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Végül feltette a kérdést, hogy vajon tervezett volt-e a régió szovjetizálása, 
vagy csak a hidegháború következménye volt a folyamat? Szerinte Magyaror-
szág és Kelet-Európa befolyási övezetté tétele, egy esetleges támadást felfogó 
pufferzóna kialakítása már az I. világháborútól szándék volt --– legyen szó az 
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Május 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsigmond nevû kedves olvasóinkat.

Zsigmond: A germán Siegmund, 

sigismund névbôl. Jelentése: -, védô..

Köszönthetjük még, Atanáz, Até-
né, Minerva, Nelli, Pellegrina nevû 

barátainkat.

Május 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Timea, Irma nevû kedves olvasóin-

kat.

Timea:A görög Eftimea név rövi-

dített változata. Jókai Aranyembere 

tette Magyarországon népszerûvé.

Irma: Az Irm kezdetû nôi nevek 

becézésébôl származik. Irmin germán 

isten nevébôl ered.

Köszönthetjük még:Antonella, Ho-
ráció, Katalin, Mara, Sándor, Ta-
nia, Timót nevû barátainkat.

Május 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Flórián nevû kedves olvasóinkat.

Flórián: a latin Floranius rövidülé-

se. Jelentése: virágos, virágzó.

 Köszönthetjük még Amália, 
Bulcsú, Brúnó, Elma, Gothárd, 
Kocsárd, Mónika nevû barátainkat.

Május 5.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Gyöngyi nevû olvasóinkat.

Gyöngyi: Elvonás a Györgyike 

névbôl, ez pedig a György névbôl 

keletkezett a Georgina nôi név ma-

gyarosításával.

Köszönthetjük még: Angela, Ár-
vácska, Erna, Judit, Özséb, Viola 
nevû barátainkat.

Május 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ivett, Frida nevû kedves olvasóin-

kat.

Ivett: Az Yvett francia nôi névbôl 

ered, ez a Judit francia megfelelôje.

Frida:A német Frieda névbôl ered.

Köszönthetjük még Detre, Eliz, 
Tamara, János Judit Ida nevû 

barátainkat.

Május 7
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gizella nevû kedves olvasóinkat.

Gizella: A német Gisela magyar 

változata és módosulata. Jelentése 

nemes származású lány. 

Köszönthetjük még: Dalma, Domi-
ciánus, Dominika, Pál, Szaniszló 

nevû barátainkat.

Május 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Fülöp, nevû kedves olvasóinkat.

Fülöp: a görög Philipposz rövidülé-

sébôl. Jelentése: lókedvelô.

Köszönthetjük még: Amarilla, 
Amarillis, Jakab, Bánk, Benedek, 
Berta, Dávid, Flóra, Jeremiás, 
maja, Zia nevû barátainkat.

„Törvényes” megszállás --- Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 
között címmel jelent meg a korszakkal foglalkozó dokumentumkötet a Magyar 
Nemzeti Levéltár (MNL) kiadásában. Az L. Balogh Béni szerkesztette 
kiadványt az MNL és több mint húsz hazai levéltár szakemberei kétévi munká-
val alkották meg.

2013-ban határozta el a Magyar Nemzeti Levéltár vezetôsége egy olyan 
dokumentumkötet létrehozását, melynek tárgya a Magyarországot megszálló 
szovjet csapatok 1944 és 1947 közötti tevékenysége. Ennek keretében tárták fel 
és válogatták ki a korábban nem hozzáférhetô levéltári dokumentumokat, 
melyek közül 221 került be a könyvbe.

–-- Az elkészült mû egyrészt egy klasszikus levéltári kiadványnak is tekint-
hetô, másfelôl viszont a téma és a problémakör okán jóval több annál. A korszak 
és a források jellegébôl adódóan nem volt egyszerû feladat sem a kiválasztás, 
sem a feldolgozás, sem a jegyzetek elkészítése -– emelte ki köszöntôjében Mikó 
Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár fôigazgatója a csütörtöki könyvbemuta-
tón a nemzeti levéltárban. Hozzátette: szeretnék, ha lenne folytatása a munká-
nak és tovább dolgozhatnának ennek az idôszaknak a feltárásán. Kiemelte, hogy 
több mint húsz magyar levéltár anyagából áll össze a kötet.

A jövôben lépéseket tesznek abba az irányba, hogy az orosz levéltárakban 
ôrzött dokumentumokat is fel tudják tárni. Ez persze nem csak a levéltárosokon 
múlik, de a fôigazgató reméli, hogy lehetôvé válik a magyar–orosz levéltári 
vegyes bizottság felélesztése.

–-- 1945 kitüntetett idôpont az emberiség történetében --– kezdte méltatását 
Romsics Ignác akadémikus, hozzáfûzve: divat minden késôbbi rosszért az elsô 
világháborút hibáztatni, de szerinte ez egyoldalúság, hiszen a második világhá-
ború nagyon sok tekintetben felülmúlta azt. Magyarországon is kiemelten 
fontos ennek az idôszaknak a kutatása, hiszen alig van olyan család, amelyet ne 
érintettek volna a háború borzalmai.

Romsics azt is felidézte, hogyan változott az 1945-ös események elnevezése: 
a kommunizmus évtizedeiben felszabadításnak, azt követôen terjedt a megszál-
lás, majd az utóbbi években Márai nyomán egy köztes megoldás kezdett meg-
jelenni: a megszabadítás. „Hiszen az, amit az oroszok hoztak Magyarországra, 
csak nagyon nagy empátiával tekinthetô felszabadításnak, objektíven nem” --– 
tette hozzá. Emellett pedig kialakult a magyar népi bölcsességben az oroszok 
bejövetele elnevezés is.

 A történész emlékeztetett rá, hogy a rendszerváltás elôtt is adtak ki a kor-
szakban született levéltári forrásokat, ám ha valaki a szovjetek számára kelle-
metlent is megemlített, akkor abból még a nyolcvanas évek elején is problémák 
származtak. Felidézte saját történetét is: az évtized közepén írtak egy ismeret-
terjesztô cikket a Történettudományi Intézetben, amelyben megemlítették a 
Molotov–Ribbentropp-paktumot, a szovjet követség rögvest tiltakozott.

A kötet szerkezetérôl szólva a neves történész elmondta: abban a lakosságot 
ért atrocitások kapták a legnagyobb hangsúlyt. Hozzátette: a szovjet hadsereg 
sok okból nem fegyelmezett hadseregként, hanem a polgárokkal nagyon dur-
ván bánó katonaságként viselkedett. --– Ahol gyorsan áthaladtak, kevesebb 
szenvedést okoztak, ahol lassabban, ott sokkal többet. Romsics Ignác arra is 
felhívta a figyelmet, hogy attól jó egy történeti munka, ha az egyéni fájdalmakat, 
félelmeket, örömöket és boldogságokat képes együtt megjeleníteni és nem 
törekszik kizárólagosságra, ez a kötet is ilyen. Kiemelte: az elkészült munka 
fontos segítség a XX. századi magyar történelemmel foglalkozók számára.

Sosem látott dokumentumok 
kerültek elô a szovjet csapatokról



oroszokról vagy a szovjetekrôl. Ugyanakkor azt nem tudták, milyen mértékben 
tudják ezt a Nyugattal elfogadtatni, a tesztelési folyamat során derült ki, hogy 
ezt gyorsan vagy lassan lehet-e végrehajtani. 1945-ben a szovjetek még betar-
tották a jaltai megállapodást, ’47-ben viszont már nem. Tehát maga a szovjetizá-
ció ténye axiomatikus pontja volt a szovjet politikának, de az, hogy milyen 
mélységben tudják megcsinálni, menet közben derült ki, az Egyesült Államok 
válaszlépései alapján.

Több mint 33 ezren kértek 
menedéket Magyarországon

Az elsô negyedévben több mint 33 ezer kérelmezôt regisztrált a magyar 
menekültügyi hatóság --- mondta a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
fôigazgatója az M1 aktuális csatorna híradójában. Végh Zsuzsanna hangsú-
lyozta: a menedékkérôk számának 2013-ban megkezdôdött növekedése idén is 
folytatódik, és mivel az elsô negyedévben már több mint 33 ezer kérelmezôt 
regisztrált a magyar menekültügyi hatóság, megalapozottan feltételezhetik, 
hogy „nagyon nehéz év” elôtt állnak.Mint mondta, a világban dúló háborúk miatt 
özönlenek egész Európába a menekültek, így Magyarországra is naponta 150-
200 ember érkezik valamelyik háborús övezetbôl.

A Híradóban elhangzott: az elmúlt három évben hússzorosára nôtt a mene-
dékkérôk száma. Míg két éve kétezer, tavaly 42 ezer menedékjogi kérelmet 
nyújtottak be. A pozitív elbírálások száma nem nô ilyen ütemben: míg 2013-ban 
415-en kapták meg a védett státuszt, addig egy éve is csak 535-en.

Kezdenek elszállni
a magyar lakásárak

 Gyorsuló ütemben drágulnak a házak és lakások Magyarországon 2014 eleje 
óta --- áll az Eurostat oldalán. A tavalyi utolsó negyedévben már közel 7 száza-
lékkal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. A tavalyit meg-
elôzô két évben még csökkentek a lakásárak.

Ez meredekebb drágulás, mint amit a környezô országokban, vagy akár az 
Európai Unióban látunk.

Az euróövezetben 1,1, az Unió egészében pedig 2,6 százalékkal nôttek a 
lakásárak a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. 
A legnagyobb drágulás Írországban történt az eltelt egy év alatt. Itt 16 száza-
lékkal nôttek az árak, Máltán 11-gyel, Svédországban 10-zel. Negyedéves szin-
ten Máltán emelkedtek a legnagyobb mértékben az árak, 4,6 százalékkal. 

A legnagyobb, 4,4 százalékos csökkenést pedig Szlovéniában mérték. 

„Küldetése van 
a magyar népnek”

Szerzetes, fôpap, hazafi: Széchényi Pál --– A nagycenki múmia kutatása 
címmel nyílt nagyszabású kiállítás a gyôri Magyar Ispitában. A tárlat alapját 
Kristóf Lilla antropológus, muzeológus 2012-ben megjelent kötete adja, amely 
a Rákóczi-szabadságharcban jelentôs közvetítôi szerepet vállaló érsek életérôl 
és koráról ad kevésbé ismert tudásanyagot.

Nem megmérgezték, hanem feltételezhetôen érelmeszesedés okozhatta a 
Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok és a bécsi udvar között betöltött köz-
vetítôi, békéltetôi szerepérôl is ismert nemes halálát –-- derül ki abból a kötetbôl, 
amelyet 2012 végén jelentetett meg Kristóf Lilla antropológus, muzeológus 
Széchényi Pál érsek múmiájának vizsgálatairól. „A kötet inspirációt adott ah-
hoz, hogy kiállítás formájában is megjelenjen a munka. A Gyôri Hittudományi 
Fôiskolának és Borkai Zsolt polgármesternek köszönhetôen nagyvonalú 
támogatást tudhat magáénak a projekt. Új technikai eszközöket és ötleteket 
hozhattunk be, amelyek segítségével szakíthatunk a múzeumok megszokott 
hagyományaival – mondta lapunknak Kristóf Lilla, aki egyben a kiállítás egyik 
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kurátora is. –-- Alapkoncepcióm volt, hogy ne legyenek vitrinek, hiszen a 
kézzelfoghatóság mindenki számára –-- így a vakoknak és gyengénlátó érdek-
lôdôknek is –-- közvetlen élményt jelenthet. A kiállítás egyik központi elemét 
jelenti a múmiakutatásban jelentôs szereppel bíró hamis múmiák kiszûrése 
által felvetetett ötlet: Bálint Ibolya képzômûvész munkája nyomán a látogatók 
megbizonyosodhatnak arról, hogy milyen különbségek vannak egy igazi és egy 
hamis múmia között” –-- magyarázta. A kiállítás ezen részét Balogh Attila 
idegsebész világszabadalmat jelentô 4D anatómiai modellezô készülékének 
demo formában történô mûködtetése teszi még érdekesebbé, amelyet a 
közönség háromdimenziós felvételeken ismerhet meg.

„Összetett a kiállítás, amellyel néhol látszólag ugrálunk a térben és idôben, de 
a végére egységes kép áll össze. Ezzel azt szeretném kifejezni, hogy a magyar-
ság múltja nem lineáris, hanem folyamatosan visszautal önmagára. Ebben 
benne van az a gondolat is, hogy népünk részét képezik ôseink és a még meg 
nem születettek is –-- ezzel kitörünk saját, egocentrikus világképünkbôl” --– 
hangsúlyozta a kurátor. A tárlat a könyv tematikáját folytatja, hiszen már ab-
ban is sok tudományterületet fûzött össze a szakember. „Ez a projekt számomra 
azt bizonyítja, hogy a tudományos kutatások jövôje az lesz, hogy minél több 
diszciplínát körbejárva több kutatót bevonva tudjunk megvizsgálni egy-egy 
témát. Ez az együttmûködés tehát jövôbemutató kezdeményezése a muzeológiá-
nak” –-- hangsúlyozta.

A kiállítás alkotói célul tûzték ki, hogy a korszak szellemiségét is kibonthas-
sák, ezt pedig többek között Boldizsár Péter animációs alkotásaival teszik meg. 
Kristóf Lilla a kiállítással arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Széchenyi 
család vagyonát és hírnevét Pál és György alapozta meg. „A közvélekedéssel 
ellentétben, Széchenyi István nem a kezdetet és a véget jelentette a család 
történetében, a fundamentum a két érsek. Ezt bizonyítja többek között, hogy Pál 
erôfeszítései nem vallottak kudarcot: 1711-ben a szatmári békével megjelentek 
azok a pontok, amelyeket ô már 1704-ben javasolt”.

A tárlat szakértôknek és laikusoknak is érdekes élmény. „A látogatók a 
múmiakutatás izgalmaiba, rejtelmeibe csöppenhetnek bele, valamint remélem, 
sikerül elültetni a gondolkodásban, hogy a sok szenvedés és tragédia ellenére jó 
magyarnak lenni, fontos küldetése van a magyar népnek. A múltunkról, külön-
leges európai jelenlétünkrôl, hitvilágunkról elgondolkodni és mindezt lélekben 
megélni fontos lenne minden magyarnak” –-- fogalmazott Kristóf Lilla. És úgy 
látja, hogy a kiállítás szakmailag is jelentôs kiindulópont lehet. „A muzeológia 
nem találja a helyét és igazodását Magyarországon, nem lát kiutakat és belter-
jessé is vált. A helyzeten ôszinte szembenézéssel lehet változtatni, valamint fel 
kell venni a 21. század tempóját azzal, hogy szellemiségben a fundamentumra 
kell visszahelyezôdni, de modern eszközöket alkalmazva”.

A tárlat vándorkiállításként Veszprémben, Kalocsán, Pécsett és Sopronban 
is látható lesz, s helyszínenként megújuló tartalommal várja az érdeklôdôket. A 
kutatás eredményeit angol nyelvû, a magyar kultúrát és a múmiakutatás terü-
letét egyaránt bemutató kötetben is tervezik publikálni, amelyet több tudo-
mányterület képviselôi haszonnal tudnak majd forgatni, akár külföldön is.

Hatalmas fogások a drogpiacon
Tízszer annyi heroinra és négyszer több kokainra bukkantak tavaly, tíz hó-

nap alatt a rendôrök, mint a korábbi évben. Bár a keményebb szerekbôl hatal-
mas mennyiséget kapcsolt le a bûnüldözés, a legtöbb munkát mégis a dizájner-
drogok adták: az esetek hatvan százalékában ilyen, igen olcsón beszerezhetô 
kábító anyagot foglaltak le az egyenru-hások.

Komoly kábítószer-szállítmányokon ütött rajta tavaly a bûnüldözés, a ható-
sági hálón jelentôs tételek akadtak fenn a kemény drogokból. Mint azt az Orszá-
gos Rendôr-fôkapitányságtól (ORFK) megtudtuk, az egyenruhások az elmúlt év 
elsô tíz hónapja alatt 30 kilogramm kokaint és 57 kiló heroint foglaltak le. Az 
elvont mennyiség sok-szorosa a korábban elfogott drognak: 2013-ban tizedennyi 
heroinra akadtak a rend ôrei, s annak idején kokainból is a tavalyi negyedét 
foglalták le. A leg-több teendôt azonban mégsem a keményebb szerek adták a 
hazai nyomozóh-tóságnak, tavaly --– novemberig – ugyanis tíz esetbôl hatban 
úgynevezett dizájnerdrogokat találtak a terjesztôknél, a kereskedôknél, a 
fogyasztóknál. Ezek az anyagok pedig --– a tapasztalat szerint --– igencsak 
átalakították a hazai drogpiacot: a tiltott készítmények egyre többekhez juthat-
nak el, a veszélyeztetett korosztályok között pedig már a kamaszok, az általános 
iskolások is megjelennek.

A dizájnerdrogok futótûzszerû terjedése egyébként több okra vezethetô 
vissza. Mindenekelôtt is arra, hogy az ilyen kábítószerhez olcsóbban hozzá lehet 
jutni: akár néhány száz forintért megszerezhetô a bódulatot hozó áru, ekkora 
összeggel pedig a szegényebb társadalmi csoportok tagjai, s akár a gyerekek is 
rendelkezhetnek. Az olcsóság a drog alapanyagának alacsony elôállítási és 
szállítási költségeivel magyarázható. Az összetevôk rendszerint külföldrôl, 
elsôsorban Ázsiából származnak, a tablettákat, az átitatott növényi vágatokat 
utóbb idehaza állítják elô a nagy üzletet sejtô kétes csoportok. A nem túl drága 
komponensek akár a világhálóról is beszerezhetôk, hasonlóan a gyártáshoz 
szükséges gépekhez. A dizájnerdrogok készítôi --– a rendôrségi tapasztalat 
szerint –-- nemegyszer leselejtezett, használatból kivont gyógyszerészeti eszkö-
zökkel dolgoznak. Így akár egy-két millió forint is elég lehet a készülékek, az 
alapanyagok megvásárlásához, emiatt pedig sokszor olyanok is kábító hatású 
szerek gyártásába fognak, akiknek nincs vegyészi végzettségük. Ennek és más 
egyéb ok nyomán a drogok összetétele folyamatosan változik, az adagok 
némelykor veszélyes, akár halálos dózist tartalmazhatnak.

A dizájnerdrogok elleni hatósági fellépés sikerének kulcsát firtató kérdé-
sünkre az ORFK-nál arra mutattak rá, hogy az elmúlt években jelentôsen bôvült 
a tiltott szereket felsoroló magyar regiszter. Az összesítés 2012-ben nagyjából 
félszáz anyagot, és úgynevezett generikus csoportot különböztetett meg, a lista 
azóta folyamatosan bôvült, tucatnyi új elemet tüntetve fel. Az összesítés azon-
ban messze nem teljes, a rendôrség feltételezése szerint a közeljövôben újabb 
anyagok kerülhetnek tilalom alá.

A bûnüldözés tapasztalatai alapján megrajzolhatók a kábítószer csempészút-
vonalai. A marihuána --- rendszerint --- Csehországból érkezik hazánkba, 
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Köpönyegforgatás
Mondhatjuk: hagyománya van nálunk 

a 180 foknak.
Gyakran találkozom vele az egyik 

budai piac környékén vagy a Kosztolá-
nyi téren. Azzal hívja fel magára a 
figyelmet, hogy egy helyben forog. Az 
óramutató járásával megegyezô irány-
ban vagy ellentétesen. Én már-már el-
szédülök a látványtól, ô azonban nem 
billen ki az egyensúlyából. A „játék” 
nem az utca emberének szól, hanem 
valamilyen betegség gyötörheti a hat-
vanas férfit. Megdöbbentô és elszomo-
rító a kép. Ha jobbra forog valaki, a 
jobb agyfélteke a domináns, ha balra, 
akkor a bal. Ezt a szerencsétlent már 
nem az agyféltekék irányítják.

