küzde-
nek az orbáni intézkedések ellen, 
amelyek viszont – a sajtóhadjáratok 
nyomán nagyobb nyilvánosságot kap-
va – egyre népszerûbbek.

Schmidt Mária Orbán Viktort az 
egyik legbefolyásosabbként számon 
tartott politikusnak nevezte, aki szá-
mos európai vezetŒre inspirálóan ha-
tott, de ezt az európai kettŒs mérce 
próbálja elfedni. Angela Merkelt vi-
szont az ortodox, megszorításokra 
kényszerítŒ politika megtestesítŒjé-
nek, Junckert pedig a status quoban 
érdekelt, gyakorlott brüsszeli bürok-
ratának tartja Schmidt, aki úgy gon-
dolja: Clinton, Obama és a többiek 
félnek, hogy Orbán példája precedens 
lesz.

A történész talán a Simicska-bot-
rányra (is) utalt, amikor Orbán Viktor 
bátor tettei közé sorolta, hogy szem-
befordult a „kül- és belföldi pozícióit 
féltŒ médiaelittel”, és egy „ellenelit” 

kiépítésébe kezdett, kitéve magát 
nemtelen támadásoknak. A bevándor-
lási kérdéssel kapcsolatban Schmidt 
Mária megjegyezte: Orbán tisztában 
van az európai etnikai helyzettel és 
bátran ki merte mondani, hogy nincs 
szükség gazdasági bevándorlókra. 
Szerinte a nyugat azért képtelen az 
integrációra, mert elvesztette saját 
nemzeti gyökereit, tradícióit. „A sors 
csak a bátrakkal kegyes” – zárta 
beszédét.

Szánthó Miklós jogász az alkotmá-
nyozási folyamatról beszélt. Úgy vé-
lekedett, az elŒzŒ ciklusban nem volt 
alkotmányozási kényszer, mert az 
ország mûködhetett volna tovább a 
régi alkotmánnyal is, hiba lett volna 
azonban a lehetŒséget elszalasztani. 
Meglátása szerint hiába tagadja meg 
az ellenzék az Alaptörvényt, Œk is 
elfogadják és legitimálják azt, amikor 
maguk is alkalmazzák intézményeit. 

Palotai Dániel, a Nemzeti Bank 
közgazdásza, elismételve az oly sok-
szor hallott állításokat a kormány 
gazdaságpolitikájáról: a baloldali kor-
mányok felelŒtlen költségvetési poli-
tikája miatt a szakadék szélén jár-
tunk, ezért az Orbán-kormány nehéz 
helyzetbŒl indult, de a foglalkoztatás 
és az adórendszer átalakításával egy-
szerre teremtette meg a növekedést 
és a stabilitást.

Végül Békés Márton, a Terror Há-
za kutatási igazgatója kapott szót, aki 
ugyancsak a politikai status quo tá-
madásra kész ŒrzŒirŒl, a kormány 
bátorságáról, új szemléletmódjáról, 
konfliktusairól, illetve a néptŒl és a 
közérthetŒségtŒl elzárkózó értelmi-
ségrŒl beszélt. A „politikailag kor-
rekt” beszédmódról szólva megemlí-
tette, hogy az semlegesíteni próbálja 
a politikát, és számûzi a nyílt beszéd 
lehetŒségét olyan kérdésekben, ame-
lyek nyilvános megvitatása nélkül a 
szélsŒségesek jutnak helyzetbe.

Schmidt Mária a hivatalos prog-
ramot követŒen a Mandiner kérdé-
sére elmondta, sok Fidesz-szimpati-
záns azért maradt otthon a szavazás-
kor, mert biztosak volt a gyŒzelem-
ben, így nem látták fontosnak a 
részvételt. Másoknál az történt, hogy 
az emberek szeretnek kritikusak 
lenni a hatalommal, de ameddig nem 
szavaznak ellenzéki pártokra, elfor-
dulásuk a kormánytól nem valódi 
elutasítás.

Bátorságpróba



A Székely Nemzeti Tanács úgy dön-
tött: nem tartják meg az idén március 
10-re tervezett Székely Szabadság 
Napját, mivel a Marosvásárhely pol-
gármestere csak a megemlékezést 
engedélyezné, a felvonulást nem.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke kije-

lentette:„Szervezôkként nem kívánunk 
a hatóságok partnerei lenne a súlyos 
jogtiprás leplezésében azzal, hogy 
megtartjuk a megemlékezést, s a tilta-
kozó megmozdulást pedig nem, hiszen 
ezzel azt a látszatot keltenénk, hogy 
gyülekezési jogunk nem sérült”.

Izsák kijelentésében arra reagált, 
hogy Dorin Florea, Marosvásárhely 
polgármestere betiltotta a március 10-
re tervezett felvonulást a Székely Vér-
tanúk Emlékmûve és a város fôtere 
között, és nem engedélyezte a prefek-
tusi hivatal elé tervezett tiltakozó 
megmozdulást. A szervezôk Románia 
tervezett közigazgatási átalakítása el-
leni tiltakozásul és a székelyföldi auto-
nómiaigény demonstrálása végett hir-
dettek megmozdulást Marosvásárhely 
fôterére.Bár az SZNT a bíróságtól kért 
jogorvoslatot, a tiltás még érvényben 
van, olyan jegyzôkönyvet pedig az 
SZNT nem ír alá a polgármesteri hiva-
talnál, amely csak az emlékmûnél tar-
tandó megemlékezést engedélyezi, de 
a felvonulást nem --- mutatott rá Izsák 
Balázs.

Marosvásárhely és az egész Székely-
föld lakóinak joguk van március 10-én 
egy szál virággal, gyertyával a Székely 
Vértanúk Emlékmûvéhez zarándokol-
ni, és ott méltósággal emlékezni. „Le-
gyen ez a gesztus néma tiltakozás is a 
szólásszabadság és a gyülekezési jog 
megsértése ellen!” --- fogalmazott az 
SZNT elnöke.

Izsák kiemelte: a marosvásárhelyiek 
a kommunista diktatúra tiltása köze-

pette is rendszeresen elzarándokoltak 
a Székely Vértanúk Emlékmûvéhez. 
„Ha most sérül is a gyülekezési jog 
Romániában, azért azt feltételezem, 
hogy a mai rendszer valamivel liberá-
lisabb, mint az 1980-as volt. Tehát 
szervezett keret nélkül is el lehet men-
ni, nem ütközik törvénybe, nem fogják 
a hatóságok üldözni azt, aki a kegyele-
tét leróni elmegy az emlékmûhöz a 
székely vértanúk kivégzése napján” --- 
mondta az SZNT elnöke.

A Székely Vértanúk Emlékmûvénél 
tavaly rendezett autonómiatüntetés 
végén a résztvevôk Marosvásárhely 
fôterére vonultak. Bár a csendôrség 
szerint nem volt jelentôsebb incidens, 
többször lökdösôdés alakult ki amiatt, 
hogy a fôtérre vonuló tömeg helyen-
ként megpróbált az úttesten haladni, 
ezt pedig a rendfenntartók megakadá-
lyozták. A dulakodásról készült tele-
víziós beszámolók láttán a román poli-
tikusok a „magyar szélsôségesek” 
példás megbüntetését követelték. A 
román belügyminisztérium késôbb 
közölte: négy magyar állampolgár --- 
köztük a Jobbik két országgyûlési 
képviselôje --- egy évig nem léphet be 
Romániába.

* * *
Bár még keresik, az ukrán vezérkar 

hivatalosan halottá nyilvánította a 
beregszászi Tóth Sándort, aki a baj-
társai elmondása alapján a Debalcevé-
bôl történt kivonulás során vesztette 
életét.
Babják Zoltán, Beregszász polgár-

mestere szerdán jelentette be a 45 
éves férfi halálhírét, az ukrán hadve-
zetéstôl kapott hivatalos információ 
alapján. Tóth Sándort a múlt év au-
gusztusában mozgósították, és egy 
páncélozott csapatszállító jármû 
(BTR) parancsnokaként szolgált.

A bajtársai elmondása szerint febru-
ár 18-án, a szakadár erôk által három 
oldalról is szorongatott debalcevei 
hadszíntérrôl történô kivonulás során 
kapott halálos sebet. Egy golyó vagy 
repesz a nyakán találta el. A folya-
matos zárótûz miatt nem volt mód ar-
ra, hogy a társai magukkal vigyék. 
Amikor késôbb érte mentek, már nem 
találták a megjelölt helyszínen.

Miután egy héten át nem adott élet-
jelet magáról, és a foglyul ejtésérôl 
sem érkezett értesítés, a szemtanúk 
elmondása alapján, valamint a sebesü-
lése végzetes jellegébôl kiindulva a 
hadsereg hivatalosan halottá nyilvání-
totta. Bár az eltûnt ukrán katonák fel-
kutatására szakosodott Fekete Tulipán 
nevû humanitárius misszió honlapján 
még mindig az eltûntek között szere-
pel, a katonai hatóságok szerint gya-
korlatilag semmi esély nincs arra, 
hogy túlélte volna a történteket.

Tóth Sándor a Kelet-Ukrajnában 
múlt év márciusa óta zajló úgynevezett 
terrorellenes mûveletek negyedik ma-
gyar áldozata. Az elsô a szintén bereg-
szászi Popovics Roland volt, aki ta-
valy június 14-én Luhanszk közelében 
vesztette életét. Timoscsuk Mihály 
augusztus 13-án halt meg a szakadá-
rokkal vívott harcokban, a 37 éves 
nagyszôlôsi Kovács Béla pedig január 
26-án esett el.

* * *
Kedves Barátaink!
Ti, akik ismertek, tudjátok, hogy már 

18 éve Kárpátalján élek. Többször me-
séltem is már többeteknek arról, mi-
lyen itt a helyzet.

A mai napon viszont arra jutottam, 
hogy ha valamikor, akkor most igazán 
szükség van arra, hogy a segítségete-
ket kérjem --- nem a saját családunk, 
hanem az egyre több kétségbeesett 
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Ukrán 
menekültek

A Gyurcsány uralom idején a szocik 
azzal riogatták a népet, hogyha meg-
adjuk a magyar állampolgárságot a 
határon túli magyaroknak, akkor szá-
molhatunk 20 millió román bevándor-
lására, --- vagyis az egész román állam 
lakosságára. Manapság senki sem be-
szél nemcsak 20 millió, hanem még 
csak egyetlen ukrán menekültrôl sem, 
de ha az ukrán gazdaság összeomlik, 
akkor nagyon sok éhes ukrán megin-
dul majd nyugati irányban. Mint 
szomszédos állam Magyarország is 
számíthat nemcsak szlávokkal, hanem 
kárpátaljai magyarok érkezésével is.

Az ukrán állam ma majdnem olyan 
helyzetben van mint Magyarország a 
szoci Gyurcsány kormány végén, --- 
nálunk legalább nem volt háború. Ak-
kor a magyar államcsôd valószinûsége 
olyan nagy volt, hogy a nemzetközi 
pénzpiacoktól egy fillért sem kaptunk 
a hitelek felújitásához, s ezért az IMF-
hez kellett fordúlni segítségért, szi-
gorú feltételek mellett, --- reméljük 
erre a jövôben azok a volt Fidesz sza-
vazók is emlékeznek majd, akik nem-
rég nem mentek el szavazni Vesz-
prémben és így átengedték a választó-
körzetet az MSZP-nek. A magyar IMF 
kölcsönt az Orbán kormány idôben 
kifizette, és utána udvariasan kitessé-
kelte a Nemzetközi Valutaalapot az 
országból.

A Magyar Nemzet ezév február vé-

gén két cikket írt az ukrán válságról. A 
február 27-i cikk azzal kezdôdik, hogy 
Soros György magyar származású 
amerikai üzletember úgy nyilatkozott, 
hogy az IMF által kilátásba helyezett 
40 milliárd dollár mellett további 50 
milliárd dollár támogatásra van szük-
sége Ukrajnának a Nyugattól a gazda-
sági-pénzügyi összeomlás elkerülésé-
re. A mostani csomagot az IMF szer-
vezi, a maga részérôl 17.5 milliárd 
dollár hitelt nyújt Ukrajnának, 10 
milliárd dollárt nyugati kormányok és 
nemzetközi intézmények folyósíta-
nának, 13-15 milliárd dollárral pedig a 
terv szerint magánhitelezôk járulhat-
nának hozzá Kijev támogatásához 
adósság átütemezés formájában. 
„Mindenki tudja, hogy az IMF csomag 
nem lesz elég” --- mondta a Der Spie-
gelnek Ivan Miklos volt szlovák pénz-
ügymimiszter, az ukrán pénzügymi-
niszter fôtanácsadója.

Igen ám, de a Der Spiegel szerint az 
IMF szakértôk figyelmen kívül hagy-
tak egy fontos tényezôt, az erôs függô-
séget Oroszországtól. A csaknem 70 
milliárd dolláros államadósság törlesz-
tésének átütemezése nemigen lehet-
séges Oroszország közremûködése 
nélkül, Moszkvában viszont „korláto-
zott hajlandóság” mutatkozik arra, 
hogy megkönnyítsék a Washington 
emberének tartott ukrán pénzügymi-
niszter, Natalja Jareszko dolgát, aki 
közvetlenül tavaly decmberi kineve-
zése elôtt szerezte meg az amerikai 
mellé az ukrán állampolgárságot. Az 
orosz alsóház gazdasági bizottságának  

egyik tagját Mihail Jemeljanovot 
idézve: „Ha továbbra is semmibe ve-
szik Oroszország érdekeit akkor nem 
segítünk megmenteni Ukrajnát, sôt 
dolgozni fogunk azért, hogy még sú-
lyossabb legyen a pénzügyi helyzet”.