A csillagászat területén a forgás gya-
kori mozgásforma. A csillagok, a boly-
gók és a hasonló égitestek a saját ten-
gelyük körül forognak. Gyakran meg-
figyelhetô a Földön is, a hurrikánokat 
képezô nagy örvényektôl kezdve az 
apró tornádókig. A forgásokkal a tánc-
mûvészeknek is meggyûlik a bajuk. 
Rá kell érezni, nem lehet csak úgy 
megtanulni az egyensúlyt, a helyes 
testtartást, a megfelelô mozdulatokat. 
Nem a lábaink forgatnak ugyanis min-
ket, és nem is a karjaink. A vállaink 
segítségével tudunk szépen forogni.

A forgásról jut eszembe a napjainkkal 
is velejáró köpönyegforgatás. Az elve-
it váltogató emberre mondják, hogy 
köpönyegforgató, aki állásfoglalását, 
meggyôzôdését, magatartását a körül-
mények alakulása szerint, egyéni ér-
dekeinek megfelelôen váltogatja. Fô-
ként a politikusok a mûfaj éltetôi, de 
„kisemberek” is belekeverednek nap 
nap után. Mondhatjuk: hagyománya 
van nálunk a 180 foknak. Különös vál-
faját képviselik azok, akik indulatból, 
kicsinyes bosszúból kedvelik a 180 fo-
kot. Nem jelent meg a cikkük a jobb-
oldali lapban, vagy nem kaptak szere-
pet a párt vezetésében, ezért aztán dü-
hödten a másik pártállású médiumban 
publikálnak vagy nyilatkoznak.

Személyes példa. A Kossuth tér, 1956 
címû könyvünk írásakor megjelent a 
szerkesztôségben egy volt ÁVH-s fér-
fi, az Akadémia utcai párközpont egy-
kori védôje, és feldúltan mondta: 
„Mindenkit kitüntettek, csak engem 
nem! Elárulom uraim, hogy mi történt 
valójában, amikor mi, ávósok egymás-
ra lôttünk…”

A köpönyegforgatóról írja Kis István 
Mihály Farsang címû versében: „Az ô 
szava mindig tiszta, / álarc mögött 
borát issza. / A természet változása / 
váltott köpeny látomása.” Bízvást írha-
tom, hogy a mindig taktikázót és kö-
pönyegforgatót semmi sem veti ki úgy 
az egyensúlyából, mint a másik egye-
nessége és tisztessége, ami kemény-
séggel párosul. Henry Fielding író 
teszi hozzá: „A nehézség az elvhûség 
próbája. Nélküle az ember nem tudja, 
hogy tisztességes vagy sem.”

Kô András
(Magyar Hírlap)

mégpedig Szlovákián keresztül. A nö-
vényeket –-- a korábbi évekhez hason-
lóan –-- továbbra is távol-keleti sze-
mélyek termesztik, a kábítószert 
ugyanezek a bûnözôi körök hozzák 
Magyarország területére. Emellett je-
lentôs az Albániában, kültéri termesz-
téssel elôállított marihuána csempé-
szése is --– ezeket a tételeket a 
Nyugat-Balkánon keresztül viszik. 
Európa különféle helyszíneire. A he-
roin Törökország felôl érkezik a kon-
tinensre hajón, vagy a szárazföldön.



(Folytatás az 1. oldalról)
Az amerikai nagyhatalom katonai 

bázisokkal körülövezte a Szovjetuniót, 
a szovjet nagyhatalom katonai bázi-
saival körülövezte az Egyesült Álla-
mokat. Szép játék volt, és izgalmas – 
egyúttal jó terep a tartós katonai 
jelenlétre, és arra a politikai szerepre, 
ami majd feljogosítja a végülis egy-
pólusú világhatalmat, hogy mindenütt 
joga van mindenbe beleszólni. 

Nyugat-Ukrajna ütõkártya,
régen és most
A „Klio Történelmi Szemlézô Folyó-

irat”-ban Fodor Mihályné foglalko-
zik Nyugat-Ukrajna történelmi szere-
pével és annak kialakításában részes 
Egyesült Államok politikájával. For-
rásul George Kennan és John Lukacs 
levelezésébôl merít, tehát eredeti 
anyagot használ.

 „A szovjetek ellen indítandó titkos 
»háborút« George Kennan kezdemé-
nyezte 1946-ban, mégpedig mind a 
külügyminisztérium, mind pedig a 
CIA megkerülésével egy külön bizott-
ságot, a politikai irányítási irodát, az 
OPC-t bízva meg a teendŒkkel, és a 
Marshall-terv pénzalapjából finanszí-
rozva a programot.

– Amint a szovjetek felfedezték, 
hogy a határaik mentén az ukrán 
felkelôk nyugati támogatást kapnak, 
a »fokozott éberség« jelszavával tel-
jesen átszervezték a szovjet titkos-
rendôrséget, hozzákezdtek a belsô 
ellenség üldözéséhez, s 1946-ra mind-
ez óriási nemzetközi feszültséghez 
vezetett.

– A háború vége és 1948 között az 
USA politikája lassan megváltozott: 
már nem csupán »fel akarták tartóz-
tatni« (to contain) a szovjet kommu-
nizmust, hanem szándékukban állt 
felgöngyölni, destabilizálni az egész 
rendszert, méghozzá belülrôl. Ebben 
támaszkodni kívántak a Szovjetunió 
és a kelet-európai országok népeinek 
óriási ellenállására. Ezt felmérhették 
abból, hogy információik szerint 
1951-ig kb. 35 ezer szovjet katonai 
és pártkádert gyilkolt meg Kelet-
Ukrajnában az Ukrajnai Naciona-
listák Szervezete, illetve az Ukrán 
Felkelô Hadsereg (OUN/UPA). Szer-
zônk hozzáteszi, hogy a legújabb do-
kumentumok szerint csak 1945-ig 
több mint 30 ezer szovjet kollabo-
ránst öltek meg, s a késôbbi években 
még ezreket. Az ukrán gerillák még 
1947 elején is tízezreit kötötték le a 
Vörös Hadseregnek és a Megsemmi-
sítô Zászlóaljnak.

– A szovjet területeken mûködô 
ellenálló csoportok tehát alkalmasnak 
látszottak arra, hogy az USA katonai 
és titkosszolgálati szakembereket 
küldjön közéjük. A CIA titkosmûveleti 
fônöke, Frank Wisner nem akarta 
elkövetni azt a hibát, amit a nácik, 
akik nem használták ki a szovjet nép 
antikommunista érzelmeit és moz-
galmait. Ô támaszkodni akart ezekre. 
1948-ban végül (a fent említett doku-
mentumban) határozat született arról, 
hogy a nyílt külpolitikai tevékenység 
mellett, az USA titkos mûveletekbe 
kezd, és ebbe bekapcsolódik a CIA is.

Az amerikaiak a sztálingrádi szovjet 
gyôzelem után nyomban elkezdték 
toborozni a német és a kelet-európai 
országok katonatisztjeit szovjetellenes 
titkos mûveleteikhez. A fogságba 
esett német tiszteket már abból a 
szempontból vizsgálták, vajon fel-
használhatók lesznek-e a szovjetekkel 
szemben. A program fô szervezôi: 
Allen Dulles, a CIA jövendô igazgató-
ja, továbbá Gero Schulze von Gaever-

nitz, Edwin Luther Sibert, Frank Wis-
ner és James Jesus Angleton voltak, 
mindannyian CIA-alkalmazottak. 1945 
márciusától Sibert kereste, gyûjtötte 
a német titkosszolgálat volt embereit 
is, hogy minél több információt kap-
hasson a Szovjetunióról. Hamarosan 
kiemelte Reinhard Gehlent, a német 
katonai elhárítás keleti fronton mûkö-
dött fônökét, és rejtegette, nehogy ki 
kelljen adnia a szovjeteknek háborús 
bûnösként. Az Egyesült Államok 
szovjetellenes titkos tevékenysége 
tehát jórészben a Gehlen-szervezetre 
támaszkodott. E szervezet viszont 
fôként az OUN-nal dolgozott együtt, 
amelynek Münchenben mûködô kül-
földi központjának vezetôje Stepan 
Bandera volt. Mindeddig ugyan az 
USA hivatalosan tagadta, hogy bármi-
féle kapcsolata lett volna a Bandera-
csoporttal, de újabban ismertté vált 
amerikai és szovjet dokumentumok – 
köztük Iván Szerov aktái – az ellen-
kezôjét bizonyítják.

– Banderát az amerikai katonai 
kémelhárítás szintén bujtatta, mert ôt 
sem akarták kiadni a szovjeteknek. A 
szovjetek erre 1946 egy júniusi éjsza-
káján titkos akciót szerveztek Bande-
ra felkutatására és elrablására, de azt 
tapasztalták, hogy Banderát testôrök 
ôrzik, Sibert védelme alatt él Mün-
chen közelében, és szabadon közleke-
dik az amerikai-francia zóna határon 
át oda-vissza. Kísérôi között német 
tisztek, a Hitler Jugend, az SS és a 
NSDAP volt vezetôi szerepeltek, azaz 
a Bandera-mozgalom összefonódott a 
Gehlen-szervezettel. Ez utóbbitól kap-
ta a pénzt a mûködéséhez. Bandera 
München mellett hírszerzôképzô 
iskolát mûködtetett. Az ô csoportja 
látta el a Gehlen-szervezet segítségé-
vel a nyugati politikusokat olyan ér-
tesülésekkel, melyek szerint Sztálin 
szándékai fenyegetôek az amerikai és 
a brit érdekekre nézve.

– A 40-es évek végén az Egyesült 
Államok kormánya már 30 ezer anti-
kommunista lázadót látott el Galícia 
területén ejtôernyôvel ledobott 
gyógyszerekkel, pénzzel és rádió-
készülékekkel. A Pentagon célja az 
volt, hogy idôben megtudja, mozgósí-
tanak-e Ukrajnában, ugyanis, külö-
nösen a berlini blokádtól, 1948-tól 
egyre inkább szovjet támadástól tar-
tottak. 

– A tanulmányból megtudhatjuk, 
hogy a szovjet vezetôk már 1946 
ôszén tudtak róla, hogy az amerikai 
és brit titkosszolgálat támogatja a 
szovjetellenes ukrán és lengyel erô-
ket.

 – 1946 ôszére a szovjetek tényleg 
valódi bizonyítékokat tártak fel a 
szovjet partizánoknak nyújtott nyu-
gati segítségrôl. Szerzônk úgy látja, 
hogy a II. világháborút követô évti-
zedben az amerikai és brit titkosszol-
gálat erôsen támaszkodott a naciona-
lista partizáncsoportokra, a kapcsola-
tot a korábbról maradt hálózat segít-
ségével tartották velük, és a munkát 
volt német katonai titkosszolgálati 
emberek vagy emigránsok és mene-
kültek irányították.”

A Majdan tér felforgatói
Most visszatérünk a kijevi magyar 

orvosnô írásához:
„Mint a Gordon címû újság írta, 

március 14-én a háború óta Kijev 
utcáin nem feküdt ennyi halott, nem 
volt tapasztalható ennyi gyûlölet, 
engesztelhetetlenség. Pedig ekkor 
még szó sem volt orosz beavatko-

Amerika nacionalistái
zásról. Viszont most már ismert tény, 
hogy az USA támogatta Majdant bô-
séges élelmiszer ellátással.

– Február második felére a Majda-
non rendkívül agresszív, militáns cso-
portok szervezôdtek »Pravij Sector« 
néven. A tömeget ezek és a szintén 
ultraradikális »Szvoboda« párt veze-
tôi irányították. Középületeket foglal-
tak el Ukrajna-szerte, s aki nekik 
nem imponált, erôszakkal lemondat-
ták, s kidobták a hivatali helyiségbôl. 

– A Majdan kezdettôl fogva tele volt 
több külföldi ország képviselôjével, 
akik mindenképp be akarták húzni 
Oroszországot az ukrajnai káoszba, és 
turbékoltak az ukránoknak az EU-ról, 
mint édes realitásról. Oroszország 
képviselôi nem voltak a Majdanon, 
egyetlenegy követségi munkatárs, 
sem a Kremlbôl való csinovnyik (hi-
vatalnok) nem avatkozott a sokhangú 
vitába. Legnépesebben a Fehér Ház 
képviseltette magát.

– Ukrajna eddigi négy államelnöke 
– és most már az ötödik is – képtelen 
felfogni, hogy föderalizmus nélkül 
nem lesz Ukrajna. Ilyen országot, 
amely különbözô részekbôl áll össze, 
és különbözô mentalitású emberek 
lakják, csak kompromisszimos alapon 
lehet vezetni. ... Ukrajnában a függet-
lenség elsô éveitôl kezdve a hangos-
kodó félmûveltek kerültek hatalmi 
pozíciókba, akik maximalizmusukról 
híresek.”

Nem véletlen, hogy a mindent átala-
kítani akaró nagyhatalom a legszélsô-
ségesebb réteget támogatja abban a 
szándékában, hogy felforgassa a vég-
re nagynehezen kialakuló rendet. 

A Bekiáltás honlap (Kabai Domo-
kos Lajos) írja:

„Olykor immár a magyar és a kül-
földi médiumok is felfedezik, hogy a 
lerongyolódott ukrán hadsereg tagjai 
mellett jól felszerelt nácigárdisták 
vitézkednek Délkelet-Ukrajnában, 
fasiszta jelképeket aggatva magukra. 
Megjegyzem: egyes híradások szerint 
ezeket a batal’on-nak, zászlóaljnak 
nevezett alakulatokat gyakran arra 
használták, hogy az összecsapások 
övezetében fegyverrel akadályozzák 
meg a túlerŒ elôl visszavonulni akaró 
katonákat. A Donyec-medencei falvak 
lakossága viszont azért rettegett 
tôlük, mert ahova bevonultak, onnan 
vittek, amit láttak, s részegen aláztak 
meg, sôt egyes beszámolók szerint 
öltek meg civileket. Annak is vannak 
jelei, hogy az egyes oligarchák által 
finanszírozott szabadcsapatokkal 
együtt – egymással is szemben állva 
– lassan ismét visszahúzódnak Kijev-
be, ahol újból átvehetik az események 
irányítását.

– E hadfik példaképe Sztyepan 
Bandera, aki a II világháború alatt 
az ukrán ultranacionalista szervezet 
vezetŒje volt. Nagy szerepet játszott 
abban, hogy 1941-ben a náci Német-
ország hadseregét támogató, csak-
nem százezres ukrán nemzeti hadse-
reget lehetett szervezni a szovjet 
hatalom alatt sérelmeket szenvedet-
tekbôl, más kollaboránsokból, akik 
aztán részt vettek az általuk gyûlölt 
zsidók, oroszok, cigányok, ukránok 
gyilkolásában, illetve belorusz falvak 
sokaságának felégetésében.

– Mai utódaik közremûködése nél-
kül aligha kerülhetett volna sor a 
törvényes – bár messze nem szeplô-
telen – ukrán elnök, Viktor Januko-
vics elleni, az USA kormányzati 
tényezôi által a háttérbôl szervezett 
államcsínyre, Ukrajna washingtoni 

érdekkörbe vonására. Ezt hálálta meg 
aztán a szélsôségeseknek az új elnök, 
Petro Porosenko azzal, hogy azt 
javasolta az ukrán parlamentnek: 
nyilvánítsa nemzeti ünneppé október 
14-ét, a banderista Ukrán Felkelô 
Hadsereg alapításának napját. 

Magyar–ukrán-partizán 
kapcsolatok
Az ukrán lakosság csak kezdetben 

viseltetett ellenséges érzülettel a ma-
gyar megszállókkal szemben. A né-
met megszálló hatóságokról igen 
rossz tapasztalataik voltak, ezért ért-
hetŒ félelemmel fogadták a magyar 
katonai közigazgatást. Gyorsan meg-
békéltek azonban az új helyzettel, sôt 
hamar barátkozni kezdtek a magyar 
katonákkal, mivel megszûntek a né-
metek idején tapasztalt, lakosság elle-
ni megtorló akciók és tömeges el-
hurcolások kényszermunkára.

Az OUN és az UPA vezetôi elôbb 
(már 1944 tavaszán) értesítették a 
magyar 16. hadosztály parancsnok-
ságát, hogy ha bántalmazzák az ukrán 
lakosságot, erôs partizántámadásokra 
kell számítaniuk, ám ha nem visel-
kednek ellenségesen, az ukrán fegy-
veresektôl nem kell tartaniuk, sôt a 
német nyelvû levélben egyenesen 
felajánlották, hogy a magyar katonák 
és az ukrán nemzeti partizánok 
hangolják össze tevékenységüket a 
közös ellenség, a Vörös Hadsereg és 
a szovjet partizánok ellen.

Nem sokkal késôbb – miután megta-
pasztalták, hogy a magyar katonai 
hatóságok másként viselkednek, mint 
a németek – két igen lényeges en-
gedményt tettek Magyarország irá-
nyába. Egyfelôl lemondtak Kárpátal-
jára vonatkozó területi igényükrôl, 
másfelôl már nem szorgalmazták, 
hogy Magyarország szakítsa meg 
kapcsolatait Németországgal.

1944. június 27-én kisbarnaki Far-
kas Ferenc altábornagy, a magyar 1. 
hadsereg VI. hadtestének parancs-
noka és az UPA katonai fôparancs-
noka, Dimitro Kliacskivszki UPA-
vezérezredes megbízásából Bogdan 
Zubenko UPA-vezérôrnagy írásban 
állapodott meg egymást kímélŒ visel-
kedésben.

A VI. hadtest hadmûveleti területé-
re kötött egyezmény alapján elô-
fordult, hogy a szovjet vonalak mö-
götti csapatmozgásokról az UPA tájé-
koztatta a magyar parancsnokságokat. 
Tudunk olyan esetrôl, hogy ukrán 
nemzeti partizánok szabadítottak ki a 
szovjet hadifogságból nemrégen elfo-
gott, s hadifogoly-gyûjtôtáborba hátra 
még nem szállított magyar katonákat.

A két parancsnok – ukrán követek 
útján, akik váratlanul jelentek meg – 
egyeztette a menetvonalakat és a 
menetrendeket, így a két egység egy 
idôben, egymás alakzatainak érintése 
és megzavarása nélkül hajthatta vég-
re manôverét.

Július és augusztus fordulóján, 
amikor a magyar 1. hadtest vissza-
vonult az Északkeleti-Kárpátokban 
kiépített erôdrendszerbe, az ún. 
Árpád-vonalba, akkor a Tatár-hágó 
keleti (galíciai) feljáratát a magyar 
honvédek és az UPA-partizánok közö-
sen tartották a szovjet támadó cso-
portosítással szemben egészen addig, 
ameddig a magyar fôerôknek sikerült 
visszaérkezniük az erôdvonal fedeze-
tébe. A visszavonulás során német 
egységek is keveredtek a magyarok-
kal, így a magyar bajtársaikkal váll-
vetve harcoló UPA-katonák – óhatat-
lanul – a németeket is fedezték.

Magyar felségterületre viszonylag 

kevés ukrán nemzeti partizán vonult 
vissza, az UPA zöme Ukrajna terüle-
tén maradt, egy kisebb csoportról 
azonban tudjuk, hogy a magyar kato-
nákkal együtt visszavonult Magyar-
országra, s beszorulva a gyûrûbe 
részt vett Budapest védelmében.

Ukrán emigráció
A második világháború végeztével 

milliószámra vándoroltak fáradt, már 
fegyvertelen katonák nyugatra attól a 
frontvonaltól ameddig a szovjet erŒk 
eljutottak. A gyŒztesek – amerikaiak, 
angolok, franciák – felosztották 
Németországot és Ausztriát megszál-
lási zónákra, ahol azonnal fogolytábo-
rokat létesítve igyekeztek összegyûj-
teni a kóborló katonákat további in-
tézkedésig. 

Amerika különleges elbánásban ré-
szesítette az ukránokat. A két vezért, 
Sztyepan Banderát és társát, Yaros-
lav Stetskot Ukrajna exil vezetŒiként 
tisztelték, elismerték emigrációs szer-
vezkedéseiket, egész hidegháborús  
propagandájukat az ukrán emigráció 
fényesítette. Banderát, Ukrajna exil 
államfŒjét orosz merénylŒ meggyil-
kolta Münchenben, bár a CIA nagyon 
vigyázott rá. 