Soros szerint a helyzet napról napra 
rosszabb, és szerinte a stabilizációhoz 
a Nyugat hangsúlyossabb szerepválla-
lására van szükség és további 50 mil-
liárd dollár segítséget kell nyújtani 
Ukrajnának. Az üzletember garanciált 
befektetéseket javasol, de egy vezetô 
német bankár szerint „A befektetôk a 
belátható idôben elkerülik ezt a hábo-
rúval és korrupcióval súlytott orszá-
got.”

A Nemzetközi Valuta Alap igazgató 
tanácsa március 11-én vitatja meg az 
Ukrajnának nyújtandó IMF 17.5 mil-
liárd dolláros támogatás kérdését. Az 
IMF cserébe megszorításokat vár el 
az energia áraknál és reformokat kö-
vetel a gazdaság, az igazságszolgáltatás 
és a bankszektor területén.

Közben a hrivnya árfolyama csak-
nem a felére esett február eleje óta a 
dollárhoz képest, a kijevi jegybank a 
héten háromszor avatkozott be a hriv-
nya stabilitása érdekében.

Az ukrán miniszterelnök szerint 
„most az egyik legsürgôssebb feladat 
stabilizálni a nemzetközi valutát és a 
bankrendszert.”
Forr a világ bús tengere, óh ma-

gyar!
Kroyherr Frigyes
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ember számára. Nem szeretek dráma-
ian fogalmazni, de most tényleg két-
ségbeejtô a helyzet Kárpátalján.

A hírekbôl biztos hallottatok már az 
ukrajnai háborúról, lehet, hogy arról 
is, hogy összeomlott a hrivnya árfo-
lyama és teljesen elszabadultak az 
árak.

Az utóbbi hetekben mindenki döbben-
ten figyeli a folyamatokat. A mai hely-
zet a következô:

Ma reggel egy Euró már 36.7 hriv-
nyát ért. Ez azt jelenti, hogy pl. az 
apósom havi 1000 hrivnyás nyugdíja 
27 Euró, a 115 hrivnyás forintárfo-
lyammal számolva havi 8690 Forint. 

A minibálbér (1218 Hr) most 33 Euró. 
Tehát egy nyugdíjasnak kevesebb, 
mint napi 1 Euróból, egy minimálbéren 
dolgozónak, aki adott esetben a család-
ját is eltartja, alig több mint napi 1 
Euróból kellene megélni. Ezzel lejjebb 
mentünk az életszínvonalban, mint 
Banglades, Ghána vagy Zambia, ott 
ennél többet keresnek. 

Az árak viszont nem afrikaiak, sôt, 
naponta több alkalommal növekednek, 
a legtöbb helyen ki sem írják már. (Ez 
annak köszönhetô, hogy kevés a helyi 
termelés, a gazdaság alapvetôen im-
port alapú.) 

Az alapvetô élelmiszerek pedig eltû-
nôben vannak: napok óta hiába kere-
sek lisztet és olajat, cukrot elég keve-
set láttam, nagyon drágán.

Az élelmiszerhiány remélhetôleg ide-

iglenes, a pénzhiány biztos nem. Az 
IMF nyomására a kormány év végéig 
befagyasztotta (nem emeli) a fizeté-
seket és nyugdíjakat, viszont a gáz és 
villany árát a világpiaci árra emelik. 
(El nem tudom képzelni, hogy lesz, 
mikor ezekbôl a fizetésekbôl a legalap-
vetôbb élelmiszerekre se jut az elszállt 
árak mellett.)

Nemrég összejöttek az itteni magyar-
ság meghatározó képviselôi, és arra 
jutottak, hogy az 1944-es málenkij 
robot óta (amikor minden 18 és 50 év 
közötti férfit elvittek) most van a leg-
nagyobb krízis. Egyrészt a besorozások 
miatt (18-60! évesig bárkit vihetnek a 
háborúba, és pl. a debalcevei katlanban 
épp a munkácsi hadosztály szorult be 
és harcolt, tehát a kárpátaljaiak, sokan 
meghaltak vagy megsebesültek), más-
részt a kilátástalan gazdasági helyzet 
miatt. 

Most tehát azt gondolom, tényleg 
szükség van a segítségre.

Ennek alapvetôen két módját látjuk.
Sok olyan család van, akin segítene 

az, ha valamilyen távmunkát kapnának 
Magyarországról, bármit, amit számí-
tógépen keresztül lehet végezni. Havi 
40-50 e Ft az elvégzett munkáért már 
annyi, ami segít a túlélésben. Ha tud-
tok ilyen munkát adni valakinek, az a 
legnagyobb segítség. Keressetek meg 
minket, ha van erre lehetôségetek, és 
az itteni családegyesület segítségével 
összekötünk majd titeket olyanokkal, 

akik épp ahhoz a munkához értenek.
És persze sokat lehet segíteni egysze-

rûen adományokkal is. 
Egyrészt lehet utalni a Ferences 

Misszió Alapítvány számlaszámára, 
ôk az egyház berkein belül segítenek, 
többféle programjuk van, de akár 
céladományt is el lehet juttatni általuk 
„a rászoruló családoknak” megjegyzés-
sel. Számlaszám és egyebek:

 http://www.ferences.hu/
Másrészt én is nyitottam egy számlát 

már évekkel ezelôtt külön arra a célra, 
hogy ha valaki segíteni szándékozik 
rászoruló kárpátaljaiaknak, akkor 
ezen keresztül eljuttatjuk nekik a 
segítséget. Lehet ez egyszeri adomány, 
de egy rendszeres átutalás is. Az ide 
küldött adományok azokhoz jutnak el, 
akikrôl a mi környezetünkben látjuk, 
hogy szükséget szenvednek. Sok két-
ségbeesett helyzetben jelentett ez már 
segítséget családoknak. 

Ennek a száma: 
OTP Bank
Palojtay Márta
11773229-07652282
Az ide küldött segítséget 100%-ban a 

rászorulóknak juttatjuk el.
Ha kérdéseitek vannak, kérlek, itt 

keressetek:
palojtaym@gmail.com
+380-96-7800-826

* * *
Egész egyszerûen fogta magát a 

Google Maps, és az olvasói észrevéte-

leknek engedve a felvidéki --– és többi 
határon túli --– településneveket el-
kezdte magyarul (is) megjelentetni.

Ami Szlovákiában „mint belföld” el-
képzelhetetlen, az az óriáscégnek si-
került: a Google-t magyarul használók 
számára mostantól magyarul jelenik 
meg a Google Mapsen minden felvi-
déki település-, kerület- és folyónév, 
minden, aminek van ismert magyar 
megnevezése –-- írja a Közbeszéd.sk.

Frappáns válasz ez a Google-tól az 
épp Somorjába készülô Kauflandnak. 
Utóbbi áruházmulti köszöni szépen a 
felvidéki magyarok kedvességét, jó 
tanácsait és azt, hogy a boltban költik 
el a pénzüket, de a feliratok nagy ré-
szét –-- figyeljünk a fogalmazásra --– 
„államnyelven” szándékozik megjele-
níteni, és udvariasan megkér 
mindenkit, hogy tiszteljék a cég üzleti 
stratégiáját. Ami ezek szerint az, hogy 
kérés ide, magyar többség oda, a feli-
ratok szlovákok maradnak, kivéve né-
hány navigációs táblát és újságreklá-
mot.

A Google közben ebbôl a szempontból 
nézve egészen furcsa stratégiát követ: 
a nyelvi beállításoktól függôen egyre 
több tartalmat jelenít meg a felhaszná-
ló nyelvén. A levelezô már régóta tö-
kéletesen tud magyarul, ahogy a nap-
tár és a dokumentumkezelô is. Eddig 
is lehetett már keresni magyarul hatá-
ron túli településre a Google térképein, 
megtalálta Marcelházát ugyanúgy, 

mint Rózsahegyet vagy Sepsiszent-
györgyöt, most azonban a térkép feli-
ratai is magyarra, illetve kétnyelvûre 
váltottak. Persze mindez csak innen 
nézve fura: aki már kimerészkedett 
Szlovákia határain túlra, láthatta, hogy 
többnyelvû régiókban több nyelven is 
feltüntetnek ezt-azt, nem csak az utca- 
és falunévtáblákon, de az üzletekben, 
árcédulákon, a számlán, a sörcímkén, 
a útirányjelzô táblán, mi több, az or-
szág hivatalos megnevezésében is.

A Google lépése azért örömteli, mert 
jól mutatja, normális esetben a ma-
gyar nyelv nem csak a Csemadok -– 
temetkezési vállalat --– templom há-
romszögre korlátozódik, a kétnyel 
vûség nem csak holmi kultúrarajongók 
és unatkozó „magyarkodók” hobbi-
igénye, hanem olyan helyen, ahol több 
nemzet is él, teljesen magától értetôdô 
dolog –-- olvasható a Közbeszéd.sk 
cikkében.

Egy-két éve a Kétnyelvû Dél-Szlo-
vákia felhívására többen is írtak a 
Google térképénél lévô változásbeje-
lentôre, hogy amiként a világ szeren-
csésebb többnyelvû régiói, Dél-Szlová-
kia felett is lehetnének kétnyelvû 
feliratok. S lám, a Google néhány 
hónapon belül válaszolt is, miszerint 
jogos a felvetés, és bô másfél évre rá 
meg is született az eredmény. A ta-
nulság: kétnyelvûség nem ördögtôl 
való, nem nacionalizmus, hanem a vi-
lág legtermészetesebb dolga. És jó 
üzleti stratégia --– írja a Közbeszéd.sk.
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Legújabb kori történelmünk során 

mindig kiemelkedô jelentôséggel bírt 

1848 március 15 megünneplése. Fon-

tos volt, mert a magyar szívekben 

mindig magában hordozott egy sajátos 

szimbolikus jelentéstartalmat, a sza-

badság, a fejlôdés, a modernizáció és a 

nemzeti tudat érzését. Az ezen dátum 

által jelképezett korszaknak köszön-

hetjük gyönyörû himnuszunk keletke-

zését, zászlónk piros-fehér-zöld színei-

nek hivatalossá válását, illetve azt, 

hogy országunk fôvárosa Pozsony he-

lyett Budapest, hivatalos nyelve pedig 

a latin helyett a magyar lett. Büsz-

kének kell lennünk tehát erre a napra. 

Úgy gondolom ma, amikor nemzetünk 

újra a fejlôdés útját keresi, egy válsá-

gokkal, viszontagságokkal teli korban, 

ennek a napnak az emléke nagyon fon-

tos tanulságokkal töltheti fel ünneplé-

sünket. Ezek a tanulságok pedig az 

összefogás, a kitartás és a tenni akarás 

hegyeket megmozgató erejének és 

1848 március 15
egymásnak a megbecsülése. De mi is 
történt pontosan ezen a jeles napon? 

1848 március 15 a történelem magas-

ságából szemlélve csupán egy egy-

szerû tavaszi nap volt. Ám iskolai ta-

nulmányainkból tudjuk, hogy ezen a 

napon Pesten forradalom zajlott. Tud-

juk, hogy Petôfi Sándor és fiatal 

társai –-- akiket márciusi ifjak néven 

emlegetett az utókor --– a Pilvax ká-

véházból elindulva a Landerer nyom-

dához vonultak, kinyomtatták 12 pont-

ba foglalt követeléseiket, és kiszabadí 

tották a jobbágyok sorsát szívén viselô 

Táncsics Mihályt.
Ezen események mindannyiunk isko-

lai emlékeiben szerepelnek, ám tud-

nunk kell azt is, hogy 1848 március 15 

igazi jelentôségét nem a pesti ese-

ménysor adja meg, hanem a várostól 

180 km–re lévô pozsonyi országgyûlés 

tevékenysége, de méginkább a már-

cius 15–ét megelôzô majd két évtize-

des idôszaknak, a reformkornak ki-

harcolt eredményei. Nem lehet és 

nem is szabad, március 15–ét elvá-

lasztani az ezen napot megelôzô 18 

esztendô küzdelmeitôl. Maga Kossuth 
Lajos is ezt fejezte ki, amikor híres 

idézetében a következôket mondta 

március 15 –rôl:

„…Letétetett a szabadság talpköve, a 
felelôs független magyar minisztérium 
alakítása által feltétetett az alkotmány 
boltozatának záróköve.”

Hogyan is kezdôdött tehát ez az 
egész? Hogyan és kik építették fel azt 

a bizonyos boltozatot, és hogyan váltak 

az események egy új korszakot hozó 

forradalom, és függetlenséget célzó 

szabadságharc közös gyújtópontjává 

1848 március 15–én. 1830–ban gróf 

Széchenyi István Hitel címû mûvé-

ben leírta, hogy Magyarországon fon-

tos változásokra van szükség: fel kell 

számolni az ôsiség törvényt, mely 

megtiltja a nemesi föld értékesítését 

és így a hitelfelvételt, ami viszont 

kulcs fontosságú lenne a gazdálkodás 

és a modernizáció végrehajtásához. 

Széchenyi 1830–ban kijelölte a válto-

zások irányát és sarokpontjait, elindí-

totta a reformkort, felnyitotta a ne-

messég szemét, és ráébresztette a 

nemzetet, hogy az országnak változtat-

nia kell berendezkedésén.

Széchenyi javaslatainak középpont-

jában a törvények átalakítása --– a 

polgári átalakulás --– állt, melynek az 

embereket kell szolgálnia. Szolgálnia 

kell a népet 2 szempontból is: részint 

azért, hogy megszabadulva az elavult, 

a kereskedelmet, iparosodást béklyóba 

szorító középkori törvényektôl, né-

pünk gazdaságilag felemelkedjen, 

versenyképes modern országgá vál-

jon, részint azért, hogy a kizsákmányolt 

rétegek –-- elsôsorban a jobbágyság -– 

érdekeltek legyenek a munkájukban, 

így hatékonyabb termelô munkát vé-

gezve gyarapítsák a nemzet erejét. Is-

merôs célok ezek ma is, és semmit 

nem vesztettek jelentôségükbôl. Ma is 

szükségünk van jó törvényekre, de 

méginkább gondolkodó vezetôkre, 

összefogást pártoló, dolgozni akaró 

emberekre, és egymást megbecsülô 

polgárokra.

Széchenyi elindított egy folyamatot, 

mely 1830–ban kezdôdött, majd egy 

mozgalommá terebélyesedve új cé-

lokkal, feladatokkal egészült ki, olyan 

emberek csatlakozásával, akik nélkül 

nem sikerülhetett volna országunk 

modernizációja. Kossuth Lajos, 
Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, 
Batthiány Lajos mind felsorakoztak 

az új Magyarország programja mel-

lett.

Kossuth joghallgató, majd a zempléni 

megyeháza jogtanácsosa volt. Késôbb 

a pozsonyi országgyûlés szavazati jog 

nélküli látogatója, majd teljes jogú 

tagja. Jóbarátjával Wesselényi báró-

val, és Kölcsey Ferenccel vállvetve 

igyekeztek elérni azt, hogy a diéta 

tagjai megértsék az ország felemelke-

déséhez elengedhetetlen lépések je-

lentését és jelentôségét. Mi az a köz-

teherviselés, örökváltság, miért fontos 

a sajtószabadság, és a felelôs magyar 

minisztérium. Közben Kölcsey 1823 –

ban megírta gyönyörû himnuszunkat, 

melyben kifejezte:
„… megbûnhôdte már e nép a 

múltat és jövendôt”
Az uralkodó rétegek és a bécsi királyi 

udvar úgy érezték, hogy a Széchényi 

és Kossuth által képviselt változások 

számukra komoly veszélyeket hordoz-

nak, hiszen nem csupán modernizálják 

az ország gazdaságát, hanem olyan 

társadalmi folyamatokat is elindítanak, 

melyek veszélyeztetik a fônemesség 

hatalmát, és Ausztria Magyarország 

feletti uralmát. A bécsi hatalom nem 

akarta tehát a magyarországi moder-

nizációt, számára hasznosabb volt egy 

kiszipolyozható éléskamraként szol-

gáló gyarmat, mely megmarad a feu-

dális viszonyok közt, elfogadva és el-

viselve Ausztria irányítását.

1837–re a hatalom börtönbe juttatta 

Kossuthot, Wesselényit, a közszerep-

léstôl való visszavonulásra kényszerí-

tette Kölcseyt és megfélemlítette a 

reformmozgalom tagjait. Azonban a 

magyarokra jellemzô küzdô szellem 

új kezekbe juttatta a változásokat jel-

képezô zászlót és a kor legtekinté-

lyesebb jogtudósa Deák Ferenc vette 
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MÁRCIUS ÜZENETE
Március volt, napsugaras
A természet lassan virágzott,
s a Nemzet, mely eddig aludt,
Álmából fölébredni látszott.
Fiatalok gyûltek össze,
Hívás nélkül, nem remegve,
Szabadságot követelve,
Hangzott el a gyújtás verse, hogy
 „Talpra magyar, hi a Haza,”
S mindenkinek akarata,
Hogy az ország szabad legyen,
Sorsáról csak ô dönthessen,
Nincs szükség az osztrak úrra,
Ki a jogot a Hazán bírja!
S a szabadságért harcolni kell
Fegyverbe hívtak minden embert, 

kik
Nem akartak rabok lenni,
Csak Hazájukban otthon lenni .
De a hatalom bármit ígért,
Míg kérése a cárhoz elért,
Hadsereggel segíteni,
A forradalom tûzét eloltani .
Sokan elhulltak e harcban,
Megtorlás maradt nyomukban,
Többszörös aradi 13-ak,
Lettek mind mártirjai a Hazának.
Csöndes és néma lett az ország,
Melynek szabadságát megfojtották,
S a császár, szabad kezet adott,
A halálnak, amely aratott!
A véres napok ma emlékek,
Történelmünk lapjain,
S március új reményt fakaszt
Az elesettek hamvain.

Szabó Sz. István

azt ideiglenesen a kezébe. A pozsonyi 

országgyûlés reformtagjainak élére 

állva, 1840-re elérte Kossuth szabadon 

bocsátását, aki 1841 és 1843 közt a 

Pesti Hirlap hasábjain folytatta a har-

cot. Ô volt az elsô magyar politikus, aki 

a sajtót felhasználva hangsúlyt helye-

zett arra, hogy a lakosság széles réte-

gei, vagyis maga nép is megismerje és 

megértse az országgyûlésben folyó 

küzdelmeket.

Kossuth megértette az országgal, 

hogy szükség van a közteherviselésre, 

vagyis minden magyar állampolgár-

nak, nemesnek -– jobbágynak -– pol-

gárnak egyaránt fizetnie kell az adót, 

hisz csak az összefogás által teremtett 

állami vagyon révén finanszírozható 

egy fejlôdni akaró ország. Széchenyi a 

gyakorlatban is bizonyítani tudta e 

gondolat fontosságát, amikor kezde-

ményezésére megkezdték a Lánchíd 

építését, majd 1836-ban törvényt hoz-

tak arról, hogy ezen a hídon bizony 

minden átkelônek --– nemesnek és 

közrendûnek –-- egyaránt kell majd 

átkelési díjat fizetnie.

Ugyancsak Kossuth és Széchenyi 

érdeme volt a reformkor legnagyobb 

vívmányának, az örökváltságnak a tö-

megek felé való megismertetése, 

majd országgyûlés elé vitele. 1848–ig a 

magyar jobbágyság a feudalizmus 

alaptörvényei szerint nem rendelkez-

hetett földdel. Az általa használt föld-

terület a földesúr tulajdona volt. A 

jobbágy megmûvelhette, és betakarí-

thatta terményeit, de ennek fejében 

rengeteg juttatással és szolgáltatással 

tartozott ura felé. Például a megtermelt 

javak tizedét át kellett adnia, illetve 

bizonyos napokon ingyen kellett robo-

tolnia a földesúri majorságban. Az 

örökváltság révén Kossuthék azt kí-

vánták elérni, hogy a jobbágy saját tu-

lajdonába vehesse földjét, így munkája 

és élete célt, perspektívát nyerjen, 

aminek révén hatékonyabb munkát 

végezve modern gazdaságot tudjon 

mûködtetni.

A reformkor évei alatt a változásokat 

pártoló reformképviselôk javaslatai, 

melyek közt a közteherviselés és az 

örökváltság mellett megjelent az ôsi-

ség eltörlése, és a tized szedés meg-

szüntetése is, 1847–re sorra elakadtak 

az országgyûlések konzervatív tagjai-

nak ellenkezésén. Mindössze néhány 

kezdeményezést sikerült végrehajtani, 

így 1844–tôl lehetett Magyarország hi-

vatalos nyelve a latin helyett magyar. 

A reformországgyûlések sorában az 

utolsó 1847–ben kezdôdött. Kossuth 

Lajos és köre összegyûjtötte azon ja-

vaslatokat, melyeket az azt megelôzô 

17 év alatt a változásokat követelô re-

formnemesség kidolgozott, és egy 

utolsó nagy küzdelemre készülve kí-

vánták elérni, hogy a javaslatokat a 

diéta jóváhagyja.

Az utolsó reformországgyûlés 1847 

novemberétôl 1848 március elsejéig 

csupán félsikereket ért el. Kossuth és 

Széchenyi olykor egymással is vitába 

szállva igyekeztek harcolni a javaslato-

kért, de úgy tûnt a bécsi hatalmat szol-

gáló konzervatív képviselôi tábor erô-

sebb lesz. Az elsô fordulat március 

elsején következett be. Ezen a napon 

megérkezett Pozsonyba a hír: Párizs-

ban forradalom tört ki. Az országgyû-

lésben Kossuth kihasználta a konzer-

vatív tábor pillanatnyi ijedtségét, 

melyet az keltett, hogy a Párizsból 

kiinduló forradalmi hullám esetleg el-

éri az országot, és gyújtó hangú felszó-

lalásában a változásokat összefoglaló 

felirati javaslat elfogadását követelte. 

Az alsóház el is fogadta a javaslatokat, 

ám a felsôházi udvarhû konzervatív 

fôurak, az országgyûlést elhagyva 

igyekezték meggátolni a reformgon-

dolatok törvénnyé formálódását.

Ekkor úgy tûnt egy idôre megtorpan-

nak az ország átalakulásának folya-

matai, ám az események ezen pontján 

összekapcsolódtak a pozsonyi és pesti 

történések. Ugyanis a forradalom elô-

készítésén munkálkodó Pesti Ellenzéki 

Kör március 5 –én Kossuthoz küldte 

Irányi Dánielt, akivel sikerült össze-

hangolniuk a további stratégiájukat. 

Terveik szerint az elkövetkezô napok-

ban az Ellenzéki kör petíciós mozgal-

mat indít, és így segít nyomást gyako-

rolni a felsôházra, miközben maga 

Kossuth az országgyûlésben „kûzd” 

tovább. Irányi a megbeszélés után ha-

zautazott, és 6 nappal késôbb, 1848 

március 11–én Irinyi József tollából 

megszületett a 12 pont, melyet Kos-

suth programjára épített petícióként a 

József napi vásárra érkezô vidéki 

parasztság elôtt akartak felolvasni.

A parasztság esetleges felkelésétôl és 

a párizsi eseményektôl megijedt fô-

rendi ház számára az utolsó csepp a 

pohárban, a Bécsben kitört forradalom 

híre volt. Amikor március 13–án Po-

zsonyba érkezett a bécsi forradalom 

híre, a felsôház is beadta a derekát. 

Megtörtént a felirati javaslat kibôvíté-

se, és elfogadása. Két nappal késôbb 

1848 március 15–én reggel 10 órakor 

72 képviselô, köztük Kossuth és Széc-

henyi vitte gôzhajón Bécsbe a javasla-

tokat melyek az uralkodói jóváhagyás 

esetén Magyarország számára egy új 

kort jelentettek. Közteherviselés, 
örökváltság, nemzeti kormány, saj-
tószabadság, unió Erdéllyel, éven-
kénti országgyûlés, a papi 10-ed és 
ôsiség törvény eltörlése, a feudaliz-
mus végének és a modern szabad 
fejlôdés kezdetének szinonimái vol-

tak. Miközben Kossuth a forradalmi 

Bécsbe érkezett, ahol ünneplô tömeg 

fogadta, megindultak március 15–e 

pesti eseményei is. Kitört a forrada-

lom.

A pesti forradalom eseményei
Korán reggel, 5:30-kor a márciusi if-

jak a Pilvaxban várták Petôfit, aki ké-

sett. Végül elébe mentek, majd együtt 

Jókaihoz, ahol a forradalmi teendôket 

vitatták meg. Eközben a Pilvax kör-

nyékén Sükei Károly (szerkesztô) 

ötszáz fôs tömeget mozgósított, a 12 

pont szétkiabálásával. Így végül Jóka-

iék odaérkezésekor már egy tekin-

télyes létszámú csoport alakult ki és 

sorakozott fel a márciusi ifjak mögé. A 

kisebb tömeg elôször az egyetemhez 

vonult, ahol rövid idô alatt 10 ezer fôre 

gyarapodott. Az egyetemistáknak Pe-

tôfi elszavalta a Nemzeti Dalt, és 

felolvasta nekik a 12 pontot is. Ezután 

a már valóban jelentôsre duzzadt tö-

meg együttesen vonult a Landerer-

Hackenast nyomdához, ami a Hatvani 

(ma: Kossuth Lajos) utca és a Szép 

utca sarkán volt. Itt megtörtént a 12 

pont és a Nemzeti Dal kinyomtatásának 

kikényszerítésére, majd a tömegben 

való szétosztása. Ekkorra már dél volt, 

a tömeg nagy része hazatért. Az ese-

mények délután három órakor folyta-

tódtak, amikor a forradalmárok a 

Nemzeti Múzeumnál népgyûlést szer-

veztek. Itt született az elhatározás, 

hogy a rendkívüli helyzet miatt össze-

hívott városi közgyûléshez vonulnak, s 

azt felszólítják a 12 pont elfogadására. 