Havi folyóiratuk az ABN Correspon-
dence hivatalos lapja volt az Anti-
Bolsevic Bloc of Nations-nak, amely-
ben a magyar emigráció is résztvett 
a Magyar Szabadság Mozgalom tag-
sága által. Az MSZM vezetŒje a fent 
már említett kisbarnaki Farkas Fe-
renc volt haláláig. Amikor megtagad-
ta Stetsko a háborús igéretet Kárpát-
alja magyar birtoklásáról, Farkas 
szervezetével kilépett az ABN-bŒl. 

Az ukrán emigráció itt Ausztráliá-
ban is a legerŒseb és legsikeresebb 
volt. Mint 1954-tŒl a Magyar Szabad-
ság Mozgalom titkára sok dokumentu-
mot és nyomtatott kiadványt Œrzök 
gyûjteményemben. Akkor még vajmi 
keveset tudtunk az ukrán nacionalis-
ták régmúlt viselt dolgairól, Œk azok-
ról hallgattak, HŒstetteiket, hŒsi ha-
lottaikat nagy tisztelettel említették 
nemzeti ünnepeiken.

Azokat a fentebb említett cselekede-
teiket az amerikaiak nyilván jól is-
merték, de a jelek szerint Œket nem 
zavarta a bûnterhelt múlt 70 éven 
keresztül, amikor USA elnökök paro-
láztak a mondvacsinált ukrán állam 
elnökével és minisztrelnökével, és 
most sem zavarja Œket, amikor politi-
kai céljaikra felhasználják az emig-
rációban megtartott, a mai Ukrajná-
ban újra-élesztett szellemiséget.

***
„The height of Yaroslav Stetsko’s 

political-diplomatic activity was his 
meeting with the President of the 
United States, Ronald Reagan, in the 
White House in 1983, during the 
commemoration of th 40th anniver-
sary of the formation of the ABN and 
the 25th anniversary of the procla-
mation of Captive Nation’s Week. 
President Reagan had been prepared 
for this meeting by various memoran-
da from the Leader of the OUN and 
was aware that he was speaking with 
the Prime Minister of the Ukranian 
government of 1941. Shortly after-
wards, in the presence of Ukrainian 
representatives of the World Ukrai-
nian Liberation Front, President 
Reagan remarked in a White House 
statement:   „Your  struggle is our 
struggle. Your dream is our dream!” 

Idézet az ABN Correspondence 
1986/3 számából, amely teljes terje-
delmében visszaemlékezett januárban 
meghalt Stetsko életére.
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Szíven lôtt KossuthKossuthok jönnek, Kossuthok men-
nek –-- igen zsúfolt manapság a „ma-
gyarok Mózesének” itineráriuma. Eb-
ben a nagy jövés-menésben még az is 
megesik, hogy túlbuzgó ócskavasgyûj-
tôk feszegetik le a forradalom nemtô-
jének szobrát a délvidéki Magyarittabé 
fôterén.

Azt a szép, szakállas bronzalakot, 
amelyet 1904-es fölállítása óta minden 
év március 15-én lelkesen megkoszo-
rúztak a magyarittabéiak, ahogy illik, 
egészen addig, amíg a mellszobrot az 
impériumváltás lendületében szíven 
nem lôtte egy szerb katona, majd az 
agyonlôtt szobrot le nem lökte talapza-
táról, ahogy az új illemtan diktálta. 
1918-ban a magyar köztéri mûalkotá-
sok iránt fellobbant heves kíváncsiság 
arra ösztökélte az ittabéiakat, hogy 
Kossuth Lajost elrejtsék a reformá-
tus templom mélyén, és egészen 1941-
ig ott ôrizgessék. A nekrológban el-
mondható, hogy 110 évet élt a 
bronzalak, mivel nem valószínû, hogy 
a nyolcvan százalékában magyarok 
lakta bánsági település visszakapja 
valaha is az ócskavasgyûjtôktôl.

Ám Kossuthok nemcsak mennek, ha-
nem jó évszázados mélységbôl fel is 
bukkannak néha. Ennek hírértékébôl 
mit sem von le, ha éppenséggel lenya-
kazva vagy kötésig galambszarban 
kerülnek elô hosszú és reménytelen 
bolyongást követôen. A legutóbbi Kos-
suth Lajosról mindkét dicstelen körül-
mény elmondható, hiszen fej nélkül és 
vastag guanópárnába süppedve ôrizte 
meg az utókornak egy olyan zug, 
amelyre álmában sem gondolt volna 
senki. Méghozzá azon a vidéken, ahol 
nemzeti hôsünk neve bizonyos idôkben 
a legcifrább káromkodással ért föl, és 
viselôje ma sem tartozik a legnépsze-
rûbb figurák közé.

Ciánnal szennyezett salakdombok, 

savval mérgezett hegyi patakok és 
népirtásokkal fertôzött völgyek vidé-
kén járunk. E dombok, patakok és völ-
gyek ölelésében bújik meg a romániai 
szocializmus egyik szörnyszülöttje, 
pontosabban annak oszladozó hullája: 
az egykor virágzó, erôteljes magyarsá-
gú és jó polgári modorú városka, Za-
latna. Mára düledezô kémények, ros-
kadozó gyárépületek, kén meg fém 
-oxidokat pumpáló porviharok és alig 
tucatnyi magyarságú gyülekezetek 
maradtak a hajdani bányászati köz-
pont helyén, a régi „aranynégyszög” 
egyik legfontosabb településén.

A romániai szocializmus hamisítatlan 
ipari halálzónává formálta azt, ami 
Septimius Severus római császár óta 
városi joggal rendelkezett, amit Lajos 
és Zsigmond királyunk sem hagyott 
szabadalmak nélkül, és ami utoljára a 
történelmi Magyarország kebelén 
érezhette azt, hogy a fejlôdés nem ke-
rüli el messzire, mint ördög a kápolnát. 
A móc havasok között rejtôzködô tele-
pülés ma a teljes munkanélküliség, a 
szilikózistól fulladozó obsitos bányá-
szok és a soha nem gyógyítható sebek 
kisvárosa.

Nos, Erdélynek ebbôl az elfeledett 
zugából került elô nemrégiben a fejet-
len Kossuth Lajos, méghozzá a zalatnai 
elektrotechnikai szakközépiskola pad-
lásáról, ahol a csonka mellszoborral 
egyetemben összesen 270 alkotás, 
egyedi tárgy és töredék rejtôzködött 
mostanáig –-- amint ez megtudható 
Székely Miklósnak, az MTA BTK 
Mûvészettörténeti Intézete tudomá-
nyos munkatársának napokban meg-
jelent izgalmas tudósításából az Örök-
ségfigyelô blogon (Gipszek a 
magasban; oroksegfigyelo.blog.hu). 

Az elektrotechnikai líceum épülete 
ugyanis megboldogult úrfi korában a 
messze földön híres zalatnai kôfaragó- 
és kôcsiszoló-szakiskolának adott ott-
hont. Mint Székely írja, feltehetôen az 
ipari iskola „profilváltása” --– milyen 
finom kifejezés ez a „végképp eltöröl-
ni”-re –-- tette szükségessé, hogy a 
második világháborút követôen felsza-
badítsák annak az anyagnak a helyét, 
amelyet aztán a padlásra számûztek.

Szerencsénkre: így maradhattak meg 
feledésbe és galambtrágyába csoma-
golva azok a szobortöredékek, öntvé-
nyek és mintadarabok, amelyek egye-
dülálló módon szemléltetik a régi 
Magyarország ipari képzésének filo-
zófiáját. „A korszak hasonló iskoláiból 
nem maradt fenn egyetlen ilyen, az 
iskola oktatásmódszertanát összefüg-
géseiben dokumentáló együttes sem” 
– mutat rá Székely Miklós, és mindez 
nyilván elválaszthatatlan attól a tény-
tôl, hogy ipari iskoláink fele Erdélyben 
volt…

Kossuth hiányos büsztje mellett elô-
került többek között a zalatnai kôfara-
gó-iskola alapítójának, Lukács Bélá-
nak a mellszobra is, amely évtizedekig 
a tetôgerendák egyik szegletében vár-
ta a jobb idôket. Az örmény szárma-
zású, zalatnai születésû Lukácsról má-
ra érdemtelenül keveset ôrzött meg a 
magyar közemlékezet, pedig a kiegye-
zés utáni idôk jelentôs államférfijának 
sokat köszönhet az ország. Nem tudjuk 
róla például azt, hogy nemcsak az 
Osztrák–Magyar Monarchia legjelen-
tôsebb (!) kôfaragó-iskoláját alapította 
meg a néhány ezer lelkes Zalatnán, de 
a MÁV-nak is igazgatója volt, Baross 
Gábor idején közmunka-, közlekedé-
sügyi és kereskedelmi államtitkár, 

valamint a párizsi világkiállítás kor-
mánybiztosa 1900-ban. De ami talán 
ezeknél is fontosabb, azt tudjuk róla a 
legkevésbé: hogy Erdély veszedelmes 
magyar–román viszonyaiban miért 
lehetne ô az egyik példaértékû figura.
Lukács Béla egész életét a feneket-

len gyûlöletnek és bosszúvágynak 
szentehette volna országépítés helyett. 
Édesapját, édesanyját és öt testvérét 
lôtték és verték agyon 1848 egyik hû-
vös októberi napján a Zalatna környé-
két dúló móc parasztok. Az ompolygye-
pûi (preszákai) esztelen mészárlás 
során legalább nyolcszáz menekülô 
zalatnai civilt, fôként idôs embereket, 
asszonyokat és gyerekeket --– minda-
zokat, akik a bányaváros magyar 
jövôjét jelenthették volna --– mészárol-
tak le a román felkelôk, miután ígére-
tet tettek a bántatlanságukra. Lukács 
Béla másfél esztendôs volt ekkor, és 
hogy nem követte családját az ország-
út szélén domboruló tömegsírok egyi-
kébe, azt román dajkájának köszön-
heti, aki magáénak vallotta a kisfiút, és 
nem engedte agyonütni ôt.

Az erdélyi magyarölések tetteseinek 
többségét soha nem ítélték el. A vezé-
rek egyike-másika Ferenc Józseftôl 
tekintélyes nyugdíjat kapott élete vé-
géig érdemeire való tekintettel, csak 
szegény Avram Iancu bolondult bele a 
vérengzések kísértô emlékébe --– lega-
lábbis a legenda szerint. Lukács sem 
kergette a bosszút, inkább minden kö-

vet megmozgatott, hogy javítsa a ha-
vasi román nép életkörülményeit. 
MÁV-direktorkén megépíttette a Gyu-
lafehérvár–Zalatna-kisvasutat és a 
hajdani román dajkájának falujába 
vezetô utat. Ompolygyepûnél pedig 
obeliszket emeltetett az ott meggyil-
koltak és elföldeltek emlékére -– PAX 
felirattal.

Hogy miért nincs sok esélye Lukács-
nak arra, hogy bevonuljon a közös 
román–magyar panteonba? Egyrészt 
mert nincs ilyen panteon, másrészt 
mert az obeliszkrôl minden magyar 
szót levakartak. S a népjobbító állam-
férfi zalatnai szobrát --– amelyet a 
magyarittabéi Kossuth-bronzbüszttel 
egy esztendôben, 1904-ben állítottak, 
és amelynek talapzatát a kôfaragó-
ipariskola növendékei faragták ki --– 
román katonák döntötték le 1940-ben. 
Ahogy illik.

Ezért is akkora fegyvertény, hogy 
Kossuthéval egyetemben Lukács Béla 
gipszszobra is elôkerült most az iskola 
padlásáról. És hogy erdélyi és anyaor-
szági magyar szakemberek szépen 
megtisztogatják az alkotásokat mind-
attól, ami rájuk rakódott; majd a zalat-
nai román polgármester ígérete sze-
rint mód lesz kiállítani ôket.

Hogy azért ne csak az ócskavasgyûj-
tôknek álljon a zászló.

Margittai
(Magyar Nemzet)

Az Országgyûlés 2012-ben elfogadta, 
hogy április 12. legyen a Felvidékrôl 
kitelepített magyarok emléknapja

1947 áprilisában ugyanis ezen a na-
pon indultak meg az elsô szerelvények 
a Felvidékrôl Magyarországra átte-
lepítendô magyarokkal. Hivatalosan 
lakosságcserérôl volt szó. A cseh iro-
dalmat kedvelô magyar közvélemény 
számára meghökkentônek tûnhet, de a 
csehek nagyon nem szerették a ma-
gyarokat. Szibériában valóságos cseh-
–magyar háború folyt, és miután a 
cseh légionisták a vörösöktôl a fehé-
rekhez álltak át, a már a hadifogoly-
táborokban megkezdôdött ellenséges-
kedésnek tulajdoníthatóan a magyar 
hadifoglyok vöröskatonák lettek. Ka-
rel Kramarhoz, az új állam elsô mi-
niszterelnökéhez köti a fáma a veretes 
mondatot: mi lenne, ha a magyaroknak 
csak Budapestet hagynánk?

Eduard Benes –-- akit Habsburg Ottó 
kora Fekete Eduárdjának nevezett a 
százéves háború kegyetlen és álnok 
Fekete Hercegére gondolva --– reálpo-
litikus létére szerette a történelmi 
párhuzamokat. Az 1620-ban elvesztett, 
s a cseh függetlenség végét hozó Fe-
hér-hegyi csatára hivatkozva jogos 
bosszúnak nevezte országa német és 
magyar kisebbsége jogainak korláto-
zását a két világháború között. Pots-
damban, a nagyhatalmak 1945 augusz-
tusi konferenciáján sikerült 
érvényesíttetnie a németek kitelepíté-
sét –-- elûzését --– célzó csehszlovák 
álláspontot, a magyar kérdés „megol-
dását” viszont a csehszlovák és a ma-
gyar állam közti egyezkedésre bízták 
a nagyhatalmak.Ez pedig a legyôzött 
és a gyôzô egyezkedése volt. S bár na-
gyon szép dolog, hogy hazánkban a 
Felvidékrôl kitelepítetteknek emlék-

napjuk van, de sem az ô kárpótlásuk, 
sem az elôttük Csehországba deportált 
magyarok kárpótlása nincs megoldva 
a mai napig, és a németek és magyarok 
kollektív bûnösségét kimondó benesi 
rendeleteket sem törölték. Csehország-
ba mintegy ötvenezer felvidéki ma-
gyart deportáltak ingyenmunkaerônek 
az elûzött németek helyére, a lakosság-
csere-egyezménnyel Magyarországra 
kerültek számát pedig legalább het-
venháromezerre, egyes források 
nyolcvanezerre becsülik. A csehorszá-
gi deportáltak sorsa gyalázatos volt, és 
ügyükben az is elhangzott, el kellene 
érni, hogy gazdáik legalább az ENSZ 
rabszolgákra vonatkozó elôírásait tart-
sák be velük szemben.

Azóta eltelt vagy hetven év. Mi tör-
tént az át-, pontosabban kitelepítettek 
kárpótlása ügyében? Miként történhe-
tett, hogy ez ügyben az Alkotmánybí-
róság már kétszer is alkotmányos mu-
lasztásban találta a magyar 
Országgyûlést? Ugyanis a kárpótlás a 
magyar államra tartozik. A párizsi bé-
keszerzôdés kötelezi erre, és a cseh-
szlovák állammal kötött 1949. évi 
Csorba-tói egyezmény, amely szerint 
a csehszlovák félnek megítélt har-
mincmillió dollárnyi háborús jóvátétel 
kifizetésébe a Felvidéken hagyott ma-
gyar magánvagyonokat be kellett szá-
mítani. Ezekrôl a magyar állam tulaj-
donosainak megkérdezése nélkül 
mondott le, és egyben elismerte, hogy 
a menekültekkel együtt a Csehszlo-
vákiából átkerült mintegy százhúsz-
ezer ember kártalanítása államunk 
„belsô ügye” lett. Az így elvesztett 
vagyonok értéke legalább hetvenmillió 

dollár volt. A felvidékiek 1964-es rész-
leges kárpótlása nyolcezer embert 
érintett. Csak a rendszerváltás után, 
az Antall–Boros-kormány idején 
született meg a végleges kárpótlás 
törvénytervezete, azonban a Horn-
kormány levetette az ügyet napirend-
rôl. Késôbb az Alkotmánybíróság in-
tései ellenére sem mozdult el az ügy a 
holtpontról.

Határainkon túl sem rózsás a helyzet. 
A csehországi kényszermunka áldoza-
tainak és leszármazottaiknak kárpótlá-
sára –-- amit nem érint a Csorba-tói 
egyezmény, és teljes egészében a 
csehszlovák állam két jogutódjának a 
feladata –-- nincs meg sem a szándék, 
sem az akarat a prágai és a pozsonyi 
törvényhozásban. (Pedig a pozsonyi 
parlament most fogadott el törvényt, 
amely lehetôvé teszi, hogy az 1944-es 
szlovák nemzeti felkelésben hadiár-
vákká váltakat és azok leszármazottait 
kárpótolni lehessen, ám a kényszer-
munkára hurcolt magyarokról és le-
származottaikról a képviselôk hallani 
sem akarnak.) Közép-Európa a Mo-
narchia idején --– ha hihetünk az 
utódállamok történészeinek --– maga 
volt a megtestesült nemzeti viszályko-
dás. 

Ebben gyökerezik az a ravaszdi báj, 
amellyel a csehek és szlovákok ragasz-
kodnak a benesi dekrétumokhoz. Tud-
ják, hogy a visszavonásukkal járó va-
gyonjogi perek nemzetgazdaságuk 
alapjait érintenék.

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)

Kárpótlás nélkül MELBOURNE-I 
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A nemzet egységét és oszthatatlan-
ságát hangsúlyozta Kövér László, az 
Országgyûlés elnöke a vajdasági Szé-
kelykevén, a Kárpát-medence egyik 
legdélebbi magyar településén, ahol 
kiemelte: látogatásával szerette volna 
kifejezni, hogy Magyarország senkirôl 
sem feledkezik el.

A házelnök elmondta azt is, hogy na-
gyon régóta, de 1990 óta egészen biz-
tosan nem voltak olyan jók a magyar-
szerb kapcsolatok, mint most, és 
ebben „megalapozó” szerepe volt an-
nak a megbékélési folyamatnak, ame-
lyet Áder János magyar és Tomislav 
Nikolic szerb köztársasági elnök kez-
dett meg két évvel ezelôtt.Hozzátette 
ugyanakkor, hogy nem lezárt folya-
matról van szó, és ezért érdemes lenne 
egy olyan alapítványt létrehozni, 
amelynek az lenne a hivatása, hogy a 
közös történelem szempontjából jelen-
tôs embereket bemutassa. „Azon talán 
lassan túljutunk, hogy az egymásnak 
okozott súlyos sérelmeinket megpró-
báljuk feldolgozni, ...hogy bocsánatot 
kérjünk egymástól, és erkölcsi elég-
tételt adjunk” --- mondta a házelnök, 
aki szerint ugyanakkor hiba volna 
megragadni a két ország közös törté-
nelmének azon pontjain, amelyek tra-
gikusak voltak, hiszen az „ezeréves 
közös múltban” az együttmûködés idô-
szakai felülmúlták a problémás pilla-
natokat. Az Országgyûlés elnöke kifej-
tette, hogy a politikusok és a 
történészek elvégezték a maguk mun-
káját (az év végéig a második világ-
háborút és az azt követô idôszak ese-
ményeit vizsgáló akadémiai történész 

vegyes bizottság munkája is lezárul), 
de még sokat kell tenni annak érdeké-
ben, hogy a közvélemény is magáévá 
tegye azt a gondolkodást, amelyet a 
politikusai már korábban kifejeztek. 
„Akkor lesz igazán ez a bizalmi légkör 
tartós, ha ez a legegyszerûbb emberek 
számára is természetes lesz” --- jelen-
tette ki Kövér László.