Az események irányítása ezen a pon-

ton hivatásos politikai vezetôk kezébe 

került: Nyáry Pál és Klauzál Gábor 
személyében. (Ôk a pesti megyeházától 

érkeztek a múzeumhoz.) A forradalom 

következô állomása tehát a pesti vá-

rosháza volt, ahol Nyáry Pál átadta a 

petíciót Rottenbiller Lipót polgár-

mesternek. Ezt követôen forradalmi 

választmány alakult három márciusi 

ifjú, három liberális nemes és hat vá-

rosi tanácsos részvételével. A forra-

dalom legfôbb eseménye a városháza 

után következett, amikor az ünnepé-

lyes hangulatú tömeg a budai várhoz 

indult, hogy ott a helytartótanácsnak is 

átadta a 12 pontot. A helyszínre érkez-

ve még két további célt is megfogal-

maztak: a cenzúra eltörlésének köve-

telését és a József kaszárnyában két 

éve raboskodó Táncsics Mihály ki-

szabadítását. Táncsics paraszti sorból 

származó értelmiségiként 1846 után 

röpiratokban követelte a jobbágyság 

felszámolását, így a hatóságok sajtó-

vétség címén börtönbüntetésre ítélték. 

A forradalmárok mindhárom célkitû-

zésüket megvalósították: átadták a 12 

pontot, elérték, hogy a helytartótanács 

szabadon engedési passzust adjon ki 

Táncsics nevére, és kiharcolták, hogy 

elrendelje a cenzúra feloldását. A tö-

meg hangulata ekkor már eufórikussá 

vált, és a szabadon bocsátott Tán-

csicsot a vállán vitte Pestre. Március 

tizenötödike eseménysora Pesten az 

esti, Nemzeti Színházbeli programmal 

zárult, ugyanis 18 órától a Bánk Bánt 

játszották. (Eredetileg ezen a napon 

Anton Hocebo: Benyovszky avagy a 

kamcsatkai számûzöttek címû darabja 

ment volna.) Az elôadás elôtt Jókai 

beszélt a tömeghez, és közölte: gyôzött 

a forradalom, elérték a sajtószabad-

ságot, forradalmi választmányt alakí-

tottak és eltörölték a nemesi megszólí-

tásokat. Aznap este 300 pesti 

joghallgató hajókon indult el Bécsbe, 

hogy támogassák az ottani forradalmat 

is.

A forradalom gyôzelme
Miközben Pesten Petôfi Sándor, 

Jókai Mór és Nyáry Pál vezetésével 

zajlottak a forradalmi események, ad-

dig az igazi áttörést és a tényleges 

forradalmi gyôzelmet Bécsben Kos-
suth és Széchenyi vívta ki. Március 

16–án átnyújtották V. Ferdinándnak 

a felirati követeléseket, amelyeket 

még aznap este az államtanács a bécsi, 

a pesti és az egész Európára kiterjedô 

forradalmi hullám miatt, kelletlenül 

jóváhagyott. Batthyány Lajos kine-

vezésének uralkodói jóváhagyására 

csak március 17 –én került sor, Szé-
chenyi, Eszterházy és István nádor 

személyes közbenjárásának hatására.

A forradalom gyôzelmének gyümöl-

cse a március 15–ét követô egy hónap-

ban érett be, amikor a Kossuth által 

kidolgozott felirati követelésekbôl a 

magyar országgyûlés létrehozta az 

áprilisi törvényeket, és kinevezte az 

elsô magyar felelôs kormányt. A 31 

törvény révén hazánk maga mögött 

hagyhatta a feudalizmust, lerakhatta a 

modern Magyarország alapjait. Széc-

henyi a következôképp összegezte az 

eseményeket:
„…Az én politikám biztos volt, de las-

sú, Kossuth egy kártyára tett mindent 
és legalább idáig annyit nyert a hazá-
nak, mint amennyit az én politikám tán 
20 év alatt bírhatott volna elôállítani! 
Ha reactio nem történik és több lesz 
bennünk a hazafiság, mint az irigység 
s több a polgári erény, mint dicsvágy, 
én biz’ azt hiszem, lesz még a magyar-
bul valami s pedig sok!”

Sajnos 1848 tavaszán és nyarán a 

nagyhatalmak sorra eltiporták az eu-

rópai forradalmakat, és 1848 júliusára 

az osztrák udvar is visszanyerte ere-

jét. Támogatni kezdte a magyarok el-

len fellépô és önállóságot követelô 

szerb és horvát erôket, bár Jelasics 

horvát bán 1848 ôszén indított táma-

dását hazánk még vissza tudta verni.

Az osztrák császári udvar 1848 ôszén 

döntötte el, hogy bár Magyarországon 

a forradalom gyôzött, és az uralkodó 

elfogadta az új törvényeket, sôt beik-

tatta a magyar kormányt is, mégis le 

fogja rombolni az eredményeket, és az 

országot vissza fogja kényszeríteni a 

forradalom elôtti kiszolgáltatott és el-

maradott helyzetébe.

1848 december 2-án az osztrákok le-

mondatták a magyar kormányt kine-

vezô és a magyar forradalmat elfogadó 

V. Ferdinándot és helyére az alkut 

nem ismerô ifjú Ferenc Józsefet ül-

tették, majd megindították elsöprô 

erejû támadásukat. A támadással 

megkezdôdött az 1848–as szabadság-

harc, mely 1849 augusztus 13-án a 

világosi fegyverletétel napján sajnos 

elbukott. Elbukott, mert hazánknak 

nem csupán egy elnyomó nagyhata-

lommal, hanem egy szövetséggel kel-

lett szembenéznie. Az Ausztria Porosz-

ország és Oroszország közt 1815–ben 

megkötött Szent Szövetséget, melyet 

1833–ban orosz-osztrák katonai szerzô-

dés is kiegészített, (Münchengratz-i 

szerzôdés) a forradalmak közös elnyo-

mása hívta életre.

Oroszország kisegítve szövetséges 

társát hatalmas túlerejével legyôzte az 

addigra már kivérzett és 6 hónapja 

hadban álló legyengült magyar had-

sereget. 1849 október 6–án Aradon 13 

magyar honvédtábornokunkat végez-

ték ki igazságtalanul és jogtalanul, il-

letve az ezt követô hónapokban további 

120 szabadságharcost fosztottak meg 

életétôl. A szabadságharc elbukott és 

Magyarország még 18 évnyi elnyo-

mást volt kénytelen elviselni, amikorra 

végre kiegyezhetett nyugati szomszéd-

jával.

A forradalmi eredmények azonban 

megmaradtak, a modern Magyaror-

szág alapjait március 15–én lerakhatt-

uk. Kis hazánk bebizonyította a világ-

nak: képes az összefogásra, képes 

arra, hogy egyszerre két nagyhatalom-

mal harcolva is megalkossa önálló-

ságának alapjait. A világ megismerte 

népünk küzdeni akarását, mert olyan 

önzetlen emberek vezettek bennünket, 

mint gróf Széchenyi István, aki egy 

teljes évi jövedelmét ajánlotta fel M-

agyarországért, olyan vezetôk mutat-

tak példát mint Kossuth Lajos, aki 

alkut nem ismerve tartotta össze és 

lelkesítette a magyarok millióit.

Magyarország 1848 március 15 –én 

az összefogásról a küzdeni akarásról, 

az önzetlenségrôl tett tanúbizonyságot. 
Ma amikor ugyancsak mindenki har-
cot vív a napi megélhetésért, a munka-
helye megtartásáért, a családja boldo-
gulásáért ebbôl napból erôt tudunk 
meríteni magunknak, hisz ugyanazon 
értékekre van ma is szükségünk, és 
ezek közt a legfontosabb az összefogás. 
Errôl szólt 1848 március tizenötödike 
is.

Zárásul olvassuk Petôfi sorait, és 

nézzük, ô hogyan emlékezett a neve-

zetes nap eseményire:

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúsá-
got. Elôször az orvosokhoz mentünk. 
Szakadt az esô, amint az utcára lép-
tünk, s ez egész késô estig tartott, de a 
lelkesedés olyan, mint a görögtûz: a víz 
nem olthatja el. Az orvosoktól a mér-
nökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a 
számban és lelkesedésben egyaránt 
percenként növekedô sereg. Jókai föl-
olvasta a felhívást és a 12 pontot, s 
énvelem elszavaltatták a „Nemzeti-
dal” -t. Mindkettôt kitörô lelkesedéssel 
fogadták, s a refrénben elôjövú „es-
küszünk”-öt mindannyiszor visszahar-
sogta az egész sereg, mely a téren állt. 
Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk, s a 
12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön 
nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a 
nyomtatványok, s ezrenként osztották 
szét a nép között, mely azokat részeg 
örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyûlést hirdettünk a múzeum 
terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó 
esô dacára mintegy 10000 ember gyûlt 
össze a múzeum elé, onnan a város-
házához mentünk. A tanácsterem 
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid ta-
nácskozás után a polgármester aláírta 
a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... 
--- Budára! Budára! Nyittassuk meg 
Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép 
leginkább és legtöbbször hallható ki-
áltásai. A választmány legalább húsz-
ezer ember kíséretében fölment Budá-
ra a helytartó tanácshoz és elôadta 
kívánatait. A nagyméltóságú helytartó 
tanács sápadt vala és reszketni méltóz-
tatott, s öt percnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. A katonaság-
nak kiadatott a tétlenségi rendelet, a 
cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtön-
ajtaja megnyílt. A rab írót diadallal 
hozta át a töméntelen sokaság Pestre. 
Ez volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örökre neve-
zetessé teszik a magyar történelem-
ben.”
(Részlet Petôfi Sándor naplójából)

/Harmat Árpád Péter/
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015 március 15-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

(11-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),  

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 
2015.március 15-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 15-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. március 15-én 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 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekek számára

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

Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második 
vasárnapján de. 11.30 órától  Istentisztelet

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

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

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Farsangi Bál a Bocskaiban
Örömmel tudjuk újból jelenteni, hogy nagy sikerrel zajlott le a „Farsangi Bálunk”.
A zsúfolt terem tele volt vidám vendégekkel. Látszott rajtuk, hogy azért jöttek, hogy barátokkal szórakozzanak, 

táncoljanak, mulassanak. Semmi sem szegte a jó kedvüket, még az sem, hogy az est elején hirtelen leállt az áram... nem 
volt villany, nem volt vacsora, nem szólt a zene!!... De egy igen nehéz óra után a rendezôk megoldották a problémát. 
Köszönet mindenkinek a megértésért, fantaztikusan viselkedtek a kedves vendégek.

Az este fénypontja volt, mikor a vasárnapi iskola gyermekei felléptek a terem közepén álarcos kosztümökben. Nagyon 
aranyosak voltak és nagy tapsot kaptak a közönségtôl. Köszönet Mártinak a szervezésért. A Névtelen Banda, mind 
mindig kitûnôen játszott ragyogó hangutatot teremtve, mindenki táncolt, kevesen maradtak ülve asztaluknál.

Sokan nem tudták, hogy egy nappal korábban még festették a terem falait. Nagy munka volt, hétfôtôl--péntekig, hogy 
minden kész legyen. De ezt is sikerült elérni, az ügyes, energetikus, mindig ifjú festômesternek, Hatalák Istvánnak 
és Nt. Dézsi Csabának segítségével. 

Mindenkinek köszönet, akik hozzá járultak ahhoz, hogy sikeres esténk legyen! A viszontlátásra, találkozunk a 
Dísznótoros Vacsoránkon.                                                                                                            Csutoros Júlia

MÁRCIUS 15-én vasárnap 
de. 10 órakor a Carltoni Temetô 
Magyar Hôsôk Emlékmûvénél 
Egyházunk Gyülekezetünknek 
kiküldöttjei az ott megjelenô 

Egyesületeknek képviselôivel egy 
rövid áhítat keretében elhelyezik a 

kegyelet és hála koszorúit,
 emlékezve az 

1848-49 Magyar Szabadságharcra.

11. órától Magyar Szabadságharc 
Emlékûnnepi Istentisztelet a 

Magyar Református Templomban, 
121 St. Georges Road 
North Fitzroy 3068.

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba, 
Istentisztelet után ebéd a Templom 

melletti Bocskai Teremben. 
Watkins St. bejárat
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Farsangi Bál a Bocskaiban



Az alábbi írás Kanyargós Élet címû 

életrajzom (2. bôvített kiadás, 2013) 

utolsó fejezete némi módosítással, 

amely a Szt Erzsébet Otthonról, és az 

ottan töltött idôrôl számol be.
(Folytatatás)

Klotild nôvér éveken át odaadóan és 
kellô eréllyel (pretoriánus gárda mó-
don) vezette az Otthont: fegyelmet 
tartott, amiért ôrmesternek is nevez-
ték, de volt alattvalói ma is hiányolják. 
Nyugdíjba vonulása után meghitt ba-
rátságba került Arankával, s együtt 
gyakorolták francia és olasz nyelvtu-
dásukat. Néha megengedték hogy én 
is beszálljak a gyakorlásba.

Fontos esemény az Erzsébet napi bú-
csú, amelyet gondos  elôkészítés, szer-
vezés és beszerzés elôz meg. A kápol-
nában tartott megnyitó ünnepélyes 
ökumenikus (közös katolikus --– refor-
mátus --– evangélikus) istentisztelet 
után a nagyszabású  vásáron  szíve sze-
rint szerezhet vásárfiát és válogathat a 
gasztronómiai  kínálatokban az oda-
látogató. Mindezek fejében adott és 
kapott térítések pedig jelentôs segít-
séget jelentenek az Otthon számára.

Hangulatosak és kedvesek az idôn-
ként tartott barbecue napok, amelye-
ken a múzeum elôtt kifeszített hatal-
mas sátor alatt fogyasztható roston 
sûlt kolbász, bacon szelet és hús, sôr 
vagy bór kiséretében. Néha a szom-
szédos városrészben lévô  horvát idôs 
Otthon lakói is részt vesznek, viszo-
nozva az Erzsébetiek látogatását.

Az idô elteltével mind jobban kedvel-
tem a villa-lakásbeli életet, a mondás 
szerint evés közben jött meg az étvá-
gyam. Aranka már korábban megked-
velte a villát a környezô területtel 
együtt és gyakran mondogatta, hogy 
milyen szép parkban lakunk. Az Ott-
honban való létem alatt a szakmámtól 
sem akartam elszakadni és nálam fia-
talabb kollégák jóvoltából (mert szállí-
tottak) eljutottam néhány szakmai 
elôadásra. Sajnos azokat már nem 
tudtam jól követni, így a továbbiakban 
olvasásra, televízióra és komputer 
nyújtotta információkra kényszerül-
tem. A tudomány és a technika hala-
dását figyelve sajnáltam, hogy a múlt 
század elején születtem és idôs korom-
ban kevésbé, vagy nem élvezhetem 
erdményeit. A szakirodalommal való 
kapcsolatot csökkentve, mindketten a 
szépirodalmi ismereteinket bôvítet-
tük, pótoltuk az elmulasztottakat. Erre 
jó lehetôséget nyújtott az Otthon bô-
nek mondható könytára. Annak anya-
ga a beköltözni szándékozók és a bent-
lakók könyv-ajándékából jött össze és 
gyarapodik tovább.

Az Othonban  nyugodalmasan töltött 
idôszakunk mellett voltak aggodalmas 
napjaink is. Egyik alkalommal, házunk 
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Salamon István

Utolsó kanyar
elôtti virág-ültetvényünk kapálása 
közben hirtelen minden elsötétedett 
körülöttem és összeestem. Aranka 
szakszerüen megvizsgált és kórházba 
útalt. A korábban melkasomba helye-
zett szívszabályozó (pacemaker) nem 
tudta helyreállítani szívem ritmusát.  
A korházban néhány nap alatt lábra 
állítottak és  Aranka örömére hazaen-
gedtek. A késôbbi aggodalmas napokat 
Aranka okozta. Az Ô szíve is rendel-
lenességet mutatott, kórházi kezelése 
pedig –-- aggodalmamra --– hosszabb 
ideig tartott, mint az enyém. Hazajöve-
tele nagy örömet és megkönnyebbülést 
jelentett számomra. Jó érzés volt látni 
szerény mosolyát, hallani kedves, sze-
retetteljes  hangját. Távollétében nem 
csak jómagam, hanem szomszédaink 
és többen az Otthonból hiányolták.

A kölcsönös aggodalmak után mind-
kettönk helyreállított fizikai állapotát 
Aranka igyekezett orvosilag egyen-
súlyban tartani, de a korral járó több-
nyire fájdalmas elváltozásokat csak 
enyhíteni lehetett. Képzettségénél 
fogva, Aranka jobban megérti és viseli 
a korral járó  változásokat, mint én. A 
gyenge nô erôsebb, mint magát erôs-
nek érzô férfi, de legtöbbször gyenge, 
amikor fájdamat  tûrni, viselni kell. 
Próbáltam, amennyire tudtam, leküz-

deni ezt a gyengeséget. Ezzel kapcso-
latban eszembe jutott a mondás: akit 
bajjal sújt az Isten, annak eszet is ad, 
hogy elviselje. Annak minôségérôl 
késôbb szólok.

Korunk haladt, tudtam, hogy véges 
számú éveink vannak hátra, de azokat 
mem tudjuk megszámlálni. Az idôs-
korú elônyeként lehet talán számítani, 
hogy több ôszinteséget, nyíltságot, sôt 
bátorságot enged(-het) meg magának. 
Az idôs kor hozzátartozik az emberhez, 
élete betetôzését jelenti. Az öregedés-
sel kapcsolatos olvasmányaimból 
megtudtam, hogy a mûvészi és szel-
lemi élet egyes nagyságai utálták az 
öregséget, saját öregségüket is. De 
voltak, akik az öregségben teljesedtek, 
bontakoztak ki. Én nem lévén nagyság, 
megbékültem, elfogadtam szép-koro-
mat, úgy ahogy van. Ha meg vagyok 
elégedve jelenemmel, ha nem, élnem 
kell a megadatott idôt. Ebben segítsé-
gemre van Istenben vetett hitem. A 
zeneszerzôk nem írtak még szimfoniát 
az öregségrôl, pedig Márai Sándor 
szerint az öregségnek több a zenei 
tartalma, mint bármilyen más emberi 
helyzetnek.

Ahogy telt az idô, derékban fellépô 
változások korlátozták mozgásomat, 
lassult a járásom, de a mondás szerint  

lehet, hogy így tovább érek -– és élek. 
Gyengülô látásom miatt az olvasást 
mérsékelni kellett, s pótlására örege-
désemen kezdtem elmélkedni, mene-
tét figyelni. Volt erre  bôven idôm. És 
megtettem, ahogy tudtam. Hallási 
zavarom miatt a szavak lassabban jut-
nak  el agyam feldolgozó részébe, így a 
kívánt válasz is késhet, ami viszont 
mások (hallgatóim) türelmét teheti 
próbára. Egy sajátosságom azonban 
megmaradt: hajam épsége, csupán ki-
fehéredett, de nem vagyok kopasz. 
Amikor a fodrász csodálkozik fejtaka-
rom épségén, azt szoktam válaszolni, 
hogy azért olyan, mert jó a talaj alatta. 
A talaj alatti szürke állomány állapota 
azonban  megítélésem szerint már 
nem a régi. Észrevettem, hogy nehe-
zebben megy a szellemi tevékenység,  
türelmetlenebb vagyok, romlott az 
emlékezôképességem, ismereteimbôl  
vesztettem, nehezebben szöknek be a 
nevek, egyes szavak, adatok, ha gondo-
lataimat nem jegyzem fel, azokat ha-
mar elfelejtem. Különös az is, hogy 
éjjel éber állapotomban jönnek a leg-
jobb gondolatok, de ha nem kelek fel 
hogy feljegyezzem, reggelig elszáll-
nak.

Az  írás sem megy olyan könnyen, 
mint régen, fejembôl a mondanivalók 
nem folynak símán, hanem megszakí-
tásokkal, darabokban. Röviden, agyam 
már úgy mûködik, mint egy idejétmúlt 

computer. Ez nem panasz, sem önke-
sergés, hanem önmegfigyelésem 
ôszinte összefoglalója. Amikor  válto-
zatlan szellemi erôben lévô Arankának 
megfigyeléseimrôl meséltem, nyugta-
tásomra szánt szavakkal válaszolta, 
hogy ne törjem azokon a fejem, ál-
lapotom nem lehet egészen olyan, 
mert ahogyan arról beszéltem azt je-
lenti, hogy öreg eszem még dolgozik. 
Azonban szeget ütött a fejembe és 
megmaradtak benne nem egészen 
olyan minnôsítô szavai, amelyek to-
vábbi önmegfigyelésre ösztönöztek.

 Fizikai és szellemi állapotom minden 
bizonnyal tovább fog változni az utolsó 
életkanyarom folyamán, de azt hi-
szem, hogy azokról szóló beszámolom 
már elmarad. De azt azért megemlí-
tem, hogy hosszúnak tartott életem 
(96) talán szovjet hadifogságomnak is 
tulajdonítható, ugyanis a tudósok 
megfigyelése szerint kaloria-szûk dié-
tán tartott kisérleti állatok élettartama 
30 %-kal meghosszabítható. 

Végül  még annyit, hogy elég gyako-
riak a temetési szertartások az Otthon 
kápolnájában, fogynak  az  Otthonban 
lévô és a kinti idôs magyarok, ami  
felvetheti  az utánpótlás és az intéz-
mény magyar jellege megmaradásá-
nak a problémáját. Ez jellemezhetô 
Arany János parafrazált szavaival: 
ha minket elfú az idôk zivatara,  tovább 
fogy majd az Otthon magyarja.

Pálos István

Mibôl lesz a 
cserebogár

(Folytatás)
Egyszem gyerek lévén, az események 

idejére a szülei bezárták a pincébe. 
Csúfoltuk is szegény fiút az utcai pin-
ceablaknál: „Jancsika, dugjad ki az 
ujjad, elég kövér vagy-e már?” Valakin 
bosszút kellett állni. Nyolc évet ka-
pott.

Bécsben a felíratkozások közül 
Ausztrália fogadott be. 1963-ban talál-
koztam Melbourneben magyar cser-
készekkel. Akkor kezdett igazán hatni 
a félig megevett cserkészigazolvány! 
Ahogy mondják: A többi az már 
történelem.

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
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Vetôdni jól kell tudni!

„Nem elég álmodozni.
Egy nagy --- nagy álom kell!
Nem elég megérezni,
de felismerni kell!
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el:
jövônket --- tudni kell!”
Váci Mihály

Egy igazán fiatal, 14 évét betöltött 
gyermek, nem olvasta ugyan Váci 
Mihály fenti sorait, de már aszerint 
él. Ô már nem álmodozik tovább, 
mert úgy néz ki, hogy álma valóra 
vált és e szerint él és tervezi jövôjét.

A „fiatalember” magyar köreinkben 
nagyra tartott, tisztelt és szeretett há-
zaspárnak Zágon Lajosnak és Ma-
ricának öt unokája közül az egyik. 
Bizony, bizony, már a harmadik (le-
származott) nemzedék is szót kér, sôt 
sok helyen a negyedik is.

Hogy miért érdekes és figyelemre 
méltó ez a „Gyermek” azt beszélgeté-
sünk elárulja Önöknek.

Hogy hívnak, hány éves vagy, me-
lyik iskolába jársz?

Nevem, Zágon Zac, 14 éves vagyok, 
a Marcellin College-be járok, Bulleen-
ba.

Tudod már, vagy ez még nem dön-
tötted el, hogy hol szeretnél tovább 
tanulni és mit?

Most még nem tudom, hogy mit fo-
gok vállasztani.

Milyen sportnemeket ûztél eddig, 
hogyan történt, hogy a teremfocinál 
kötöttél ki?

Az egyik iskolaszünetben kaptam 
meghívót a helyi iskolától, akik ren-
dezték a Futsal-t (a teremfoci egy 
változata), ahol azt megpróbáltam. 
Cricketezek és teniszezek, de ritkáb-
ban, mint futballozok.

Sokan nem tudják, hogy a teremfoci, 
hogyan is mûködik, mik a játéksza-
bályok --- többek között én sem ---. Mi 
a különbség a rendes football és a 
teremfoci között?

A teremfocit kosárlabda teremben 
játszuk, ahol 5 személy van egy csa-
patban. A kapu kisebb, mint a rendes 
kinti futi pályán, a labda is kisebb és 
nehezebb, tömörebb.

Milyen versenyeken vettél részt a 
Futsallal?

Részt vettem a National Champion-
ship-en Sydneyben, a National School-
boys Championship-en Bendigoban, 
valamint Spanyolországon a Barcelo-
nába küldött ausztrál válogatott csa-
patban.

Milyen játékos vagy a csapaton be-
lül, mi múlik rajtad, hogy nyerjetek?

Specialis kapus vagyok a csapatban, 
ahol feladatom az, hogy megállítsam 

a csapatunk ellen rúgott góllokat, és 
hogy segítsek az ellentámadás megin-
dításában.

Milyen eredményeket, helyezéseket 
ért el a csapatod?

A National Schoolboys Champion-
ship-en elsô helyen végeztünk, de a 
National Championships-en (a „Vic-
toria Metro” nevû csapattal) bekerül-
tünk az elôdöntôbe, ott egy góllal 
vesztettünk..

Személy szerint melyik sportegyesü-
letnek vagy tagja?

Tagja vagyok az Ausztrálian Futsal 
National Teamnek és a Melbourne-
Brazil Football Academynek, Lower 
Templestoweban.

Hetente hány edzésetek van és 
mennyi ideig tart? 

Hetente kétszer tréningezünk két 
órát, és évente 3 versenyen veszünk 
részt.

Mit szeretsz még a sporton kívül 
tenni, ha van szabadidôd?

A sport a szenvedélyem, amiben 
kiváló szeretnék lenni, hogy hivatásos 
játékosként abból éljek meg a jövô-
ben, ez a célom jelenleg.

Szeretek FIFA-t játszani az X-Box-
omon.

Kit tartasz példaképednek a sport 
terén családodban, illetve a sportolók 
közül?

A családomon belûl nincs rendkívül 
kiváló sportoló, aki példa lehetne ré-
szemre, de ideálom „Manuel Neuer” 
a Német nemzeti csapat és a Bayer 
Munich kapusa.

További hírem, hogy beválasztottak 
kapusnak a 2015. októberben UK-ba 
menô 14 éves Ausztrál Futsal csapat-
ba.

Ahhoz, hogy jobban megísmerjük a 
sportnemet  Futsal-t és Zac rendkí-
vüli teljesítményét, édesapjával 
Zágon Gyurival beszélgetek el.

Hogyan derült ki, hogy Zac tehetsé-
ges ebben a nem nagyon ismert 
sportágban és hogyan választották ki 
ôt az Ausztrál nemzetközi csapatba?