A magyar nemzetpolitikai célokról 
szólva kiemelte, hogy az utóbbi négy 
év inkább a szimbolikus lépések és 
döntések idôszaka volt. Ezek látványos 
sikereket, valamint „erkölcsi és lelki 
felszabadulást hoztak a magyar nem-
zet anyaországtól elszakított részeire” 
--- magyarázta. A következô ciklusok 
sokkal nehezebbek lesznek, mert „a 
mindennapi munkában nagyobb erô-
feszítésre leszünk rákényszerítve, ha 
meg akarjuk teremteni azokat az eg-
zisztenciális feltételeket, amelyeknek 
az eredményeképpen a magyar em-
berek meg tudnak maradni magyar-
ként a szülôföldjükön” --- tette hozzá a 
házelnök.A kivándorlás megállítására 
tett erôfeszítésekben a vajdasági ma-
gyar politikusoknak, a szerb koalíciós 
partnereiknek és a magyar kormány-
nak is részt kell vennie. A magyar 
kormány pedig arra is választ keres, 
hogy milyen módon, milyen eszközök-
kel tud a segítségére lenni a délvidé-
kieknek, hogy azok ne csak lélekben 
tudjanak megmaradni magyarként a 
szülôföldjükön, hanem egzisztenci-
álisan is --- hangsúlyozta Kövér Lász-
ló.

A házelnök háromnapos szerbiai láto-
gatását további két bánsági település, 

Hertelendyfalva és Muzslya megláto-
gatásával zárta.

* * *
Orbán Balázs a legnagyobb székely, 

akit a székelységnek úgy kell tisztel-
nie, mint a magyar nemzetnek Széc-
henyi Istvánt --- mondta el Szász Jenô, 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NS-
KI) elnöke a a köztévének Székelyud-
varhelyen, az Orbán Balázs halálának 
125. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékünnepség megnyitója elôtt.

Mint hangsúlyozta, az évforduló al-
kalmából „kötelezô volt” megemlékez-
ni Orbán Balázsról, ezért az NSKI 
kétnapos emlékünnepséget szervezett 
a székelylengyelfalvi Orbán Balázs 
Alapítvánnyal együttmûködésben.
Szász Jenô elmondása szerint céljuk, 

hogy a világ magyarsága elôtt mutas-
sák be Orbán Balázst, hiszen a néprajz-
tudós-politikus „több annál, hogy csak 
a székelyek tiszteljék”. Orbán Balázst 
elsôsorban mint népmûvelôt, néprajz-
kutatót ismerik, hiszen ô volt az, aki 
máig a legaprólékosabban írta le Szé-
kelyföldet --- emlékeztetett az NSKI 
elnöke, hozzátéve azonban: kevésbé 
ismert Orbán Balázs politikusi pálya-
futása.Szász Jenô szólt a frissen ala-
pított Orbán Balázs Akadémiáról is, 
amelynek feladata az lesz, hogy Szé-
kelyföld fejlôdésének kitörési pontjait 
keresse és támogassa.

A kétnapos rendezvénysorozat kere-
tében Orbán Balázsról Székelylengyel-
falván, Szejkefürdôn és Székelyudvar-
helyen is megemlékeznek. Tudomá 
nyos konferenciát tartottak Székely-
udvarhelyen, melynek keretében nép-
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Az „európai család”.
Minden családban történnek olyan 

dolgok amik a sírjunk vagy nevessünk 
kategóriába tartoznak. Ide sorolható 
az a tavalyi EU bírósági döntés, ami az 
elhízott, elhájasodott embereket rok-
kantnak minôsítette. Ez azonnal nagy 
port vert fel a munkaadóknál, akik 
attól tartanak, hogy ha egy kövér mun-
kavállalót nem vesznek fel, vagy ép-
penséggel elbocsátanak, akkor ôket az 
adott esetben könnyebben beperelhe-
tik. A másik gond pedig az, hogy a 
„rokkantak” elvárhatják, s ôk köve-
telhetik, hogy a szélessebb ülepjüknek 
megfelelô nagyobb székeket kapjanak 
az irodákban.

De foglalkozzunk komolyabb dolgok-
kal. Minden családban vannak reni-
tens családtagok --- az angol ezeket 
fekete bárányoknak hívja --- és itt az 

„európai család” sem kivétel. Suhog a 
nádpálca a demokrácia bölcsôjében 
Görörország felett. Az „európai csa-
lád” bankárja a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) hivatalosan elkezdôdött három-
napos tavaszi közgyûlésén Christine 
Legarde az IMF vezérigazgatója 
kijelentette, hogy az IMF kormányzó-
tanácsa az utóbbi harminc évben egy-
szer sem engedélyezett hiteltörlesztési 
halasztást azzal a lehetôséggel kapcso-
latban, hogy Görögország esetében ez 
elképzelhetô lenne-e. Legarde azt ta-
nácsolta, hogy Görögország folytassa 
a munkát a „gazdasági stabilítás hely-
reállitása” érdekében. Ehhez a tárgy-
hoz az „európai család” „amerikai 
nagybácsija” (Uncle Sam) is hozzá 
szólt, amikor Brack Obama elnök 
szerint Görögországnak „reformokat 
és kemény lépéseket” kellene „kezde-
ményezni” és csökkenteni az államap-
parátusát.

Itt egy cinikus ember megszorítások-
ra, elbocsátásokra és gazdasági pan-
gásra gondolhat, de szerencsére van-
nak derûlátó európaiak is. Jánisz 
Varufakisz görög pénzügyminiszter 
a Legarde-dal folytatott megbeszélés 
után kijelentette „nagyon rosszul in-
formáltak” azok az újságírók, akik 
szerint a vezérigazgatótól visszautasí-
tást kapott volna. Leszögezte, hogy 
„nagyszerû” párbeszédet folytattak. 
Ennek ellenére a cinikus ember kétel-
kedik abban, hogy az eddig megadott 4 
hónapos halasztás után a hitelezôkkel 
megegyezett idôpontban Görögország 
fizetni fog mint egy katonatiszt, és 
ezért a hellén államot nem fogják ki-
rúgni az euró zónából.

De befejezésül nézzük meg azt a sú-
lyos európai problémát amivel komo-
lyan csak az Orbán kormány foglal-

kozik: a demográfia, a lakosság csök-
kenése és elöregedése. Thomas Pi-
ketty professzor a „Capital in the 
twenty first century”, azaz „Tôke a 
huszonegyedik században” címû köny-
vében rámutat, hogy 1913-ban Európa 
lakossága a világ lakosságának 26%-a 
volt. Ez 2012-ben már csak 10%-ra 
csökkent. De ebben benne van Orosz-
ország és Ukrajna is, így a két szláv 
állam nélkül a világon 100 ember közül 
csak 8 európai van. (540 millió 7050 
millióból). Itt még azt is fel kell számí-
tani, hogy a nem-európai népek gyor-
sabban szaporodnak mint az európaiak 
és 50 éven belül ki tudja, hogy alakul-
nak ezek a számok, --- feltehetôen az 
európaiak kárára. A gazdasági statisz-
tikák azt mutatják, hogy a 18. századi 
Ipari Forradalom után elôretört „Nyu-
gat” elônye csökken, mivel a fejlôdô 
államok is egyre gyorsabban felzárko-
zódnak, és csak idô kérdése, hogy Eu-
rópa Észak Amerikával együtt a világ 
többi részével egyenlô, a 18. század 
elôtti helyzetbe kerüljön. Itt verseny-
képesnek maradni nagy kihívás lesz, 
és ezért minden európaira és északa-
merikaira szükség lesz.

Itt azonnal felmerül a kérdés: honnan, 
milyen „zseni”-tôl jött az a gondolat, 
hogy a hidegháború után Oroszorszá-
got mint legyôzött, alárendelt, ellen-
ségként kezelt, kordában tartandó, 
NATO bázisokkal körülvett országként 
kezeljék, és ezzel megint a Versailles-
Trianon, Clemenceau-Benes szelleme, 
gondolkodás módja lett az irányadó 
1990-ben (és még ma is), mint ahogy 
az 1919-1920-ban volt?
VESSZEN TRIANON!

IGAZSÁGOT
MAGYARORSZÁGNAK!

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397



  2015. április 30.                                           MAGYAR ÉLET                                                         7. oldal 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

rajzkutatók, történészek, szociológu-
sok, fotográfusok és fotótörténészek 
értékelték Orbán Balázs életmûvét. A 
konferencia elôtt Szász Jenô, Závo-
gyán Magdolna kultúráért felelôs 
helyettes államtitkár és Maruzsa 
Zoltán felsôoktatásért felelôs helyet-
tes államtitkár mondott köszöntôbeszé-
det.

Székelylengyelfalván, Orbán Balázs 
szülôfalujában folytatódott az emlék-
ünnepség, amelynek keretében fela-
vatták a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet által adományozott emléktáblát és 
a Berettyóújfalu közössége által ado-
mányozott dombormûvet.

A megemlékezés résztvevôi vasárnap 
délután koszorúzták meg Orbán Ba-
lázs szejkefürdôi síremlékét. Este a 
kaposvári Déryné Vándorszíntársulat 
tartott szabadtéri ünnepi elôadást Or-
bán Balázs székelyudvarhelyi szobrá-
nál.

* * *
A Der Standard jelentése szerint több 

mint 22 ezren tüntettek országszerte 
Ausztriában a transzatlanti szabadke-
reskedelmi egyezmény ellen, ebbôl 
több mint 15 ezren vettek részt a Bécs-
ben tartott felvonuláson. Háromezren 
tüntettek Salzburgban, 2500-an Linz-
ben és mintegy 1500 fô Grazban, ezen 
felül számos osztrák városban rendez-
tek még tüntetést a TTIP ellen, de a 
kisebb tüntetések létszámáról nem 
tudni pontos adatokat. Az osztrák meg-
mozdulások szervezôi hangoztatták, 

hogy a transzatlanti szabadkereske-
delmi egyezmény támadás a demok-
rácia ellen, és veszélyt jelent az álta-
lános életszínvonalra nézve.

A transzatlanti szabadkereskedelmi 
egyezmény lehetôvé tenné az amerikai 
vállalatok számára, hogy felfalják az 
európai multinacionális cégeket, és az 
Egyesült Államok piaci monopóliu-
mokat építsen ki Európában, mielôtt 
az egyre fokozódó nyugatellenes érzü-
letek Washington ellen fordítják az 
Európai Unió külpolitikáját. A dollár 
korlátlan nyomtatása, az amerikai 
adósságplafon évente megemelése 
mellett a legerôsebb európai mamut-
vállalatok is hátrányban maradnának 
az amerikai multikkal szemben, me-
lyek korlátlanul öntenék termékeiket 
az európai piacra.

A transzatlanti szabadkereskedelmi 
egyezmény Európa feláldozását jelen-
tené a dollár megmentése érdekében. 
Az európai lakosság nem támogatja 
ezt az intézményesített szabadrablást, 
de az európai vezetôk is megosztottak 
a kérdésben, a TTIP létrehozását 
egyedül Washington lobbitevékeny-
sége erôlteti, és megalapítása érdeké-
ben az európai politika kulcsszereplôit 
kompromittálják. Európa-szerte tünte-
tések zajlanak a TTIP ellen, és hóna-
pokkal ezelôtt több millióan írtak alá 
egy a TTIP elleni petíciót az EU tagál-
lamaiban.

* * *
Románia felkészíti katonai repülôte-

reit a 2016-tól hadrendbe állítandó F-

16-os harci repülôgépek fogadására --
– jelentette ki Mircea Dusa védelmi 
miniszter  a Kolozs megyei Aranyos-
gyéresen (Campia Turzi), ahol a Daci-
an Thunder 2015 elnevezésû román-
amerikai hadgyakorlaton vett részt.A 
miniszter –-- a Mediafax hírügynökség 
jelentése szerint –-- arról számolt be, 
hogy folyamatban vannak a repülôtér-
felújítási munkálatok a dél-romániai 
Fetesti-i támaszponton, és az év máso-
dik felében elkezdôdik az aranyosgyé-
resi repülôtér felújítása is. A félévesre 
tervezett aranyosgyéresi munkálatok 
során felújítják a reptér futópályáját, 
kibôvítik a repülôgép-parkoló platfor-
mot, és korszerûsítik a légi irányítást.

Románia Portugáliától vásárolt 12 
használt F-16-os vadászgépet, amelyek 
2016-tól érkeznek az országba. Mircea 
Dusa azt is elmondta, hamarosan el-
kezdik a tárgyalásokat a többfunkciós 
vadászgépek egy újabb rajának a be-
szerzésérôl.

A március 27. és június 7. között zajló 
Dacian Thunder 2015 hadgyakorlaton 
300 román és 350 amerikai katona vesz 
részt. A román katonák négy MiG-21 
LanceR vadászgéppel és hat IAR-330 
Puma SOCAT, illetve MEDEVAC heli-
kopterrel, az amerikai katonák 11 A-
10-es repülôgéppel vesznek részt a 
gyakorlatozásban, mely a közös repü-
lések által próbálja javítani a katonák 
felkészültségét. 

* * *
Folyamatos lesz a NATO-országok 

katonáinak jelenléte az észak-atlanti 
szövetség keleti szárnyán --– jelentette 
ki Mircea Dusa román védelmi mi-
niszter abból az alkalomból, hogy az 
utóbbi évek legnagyobb szárazföldi 
NATO-hadgyakorlata kezdôdik a Fe-
kete-tenger romániai partvidékén. A 
Wind Spring 15 elnevezésû manôver-
hez 2200 román, amerikai, brit és mol-
dovai katonát és több száz páncélos 
jármûvet mozgósítottak.

Dusa elmondta, ezenfelül egy ameri-
kai torpedóromboló tartózkodik a kon-
stancai (Constanta) kikötôben, és 
nemrég 11 darab A-10-es csatarepülô 
érkezett Aranyosgyéresre (Campia 
Turzii), ahol az amerikai pilóták a ro-
mánokkal közösen fognak gyakorlatoz-
ni. Az év folyamán késôbb portugál F-
16-osokat és amerikai F-15-ösöket 
várnak az erdélyi légi támaszpontra.

A Fekete-tengeren és a konstancai 
kikötôben az utóbbi idôben folyamato-
san jelen voltak a NATO, illetve uniós 
tagországok hadihajói --– emlékeztetett 
a román védelmi miniszter.

Dusa kitérô választ adott arra az új-
ságírói kérdésre, hogy a kezdôdô had-
gyakorlat összefüggésben áll-e a né-
hány száz kilométernyire lévô ukrajnai 
konfliktussal: mint mondta, a védelmi 
készültség ellenôrzése és a katonák 
közös gyakorlatozása a cél. A nem NA-
TO-tag Moldovai Köztársaság katoná-
inak részvételét azzal magyarázta, 
hogy Románia keleti szomszédja az 
észak-atlanti szövetség partnere, 
amely –- Grúziához és más országokhoz 
hasonlóan –- nemcsak a felkészülésben, 
hanem egyes nemzetközi küldetések-
ben is részt vesz a NATO-tagállamok 
oldalán. A Wind Spring 15 hadgyakorlat 
április 30-án ér véget.

A NATO a Krím félsziget orosz elcsa-
tolása után kezdett rotációs katonai 
manôvereket a keleti tagállamok vé-
delmi készültségének fokozása céljá-
ból. A bukaresti védelmi tárca március 
elején közölte: a keleti szárny új biz-
tonsági kockázatai közepette Románia 
két vezénylési központot bocsát a NA-
TO rendelkezésére. A NATO-erôk in-
tegrációs egysége a tervek szerint 

2016-ra, míg a Bukarestben kialakítan-
dó, hadosztály szintû nemzetközi ve-
zénylési központ 2018-ra éri el teljes 
operatív kapacitását.MTI

* * *
A Deep Ocean Search (DOS) angol 

mélytengeri roncskutató szervezet 
már 2013 szeptemberében sikeresen 
befejezte az 1942-ben elsüllyedt brit 
gôzös, az SS City of Cairo 5 150 mé-
teres mélységben nyugvó roncsán 
végrehajtott sikeres leletmentést, de a 
páratlan vállalkozást csak most hozták 
nyilvánosságra.

Az indiai Bombaybôl Angliába tartó 
utasszállító gôzös roncsát 2011-ben fe-
dezete fel a John Kingsford vezette 
nemzetközi mélytengeri kutatóexpe-
díció.

A DOS képviselôi a roncs felfedezése 
után tárgyalásokba kezdetek az elsüly-
lyedt gôzös fedélzetén 2000 ládában 
szállított 7,442 tonna ezüstpénz rako-
mány jog szerinti tulajdonosával, a 
brit kormánnyal.

A Deep Ocean Search az angol kor-
mányt képviselô közlekedési miniszté-
riummal megkötött koncessziós szer-
zôdés után, 2013 szeptemberére be is 
fejezte a technikai bravúrnak számító 
mélytengeri leletmentést, a rakomány 
legnagyobb részét, mintegy 34 millió 
font (hozzávetôleg 15 milliárd forint) 
értékû ezüstrakomány felszínre hoza-
talával.

A társaság csak most kapott enge-
délyt a minisztériumtól, a sikeres lelet-
mentés bejelentésére. Arról nincs 
pontos információ, hogy a DOS mekko-
ra részesedést kapott a kincsbôl, de 
összehasonlításként a híres, 1982-es 
HMS Edinburgh cirkáló leletmentô 
akciójában --– igaz, hogy a „csak” 200 
méteres mélységbôl –-- felhozott több 
mint 4 tonna színarany értékének 60 
%-át kapta meg a Jessop Marine Ltd.

A City of Cairo rakományának fel-
színre emelése eddig a legnagyobb 
mélységben végrehajtott leletmentô 
vállalkozás.

A City of Cairo-t 1915-ben állították 
szolgálatba, a 137 méter hosszú, több 
mint 8000 tonnás utasszállító gôzös a 
londoni Ellerman Line hajózási társa-
ság tulajdonában állt. Utolsó útján 
William A. Rogerson kapitány pa-
rancsnoksága alatt, 1942 október 1-én 
futott ki Bombaybôl, a dél-afrikai Dur-
ban valamint Fokváros, továbbá a bra-
zíliai Pernambuco kikötôjének érinté-
sével hajózott volna Angliába.

Az indiai brit gyarmati kormányzat a 
brit háborús kabinet részére majd 7 és 
fél tonna ezüstrúpiát küldött a gôzös-
sel. A fokvárosi technikai megálló 

után a City of Cairo 101 utassal ( köz-
tük 28 nôvel és 19 gyermekkel) vala-
mint jelentôs kereskedelmi rakomány-
nyal a fedélzetén vágott neki a dél 
-atlanti vizeknek, Brazília irányába. 
Ebben az idôben több német tenger-
alattjáró is a térségben portyázott, 
ezért a kapitány elrendelte, hogy a 12 
csomós sebességgel haladó gôzös 
cikk-cakk vonalban hajózzon.

1942 november 6-án az U-68 német 
tengeralattjáró személyzete észrevette 
a Szent Helén szigettôl 700 kilométer-
rel északra haladó City of Cairo-t.

A búvárnaszád parancsnoka, a lovag-
kereszttel kitüntetett tengeralattjárós 
ász, Karl-Friedrich Merten kapitány 
a támadás mellett döntött. 20 perces 
idôközzel két torpedótalálat érte a gô-
zöst. A torpedótalálattól 6-an vesztet-
ték életüket.

A túlélôknek a német parancsnok 
biztosította a mentôcsónakba szállást, 
és a helyszín elhagyását. A gôzöst az 
értékes rakománnyal együtt nyelte el 
a feneketlen mélység, amelyet 71 év 
elteltével emeltek ki a DOS kutatói.

* * *
Egy japán bíróság megtiltotta a taka-

hamai atomerômû két reaktorának 
újraindítását, azzal az indokkal, hogy 
nem felelnek meg a négy évvel ezelôtti 
földrengés és szökôár után bevezetett 
biztonsági elôírásoknak.

A takahamai atomerômû a Japán-ten-
ger partján, Fukui prefektúrában van, 
olyan térségben, amely erôs szökôár 
esetén a leginkább veszélyeztetettek 
közé tartozik. Az erômû Oszakát és 
környékét látja el elektromos energiá-
val. Négy reaktora van, s ezek közül a 
hármas és a négyes újraindítását til-
totta meg a fukui kerületi bíróság. Az 
erômûvet üzemeltetô vállalat várható-
an fellebbezni fog a döntés ellen.