Már kétéves korában játszottam 
Zaccal, a labda elkapást két kézzel, 
majd egy kézzel és már akkor láttam, 
hogy nagyon ügyes benne, ahogy a 
magyar mondja, „jó a gömb érzéke 

van”, és jó az egyensúly készsége. 
Amikor 7 éves volt a Box Hill-i iskola 
röpcédulákat tett a postaládákba, így 
hozzánk is, amelyben hírdették, hogy 
a nyári szünidôre gyerekeket fogad-
nak teljes felügyelettel és élelmezés-
sel ellátva, ahova beírattam Zacot. Itt 
mindenféle sportnembe bevezették a 
gyerekeket, többek között a teremfo-
ciba a Futsalba is. Így derült ki, hogy 
nagyon jó benne és nagy élvezettel 
játszik, fôleg a kapuban. Én is edzet-
tem ôt, majd a helyi csapatban ját-
szott. 

Mikor vannak a versenyek a csapa-
tok között?

Minden péntek este.
Mennyi ideig tart egy meccs?
Félidô 16 perc, 3 perc szünet, tehát 

egy meccs 32 percig tart.
Ezeket a meccseket figyelemmel ki-

sérik az edzôk, itt figyeltek fel Zacra 
és felkérték egy rendkívül jó csapat-
ba kapusnak, ahol a többi játékos na-
gyon jó volt, tehát erôs egységet al-
kottak. Ment, és nagyon jól végeztek 
2-3 tornamentet megnyertek, nagyon 
sok esetben Zacon múlótt a nyerés. 
Majd felkérték ôt a Victoria-i csapat-
ba, ahol szintén nézték, hogy kik a jó 
játékosok és a múlt évben 2014-ben 
az Ausztrál válogatottba kérték fel. 
Victoria-i verseny kétszer van évente, 
míg nemzetközi egyszer. A Spanyol-
országi túra tavaly novemberben volt 
két és fél hétig.

Ki fizeti az úti költséget és ott az 
ellátást?

Ezt a szülöknek kell fizetni. Én vol-
tam, aki a költségeket álltam.

Mennyibe került az út és az ottani 
ellátás?

2500 dollár és természetesen a zseb-
pénz.

A Futsalt kemény padlózaton, vagy 
talajon végzik, milyen védô felszere-
lésük van a gyerekeknek?

Térden, könyökön van védô, és spe-
ciális ujjatlan kesztyûjük van.

Zac tervezi, hogy hivatásos játékos 
legyen, mennyire van erre kilátása?

Mind játékosnak van tehetsége, te-
hát „kilátása” is lehet. De ez a sport 
itt Ausztráliában még nem annyira 
ismert úgy 15 évvel ezelôtt kezdték 

játszani, Dél-Amerikában a játékoso-
kat nagyon jól fizetik.

A Futsal Dél-Amerikából ered, mit 
érdemes még róla tudni?

1930-játszották elôször ezt a labdajá-
tékot. 1930-40 között alakult ki Brazi-
liában, amikor lefektették a szabályo-
kat. Dél-Amerikában nagyon gyorsan 
egy közkedvelt játék lett, tekíntettel 
arra, hogy fôleg fedett helyen játszák, 
tehát minden évszakban és idôjárástól 
függetlenül lehet levezetni a mecs-
cseket. Itt nincs bekerítve, mint a te-
remfootballnál, ahol azok a részek 
vissza pattinthatják a labdát, tehát 
benne vannak a játékban. A Futsal 
olimpián is résztvesz.

Akkor biztos, hogy Zacnak az olim-
pián is szurkolhatunk. Zac már nem 
beszél olyan jól magyarul. Büszke a 
származására, magyar gyökereire?

Nagyon jól tudja honnan jött, min-
den második évben mentünk Magyar-
országra. Mikor 10 éves volt a „há-
rom grácia”, vagyis nemzedék, édesa-
pám, én és Zac mentünk haza, körbe 
jártuk Magyarországot, de a szomszé-
dos államokba is voltunk, így többek 
között Bécsben. Nagyon szereti Euró-
pát. Tehát a spanyolországi út neki 
egyáltalán nem volt ujkeletû.

Amit Zac sem mondott, nagyszüleire 
büszke lehet, hiszen Marica teniszezik 
és versenyszerûen is a korosztályában 
és konditerembe is jár. Lajos 45 éve 
jár konditerembe (Gym-be) és szintén 
teniszezik, ami fiatalos megjelenést 
kölcsönöz mindkettôjüknek.
Zacnak további sikereket kívánok 

úgy a tanulásban, mint elkötele-
zettsége terén a Futsal-ban további 
jobbnál-jobb eredményeket, hogy 
a szíve vágya teljesüljön!

Bagin Lívia

Világklasszisokat vert 
a magyar golfozócsillag

Elsô profi tornáján, Új-Zélandon a 
133 fôs mezônyben a 35. helyen fejezte 
be szereplését Rózsa Csilla. A 18 éves 
golfozó vasárnap érte el a legjobb 
eredményét, 70-es köre a zárónap 
egyik legjobbja volt, még a világelsô 
Lydia Ko is egy ütéssel felette zárt, 
igaz, az új-zélandi világelsô végül 
megnyerte a tornát. Rózsa Csilla bra-
vúros debütáláson van túl, mostani 
helyezése értékes világranglistás pon-
tokat hozott neki a konyhára, és ennek 
az olimpiai kvalifikációban nagy jelen-
tôsége van.

A kezdés nem jól alakult, Rózsa rög-
tön bogeyval kezdett, egy plusz ütés 
kellett neki az elvárthoz, de ezt az ötös 
szakaszon csakhamar semmissé tette 
egy birdie-vel, azaz itt az elvártnál egy 
ütéssel kevesebbre volt szüksége ah-
hoz, hogy a golflabdát beüsse a lyukba. 

A hátsó kilencesen birdie-vel indított, 
de a következô szakaszon ismét becsú-
szott egy bogey. A fiatal magyar játé-
kos azonban ezt a hibát is korrigálta, a 
maradék hét szakaszon bogey-mentes 
játékot produkált, ráadásul még két 
birdie-t is fel tudott jegyezni a kártyá-
jára: így profi pályafutása elsô mínu-
szos körét teljesítette, amelynek kö-
szönhetôen elsô LET-tornája is 
mínuszos végeredménnyel zárult. (Az 
új-zélandi torna is az elsô számú euró-
pai nôi körverseny, a Ladies European 
Tour, a LET égisze alatt zajlott.)

Rózsa Csilla (73, 72, 70 = 215, -1) a 
végeredményben a 35. helyen zárt, és 
a zárónapon a 70-es körénél csupán 
hatan játszottak jobbat. A 18 éves gol-
fozó több LET-tornagyôztest is maga 
mögé tudott utasítani, mind közül a 
legnagyobb név talán a francia Gwla-
dys Nocera, aki már tizenhárom LET-
tornagyôzelmet jegyez pályafutása 
során. (A 200 ezer euró összdíjazású 
viadal végül a világelsô Lydia Ko gyô-
zelmével zárult, a 17 éves új-zélandi 
lány 202 ütéssel nyert.)

„Elmondhatjuk, mind Csilla, mind 
cad-die-je, Szeberényi Máté (akit a 
legutóbbi évben az esztendô férfi gol-
fozójának megválasztottak) debütálá-
sa ragyogóan sikerült” --– szögezi le a 
Hungariangolf.hu szakportál.

„Elsô verseny: pipa. Elsô fizetés: fel-
véve. Ez egy remek hét volt! Nagyon 
boldog vagyok és büszke! Nagy köszö-
net a caddymnek a kemény munkáért! 
Köszönet a helyi családnak a nyugtató 
és kedves vendéglátásért! És köszö-
nöm mindenkinek, aki követett és 
szurkolt nekem!! Hazatérek egy kis 
idôre, de aztán viszlát Marokkóban. 
Maradjatok velem! Ria, ria, Hunga-
ria!” --– posztolta többek között a 
Facebook-oldalára Rózsa Csilla. Gra-
tulálunk neki!

NB I
18. forduló
Haladás-Diósgyôr 1--1
Nyiregyháza-Honvéd 2--0
Puskás-Debrecen 0--1
Kecskemét-Pápa 3--2
Újpest-Pécs 0--2
Gyôr-Videoton 2--2
Dunaújváros-FTC 0--1
A listavezetô Videoton kétgólos elô-

nyét eltékozolva 2–2-es döntetlent ját-
szott a Gyôr otthonában a labdarúgó 
OTP Bank Liga 18. fordulójában, így 
hat pontra csökkent az elônye a má-
sodik MTK Budapesttel szemben.

Az elsô félidôben sokkal jobban és 
célratörôbben futballozott a székesfe-
hérvári együttes, de a játékrész hajrá-
jában magukhoz tértek a hazaiak és 
még a szünet elôtt szépítettek egy ér-
tékesített büntetô révén.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Andrea Verrocchióé, 2. Kard, 
tôr, párbajtôr, 3. Kard, tôr, párbajtôr, 
4. AGibraltári-szoros, két oldalán álló, 
sziklákat, 5. Alois Senefelder, 6. Boly-
gó-Kiss Erzsébet, 7. A kétforintost, 8. 
Menelaosz, spártai király 9. A Hé-
lium, 10. Skóciáé.

E heti kérdéseink:
1.Ki írta A gólykalifa c. --- a sci-fi 

mûvek közé sorolt --- regényt?
2. Melyik az a két sportág, ahol a ver-

senyzôk háttal haladnak a cél felé?
3. Milyen írói álneven volt ismert 

Jean-Babtiste Poquelin?
4. Milyen nemzetiségû a világhírû 

karmester, Zubin Mehta?
5. Melyik Olaszország második legna-

gyobb városa?
6. Kinek a festményei a Meztelen 

Maya és a Felöltözött Maya?
7. Melyik USA-tagállam székhelye 

Phoenix?
8. Mi a közkeletû elnevezése a fej v. 

végtagok nélküli szobornak?
9. Mi a neve a Dél-Amerikában fek-

vô egykori Holland Guyanának?
10. Melyik hegységünkben húzódik a 

Rám-szakadék?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Hat hét: Szeretlek.
Hat hónap: Hát persze hogy szeret-

lek.
Hat év: Ha nem szeretnélek, már rég 

leléptem volna!
* * *

Hat hét: Jó estét, szerelmem.
Hat hónap: Hahó, jó napod volt?
Hat év: Hello, van posta?

* * *
Hat hét: Maradj csak, majd én!
Hat hónap: Azt akarod, hogy én 

csináljam meg?
Hat év: Na, jön már végre?

* * *
Hat hét: Drágám, Irénke van a tele-

fonban!
Hat hónap: Téged keresnek.
Hat év: Valaki vegye már fel a tele-

font!
* * *

Hat hét: Hát, nem volt túl vidám a 
gyerekkorod.

Hat hónap: Tényleg nagyon bunkók a 
szüleid.

Hat év: Volt kitôl örökölnöd!
* * *

Hat hét: Édes, elviszlek Nepálba!
Hat hónap: Tényleg vidékre akarsz 

menni a hétvégén?
Hat év: Miért? Nem jó itt?

* * *
Hat hét: Arra gondoltam, biztosan 

örülnél egy gyûrûnek...
Hat hónap: Hát... egy váza, az mindig 

praktikus.
Hat év: Tessék, vegyél belôle, amit 

akarsz!
* * *

Hat hét: Mit néznél meg ma este?
Hat hónap: És ha megnéznénk az 

Evitát?
Hat év: Láttam az Evitát, neked is 

meg kellene nézned!
* * *

Hat hét: Nem baj, nem számít, nem 
fog foltot hagyni.

Hat hón ap: Vigyázz már, na!
Hat év: Hogy te milyen kétbalkezes 

vagy!
* * *

Hat hét: Errôl nem egészen ugyanúgy 
gondolkodunk.

Hat hónap: Na ebben tévedsz.
Hat év: Tiszta hülyeséget beszélsz!

* * *
Hat hét: És még jól is fôzöl!
Hat hó nap: Mi van vacsorára?
Hat év: Már megint spagetti?

* * *
Hat hét: Mit szeretnél inni?
Hat hónap: Szívesen innék egy Mar-

tinit!
Hat év: Hé, már megint elfelejtetted 

a jégkockát!
* * *

Hat hét: Milyen szép vagy ebben a 
ruhában!

Hat hónap: Már megint új ruhát 
vettél?

Hat év: Mennyibe került a ruhád?
* * *

Hat hét: Menjünk a te szüleidhez.
Hat hónap: Ne menjünk ezen a héten, 

rengeteg a munkám.
Hat év: Na, és jól vannak?

* * *
Hat hét: Lenyírtam a füvet. Ugye 

szép lett, édesem?
Hat hónap: Nincs több benzin itthon!
Hat év: Most nem te következel?

* * *
Hat hét: Igazad van, talán egy kevés 

sót még tehetünk bele.
Hat hónap: Tök ízetlen, amit fôztél.
Hat év: Ugyanolyan béna vagy a 

konyhában, mint az anyád!
* * *

Hat hét: Mmmm! Ez az illat! Egészen 

Még a tákolmányokban is tetten ér-
hetô némi struktúra, ha úgy tetszik, 
rend, ami létrehozza önmagát. Ilyen 
tákolmány volt például a Szovjetunió, 
amelyben a letteknek és a csecsenek-
nek annyi közük volt egymáshoz, mint 
mondjuk a norvégoknak és a törökök-
nek.

De errôl a vadállatok semmit nem 
tudtak. Aztán a Szovjetunió összeom-
lását követôen Oroszország területé-
nek legnagyobb részén drámai módon 
csökkent a vaddisznó-, a barnamedve- 
és a jávorszarvas-állomány. A populá-
ció csökkenése nem elsôsorban az 
élôhelypusztulás, -pusztítás következ-
ménye volt, a vaddisznók például a fô 
táplálékukként szolgáló termények el-
tûnése miatt ritkultak meg számotte-
vôen. Tönkrementek a kolhozok és a 
szovhozok, a parlagon meg csak csör-
tetni lehet elkeseredetten. Ehhez jött 
még a „fellazulás”, a vadvédelmi szer-
vezetek is meggyengültek, az orvvadá-
szok viszont felbátorodtak. A jávor-
szarvasok pusztulásához az is 
hozzájárult, hogy egyetlen nagy testû 
emlôsfaj indult szaporodásnak, jelesül 
a szürke farkas. A mintegy százötven 
százalékos példányszám-növekedés 
szintén jellemzô az átmeneti idôkre. 
Farkastörvények vagy mi.

A fene, aki visszasírja azt a szörnye-
teget, amit tanácsegyesülésnek nevez-
tek, de figyelemre méltó, hogy tényleg 
minden összefügg mindennel, és az új 
világ nemcsak metrórobbantgatásokat, 
mûveletlen újgazdagokat és fegyveres 
villongásokat hozott, de az állatvilág is 
megsínylette a változásokat. Jelenleg 
ott tartunk, hogy szakemberek szerint 
nemzetközi összefogásra lenne szük-
ség, ha nem akarjuk, hogy fontos fajok 
válságos helyzetbe kerüljenek. Öröm 
az ürömben, hogy Putyin elnök komál-
ja a tigriseket, és még a kínaiak is se-
gítenek neki, hogy a határvidéken 
bóklászó néhány megmaradt kedvence 
biztonságban élhessen. Nálunk viszont 
örvendetes módon úgy szaporodnak a 
mezei nyulak, ahogy az egy nyúlfélétôl 
joggal elvárható, amint errôl a közszol-
gálati televízió reggeli mûsorából ér-

tesülhettünk.
Maradva a tévénél és visszatérve a 

tigrisekhez, a napokban ismét látható 
volt A szerzetes és a tigris címû cso-
dálatos osztrák dokumentumfilm. 
Amelybôl kiderült, hogy a szerzetes 
nem volt mindig szerzetes, ám amikor 
az orvosok leukémiát diagnosztizáltak 
nála, buddhista kolostor(ok)ba vonult, 
összebarátkozott egy elárvult tigriskö-
lyökkel, akit aztán sorban követtek a 
többiek. Közben eltelt harminc év, és a 
film készítésének idején mindenki jó 
egészségnek örvendett. A halálraítél-
tek. Az ember és a tigrisek. Együtt. 
Lehet persze azt mondani, hogy mind-
ez turistalátványosság. Az. De ha 
mindez nem így történik, a tigrisekbôl 
már egy darab sem lenne Thaiföldön, 
és alighanem a szerzetes sem élne. Va-
rázslatos életet, könnyedén és ôszin-
tén. A szerzetes ugyanis nem görcsöl 
és nem köntörfalaz. Elmondja, hogy az 
európai állatkertek igazgatói azonnal 
infarktálnának a látványtól, és tényleg 
ne próbálkozzunk odahaza még hason-
lóval se, a tigrist pedig megkéri szé-
pen, hogy viselkedjen rendesen, mert 
ha nincs turista, nincs pénz, és ha 
nincs pénz, nincs csirke. És az senki-
nek sem jó.

A tigris visszatér
Tudtam, hogy így lesz. Miután eny-

hült a szorítás kívül-belül, az okosok 

rehabilitálták a vajat, a tojást és a bort, 

már nagyon várom, mikor kerül sor a 

zsírra és a napfényre.

Akadnak biztató jelek, a mangalica 

kikerült a karanténból, a D-vitamin 

természetes bevitelének fontossága 

pedig egyre gyakrabban merül fel te-

lente. Addig is, míg egy újabb nagy 

piaci átrendezôdés következtében fel-

gyorsulnak majd az események és a 

publikációk, itt van mindjárt a kávé és 

a sör. A kávéról kiderült, amit csak a 

gringók nem tudtak eddig, pedig ôk 

vannak a legnagyobb veszélynek kité-

ve, hogy komplett nehéztüzérség a 

bôrrák elleni harcban, míg a komló 

izomból nekimegy a Parkinson- és az 

Alzheimer-kórnak. A sörhas meg le-

genda, illetve színtiszta genetika. A 

legfontosabb persze az arányérzék és 

a mértékletesség, ezt a kínaiak már 

több ezer évvel ezelôtt is vágták, csak 

mostanában kezdik elfelejteni a fene 

nagy fejlôdésük közben. Ellenkezô 

esetben meg az lesz a baj, hogy elhí-

zunk, leégünk, borzalmasan berúgunk, 

teljesen szétcsapjuk magunkat, aztán 

ehetünk tücsköt, mert az meg egész-

séges, de minimum dugig van fe-

hérjével. Rágcsáljunk inkább pisztá-

ciát, kiváló ellenszer merevedési 

zavarokra, nyilván azért kerül négy-

ezerbe egy kiló, mert egyébként érthe-

tetlen, mint egy túlárazott bor. Nem 

könnyû tehát eligazodni a népszerû 

tudomány világában.

A legutóbbi ökoterroirban tigrisekrôl 

esett szó és nem éppen a férfiúi po-

tencia kapcsán, illetve igen, csak men-

tésrôl, másként. Nos, bizonyos makacs 

hiedelmek szerint a tigrishús afrodi-

ziákum, mint a porított orrszarvútülök, 

viszont még a pisztáciánál is drágább, 

tekintve, hogy az állat anélkül is vég-

veszélyben van, hogy degenerált ven-

déglôsök feladnák a combját a beko-

kainozott vendégeiknek. Ez történt 

ugyanis a napokban Moszkvában egy 

„elegáns” étteremben, és még csak 

azzal sem lehetett jönni, hogy ugyan, 

ez csak egy bernáthegyi, mit vannak 

úgy oda, tekintve, hogy az állat fejét és 

bundáját is megtalálták az elkereke-

dett szemû ellenôrök a húselôkészí-

tôben. Természetesen a szôrme is 

aranyáron megy, mert jól áll az oli-

garcha elvtárs kimûvelt csaján, ha 

más nincs is rajta. Azért most nem 

irigylem a tulajt, cserélheti le a Mase-

ratit egy szánkóra.

A szibériai tigrisek legfôbb mentora, 

Putyin elnök most amúgy is elég ide-

ges, és ennél kevesebbért is nekiugrott 

egy komplett félszigetnek, úgyhogy 

valószínûleg az egész társaság a kony-

halányig bezárólag húzhat oda, ahon-

nan a tigris származik. Remélhetôleg a 

megrendelôvel együtt, mert az nem 

járja, hogy már megint csak a vietna-

mi orvvadász megy a hûvösre. Mert-

hogy általában így megy ez, ami azért 

csak felizéli az ember igazságérzetét 

még az egyre nagyobb fásultság köze-

pette is. Amirôl meg lehet azt mondani, 

hogy szubjektív, és persze azt is, hogy 

attól, hogy valakit leparkolnak a hóra, 

még senkinek sem lesz jobb, esetünk-

ben legkevésbé a tigrisnek, és az is 

teljesen rendben van, hogy ne ítélj, de 

azért lassan mégiscsak kellene valami-

féle közmegegyezés arra nézvést, 

hogy miként éljünk itt ezen a Földön. 

Mert ha már, akkor valami dolgunk 

csak van, vagy mi.
Hegyi Zoltán

(Magyar Nemzet)

megszédítesz!
Hat hónap: Szerinted egy kicsit nem 

túl erôs?
Hat év: Milyen büdös ez az izé!

* * *
Hat hét: Foglaltam helyet egy kelle-

mes kis vendéglôben.
Hat hónap: Mondom, hogy nem 

vagyok ma este éhes.
Hat év: Nem jövök késôn, de azért ne 

várj meg!
* * *

Hat hét: Kivettem neked azt a filmet, 
amit annyira szeretsz!

Hat hónap: Biztos vagy benne, hogy 
ezt akarod megnézni?

Hat év: Meg vagy ôrülve? Most kez-
dôdik a focimeccs!

* * *
Hat hét: Nagyon szeretem a kínai 

irodalmat és a kortárs költészetet.
Hat hónap: Nem láttad a Népsportot?
Hat év: Már megint elfelejtettél tévé-

újságot venni!
* * *

Alig teltek el a mézeshetek, az ifjú 
asszonyka így panaszkodik az any-
jának:

--- Mama, megvolt az elsô komoly 
veszekedés közöttünk...

--- Ne aggódj, ez minden házasságban 
elôfordul!

--- Jó, jó, de mit csináljak a hullájá-
val?

* * *
Az ifjú pár az eljegyzés után elhatá-

rozza, hogy az esküvô csak egy éves 
hûségi próbaidôszak után kerülhet 
szóba.

Egy év elteltével leülnek megbeszélni 
az elmúlt idôszak tapasztalatait.

Megkérdezi a menyasszony a vôle-
gényt:

--- Hûséges voltál hozzám drágám 
ezalatt az egy év alatt?

--- Természetesen, bár egy külföldi 
utamon megismerkedtem egy hölgy-
gyel. Este a bárból felmentünk a 
szobájába, levetköztünk, ágybabúj-
tunk, és már majdnem megtörtént a 
dolog, amikor eszembe jutott a foga-
dalmunk. Gyorsan leugrottam a 
hölgyrôl, felöltöztem és átmentem a 
saját szobámba. És Te édesem, hûsé-
ges voltál hozzám?

--- Hát, velem is történt egy nagyon 
hasonló eset egy fiatalemberrel, de én 
alul voltam.

* * *
Egy fiatal fiút hozzáadnak egy ronda 

nôhöz, majd miután megtörténik az 
esküvô, elmennek nászútra. A vonatút 
hosszú, éppen ezért alvókocsiban utaz-
nak, a feleség fölül, a férj alul. A férfi 
már majdnem elaludt, mikor hirtelen 
hangos koppanásra lett figyelmes, és 
meglátta kedvese egyik karját a föl-
dön. Elsô gondolata az volt, hogy mi-
lyen egy nôt adtak hozzá, de belenyu-
godott, ha pénze van, akkor jó lesz. 
Épphogy mégegyszer elalszik, mikor 
újabb koppanást hall a padlón. Most 
egy mûláb landolt. A férfi újból az 
elôbbire gondolt, de ismét belenyu-
godott. Erre megszólal a feleség:

--- Drágám, nem jössz fel?
Mire a férj:
--- Minek? Dobd le!

* * *
A nônek éppen akkor telefonál a sze-

retôje, amikor otthon van a férje.
--- Mit csináljak, ha egy vadidegen 

randevúra hív?
--- Vicceld meg --- mondja a férj.
--- Jó. Akkor a szokott idôben, a szo-

kott helyen.

Farkasok és tigrisek
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Moldvai Csángó Oktatási 
Program
17:45 Kézilabda-mérkőzés, 
élő közvetítés Veszprém-
Csurgó  
19:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra (2010) "Tévéhumor"
21:00 Híradó
21:20 Gasztroangyal
22:15 Ridikül - Női talk-
show: Az leszel, amit eszel
23:05 Mindenből egy van 
1. A vakrandi, 2. Dani 
botlása

00:00 Angol nyelvű hírek   
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát   
01:35 Hazajáró Torockói-
hegység - Az ötödik szék 
titkai
02:00 Ízőrzők 
02:35 Família Kft. (1994)  
124/122.: Doktor Szép. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:00 Az öreg bánya titka 
(1973)   III.rész, amelyben 
megjelenik Tivadar és még 
valaki...
03:30 Magyar elsők Az 
első magyar gyógyfürdők
03:50 Angol nyelvű hírek   
03:55 Ridikül - Női talk-
show Én gyerekem, te 
gyereked, mi gyerekünk 
04:40 Hagyaték (2012)  
Műemlékek emlékműve
05:10 Szerelmes földrajz 
Kőbánya blues  "Kokó"  - 
olimpiai- és világbajnok 
ökölvívó. Kokó Kőbányán 
nőtt fel, egy igen csak "ke-
mény"környéken, a Pongr-
ác-telepen, egy nehéz anyagi 
körülmények között élő csa-
lád második gyermekeként. 
Az éles eszű, vagány kisfiú 
rengeteget olvasott, sorra 
nyerte az iskolai szavalóver-
senyeket. 14 évesen színész 
akart lenni. Aztán rátalált az 
ökölvívásra... 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
08:55 A nap vendége Jókai 
Anna író
09:05 Família Kft. (1994)  
124/123.: Horkolni vagy 
dudorászni? Magyar 
tévéfilmsorozat   
09:35 Az öreg bánya titka 
(1973) IV. rész, amelyben 
semmi sem a várakozás-
nak megfelelően történik. 
Magyar tévéfilmsorozat   
10:10 Angol nyelvű hírek  
10:15 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Mesélő cégtáblák: A 
Kölber Kocsigyár
11:25 Ízőrzők  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondó  
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Világ-Nézet: Női 
szemmel
15:40 Élő egyház   
16:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAl Kis 
kamerák, nagyvadak 
(2015) 2/1.: Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
16:40 Az utolsó hadifog-
lyok? avagy a könyveknek 
is meg van a saját sorsuk. 
Magyar dokumentumfilm   
17:05 Ybl 200 Danubius-
kút, Gloriette, Ganz-mau-
zóleum. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
17:15 Határtalanul ma-
gyar: Az Adai Vadvirág 
Hagyományápoló Kör
17:45 Kosárlabda-mérkő-
zés, élő közvetítés  
20:05 Szenes Turné4. rész 
- Békéscsaba
21:00 Híradó   
21:20 Gasztroangyal Amit 
a burgonyáról tudni lehet 
22:15 Ridikül - Női talks-
how Ki vezet jobban?
23:05 Mindenből egy van 
1. Hull a pelyhes. 2. A medál