A 2011. március 11-én történt földren-
gés és a földmozgás következtében 
kialakult hatalmas szökôár után -– 
amely súlyosan megrongálta a fuku-
simai atomerômû három reaktorát, 
nukleáris katasztrófát okozva -– Japán-
ban leállították mind a 48 még mûködô 
atomreaktort. A kormány ezután új, 
szigorúbb biztonsági elôírásokat dol-
gozott ki az atomerômûvek számára, 
mindenfajta üzemi balesetek, termé-
szeti csapások vagy terrortámadások 
kivédésére.

A szükséges munkálatok elvégzése 
után a japán energiaipari cégek 21 
reaktor újraindítását kérelmezték, de 
a biztonsági ellenôrzések nagyon las-
san haladnak. A takahamai erômû már 
megkapta a mûködési engedélyt a he-
lyi hatóságoktól.Magyar pékség

Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és 
gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au

Felhívás
Tekintettel az ukrajnai háborús helyzetre kárpátaljai magyar 

testvéreink a mindennapi megélhetésükért küzdenek. Olyan 

helyzetbe kerültek önhibájukon kívül, hogy szabályosan a fenn-

maradásuk a tét. Nem lehet olyan magyar szív a világon mely 

erre érzéketlen marad, tennünk kell valamit, hogy ott élô test-

véreinket átsegítsük ezen a nehéz idôn, vagy legalábbis vala-

melyest könnyítsünk szenvedéseiken.

Az Ausztráliai Magyar Szövetség, ezért egy Ausztráliát át-

fogó gyûjtést kezdeményez, melynek teljes bevételét eljuttatjuk 

Kárpátaljára, az ottan létükért küzdô magyar testvéreinknek.

Az államonkénti gyûjtést, akár szervezetekként, akár egyé-

nenként történik, kérjük a helyi ernyôszervezetekhez eljuttatni.

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem 
lehetetlen” (Gróf Széchenyi István)

Fodor Sándor elnök
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Így is lehet…Könnyeket csurgató hahota az 
elfekvô beteg életének utolsó 

napján a kórházban.

A  vonatról leszállva, nem sok perc  

gyaloglás a kórház fôkapujáig.  He-

tente egyszer teszem meg ezt az utat, 

nagy elvárással, mit fog hozni a mai 

nap. Kikkel lesz szerencsém találkozni, 

kiket tudok felvidítani, esetleg szük-

séges tanáccsal vagy segítséggel ellát-

ni.

Évekkel ezelött férjem feküdt ebben 

a kórházban kilátástalanúl, aggódva, 

mi lesz élete sora.  Siralmas félelem 

ült mindhármunk szívében, kutatva a 

mennyeket bíztató, megnyugtató vá-

laszért kérdéseinkre.  

Ekkor tanultuk meg azt is, ha bajban 

vagy, akkor nem csak a ritkán látott, 

de még a megszokott arcok is szeré-

nyen elbújnak. Hmm. Sok ember 

nemigen szereti a számára  kényel-

metlen, de még az esetlegesen  jogos-

san  is elvárható  “beleavatkozást” 

mások életebe.  Még furcsább, olyanok 

állanak melléd, akiket alig ismertél 

elöbb.

Ma már minden a régi, élünk még 

nagyobb tisztelettel és szeretettel 

egymás iránt, mégjobban értékelve az 

életet és a biztonságos hovatartozást. 

Az eddigi  együtt  eltelt több mint 

huszonöt év mindkettönk életének 

legszebb szakasza.

Ott a kórházban, akkor, közelebb ke-

rültünk az élet egy másféle szomorúbb 

oldalához is. Beteg emberek, súlyosan 

betegek, de látogató némelyikhez be 

sem tévedett. Sem család, sem barát. 

Talán ritkán, vagy annyiszor sem. 

Szemükbôl nem csak a végzet félelme 

sunyorgott, de az elhagyatottság is 

öltötte rájuk a szürke értelmetlenséget, 

a miértséget tovább vinni. Bajukban 

árván hagyta ôket az élet.

Nos, itt vagyok, megérkeztem. A 

fônövért kell megkérdeznem melyik 

szobákat nem szabad látogatni, nehogy 

járványos beteg szobájába tévedjek 

be. Azt ugyan jelzi egy kis piros lámpa 

az ajtó felett, de azt néha elfelejtik 

bekapcsolni. Tudnom kell azt is, ha 

más oknál fogva is tilos némelyik be-

teg látogatása.

A fônövér egy komoly, kimért de 

kedves teremtése az életnek, szívesen 

veszi jövetelemet és sorolja fel a láto-

gatható betegek szobaszámait. Leg-

többjükkel már az elôzô hetekben is 

találkoztam. Így felkészülve indulok 

az e heti látogató utamra. 

A csinos hölgy a negyvenes éveit jár-

ja, készült egy hosszabb szabadságra, 

haza az óhazába, Angliába, amikor az 

útvonalát a kórházhoz vitte a kiszá-

míthatatlan. A lelke még így is, most is 

utazik, mesél szülôföldjérôl, tervezi a 

késôbbi utat. Az akarata, elérni a talán 

most lehetetlennek látszót, haza fogja 

ôt vinni. Nem ismerni el a hátrányt, 

csak az eredményes végcélt látja.  

Igen, ô boldog lesz. 

A fiatalember, a harmincas éveiben, 

egy “Wall Street whiz kid”. Ausztráliát 

járta, amikor itt kötött ki. Beszélgetünk 

a “világbank helyzetérôl”, majd az 

egyik kedvenc témámat a Forex 

Márket-ot tépdessük. A világhírû, 

ausztráliai Phillip J. Anderson köz-

gazdász igencsak felkelti érdeklödését, 

akirôl tudva van, nagy tudósa a világ 

földárai ciklusokban történô alaku-

lásainak, ami viszont magával hozza az 

általános világgazdaság 18 évenkénti 

ciklusos változásait is (14 év fel, 4 év 
le). Nagy nevek jártak elôdjének. 

Angliában Roy Wenzlick és Fred 

Harrison jöttek rá erre a különös 

tényre, tanulmányaikat a több mint 

háromszáz éves hivatalos földárak ala-

kulására alapozva.  Amerikában kb. 

kettô száz éve tartják számon a föld-

árakat. Ott  W.D. Gann dolgozta fel az 

adatokat ugyanarra a következtetésre 

jutva. Jaj! A fônövér kukkant be és 

tessékel ki engemet finoman. Persze  

megsokkalta a több mint egy órai 

beszélgetést. 

Egy fiatal, huszas éveiben ficánkoló  

fiatalember, valamelyik tengerparti 

városkából való, szereti a mélytengeri 

halászatot. Örül, hogy valakinek el-

mondhatja a nagyobb, szerencsésebb 

fogásait és a különös, maga kidolgozta  

módját e sportnak. 

Az idôs hölgy imádja a kertjét, igen 

okosan is kezeli. Semmi káros vegyi 

anyagot nem használ mûveléséhez, 

virítanak is ám a paprikák, paradi-

csomok benne, a sok hibátlan gyü-

mölcs a fákon zamatosságával kínálja 

magát, büszkélkedik. Jó tanácsokkal 

látjuk el egymást  miután meghallgatta 

a mi biokertünk történetet is, amivel 

viszont én büszkélkedem. 

A hibátlan frizurájú hölgyet nem 

lehet kimozdítani a “híres vagy 

hírhedt” hírességek hálószobáiból. 

Körbe van véve magazínokkal. A 

hölgy örömmel veszi, hogy együtt si-

ránkozhatunk egy megcsalt szépség 

felett, vagy együtt drukkolhatunk az 

örömtôl mámoros  “mindörökké” pár 

ez alkalommal szerencsésebb jövô-

jéért. 

Az ötvenes, nagyon mérges, intel-

lingensnek tûnô férfi majdnem kihajít 

az ajtón. Ilyen is akad. Néha. Bizonyára 

nagyon komoly problémái vannak a 

betegségén kívül is.  

Az új beteg, szakálas, komótos, mar-

káns gazdaember. Szükszavú, talán 

alig várja, hogy tünjek el, de azért 

hellyel kínál illembôl. Az idôjárásról 

való beszélgetésnél nem jutunk to-

vább, míg meg nem emliti az öntözés 

problémáját a farmján, amit a meg-

szorított mennyiségû szivattyúzható 

víz jelenti a közeli folyóból. Az energia 

ára is sanyargatást jelent a gazda-

ságnak. Így rákerül a szó a gaz-

daságosabb, sôt, majdnem ingyenes 

energiaforrások ma már létezô mód-

jaira, ezért nem is szabadna, hogy 

téma legyen. A megoldások sorozata 

van kezünkben.  Némelyik teljesen új 

fizikai alapokon fekszik. Szédületes, 

mennyi hasznos találmány van elte-

metve a nagy pénzmammutok érdekei 

miatt. De még így is mind közelebb 

jutunk ahhoz, hogy a világ energia 

szükséglete tisztább és olcsóbb 

energiaforrásokból oldódjon meg.  A 

lehetôségeket tucatjával lehet szá-

molni. Zero Point Energy, Tesla Coil, 
Vacum Energy, Aether Energy, Orgon 
Charged Photomultiplier Tubes, Ma-
nipulated Magnetic Fields, Permanent 
magnet motion (Hummingbird Mag-
netic Motor hajtva a Sundance Mag-
netic Generatorral), stb. A japánok 

(Shimizu Corp) érthetôen fogva, még 

nagyobb fontossággal törekszenek 

feleletet találni. Illetve találtak is. 

Igaz, még vagy húsz év is kell a vég-

hezviteléhez. Ôk egy solár panel övet 

terveznek a Hold felszínére építeni 

(robotokkal). E “Luna Ring” köz-

vetítené a Nap energiáját szünet 

nélkûl a Föld befogadó állomásaihoz 

laser vagy microwave átváltással.  

Így, ha a bácsika nem is, de a gyerekei, 

akik majd átveszik a gazdaságot 

élvezni fogják e találmányok 

erdményeit.  

Na, mára befejeztem. 

Gondolom. 

De nem. 

A fônôvér említett egy szobaszámot, 

ahova szerinte nem lenne érdemes 

látágatni. Csak bepislantok, határozom 

el. Halkan nyitom az ajtót. A szoba 

ragyog az élô naptól, halálos csend a 

szobában. Az ágyon egy kis alig 

negyven kilós öreg embrió göm-

bölyödik magába, csak azért tudom  

hogy él, mert még itt van. Lassan 

széket teszek az ágya mellé úgy, hogy 

ha kinyitaná a szemét az enyémre 

találjon, de én szándékosan nem nézek 

rá. Mély csend. Érzem a vidám életet 

az ablakon túl, madarak fürödését a 

napsugarakban, a fák leveleit lágy 

szellô dajkálja, majd egy fiatal pár 

osztozik  ebéden az egyik padon ülve.

“Mi a neved?“ Megdöbbenek. 

Tudja, hogy itt vagyok. “Lúcia”, 

mondom és mutatom néki a ruhámra 

tûzött képes igazolványt. 

“Szép név.” És mi a te neved? 

“Bill volt a nevem”. Szép név, illik 

rád. 

Majd megint csend. Ráhagyom, ha 

akar még szólni. Érzem, jól esik néki, 

hogy valaki ott ül, nemcsak 

tevékenykedni van a szobájában. Erôt 

vesz magán, nyitja a szemét. Még van 

színe. Szürkés kék. Lassan megindúl 

mondanivalójával: vegyészmérnök 

voltam Svédországban még nem is 

olyan  régen.  Jó életem volt, szerettem 

az életet, az embereket, a természetet, 

a zenét. 

Téged mi sors hozott ide? Milyen 

életed van? Nyugodtan mondjad, ma-

gammal viszem. 

Bill, harca mindenkinek volt vagy 

van, néked is lehetett. De én  kivált-

ságosnak érzem magamat, mert meg-

elégedettség van szívemben. Mondtad 

szereted a zenét. Van kedvenc 

zeneszerzôd? 

Ó, hogyne, elsôsorban Bach. 

És néked Lúcia? Ó, hogyne, azon 

nöltem fel. Bach, Vivaldi, Beethoven, 

Haydn, Bartók, de késöbben  

megszerettem az amerikai dzsessz-et 

is. 

Erre már kezd felülni is a kisöreg! 

Méghozzá viccelô csúfolóval, csupa 

élet szempárral, erô a hangban, rá-

zendít egy gregoriánra. Ezt már én 

sem hagyhatom, amindenit! 

Elô a dzsessz-el! Énekelem a ma-

gamét én is! Közben nevetünk, neve-

tünk, jóizûen nevetünk, már a küny-

nyeink is csurognak, úgy nevetünk. 

Észre sem vesszük, hogy az ajtó 

fejszélességig nyílik, egy tátott szájú 

nôvér nyújtogatja a nyakát, alatta egy 

másik, felette egy harmadik nagy 

szemekkel, fiatalos szép fogsorokkal. 

Elresteljük magunkat. Távozásra 

felé nyújtom érintetlen ölelésre ka-

rom. A félig ülô, felém nyújtott ka-

rokkal, szemekbôl újra kihunyt lángú 

kis gomolyag pompeii-i szürke kôvé 

dermed. 

Sétálva a vonathoz, egy imával bú-

csúzom tôle.

Lucia Boling

Szeretett Embertársaim! Emúlt. Túl 

jutottunk. Kezdôdnek a megszokott 

munkás hétköznapok. Azoknak, akik 

még dolgoznak. Nekünk nyugdí-

jasoknak nemsok változást hoz. Csa-

ládosoknak, akiknek  családjában van-

nak munkaképes családtagok, 

dolgoznak is, jelent a hétköznap vál-

tozást, az ünnepnapok befejeztével. Az 

otthon csendesebb. A család nagy-

ságától függôen. Oly családokra gon-

dolok, hol van megértés, szeretet, 

ragaszkodás. Mily szép lehet az élet, 

egy ilyen családban. Merem remélni. 

Ne menjünk túl messzire, maradjunk 

környezetünknél. Van sok család, 

melyre érvényes megállapításom. 

Igen, gondoljunk a jóra. Ne mindig a 

rosszra, a kellemetlenre, nézeteltéré-

sekre. Sajnos, ha mérlegre lehetne 

tenni a fent említett családok számát, 

egyik serpenyôbe a jót, a másik oldalra 

a viszálykodók számát, talán nem 

kétséges, melyik oldal sülyedne a 

vízszint alá.

Lehet, fantáziának tûnik gondolataim 

menete. De, ha egy kicsit elgon-

dolkozunk, talán van valami alapja az 

elmélkedésnek. Tudom, dolgozó em-

berek nem érnek rá, ily gondolatokra. 

De itt vagyunk mi nyugdíjasok. Külö-

nösen olyanok, akik egyedül élnek, 

nincs kihez szóljanak, kiknek az ün-

nepnapok és a hétköznapok között, 

nem sok, nem nagy a különbség. Élik 

magányos életüket. Ezen is el lehet 

gondolkodni. Nehéz megfelelô sorren-

det felállítani. ...Hiszen sok körülmény 

van, ami befolyásolja az idôsek élet-

menetét. Gondolataimat a mindennapi 

élet szörnyûségeitôl, tragédiáitól, po-

litikától igyekszem távol tartani. 

Nyugdíjas embertársaim életére gon-

dolok. Hova jutottak? Egy élet mun-

kája, fáradsága után mi is vár rájuk. 

Reánk, hiszen én is eme csoportban, 

eme korosztályban élek. Hitemet 

megtartva kérem a Jóistent, tartson 

meg még eme erôben. Fizikai erô 

mellett, szellemi erôben is.

Engetessék meg egy rövid bemu-

tatkozás. 82 éves vagyok. Így szük-

séges mondanom: Hála Istennek, ki-

sebb-nagyobb betegségek, néhány 

operáció --- nem életet veszélyeztetô --

- után írom eme gondolataimat. Be-

vallom, amíg dolgoztam, nem eszemre, 

hanem szívemre hallgattam. Ezért így 

aránylag jól menô üzemet elveszí-

tettem. Csak annyi maradt, amennyi 

jelenleg lakásomban található. Egy 

valamit nem veszítettem, most is 

velem van. Felemelt fejjel, tiszta szív-

vel merem mondani. Hiszem, hogy ez 

az érzés vezérel, amiért gondolataimat 

írom és most is velem van. Istenbe 

vetett hitem. Amíg tudtam utazgattam 

szerte a világban. Mi maradt utaz-

gatásaimból? Soha nem vásárolgattam, 

emléket gyûjtöttem. Ezek most is 

velem vannak. Így maradt meg hitem 

is. Lehet, kihívónak tünik, ha leírom 

hitvallásom alaptételét. --- Lehetséges, 

nem vagyok egyedül vele. --- Olvastam 

egy mondást, mely vezeti életemet: 

„Az életben az a bölcs ember, aki a 

Jóistenre bízza életét és soha nem 

kérdezi, miért?” Eddig az idézet. Igen, 

nem kérdezem: Istenem, miért? Be-

vallom, nem könnyû csak úgy elfo-

gadni valamit. Sokszor a jót is 

készségekkel fogadjuk. Ez emberi 

tulajdonság. Amit kapunk, ha jónak is 

tünik, mennyire megfelelô számunk-

ra? Aki adja, vajon önzetlenül szívbôl 

adja? Talán valami érdekbôl. Az 

életben sok példa áll elôttünk. Jön 

valaki, felajánlja segítségét. Jót, sôt 

hasznot igér. Mi idôsek, az igéret 

hatása alatt, reménykedve elfogadjuk. 

Sajnos, nagyon sok esetben más a va-

lóság. Nevén nevezve: Csalódás. Ne-

vezzük ezt: anyagi csalódásnak. --- Az 

érem másik oldala. --- Lelki életünk. 

Eme esetben nem földi javak igéretére 

számítunk. Amit éreznünk kell, nem 

ígéret: Példa! Amit az ünnep jelen-

tôsége mutatott és mutat számunkra. 

Jézus élete, majd kínszenvedése. 

Közénk jött, hogy példát mutasson, 

majd földi halált szenvedett, hogy 

megváltsa bûneinket. Majd feltá-

madott. Evangélium szerint vissza-

ment Atyjához. Ne feledjük, hogy mit 

mutatótt az ünnep. Maradjon 

emlékünkben. Hacsak egy kicsit is 

sikerül ezt cselekednünk, biztos 

vagyok, nyugdíjas, magányos életünk 

sokkal nyugodtabb lesz. Könnyebben 

tudjuk fogadni jövô életünk vi-

szontagságait.

Miért írom eme gondolataimat? 

Évekig nem mentem emberek közé. 

80 éves koromban kényszerbôl kellett 

abbahagynom munnkámat. Azt hittem 

vége életemnek. Hosszú gondolkodás 

után erôt vettem magamon, Csat-

lakoztam egy közösséghez, ember-

társaimhoz, ahogy én nevezem ôket. 

Visszakaptam hitemet. Látom, ta-

pasztalom, mindenki szeretetre, meg-

értésre vágyakozik Aki ezt az érzést 

tudja adni embertársainak, mily 

hatalmas ajándékot kap viszonzásul. 

Lelki megnyugvás ajándékát. Eme 

ajándékot kaptam. Szeretném meg-

osztani. Egyszerû és mély gondolkodni 

tudó embernek érzem magam. Nem 

nehéz ilyen emberré válni. Csak egy 

kicsi akarat kell. Szeretet, Istenben 

való hit. Tapasztalatból tudom.

Embertársaim! Szándékosan kerül-

tem, igyekeztem nem említeni a 

szörnyûségeket. Bár lehetetlen nem 

gondolni az eseményekre. De vá-

lasszuk alkalmanként a jót, a sze-

retetet, a megértést, a megbocsátás 

gondolatát. Gondolom eme legutóbbi a 

legnehezebb, de talán a legnemesebb.

Mit lehet még eme gondolatok után 

kívánni? Teljes szívvel kívánom 

nyugdíjas társaimnak, igyekezzenek 

jelen életüket a szeretet, megbocsájtás, 

érzésével élni.

Biztos könnyebb, boldogabb lesz a 

még hátra levô élet.

A Jóisten áldása legyen rajtunk!

Zwickl László
 (Sydney)

Húsvét utáni gondolatok...