00:00 Angol nyelvű hírek    
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát   
01:40 Hazajáró Káposzta-
falvi karszt  - A Szepesség 
paradicsoma
02:05 Ízőrzők 
02:35 Família Kft. 
124/123.: Horkolni vagy 
dudorászni?Magyar tévé-
filmsorozat  
03:00 Az öreg bánya titka 
IV.rész, amelyben semmi 
sem a várakozásnak meg-
felelően történik.Magyar 
tévéfilmsorozat   
03:35 A nap vendége 
Melocco Miklós szobrász
03:50 Angoly nyelvű hírek   
03:55 Ridikül - Női talk-
show  Ki vezet jobban?
04:40 Hagyaték  Az áldo-
zat gyümölcse: A feltá-
madás
05:10 Szerelmes földrajz  
Sem vele, sem nélküle - 
egy osztrák Bécsben - 
Michael Kropf. Michael 
Kropf sok szállal kötődik 
Magyarországhoz. A Bécsi 
Balettintézetben szerzett 
diplomát, majd a Magyar 
Állami Balettintézetben ké-
pezte tovább magát. „Sze-
relmes földrajzának” hely-
színéül szülővárosát, a va-
rázslatos Bécset válasz-
totta.
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
09:10 Família Kft. 124/ 
124.: Kölcsöncsalád 
visszajár. Magyar tévé-
filmsorozat  
09:35 Az öreg bánya titka  
V. rész, amelyben bizo-
nyossá válik, hogy az 
nevet, aki utoljára nevet.
Magyar tévéfilmsorozat   
10:05 Angol nyelvű hírek   
10:15 Szabadság tér ́ 89  
10:55 Profit7 
11:20 Ízőrzők  
12:00 Déli harangszó  
12:00 P'amende  
12:30 Életkerék   
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár  
15:10 A sokszínű vallás  
15:25 Kérdések a 
Bibliában  
15:45 Katolikus Krónika  
16:30 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
Kis kamerák, nagyvadak 
(2015) 2/2.: Magyar 
ismeretterjesztő sorozat 
16:55 A templomépítő 
(Makovecz Imre)  
17:25 Ybl 200 Assisi Szent 
Ferenc – plébániatemplom. 
17:30 Határtalanul magyar 
"Közöttünk élnek" - A 
Bécsi Napló történetei
18:00 Szerelmes földrajz 
Amit magammal viszek... 
Sára Sándor Káli-meden-
céje.Sára Sándor operatőr, 
filmrendező 
18:35 Száműzött magyar 
irodalom Sinka István
19:05 Hazajáró Retyezát-
hegység, a Kárpátok 
esszenciája
19:35 Fábry   
21:00 Híradó   
21:20 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül - Női talk-
show Vidéki vagyok
23:05 Profit7 (2015)   
23:25 Tálentum Pege Ala-
dár - Kossuth-díjas nagy-
bőgőművész

00:00 Angol nyelvű hírek   
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát   
01:40 Hazajáró Retyezát-
hegység, a Kárpátok 
esszenciája
02:10 Ízőrzők 
02:45 Família Kft. 124/ 
124.: Kölcsöncsalád 
visszajár. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:10 Az öreg bánya titka  
V.rész, amelyben bizo-
nyossá válik, hogy az 
nevet, aki utoljára nevet.. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:45 Angol nyelvű hírek   
 03:50 Ridikül - Női 
talkshow Vidéki vagyok
04:35 Hagyaték Turulma-
dár - A szárnyaló lélek
05:10 Szerelmes földrajz 
Amit magammal viszek... 
Sára Sándor Káli-meden-
céje..Sára Sándor operatőr, 
filmrendező manapság 
úgy él, mintha nem lenne 
filmrendező. Igyekszik 
lefoglani magát. Rengete-
get olvas, zenét hallgat, 
bort készít, járja az erdőt, a 
Káli-medence tájait, néha 
fényképezi  a vidéket, 
eltereli a gondolatait, de 
azért nemegyszer arra 
ébred: hát hogy lehet az, 
hogy valaki egyszer csak 
kimarad?! Mintha egy 
zongoraművésztől 
elvennék a zongoráját.
05:50 Fábry   
07:00 A rejtélyes XX. 
század 
07:30 Család-barát 
hétvége 
09:00 Hacktion 1.évad 1. 
rész: A megfelelő ember. 
Magyar tévéfilmsorozat  
09:50 Jövő-Időben  
10:00 Angol nyelvű hírek   
10:05 Hogy volt?!  
11:00 Útravaló  
11:25 Ízőrzők  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Csendül a nóta 
12:20 Nótacsokor
13:00 Híradó
13:10 Novum  
13:45 Magyarország-
Spanyolország, nők, Érd  
15:30 Fapados szerelem 
(1959) Magyar film  Ren-
dezte: Máriássy Félix. Sze-
replők: Krencsey Marian-
ne (Szőllősy Veronika), 
Zenthe Ferenc (Kostál Im-
re), Somogyi Erzsi (Szől-
lőssyné), Kállay Ferenc 
(dr. Gerlőtey Endre), Me-
zey Mária (Majzikné)
17:00 Csodabogár  
17:30 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL
Magyar szentek és boldo-
gok - Az országegyesítő 
Magyar dokumentumfilm  
17:55 Nekem ne lenne ha-
zám? 
18:15 Szabadság tér   
18:55 ĹART POUR ĹART 
19:50 Linda . A fekete 
király.  Magyar sorozat   
20:45 Ybl 200  Operaház. 
Dokumentumfilm-sorozat  
21:00 Híradó
21:20 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talk-
show Mikor vállaljunk 
gyermeket?
23:05 Útravaló
23:25 kult.hu Művészeti 
magazin

00:00 Angol nyelvű hírek   
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát 
hétvége   
01:40 Hazajáró. Hagymás-
hegység - A csíki alpok
02:10 Ízőrzők  
02:40 Hacktion 1.évad 1. 
rész: A megfelelő ember 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:30 Maradunk (2011) 
Romániai dokumentum-
film
04:00 Angoly nyelvű hírek   
04:05 Ridikül - Női talk-
show . Mikor vállaljunk 
gyermeket?
04:50 Hagyaték Halhatat-
lan hivatás - Az életmentés 
tradíciója
05:20 Közlekedés XXI.  
05:50 Örökzöld dallamok  
Randevú a Tico-Tico 
Bárban
06:20 Hagyaték  
06:50 Barangolások öt 
kontinensen   
07:30 Család-barát 
hétvége   
09:00 Hacktion 1.évad 2. 
rész: Beavatás. Magyar 
tévéfilmsorozat  
09:50 Jövő-Időben  
10:00 Angol nyelvű hírek   
10:05 Önök kérték   
11:00 Rúzs és selyem 
11:25 Ízőrzők  Közel há-
romszáz éve szlovák csa-
ládok telepedtek le Kisná-
nán. A filmből a szilvalek-
város túrógombóc, a szar-
ma (a szlovák töltött ká-
poszta), valamint a sztra-
pacska különböző változa-
tainak elkészítése mellett 
azt is megtudhatjuk, miért 
nincsen asztal a kisnánai 
parasztházban.
12:00 Déli harangszó  
12:00 Csendül a nóta 
(1993)  (Takács Béla, Máté 
Ottília, Oláh Kálmán és 
zenekara)
12:20 Nótacsokor (1998)  
Parancsold meg a szívem-
nek... - (Nánássy Lajos, 
Máté Ottília, Tarnai Kiss 
László, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara)
13:00 Híradó
13:10 Szabadság tér  
13:55 Szenes Iván írta 
14:45 Öt kontinens   
15:20 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL
Magyar szentek és boldo-
gok – Az államalkotó 
Magyar dokumentumfilm  
15:45 Középkori Templo-
mok Útja (2013) Magyar 
dokumentumfilm  
16:15 Labdarúgó-mérkő-
zés - OTP Bank Liga  Fe-
rencvárosi TC - MTK 
Budapest Élő közvetítés a 
Groupama Arénából
18:35 Hazajáró   
19:05 Szép, szőke szerel-
münk,  a Tisza  17/7. Az 
első lépcső.  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 Híradó
21:20 Gasztroangyal 
22:15 Ridikül - Női talk-
show (2013) A név kötelez
23:05 Rúzs és selyem 
23:30 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Magyar szentek és boldo-
gok - Az államalkotó 

00:00 Angol nyelvű hírek   
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát   
01:40 Hazajáró: Pieninek - 
A Magurán túl, a Gorálok 
földjén
02:10 Ízőrzők  
02:35 Família Kft. 124/ 
121.: A kutya. Magyar 
tévéfilmsorozat   
03:05 Az öreg bánya titka 
(1973)   II.rész, amelyben 
bezárul a föld és feltűnik 
viszont négy bőrönd. 
Magyar tévéfilmsorozat   
03:35 Magyar elsők Az 
első magyar villamosjárat. 
A XIX. század elején hirte-
len bizonytalanná vált a ló-
vasút helyzete Budapesten. 
Egy pillanatra úgy tűnt, 
hogy a gőzvontatásé lesz a 
jövő. Azután másként ala-
kult. Egy új közlekedési 
eszköz jelent meg főváro-
sunkban. A pestiek úgy 
hívták: „ördögszekér”.
03:50 Angol nyelvű hírek   
03:55 Ridikül - Női talk-
show: Az leszel, amit eszel
04:45 Hagyaték:  Regnum 
Marianum - Mária országa
05:10 Szerelmes földrajz 
Kóborló "évmilliomos"  
Dr. Juhász Árpád
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
09:05 Família Kft. 124/ 
122.: Doktor Szép. 
Magyar tévéfilmsorozat  
09:35 Az öreg bánya titka 
(1973)  III. rész, amelyben 
megjelenik Tivadar és még 
valaki.. 
10:10 Angol nyelvű hírek   
10:15 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Magyar gazda   
11:20 Ízőrzők  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hravatska Krónika   
12:30 Ecranul nostru   
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár  
15:15 Unitárius istentisztelet  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL A 
Griff, a Dámvad és a Varjú 
(2013)  3/3.:  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat 
16:45 Ez egy ilyen falu… 
17:10 Nekem ne lenne 
hazám?  Nádas tavon - 
Velencei-tó
17:30 Határtalanul magyar 
Nyiss kaput angyal - Tóth 
Bálint költő portréja
18:00 Szerelmes földrajz 
Kőbánya blues  "Kokó"  - 
olimpiai- és világbajnok 
ökölvívó.   
18:35 Száműzött magyar 
irodalomTormay Cécile
19:05 Csodabogár 
19:35 Hazajáró Torockó
20:05 Önök kérték   
21:00 Híradó   
21:20 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül - Női talk-
show Én gyerekem, te 
gyereked, mi gyerekünk
23:05 Magyar gazda   
23:25 Tálentum .  A ma-
gyar színjátszás nagyasszo-
nya - Tolnay Klári. Mohora a 
Cserhát-hegységben, a Feke-
tevíz-patak völgyében fek-
szik. Itt született Tolnay Ró-
zsika, akit később a filmgyár-
ban neveztek el Klárikának. 
Itt nyílt meg a Tolnay Klári 
Emlékház. 

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

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing

Lic. No. 102602

Mobile: 0400 059-290

SYDNEYBEN ÉLÔ magyar hölgy 

keres idôsgondozási munkát (akár ott-

lakással is) vagy/és gyermek-

felügyeletet is vállal, vagy bármilyen 

takarítási munkát. Bôvebb információ 

a 0450 103-813 mobilszámon.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 
mellé bentlakással vasárnap 5 órától 
péntek reggelig. Hívja Mancit a 9362-
1211 (Sydney) számon.

ZALAKAROS gyógyfürdô városban 
áron alul eladó   6 szobás családi ház / 
nyaraló  csendes helyen, füvesített 
gyönyörû kerttel, körben tujákkal. 
Telefon 0404 816-033.

183 CM MAGAS 47 ÉVES elvált 
férfi szeretne megismerkedni 40- 55 
éves nôvel Syneyben. Kérem hívjon a 
0409 905 -554 telefonszámon.

Dream Girl Australia 2015 
Az elsô ízben 2010-ben megrendezett ausztrál 
multikulturális szépségverseny magyar lányok 

jelentkezését várja a 
“Dream Girl Australia 2015” -re.

A selejtezôk március 21-én kezdôdnek,  
míg a finálét május 26-ra tervezik.

Március 21-én NSW-ben, a SIF  95 Wigram Street 
Harris Park 2150, 

míg 27-én a Serenity 356 Military Road Cremorne 
2090 címen rendeznek selejtezôt. 

A továbbiakban selejtezôk lesznek azokban a 
helységekben, ahonnan legalább tízen jelentkeznek.

Bôvebb felvilágosítás:
dreamgirlaus@gmail.com

www.facebook.com/dreamgirlaustralia
0403 064-921

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 