Anyák 
napja 

a 
Koronában
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A világháború tisztjeElsõ Világháború közben Tö-
rökországra vonatkozó, Galli-
poli-i (Gelibolu) 2015. áprilisi 
partra szálláskor magyar szem-
tanú Germanus Gyula, világhírû 
kelet-kutató megjegyzései:
Az  elsô világháború Ferenc Fer-

dinánd meggyilkolásával, és az azt 
követô hadüzenetekkel visszafor-
díthatatlanná vált. Ahogy egy kora-
beli illemtankönyv megfogalmazta, 
sajnos, annyi fegyver van már az 
embereknél, hogy elôbb utóbb, azok 
maguktól is elsülnek. A világháború 
általános eseményeit ennek a mun-
kának nem tárgya ismertetni, ezért 
most csupán a Törökországra vonat-
kozó eseményekre térnék ki.
Az Oszmán Birodalom 1914. no-

vemberében a szárazföldi haderô 
békeállománya 10 000 tisztbôl és 230 
000 fô legénységébôl állt, 1916 végé-
re a létszám 1 millió fôre duzzadt. 
A hadsereg 1500 (zömében régi tí-

pusú és néhány gyorstüzelô) löveg-
gel valamint 450 géppuskával ren-
delkezett. A fontosabb posztokon né-
met tábornokok és tisztek álltak (a 
török haderô vezérkari fônöke Bron-
sart von Schellendorf, 1917 elejétôl 
Hans von Seeckt volt, több hadsereg 
parancsnoka illetve vezérkari fônö-
ke, valamint a legtöbb hadtest és 
gyalogos hadosztály parancsnoka is 
közülük került ki). A tisztikar 
elenyészô hányada végzett katona 
iskolát, túlnyomó része altisztekbôl 
lépett elô. A török gyalogos had-
osztály 3 ezredbôl, azok mindegyike 
4 zászlóaljból állt, amelyhez még 1 
lovas egység és 24 legénység tar-
tozott. 
Az elsô nagy kísérlet a felosztásra a 

Gallipoli hadmûvelet volt, amely 
egyike a világháború legtöbbször 
megénekelt csatáinak. 
Az errôl szóló Gallipoli címû film az 

angolszász nyelvterületen kultusz-

filmmé lett. 
Ez az ütközet volt, ami meghozta 

Musztafa Kemal számára világhírt 
és elismertséget. Az Antant partra 
szálló hadmûvelete a török Tenger-
szorosok megszerzésére volt ez a 
hadmûvelet. Törökország 1914. 
október 29-én az orosz flotta elôzô 
napi támadása nyomán lezárta a 
stratégiai fontosságú szorosokat, s 
november 12-én a Központi Ha-
talmak oldalán belépett az I. világ-
háborúba. 
A hadmûvelet célja a tengeri 

összeköttetés megteremtése volt 
Oroszországgal, valamint hogy elô-
segítsék Olaszország belépését a 
világháborúba az Antant oldalán. 
1915. március 18-án angol - francia 
hadihajók sikertelen flottatámadást 
hajtottak végre a Dardanellák be-
járatát védô erôsségek ellen, mely-
nek során (részben a német tenger-
alattjárók tevékenysége következ-
tében) 5 sorhajó elsüllyedt. 
Április 25-én 4 angol, ausztrál és 1 

francia gyalogos hadosztály (75.000 
fô) szállt partra a Gallipoli- 
<Gelibolu-> félsziget több pontján 
Sir Jan Standish Monteith Hamilton 
(1853-1947) tábornok parancsnok-
sága alatt. 
Elôrejutásukat a hídfôállásokból a 

német Otto Liman von Sanders lo-
vassági tábornok vezette 80 000 fôs 
török 5. hadsereg megakadályozta, 
májustól állásháború alakult ki.
Augusztus 6-án újabb erôs szö-

vetségi erôket (5 gyalogos had-
osztály) tettek partra. November-
december folyamán osztrák-magyar 
nehéztüzérséggel (a 24 cm-es 9. 
mozsárüteg, és a 15 cm-es 36 tábori 
tarack üteg) szilárdították meg a 
védelmet, valamint a megszállt Szer-
bián keresztül gyors ütemben ér-

keztek a német fegyver és lôszer-
szállítmányok. 
A szövetségesek 1915. december 

20-án a félsziget nyugati, 1916. 
január 9/10-én déli részén lévô 
csapataikat tengeri úton kivonták, 
jelentôs mennyiségû hadianyagot 
hagyva maguk után. 
A hadmûveletben összesen 410 000 

angol, 79 000 francia katona vett 
részt, veszteségük 115 000, illetve 27 
000, a törököké 165 000 fô volt. Az 
elszenvedett kudarc miatt a had-
mûvelet kezdeményezôje, Sir Wins-
ton Churchill angol flottaügyi 
miniszter kénytelen volt lemondani.
A partraszállásnak magyar szem-

tanúja is volt: Germanus Gyula, a 
világhírû kelet-kutató. 
1915-ben a Vörös Félhold magyar 

megbízottja lett, s megbízólevelét 
Huszejn Hilmi pasa bécsi török kö-
vet adta át neki. 
Budapestrôl kiindulva kötszert, 

gyógyszert, segédanyagokat vitt Tö-
rökországba, segítôjével Ömer 
Muhktar dzsidás tiszttel együtt.
Romániában megpróbálták feltar-

tóztani a szerelvényt és megdézs-
málni a szállítványt, de a magyar 
követ hathatós közbeavatkozására 
erre nem került sor. 
Ô így írt a Gallipoli ütközetrôl:
Siralmas látvány tárult elém. A 

Dardanellák sziklás terepén sehol 
sincs víz. A partra szálló angolokat 
és ausztrálokat a hajókról táplálták. 
Liman von Sanders az erôdök német 
parancsnoka lövetni akarta a ha-
jókat, hiszen akkor egyszerûen 
szomjan hal a partra tett sereg, de 
Enver pasa megtiltotta.
Szent háborút hirdettünk, és a 

dzsihádban minden eszközt felhasz-
nálhatunk az ellenség ellen, de a víz-
forrástól el nem zárhatjuk. A próféta 
hagyománya és nekünk ezt be kell 
tartani, hogy Allah a szent hábo-
rúnkat didalra segítse.
Liman toporzékolt. Ô nem Mo-

hamed prófétától, hanem Clause-
witztôl tanulta a hadászatot. Hiába! 
Enver akarata gyôzött, ô tudta, hogy 
katonáit csak Allah és a Korán 
szavával tudja csatába vinni; ha 
Allah intelmét megtagadja vége 
mindennek. A Villámhadsereg pa-
rancsnoka Musztafa Kemal ott 
biztatta a török harcosokat. A ka-
tonák ôt látván felkiáltottak: Allah 
Ekhber! Nagy Isten! 
A török katonák lábán bocskor, 

ruhájuk elnyûtt; puskaszíjuk kötél, 
és a derekukon spárgára kötött 
tizenkét sörös palackban ivóvíz. 
Így indult csatába a török …
Vágyam teljesedett. Láttam csatát. 

Egy bokorban fegyvertelenül néz-
tem, hogyan esnek egymásnak az 
emberek. Hogyan döfi át az ausztrál 
a paradicsomba vágyó török szívét, 
mint szeli le az indiai gurka kukri 
késével a török fejét, és mint hasítja 
ketté ellenfele koponyáját puska-
tusával a török, mint szakítja ki ke-
zével a kurd az új-zélandi beleit, és 
egy pillanat múlva halálos sebében ô 
is lerogyva a földre. 
Néztem ezt a földi poklot és beleim, 

idegeim annyira megdermedtek és 
nem érzékeltem semmit.
A vérzivatar mindig estefelé ért 

véget. Ilyenkor az angolok vissza-
vonultak, vagy elôretolt állásaikat 

foglalták el. Ilyenkor szállították 
nekik a vizet. 
A török hôsök ilyenkor vánszorogtak 

a segélyhelyeikre, hogy bekötözzék 
sebeiket. Csupán embernek látszó 
alakok maradtak belôlük. Sebesült-
szállítók mentek értük. Néhány 
nyöszörgôt hordágyra fektettek. – 
Hagyjatok nyugodtan meghalni, a 
paradicsom kapujában vagyok, ne 
vigyetek vissza a nyomorúságos 
életbe. Allah akarta így, legyen meg 
az ô akarata. Ezt történt Anaforta 
véráztatta mezején.

Musztafa Kemalt így mutatta be:
A mi derék török katonáink tábor-

noka a Suvla öböl mögötti Anafar-
tánál egy magas, szikár arcú ember 
volt. Hideg kék szeme átfúrta azt, 
aki merészen eléje áll, de katonáira 
apai melegséget árasztott. Ô volt a 
villámhadsereg (Jildirim orduszu) 
parancsnoka: Musztafa Kemal. 
Ô is szent háborút vezetett. Ott volt 

az elsô sorban, ha veszély fenyege-
tett, és egyetlen szava, bátor pillan-
tása elegendô erôt adott a csüg-
gedôknek, életet a haldoklóknak. 
Ahogyan vonult elôtte az erôsítés, 
láttam, mint villan meg a fáradt 
szemekben az akarat, amikor ezt a 
kôvé meredten határozott tábornokot 
meglátták. 
Vonultak török testvéreim, de 

hangtalanul, de musztafa Kemal 
elôtt felkiáltottak: Allah Ekber! 
Nagy Isten! Mint valaha a római 
gladiátorok kiáltották oda: Morituri 
te salutant!
Musztafa Kemal szófiai katonai 

attasé volt a világháború kezdetén. 
Hazafias lelkesedésbôl kérte az 
áthelyezését frontszolgálatba Enver 
pasától. Kinevezték a 19. hadosztály 
parancsnokának. 
A helyzetet csupán az bonyolította, 

hogy a nevezett alakulat csak papí-
ron létezett, s Musztafa Kemalra 
várt a feladat, hogy megszervezze. 
Ezt a feladatot jól oldotta meg. Ala-
kulata Liman von Sanders 5. hadse-
regének alárendeltségébe került. 
Szerencsére nem kellett részt vennie 
Enver pasa illetve Djemal pasa 
kalandorakciójában a Kaukázus és a 
Szuezi csatorna elleni támadásban. 
Mind a kettô katasztrófával végzô-
dött. 

Kemal a világ hadtörténetébe 1915. 
április 25-én vonult be. Ekkor kért 
tôle segítséget a 9. zászlóalj parancs-
noka. Kemal vitte ezredét a 57. 
ezredet, magával vitt még egy lovas-
századot, és egy hegyi üteget. 
A felderítôi rohantak vissza, hogy 

jönnek az angolok s nekik nincs lô-
szerük. Kemal ekkor szuronyt tû-
zetett fel és hegmár 11 hadosztályból 
hegynek lefelé szuronyrohamban 
visszaverték a támadókat. 
Sir Ian Hamilton embereit 

egyszerûen visszakergették a ten-
gerpartra. A harc közben Kemalt is 
gránátszilánk találta, de a zsebórája 
felfogta a repeszt. Kemalt 1916. 
április 1-jén dandártábornokká és a 
16.hadtest parancsnokává nevezték 
ki és a Kaukázusba vezényelték. 
Mus és Bitlis mellett lezajlott gyôzel-
mes harcaiért megkapta az Arany-
kardot, és Nagyszerû helytállásért 
érmet. 
Késôbb Szíriába helyezték, de 

Falkenhayn német tábornokkal való 
vitája után lemondott és terjedelmes 
emlékiratban tudósította a katonai és 
politikai vezetést a tényleges hely-
zetrôl. Nem talált meghallgatásra. 
Muszata Kemal tábornok, immáron 
pasa, katonai szakértôként kísérte el 
németországi útjára a leendô VI. 
Mohamedet. 
Találkozott Hindenburggal, II. Vil-

mossal, megszemlélte a nyugati 
frontot, és nem rejtette véka alá 
meggyôzôdését a központi hatalmak 
közeledô vereségérôl. A leendô 
szultán  kíséretébôl kiválva Bécsben 
kezeltette szembaját, s ezután tért 
vissza hazájába. 
A küzdelem végén ismét Sanders 

tábornok alárendeltségében küzdött, 
és csapatai maradékával harcolva 
vonult vissza Anatóliáig. 
Itt érte utol a fegyverszünet. Csa-

patait nem engedte szétzülleni, titkos 
fegyverraktárakat hozott létre és 
szabadcsatokat szervezett, készült 
nemzeti szabadságharcra. 
Ennek irányítójaként ismeri meg a 

világ, s lesz belôle Musztafa Kemal 
Atatürk, a gázi, aki késõbb az állam 
alapitó és elsõ Török Köztársaság 
Elnöke lett.

Összeállította:
Ûrményházi Attila

elhunyt

Magyar Rozália
Szül. Lackó

Muzslya 20.2.1935 – 11.4.2015 Melbourne
Egy szál virág,  egy gyertyaszál,

egy fénykép, amiröl mosolyogsz ránk.

Emléked örökre itt van velünk, 

amig élünk, nem feledünk.

Gyászoló  gyermekei, unokái és dédunokái 
Melbourne és Pancsován

GYÁSZJELENTÉS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

GYURKÓ ERZSÉBET
(1924. június 24. - 2015. április 17.)

Szeretett társa néhai Fodor Zoltánnak (Broadmeadows) 
életének 90. évében, a Bupa Kyneton otthonban, 

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

A gyászoló család ezúton szeretné kifejezni ôszinte 
köszönetét a Hume City Council, 

valamint a Bupa Coburg és a Bupa Kyneton 
munkatársainak hozzáértésükért és törödésûkért.

Külön köszönet a Kyneton-i gondozóknak akik 
biztosították, hogy Erzsébet elhunyta méltóságteljes 

és békés legyen.

Erzsébet emléke velünk marad

GYÁSZJELENTÉS
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. május 3-án vasárnap de. 11 órakor   

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)

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 

SPRINGVALE (VIC.) 2015. május 3-án vasárnap du. 3 órakor 
 Istentisztelet 

 Igét hírdet: Incze Dezsô
Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)

NSW. SYDNEY 2015. május 3-án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket hogy 
hozzák al a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. május 3-án 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. május 3-án 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
 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. 

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). 

Zsoltáros Ultimátum
Nagy élményben volt részük mindazoknak, akik pénteken este eljöttek Petrás Mária és Döbröntei Kornél 

elôadására.
A templomteret betöltötte Petrás Mária csodás énekhangja, aki archaikus csángó egyházi énekeket énekelt. 

Döbröntei Kornél költô verseibôl olvasott fel, melyekben magyarsága és Istenbe vetett hite szólalt meg 
gazdag költôi képekben. A felemelô és hitébresztô elôadás után a Bocskaiban Petrás Mária szebbnél-szebb 
kerámiáit láthattuk az Ilosvay Gusztáv által felállított kiállításon. A nagyszerû élményért illesse köszönet a 
szervezôket: Az Ausztráliai Magyar Református Egyházat, a Kicsi és Ilosvay családot Sydneybôl, 
valamint Péterffy Kund Sydney-i lelkipásztort és gyülekezetét, akik a vándorelôadásokat és kiállítást 
kezdeményezték.
A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap, Magyarország Canberrai Nagykövetsége és  

Magyarország Melbourne-i Konzulátusa támogatta.

Petrás Mária kerámia kiállítása a Bocskaiban

Petrás Mária, Dézsi Csaba Nt. és Döbrentei Kornél a Bocskai Terembeli kiállításon.
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Tervezzünk idôs korunkraEgész életünk tervezésre van építve. 
Terv/váz hiányában káosz uralkodik.  
Évek során annyira természetünkké 
vált, hogy nem is gondolunk rá, hogy 
tervet készitünk.  Ki gondolja, hogy 
tervet készít, amikor bevásárló listát 
ír, vagy végig gondoljuk -azaz elter-
vezzük- hogy osztjuk be az idônket. 
Persze vannak komolyabb jelentôségû 
tervezési folyamatok ezek közé tarto-
zik jövedelmünk beosztása, takarékos-
kodás elképzeléseink megvalósítására. 
Sokan közülünk eltervezik anyagi ja-
vaik szétosztását haláluk után --– azaz 
gondoskodnak a temetésükrôl és vég-
rendeletet készítenek.

E kis eszmefuttatás után had kérdez-
zem meg hányan készítünk tervet 
arra, hogy miként fogunk idôs korunk-
ban élni? Aggódom felelet az, hogy 
nem sokan. Ennek egyik oka, hogy 
nem szívesen gondolunk elôre a lehe-
tôségre, hogy képességink olyan mér-
tékben csökkennek majd, hogy nem 
tudjuk a szükséges napi teendôket el-
végezni; másik ok pedig hogy nem is-
merjük a lehetôségeket melyek meg-
könnyíthetik életünket. Ebben a cikk-
ben ezekrôl a lehetôségekrôl szeretnék 
összefoglalót adni. Az állam idôskori 
szolgáltatásaiban életbe lépett változ-
tatások miatt, néhány olvasónk nem 
ismeri fel a saját -új nevén szereplô- 
szolgáltató programját (ez egy kicsit 
olyan mint amikor frissités céljából új 
gombokat varrunk a régi ruhánkra --– 
ugyanolyan kényelmes marad, csak 
egy kicsit jobban zár és  csinosabb). 
Na, de elkalandoztam.   

Elôször is nézzük meg a fô gondozási 
csoportokat az állam beosztása szerint. 
A segítségre való szükségének megfe-
lelôen három (3) fô kategória van.   

• Commomwealth Home Support 
(Szövetségi Kormány Támogátás az 
Otthonban) Program (CHSP) --– ide 
tartoznak az alacsonyabb intenzítást 
igénylô szolgáltatások. 

• Australian Government Home Care 
Package (Ausztrál Kormány Otthoni 
Gondozási Csomagok) Program  --- itt 
a szolgáltatásra való szükség több rétû 
s ennek megfelelôen magasabb szintû 
nagyobb intenzítású segítség folyósítá-
sáról beszélünk. 

• Residential Care (Intézményes 
Gondozás) –-- ide taroznak a legintenzí-
vebb gondozási módok melyek folyósí-
tása a Szent Erzsébet Otthonhoz ha-
sonló  Hostel és Nursing Home kere-
tek közt történik. Természetesen ez a 
gondozási mód a legköltségesebb az 
állam szempontjából míg a segítségre 
szoruló idôs emberek számára a nem 
mindig a legáhítottabb bár egy ponton 
a legmegfelelôbb. 

Amint  három fô csoportból kitûnik a 
különbség óriási. Az is látható, hogy 
több féle lehetôség adódik a segítségre 
mielôtt a Nursing Home az egyetlen 
megoldás. Élnünk kell ezzel a lehetô-
séggel annak érdekében, hogy meg-
hosszabbítsuk a függetlenségünket, 
hogy kitoljuk a napot amikor búcsút 
kell mondani szeretett otthonunknak, 
megszokott környezetünknek. Ezért 
fontos terveznünk idôs korunkra.  

Egyszerûbb mondani mint tenni --– 
mondja a kedves olvasó. Nem olyan 
nagy ördöngôsség, csak ismerni kell 
az utat melyen eljutunk célunkig. 
Elsôsorban beszéljünk aggályainkról 
az orvosunknak, legtöbb esetben ôk is 
tudnak tanácsot (esetleg beutalót) adni 
a legmegfelelôbb szintû szolgáltatásra. 
Amennyiben ez nem történik meg, fo-
lyamodjunk a My Aged Care Centre-
hez felvilágositásért. My Aged Care 

központi telefonszáma: 1800 200 422.  
Egy pillanatra lépjünk vissza a terve-

zéshez. Amint észrevesszük, hogy 
gondot okoz a bevásárlás; már nem 
vezetünk autót, de neház az autóbuszra 
felszállni akkor eljött az idô, hogy se-
gítségért folymodjunk. A következô 
listából látható a segítség sokrétûsé-
ge.

Commonwealth Home Support 
Program (CHSP) Ez a legalacsonyabb 
szintû segitség, de itt található a 
legnagyobb változatosság a különbözô 
programokban. 

• Home and Community Care 
(HACC) Otthoni és Közösségi Gondo-
zás 

1. Házimunka (takarítás, mosás vasa-
lás...)

2. Lakás karbantartási munkák (vil-
lanykörte csere, csapjavítás ...stb)

3. Egyszerû otthon módosítás (korlá-
tok beszerelése, rampák építése ... )

4. Segítség személyes higéniában (zu-
hanyozás, hajmosás ..)

5. Szociális támogatás --– a.) egyéni: 
társaság nyújtása, olvasás, hirbeszá-
moló 

b.) Csoportos: klubba való eljuttatás
6. Ápolási szolgáltatás (rendszeres 

ápolói látogatás, sebkötözés, vérnyo-
más ellenôrzés ...)

7. Étkezési segítség ( bevásárlás, fô-
zés, Meals on Wheels)

8. Szállítás (boltba, orvoshoz, barátok-
hoz, klubba...)

9. Egészséggel kapcsolatos ellátás 
(pedikûr, diétás tanács adás, lelki 
tanács adás/counselling)

10. Segédeszközök kölcsönzése és 
használatuk betanítása (zuhanyozó 
szék, speciális WC ülôke, járókeret ...).

•  National Carer Respite (Állami, 
Gondozókat Felmentô)  Program 
(NCRP)

Idôs családtagjukat, hozzátartozóju-
kat, gondozó személyek állandó és kö-
rülményes munkája alól való mentesí-
tést célzó szolgáltatás.

• Day Theray Centres [Napi Terápiás 

Központ] Program (DTCP)
Egészséggel kapcsolatos – kiegészítô, 

támogató szolgáltatás. 65 éven felüli 
otthonukban/közösségben élô, ala-
csony szintû szolgáltatásban részesülô 
idôs személyek számára.

1. Pedikûr --– különös tekintettel 
cukorbetegek lábápolására

2. Fizióterápia
3. Diétás tanácsok és felülvizsgálat
4. Hydro-terápiás kezelés 
5. Mozgás-terápiás kezelés
Fenti szolgáltatások különbözô mó-

dón járulnak az egészség megôrzésé-
hez, az életszínvonal elfogadható meg-
tartásához és függetlenség folyama-
tosságához mely biztosítja otthonunk-
ban maradást. 

• Assistance with Care and Housing 
for the Aged Program(ACHA) [Lakha-
tási és Gondozási Segitô Program Idô-
seknek] 

Ez a szolgáltatás hajléktalan vagy a 
hajléktalansággal veszélyeztetett idôs 
személyek segítségére hivatott. A haj-
léktalanság oka sok minden lehet¸ 
ezek egyike az özvegység következté-
ben bekövetkezett hirtelen jövedelem 
csökkenés. Az ACHA program kereté-
ben segítenek rászoruló személy szá-
mára alkalmas lakást és a szükségnek 
megfelelô szolgáltatást találni. 

Nagyon kevés a valószínûség arra, 
hogy valakinek az összes fenti szolgál-
tatásra szüsége lenne, de arra is, hogy 
a ebbôl a listából ne találnánk meg 
amire szükségünk van. Feltéve, hogy 
idejében intézkedtünk s nem várjuk 
meg amíg képességeink olyan mérték-
ben hanyatlanak, hogy intenzív támo-
gatásra szorulunk. 

Kedves olvasók, a feneti információ 
csak váza a sokrétû szolgáltatásoknak. 
Egyenlôre a lényeg felismerni, hogy 
képességünk hanyatlásának kezdetén 
forduljunk segítségért. Legközelebb 
arról írok, hogy miként válasszuk ki 
azt a  szervezetet, amely a legmegfe-
lelôbb szolgáltatást a legelônyösebb 
feltételek mellett folyósitja.

*  * *

Végül szeretném a fentieket egy 
’eset-tanulmánnyal’ ábrázolni. 

Mr Smith egy 79 éves özvegyember, 
felesége négy hónappal ezelôtt halt 
meg. Mr Smith azóta egyedül él a kis 
bér lakásban, melyet közel 30 éven át 
osztott meg feleségével. Ide fûzik 
emlékei, azt mondja itt szeretné leélni 
hátralevô napjait. 

Mr Smith nehezen bírkózik meg az 
özvegyi élettel mert még élt, felesége 
intézett mindent, ô osztotta be a pénzt, 
fizette  számlákat, ô volt a beszerzô és 
ô gondozta Mr Smithet mert Mr Smith 
egészsége nem a legjobb. Cukorbeteg, 
magas a vérnyomása, túlsúlya és fájós 
lábai miatt nehezen mozog. 

Amióta egyedül van többnyire ’take 
away’ ételeket eszik, ami drága is és 
hizlal is. Vércukrát egyre nehezebben 
tudja kordában tartani. Másik nagy 
problémája, hogy most sokkal keve-
sebb a nyugdíj mint amikor ketten 
voltak a feleségével és ez pénz nem 
futja mindenre. A temetés is sokba 
került, elvitte a kis megspórolt pénzt. 
Már három hónapja nem futotta a lak-
bérre. Az ingatlan iroda kilakoltatással 
fenyegeti. Nincs senkije akihez fordul-
jon, tanácstalan, tele félelmmel  a jö-
vôje iránt, nagyon el van keseredve. 

Mr Smith szomszédságában lakik 
egy fiatal család és az asszony Kati 
egyre nagyobb aggodalommal figyeli 
idôs szomszédja állapotának hanyatlá-
sát. Egy napon amikor megkérdi 
tudna e valamit segíteni megretten Mr 
Smith borúlátó válaszaitól. Elhatároz-
za, hogy érdeklôdik milyen segítséget 
kaphat Mr Smith. Elsô útja a Council 
(tanács) szociális osztályához vezet s 
az ô tanácsukra -Mr Smith kezdeti vo-
nakodó beleegyezése után-  Kati fel-
hívja a My Aged Care Contact köz-
pontot (tel 1800 200 422), itt igéretet 
kap Mr Smith szükségének sürgôs 
felmérésre. Rövidesen a hivatalból 
személyesen keresik fel Mr Smithet s 
egy barétságos beszélgetés alpján Mr 

Smith beutalót kap egy aged care ( 
idôs gondozó) szolgáltató szervezethez.  
Itt egy képzett szociális munkás intézi 
Mr Smith ügyét. Legfontosabb Mr 
Smith lakásproblémájának  megoldása 
hisz egy nyugdíjból nem tudja a magas  
lakbért fizetni. Bár szeretne a kör-
nyékben maradni, bele egyezik, hogy 
kicsit távolabb költözzön egy a  helyi 
tanács kezelésében álló lakásba. Ké-
sôbbi anyagi katasztrófa elkerülésére 
a szociális munkás segített egy költ-
ségvetési terv kidolgozásában.

Idôközben Mr Smith egészségi álla-
potát is felmérik és lépéseket tesznek 
annak helyreállítására. A Day Therapy 
Centre Program keretén belül egy 
táplálkozási szakember a  cukorbeteg-
ségét és súlyát figyelembe véve kidol-
gozza Mr Smith számára a megfelelô 
diétát amit a Meals on Wheels fog 
házhoz szállítani.  Terv készül arról, 
hogy rendszeres hydro-terápiával és 
felügyelet mellett végzett testgyakor-
latokkal Mr Smith súlyát optimumra 
csökkentsék. Pedikûrös kezelésen 
rendbeteszik a benôtt lábujj körmeit 
és eltávolítják a tyúkszemeit, ez lehe-
tôvé teszi a rendszeres napi sétákat. 

Az egészséges táplákozás, a mozgás-
terápia, lábainak rendbehozása Mr 
Smith egészségének és képességének 
helyreállítását célozta. A szolgáltató 
ügyintézôje beutalta Mr Smithet lelki 
tanácsadásra ahol professzionális 
segítséget kapott gyászának feldolgo-
zásához.  

Mr Smith mindég hiányolni fogja fe-
leségét mert a halála okozta ûrt soha 
semmi nem fogja betölteni, azonban 
elhárult feje fölül a hajléktalanság ve-
szélye, jó úton halad egészségének 
helyreállításában s lassan életkedve is 
visszatér. Új környezetében új isme-
retségekre van alkalom, s talán rövi-
desen arra is sor kerül, hogy ellátogas-
som a közeli nyugdíjas klubba.

Mr Smith és a fenti eset bár valós 
eseteken alapul a képzelet szüle/
ménye. 

G.V. 

          MEGHÍVÓ    
EGÉSZSÉG ═ KÉPESSÉG ═ FÜGGETLENSÉG  

  Ismeretterjesztő műsor a     

    PAWA Community Care Inc.  
           Lengyel-Ausztrál	  Közösségi	  Gondozási	  Szervezet	  rendezésében 
    Eastern European CALD Project   
      Funded by Australian Government under Aged Care Improvement and Healthy Ageing Grants Fund 

_______________________________________________________ 

•	  Egészségünk/képességeink	  megőrzése	  •	  javítása	  •	  helyreállítása 
    • helyes	  táplálkozás	  	  • megfelelő	  testgyakorlat	  	  •	  kikapcsolódás	  • szolgáltatások 
       	  elérhetősége	  

     • szakértői	  előadások	  •	  segédeszköz	  expo	  • élő	  tanú	  a	  közösségi	  gondozás	  előnyeiről	  
	  

Előadóink	  között	  üdvözölhetjük	  Dr	  Hunyor	  István	  	  szívspecialistát	  és	  Dr	  Szomor	  Zoltán	  ortopéd	  sebészt.	  
Stopity	  Hannelore	  zenével	  járul	  a	  műsorhoz,	  műsorszerkesztő	  és	  vezető	  Gáspár	  Vera.	  	  
                                                                                  Mindenkit	  szeretettel	  vár	  a	  rendezőség	  
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KRÓNIKA
„Zsoltáros Ultimátum” 
Csángó Földtôl a Dél 

keresztjéig
Petrás Mária csángó népi énekes/ 

keramikus és Döbrentei Kornél költô 
kultúrmissziós körútjuk során meghó-
dították Ausztrália diaszpórában élô 
magyarságát.

A Sydney Magyar Református Gyüle-
kezet az idén ünnepli fennállásának 65. 
évfordulóját. Az ünnepség sorozat 
egyik kiemelkedô programja volt Pet-
rás Mária énekes/keramikus és Döb-
rentei Kornél író/költô ausztráliai láto-
gatása --- 2015. március 13. --- 2015. 
április 13. --- melynek szervezését a 
sydneyi magyar reformátusok vállal-
ták.

Pályázat útján sikerült a Nemzeti Kul-
turális Alaptól támogatást nyerni a mû-
vész házaspár útiköltség térítéséhez, 
míg a program további költségeit ma-
gánszemélyek fedezték, fôként a syd-
ney-i református gyülekezet tagjai kö-
zül.

Petrás Mária kerámiáiból a Gold Co-
ast-on, a Sydney Lengyel Konzulátuson, 
a Sydney Szent Erzsébet Otthon Kápol-
nájában, a Sydney Református Egyház-
nál, a Canberra-i Magyar Nagykövetsé-
gen és Melbourne-ben a Református 
Egyház Bocskai Termében láthatott a 
közönség lélekemelô kiállításokat. A 
kiállítások szervezését Ilosvay Gusz-
táv szobrászmûvész és felesége Kata-
lin vállalták.

Petrás Mária és Döbrentei Kornél 
kultúrmissziós programjai, a mûvésze-

teket ötvözve (ének, vers és képzômû-
vészet) óriási érdeklôdést váltottak ki 
az ausztráliai magyar közösségek köré-
ben. 

A programsorozat nyitányaként a 
Gold Coast-i és Brisbane-i honfitársaink 
osztották meg a Március 15-i megem-
lékezés ünnepi pillanatait Petrás Máriá-
val és Döbrentei Kornéllal. Mária au-
tentikus csángó és székely népi kato-
nadalokkal ékesítette az ünnepi han-
gulatot, míg Döbrentei Kornél verssel 
és ünnepi beszéddel bíztatta a nemzeti 
összefogásra a jelenlévôket. A rendez-
vényeken családjával együtt jelen volt 
Kovács Lôrinc Magyarország Tiszte-
letbeli Konzulja, aki egyben a Brisbene-
i és Gold Coast-i Református Gyüle-
kezetek lelkésze is.

A határokon átívelô kulturális együtt-
mûködés jegyében fogadta a Sydney-
ben mûködô Lengyel Konzulátus a 
kiállítást és a magyar tiszta-forrásból 
merítô énekes mûsort Petrás Mária 
tolmácsolásában.  Az est folyamán Döb-
rentei Kornél angol nyelven mondott 
köszönetet a lengyeleknek a mûvészet 
ez irányú támogatásáért és történelmi 
példákkal alátámasztva éltette a len-
gyel-magyar testvéri együttmûködést.  
A vendégek sorában volt Dr. Gruber 
Attila, Magyarország nagykövete is, 
aki elismerô szavakkal köszöntötte a 
mûvész házaspárt. 

Canberra-ban a Makovecz Imre által 
tervezett impozáns Magyar Nagykövet-
ség épületében tiszteleghettek a láto-
gatók a különleges technikával készült, 
fôként a csángó nép hitvilágát megje-
lenítô kerámiákból megnyílt tárlat 
elôtt. A kiállítást Dr. Pákozdi Csaba 
követi elsô titkár nyitotta meg. Méltatta 
a mûvészet tisztaságát, a benne rejlô 
erôt, amely lelkeket, népeket képes kö-
zösséggé formálni.  A vendégek népes 
tábora --- többek között, a Spanyol nagy-
követség képviselôi, a Cseh, a Portugál 
és Fiji-szigetek-i külügyi képviseletek 
tagjai --- a megjelent magyarokkal 
lélekben összekapaszkodva, áhítattal 
hallgatták Mária gyönyörû ének hang-
ját.  Döbrentei Kornél honfitársaival 
történt beszélgetéseiben újra a megma-
radást biztosító nemzeti összefogásra 
irányította a résztvevôk figyelmét.

A kultúrmissziós út során a mûvészek 
fontosnak tartották, hogy találkozzanak 
a Sydney Flemingtoni Magyar Iskola 
diákjaival is.  A közös játék, verselés és 
tánc emlékezetessé tette az együttöltött 
idôt. 

Az ökumenikus alkalmak szép példáját 
mutatták a Sydney Református és Ka-
tolikus közösségek összetartozásának 
Lédeczi Dénes katolikus és Nt. Pé-
terffy Kund lelkipásztorok vezetésé-
vel. A kerámiákból és képekbôl meg-
rendezett kiállítások a Nagyböjti és 

Húsvéti alkalmakat ékesítették.  Petrás 
Mária és Döbrentei Kornél fáradha-
tatlan lelkesedéssel szolgáltak az ünne-
pi alkalmakon, istentiszteleteken és 
szentmiséken.  A költô alkalomhoz illô 
versei lélekemelô pillanatokat teremtet-
tek, fokozva az ünnep méltó hangulatát, 
míg Petrás Mária elementáris erôt su-
gárzó ének hangja lenyûgözte a Dél 
Keresztje alatt ünneplôket.

Húsvét után a kultúrmisszió Melbo-
urne-ben folytatódott, ahol az idôsek 
otthonában adott mûsor igazi szeretet 
szolgálat volt a mûvészek részérôl. A 
Bocskai teremben rendezett Csángó 
Táncházban Petrás Mária bôvítve az 
általuk képviselt mûvészeti ágak körét, 
kiváló tánctanító képességét is bemu-
tatva az egybegyûlteknek.  Fergeteges 
hangulatban telt az este, a hétköznapi 
munkanap és az utazási távolságok el-
lenére, népes tábor gyûlt össze.

A Református Templomban rendezett 
zenés irodalmi mûsoros estét a mintegy 
150 emberbôl álló közönség viharos 
tapssal köszönte meg a mûvészeknek. 
Ezután, a hangulat fokozásaként a házi-
gazda, Nt. Dézsi Csaba lelkész 
meghívta a jelenlévôket a Bocskai te-
remben falállított szemet és lelket gyö-
nyörködtetô kiállításra.  Bakonyi Pé-
ter, Magyarország vezetô konzulja, 
megnyitó beszédében kiemelte, hogy 
Petrás Mária és Döbrentei Kornél több 
mûvészeti ágat képesek bemutatni kö-
zönségüknek, amely óriási érték Auszt-
rália diaszpórában élô magyarságának.

Az Ausztrál- Magyar mûvészeti kap-
csolatok egyik ígéretes gyöngyszeme-
ként értékelhetô, hogy az Ausztrál 
Nemzeti Egyetem Mûvészettörténeti 
Tanszéke Canberra-ban, ideiglenes ki-

állítást tervez Petrás Mária keramikus 
munkáiból.

A mûvész házaspár közös fellépései 
mellett, Döbrentei Kornéllal az író-
olvasó találkozók (Gold Coast-tól Syd-
ney-en át Melbourne-ig) kötetlen be-
szélgetései jó hangulatban teltek.  A 
költô verseiben mûvészetének sokszí-
nûségét ismerhették meg a résztvevôk.  
Egyik honfitársunk megjegyzése vetíti 
ezt elénk leginkább: „a költô dalol, a 
hangulattól függôen: ha úgy érzi egy 
heroikus, mókás kézcsókról; vagy hôn 
szeretett pulikutyájáról, és ha kell --- 
mert belôle energia tör fel és üzenni 
akar –- a Gyôri Mártír Püspök haláláról, 
vagy az „És mégis“... helytállásról.  
Egyik alkalommal egy kedves olvasó 
meglepetéssel köszöntötte a költôt, el-
szavalva Döbrentei Kornél egyik ver-
sét, míg máskor egy „költô aspiráns” 
saját versével kapcsolatosan kért taná-
csot Döbrentei Kornéltól.  A költô ôszin-
te emberbaráti kisugárzása meghódí-
totta az irodalmat kedvelô közönséget, 
melynek egyik csúcspontja Melbourne-
ben a Költészet Napján, április 11-én 
rendezett mûsoros délután volt, ahol 
díszvendégként köszöntötték.

Köszönet Petrás Máriának és Döbren-
tei Kornélnak, amiért a viszontagságos, 
hosszú utazást vállalták! Ausztráliában 
fáradhatatlanul, lankadatlan lelkesedés-
sel szolgáltak a mûvészetek oltárán, 
betöltve kultúrmissziójukat -– Csángó 
Földtôl a Dél Keresztjéig --- mellyel 
távolban élô honfitársaik lelki gazdag-
ságát gyarapították!

Kicsi Gáborné Csák Csilla
Sydney Magyar Református Egyház 

Presbitere
Kultúrmissziós program fôszervezôje

41. Nemzetközi Cserkésznap Los Angelesben 
– együttlét és összetartás –
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SPORT
A mester teste börtönébe 

van bezárva
Kajak-kenu. Fábián László verseny-

zôként és edzôként is a csúcsra jutott, 
mégis keserûen tekint vissza sikeres 
pályafutására

Az evezés mellett kissé lenézett ka-
jak-kenu hazai elismerésében sokat 
jelentett, hogy 1956-ban az Urányi 
János, Fábián László kettôs tízezer 
méteren olimpiai aranyat nyert Mel-
bourne-ben. Fábián vb-n és Eb-n még 
tizenegyszer állt a dobogó tetején. 
Hosszú és eredményes pályafutása 
után sikeres edzô lett, világ- és olimpi-
ai bajnokokat nevelt. Öt éve egy súlyos 
betegség után tolókocsiba került, és a 
mindig tevékeny mester nehezen vise-
li a bezártságot.
De mi van a reflektorfény után? 
--- Mennyiben változott meg a kajak-

kenu hazai megítélése, hogy ötvenhat-
ban Urányi Jánossal megnyerték a 
sportág elsô magyar olimpiai ara-
nyát?--- Nagyon kellett ez a gyôzelem, 
mert már egy hete zajlott az olimpia 
Melbourne-ben, s még nem volt ara-
nyunk. Aztán lett még nyolc. Olimpiai 
érmeink hatására változott sportágunk 
megítélése, de szerintem a kajakosok 
és kenusok még most sem kapják meg 
azt az erkölcsi és anyagi elismerést, 
amit megérdemelnének. Mi csak ak-
kor vagyunk érdekesek, amikor hely-
reállítjuk a magyar küldöttség érem-
mérlegét az olimpiákon.

--- Kitôl kapta az Öcsi becenevet?
--- Elôször az apámtól, mert volt egy 

nôvérem, és így én lettem az Öcsi. 
Aztán kétévi kajakozás után, tizenhét 
évesen felnôttválogatott lettem, s az 
idôsebbek öcsiztek. Páros társamnak, 
Urányinak, aki tizenkét évvel volt 
idôsebb nálam, Öreg volt a beceneve.

--- Öregbôl és Öcsibôl, hogyan lett 
olimpiai bajnok kettôs?

--- Ötvenöt ôszén szólt Urányi, hogy 
mi lenne, ha megpróbálnánk együtt. 
Nekem megtiszteltetés volt, hogy egy 
ilyen versenyzô rám gondolt. Ô min-
dent tudott, nekem az volt a dolgom, 

hogy hátulról támogassam. Jól érezte, 
hogy olimpián Melbourne az utolsó le-
hetôsége, s velem feljuthat a csúcsra.

--- Az ötvenhatos forradalom miatt a 
felkészülés utolsó szakaszában nem 
edzhettek vízen. Hogyan sikerült még-
is nyerniük, ráadásul tízezer méte-
ren?

–-- Mert olyan jól fel voltunk készülve, 
hogy a forradalom miatt elmaradt ed-
zések sem vetettek vissza bennünket. 
Persze azért a gyôzelem nem volt 
olyan sima, mert míg a korábbi nem-
zetközi versenyeken játszottunk a me-
zônnyel, és száz-kétszáz méterrel 
nyertünk, Melbourne-ben mindent be-
le kellett adnunk a gyôzelemért. A rajt 
elôtt Hegyi Gyula csapatvezetô oda-
kiáltott: táviratot kapott otthonról, 
mindenki jól van. Ez megnyugtatott, 
és aztán végig vezetve nyertünk. A 
dobogó tetején az edzéseken végig na-
gyon kemény János elsírta magát, s 

azt mondta, meglátod, erre a gyôze-
lemre mindig emlékezni fognak.

–-- És emlékeznek?
–-- Nagyon remélem.
--- Tapasztalt edzôként, hogyan látja, 

miként sikerülhetett négyévi kajako-
zás után, húszévesen a csúcsra jutnia?

--- Jók voltak a fizikai alapok. Apám 
pék volt Óbudán, és nagyon sokszor 
hajnali háromkor kellett kelnem, hogy 
a kemencéket kitisztítsam. Volt egy 
nagy kosár, azt megrakták kenyérrel, 
a hátamra vettem, és kerékpárral vit-
tem a megrendelôkhöz. Így fizikailag 
és lelkileg is megerôsödtem. Nekem a 
munka soha sem volt büdös.

--- Milyen elismerést kapott ötvenhat-
ban az aranyért?

--- Pontosan tízezer forintot. A juta-
lomból vettem egy Csepel motorkerék-
párt, azután azzal jártam az edzésekre. 
Meg a mûszaki egyetemre, amit saj-
nos a kajakozás miatt nem fejeztem 
be. Legalább lett volna egy tisztességes 
hivatásom.

--- De hát edzôként, szakosztályve-
zetôként is igazán sikeres lett az Új-
pesti Dózsában, majd az MTK-ban.

--- Keserves szakma ez. Ha nincs 
eredmény, azért ütnek, ha sikeres 
vagy, irigység miatt gáncsoskodnak. 
A versenyzôk is hálátlanok, amíg szük-
ségük van rád, addig elviselnek, utána 
viszont hátat fordítanak neked. 

--- Nem bánta meg, hogy az 1998-as 
szegedi vb-n azzal vádolta meg tanít-
ványait, hogy szándékosan nem nyer-
ték meg a férfi-kajaknégyest?

–-- Nézze, mindig ôszintén elmondtam 
a véleményem. Most is úgy látom, az a 
négyes úgy fel lett készítve és olyan 
formában volt, hogy gyôznie kellett 
volna. De bizonyítani nem tudtam, 
hogy csaltak.

--- Miként éli meg, hogy a Dózsa ka-
jak-kenu telephelyét egy éve Urányi–
Fábián vízitelepnek hívják? 

--- Jólesett, hogy nem feledkeztek el 
rólunk. 

--- Felesége, Rozsnyói Katalin is 
sikeres edzô. Hogyan fér meg két du-
dás egy családban?

--- Kati még csak dudástanítvány. 
Szerencsére nem voltunk féltékenyek 
egymásra. Sôt, segítettük egymást. A 
kétezres években egy világverô cso-
port volt Katinál, és Kovácsék felké-
szítésében én is segítettem. De aztán, 
jó magyar szokás szerint, azt a csapa-
tot is sikerült irigységbôl szétverni.

--- Otthon ki a fônök?

--- Hát ki lenne? Öt éve agyvérzést 
kaptam, lebénultam. Most oda mehe-
tek, ahová a feleségem elgurít. Rab 
vagyok. Jobb lett volna bankot rabolni, 
mert akkor reménykedhetnék, hogy 
egyszer szabad leszek. A testem börtö-
nébôl azonban soha sem fogok kiszaba-
dulni. Ez szörnyû érzés.

--- Mi vigasztalja?
--- A családom. Bánt, hogy ennyi gon-

dot okozok nekik. Az unokám, Benja-
min tizenkét éves. A Vasasban kezdett 
el vívni. Remélem, nem lesz kajakos, 
mert a mi sportágunk ugyan nagyon 
sikeres, de nagyon-nagyon hálátlan is. 
Mi már csak tudjuk!

Salánki Miklós
(Magyar Hírlap)

Tizenhat milliós kártérítést 
kap Marian Cozma családja
A Cozma-ügyben 16 millió forint nem 

vagyoni kártérítést ítélt meg --– nem 
jogerôs –-- ítéletében a Fôvárosi Tör-
vényszék a hat éve Veszprémben 
meggyilkolt kézilabdázó, Marian 
Cozma családjának az ôket ért 
feldolgozhatatlan traumáért.

Marian Cozmát, az MKB Veszprém 
és a román kézilabda-válogatott játé-
kosát 2009. február 8-án szurkálták 
halálra egy veszprémi lokál elôtt. A 
büntetôügy 2012 októberében ért vé-
get a Kúrián; a bûncselekmény ügyé-
ben öt embert ítéltek el jogerôsen, kö-
zülük kettôt 18-18 évre.

A polgári bíróság ülésén nem a bûn-
cselekményben részt vevôk bûnössé-
gérôl döntött --– hiszen arról már ko-
rábban megszületett a jogerôs ítélet 
--–, hanem arról, hogy egyetemleges 
kártérítési felelôsség terheli az alpe-
reseket, és arról is, hogy milyen ösz-
szegben.

Egy másik eljárásban a bíróság ko-
rábban már mintegy 210 millió forint 
vagyoni kártérítésre kötelezte az alpe-
reseket, a mostani per pedig a nem 
vagyoni károkozás megtérítésérôl szól.

A kettô közötti különbség lényege, 
hogy a vagyoni kár esetében többé-
kevésbé számszerûen megállapítható 
a kárérték például az elhunyt sportoló 
jövedelme alapján, míg a nem vagyoni 
kár meghatározása nehezebb feladat, 
hiszen ahhoz például a családtagok 
megromlott egészségi állapotát kell 
figyelembe venni.

Ez utóbbi azonban éppen azért nem 
volt bizonyítható a magyar szakértôk 
elôtt, mert a szülôk egészségi állapota, 
betegségei nem tették lehetôvé, hogy 
Budapestre utazzanak. A bíróság in-
doklásában ezért utalt arra, hogy a 
felperes jogi képviselôje ugyan nem 
tudta alátámasztani a nem vagyoni ke-
resetet alátámasztó állítását, a kártérí-
tés ugyanakkor mégis megítélhetô, hi-
szen egy családtag elvesztése 
köztudomásúan olyan tragédia, ami-
hez nem kell külön bizonyíték.

A bíróság a két szülônek 5-5 millió, 
míg Cozma két húgának 3-3 millió 
forint kártérítést ítélt meg kamatostól, 
ám ha a határozattal szemben felleb-
bezést nyújtanak be az alperesek, ak-
kor az ügy másodfokon tovább tart.

A felperesek keresetükben éppen 
annyit kértek, mint amennyit a bíróság  
ítéletében megállapított, így várhatóan 
nem fellebbeznek az ítélet ellen, ám az 
alperesi oldal még nem nyilatkozott a 
bíróságnak arról, hogy a rendelkezésé-
re álló 15 napon belül jogorvoslattal 
kíván-e élni.

A Cozma család egyébként még a 
vagyoni perben megítélt összegbôl 
sem kapott meg semmit, mert -– bár az 
alperesek lefoglalt vagyonából kifizet-

hetô lenne a teljes kártérítés --– a vég-
rehajtási eljárások még tartanak.
Helmeczy László ügyvéd, a Cozma 

család jogi képviselôje korábban azt 
mondta, felbecsülhetetlen vagyoni és 
nem vagyoni kárt okozott a gyilkosság 
a családnak, Marian Cozma szülei és 
testvérei ugyanis életük támaszát 
vesztették el.

Egy korábbi tárgyaláson meghallgat-
ták Marian Cozma apját, Petre Coz-
mát, aki könnyeivel küszködve arról 
beszélt, büszke arra, hogy fia Vesz-
prémben játszott, és tudja azt is, hogy 
büszke rá egész Magyarország. Azt 
mondta, a család élete tönkrement, és 
borzalmas fájdalomként élik meg a 
történteket. Felidézte fia fogadalmát 
is, amely szerint csak a pályán és 
sportszerû eszközökkel szabad küzde-
ni.

A bíró ítélethozatal során arra hívta 
fel a figyelmet, a mostani polgári pe-
res eljárásban a bíróságot köti, hogy a 
korábbi büntetôeljárásban hozott jog-
erôs ítélet milyen bûncselekményt ál-
lapított meg, tehát attól nem térhet el.

Arra hívta fel a figyelmet, a mostani 
perben csak azt vizsgálhatták, hogy 
valamennyi alperes részt vett-e abban 
az „ok-okozati láncolatban”, amely a 
sportoló halálához vezetett. A bíró ál-
láspontja szerint valamennyien részt 
vettek a lokálban kezdôdött és az utcán 
Marian Cozma halálával végzôdô „fo-
lyamatban”, ezért károkozóként egye-
temleges felelôsség terheli ôket a kár-
térítésben is.

A bíró a megítélt nem vagyoni kár-
térítésre utalva arról beszélt, azzal 
nem tudják elvenni a fiukat, testvé-
rüket elvesztô családtagok fájdalmát, 
legfeljebb enyhíteni próbálják.

A Kúria 2012 októberében a büntetô-
ügy felülvizsgálati eljárásában a joge-
rôs ítéletet az elsô- és a másodrendû 
vádlott esetében helybenhagyva Raf-
fael Sándort és Németh Gyôzôt 18-18 
évre ítélte, Sztojka Iván esetében a 
büntetést 8 évrôl 13-ra súlyosbította.

Az MTK és a Fradi is gyôzni tudott
Az MTK 2–1-re legyôzte a vendég 

Gyôri ETO FC csapatát a labdarúgó 
OTP Bank Liga 24. fordulójának szom-
bati mérkôzésén. A Ferencváros 
Szombathelyrôl hozta el a három pon-
tot.

A Ferencváros háromgólos gyôzel-
met aratott bennmaradásért küzdô és 
ezúttal több újoncot is avató Haladás 
otthonában és ezzel megôrizte máso-
dik helyét a tabellán.

Az elsô perctôl a Ferencváros birto-
kolta többet a labdát és néhányszor 
veszélyeztette is az ellenfél kapuját. 
Fölénye a félidô derekán érett góllá, 
amikor Ramírez beadása után Böde 
fejelt a kapuba. A folytatásban sem 
változott a mérkôzés képe, jobbára a 
szombathelyiek térfelén folyt a játék, 
bô tíz perc múlva pedig Böde egy ki-
pattanó labdát értékesítve megdupláz-
ta a vendégek elônyét.  A szünetet kö-
vetôen tovább növelte elônyét az FTC, 
ezzel eldôlt a három pont sorsa. 

A fôvárosi zöld-fehérek immár 14 
találkozó óta veretlenek a bajnok-
ságban, a szombathelyiek ugyanakkor 
sorozatban harmadik vereségüket 
szenvedték el.

A forduló további mérkôzésein a 
címvédô Debrecen 2-0-ra legyôzte a 
vendég Paksot, a Pécs a hajrában egy 
perc alatt fordítva nyert a vendég 
Honvéd ellen, míg a Puskás Akadémia 
Lencse mesterhármasával 3-2-re gyô-
zött a sereghajtó Dunaújváros ottho-
nában.

Erdei Zsolt készíti fel Bedák Zsoltot
Magyar szereplôje is lesz a hatalmas érdeklôdéssel várt május 2-i, Las Vegas-i 

profibokszgálának: Bedák Zsolt is ringbe lép a mexikói világbajnok Léo Santa 
Cruz ellen. A gála fénypontja az évszázad mérkôzésének kikiáltott Floyd 
Mayweather–Manny Pacquiao világbajnoki mérkôzés lesz. Bedákkal 
beszélgettünk.

–-- Régen nem hallottunk önrôl. Mit csinált 2010. május 19. óta?
–-- Igen, sajnos az emlékezetes dátum. Kikaptam Puerto Ricóban, a vb-cím-

meccsen, s azóta nem léptem fel sehol. Aztán menedzseremnek, Rácz Félixnek 
köszönhetôen most kaptam egy remek lehetôséget. Hálás vagyok neki, ô építi 
újra a karrieremet.

–-- Léo Santa Cruz komoly ellenfél, a súlycsoport világbajnoka. Milyen 
esélye van ellene?

–-- Kétségtelen, hogy Leo félelmetes mérleggel rendelkezik, hiszen profi 
pályafutása során eddig huszonkilenc gyôzelmet aratott, s ezek közül tizenhetet 
kiütéssel. Nem véletlenül ô a súlycsoport világbajnoka. Magas, erôteljes srác. 
Természetesen maximálisan igyekszem felkészülni rá, nem félek tôle.

–-- Számol azzal, hogy esetleg önt is a kiüti?
–-- Az ökölvívásban minden benne van. De nekem akkor is megtiszteltetés, 

hogy az évszázad bokszmérkôzése elôtt ringbe léphetek. Higgye el, semmi 
túlzás nincs ebben, minden bokszoló álma, hogy egy ilyen gálán bokszolhasson.

–--- Anélkül, hogy a zsebében turkálnék, megkérdezem: az anyagiak vagy a 
kiugrási lehetôség miatt utazik Vegasba?

–-- Nem titok, anyagilag mindenképpen megéri, hogy ringbe lépjek. De itt 
most nem ez a fô szempont. Természetesen egy ilyen gálán nem léphetek úgy a 
szorítóba, hogy vereséget fogok szenvedni, s nem akarok szimpatikus vesztes-
ként kijönni a szorítóból.

–-- A nem is olyan régen visszavonult profi világbajnok Erdei Zsolt az 
edzôje. Ô is ott lesz Las Vegasban ?

–-- Természetesen. Két éve ô irányítja az edzéseimet, és nagyon sokat köszön-
hetek neki. Remélem, hogy most is hasznos tanácsokkal fog majd ellátni.

–-- Úgy tudom, hogy április 17-én Budakalászon bokszolt volna egy 
gálán. Ez most elmarad?

–-- Felkészülési meccsen bokszoltam volna, de a Las Vegas-i kirándulás 
mindent felülír. Mindent alávetek a minél sikeresebb felkészülésnek.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Flagellánsoknak, 2. Szkafan-
dernek, 3. Egy deci bor, egy deci szó--
da, 4. Anna Kurnyikováról, 5. Woody 
Allen, 6. Nemerének, 7. Namíbia, 8. A 
Rab Ráby c. regény fôhôse, Ráby Má-
tyás, 9. Dörzspapír, 10. Szenegálé.

E heti kérdéseink:

1.A több százezer rovajfajból melyik 

kettôt házasította az ember?

2. Mi volt a nevük Japán legfôbb 

katonai vezetôinek?

3. Melyik Shakespeare-mûbôl készí-

tett balettet Szergej Prokofjev?

4. Melyik országban jelenik meg a 

Le Monde c. napilap?

5. Melyik magyar zeneszerzô népsze-

rû mûve a Rókatánc?

6. Melyik országhoz tartoznak a Csa-

torna-szigetek?

7. Ki volt Árpád-házi Szt. Margit 

apja?

8. Melyik városban született Lehár 

Ferenc?

9. Melyik nép államalakulatát nevez-

ték Arany Hordának?

10. Minek a rövidítése SPQR?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 (Folytatatás)!

Üdítô helyett alkohol
A csökkenésben talán szerepet játsz-

hat az is, hogy az elmúlt években 
mélyrepülésbe kezdett az üdítôital-
ágazat, feleannyi cukros löttyöt sem 
iszik meg a magyar, mint a kétezres 
évek elején –- a gyártók nagy bánatára. 
Igaz, ezt pótoljuk alkoholból nyert ka-
lóriákkal. Valószínûleg kevesen tart-
ják szem elôtt, hogy napi öt gramm 
felesleges és el nem égetett szénhidrát 
egy év alatt másfél kiló hízást okozhat. 
Ennek nyilván köze van ahhoz, hogy az 
évtized elején bevetették az úgyneve-
zett chipsadót, amely pluszadóteherrel 
sújtja a nyilvánvalóan egészségtelen 
élelmiszereket.

A szomorú csak az, hogy az emberek 
ezekbôl az áruféleségekbôl nem azért 
fogyasztanak kevesebbet, mert kímél-
ni szeretnék az egészségüket, hanem 
azért, mert drágák. Idén lépett életbe 
az a szabályozás, amely korlátozza az 
élelmiszerekben felhasználható úgy-
nevezett transzzsírok mennyiségét. 
Ezek részlegesen hidrogénezett növé-
nyi zsírok, amelyek viszonylag olcsók, 
szobahômérsékleten közepesen szilár-
dak, hosszabb ideig elállnak, és jól bír-
ják a hôt, viszont rettenetesen egész-
ségtelenek, és egyértelmûen felelôssé 
tehetôk számos szív- és érrendszeri 
betegség kialakulásáért. Az interneten 
van több lista is arról, hogy milyen 
áruféleségek tartalmaznak ilyen zsírt. 
A legolcsóbb, legsilányabb csokik, ná-
polyik, kekszek, amelyeket csak az 
vesz meg, akinek másra nincs pénze.

A KSH szerint 2011-ben a legszegé-
nyebbek élelmiszerre és alkoholmen-
tes italokra fejenként évente 131 ezer 
forinttal költöttek kevesebbet, mint a 
legfelsô jövedelmi ötödben élôk, azaz 
abszolút összegben a leggazdagabbak 
kétszer annyit fordítottak élelmiszer-
re, mint a legszegényebbek. Igen ám, 
de nem mindegy, hogy ki mire költött: 
a leggazdagabbak másfélszer annyit 
költöttek gabonafélékre, mint a legsze-
gényebbek, míg a gyümölcsre fordí-
tott kiadásuk közel négyszerese volt a 
szegényekének, hasonlóképpen a ha-
lakhoz, sovány húsokhoz és sajtokhoz.

Mit vegyenek az éhezôk?
Akinek nincs pénze, nem vesz banánt 

és karfiolt, és pulykamell nélkül is 
megvan. Régi etikai vita, hogy van-e 
joga bárkinek is megmondani a szegé-
nyeknek, hogy mit kezdjenek a segé-
lyükkel –-- Magyarországon is zajlott 
több ilyen jellegû vita. Február elején 
megfigyeltem, hogy a lakhelyemen 
élô mélyszegények mit vásároltak: 
cukros üdítôket, édességeket, fehér 
kenyeret, krumplit, zsíros hústermé-
keket. Csak egy család vett narancsot, 
pedig akkor éppen olcsóbb volt, mint a 
narancsízû kétliteres lötty, a lejáratos 
tejtermékeket és húsárukat pedig fél 
áron adták. Átnéztem öt hazai segély-
szervezet tartósélelmiszer-csomagjait. 
Ezek egy része Kárpátaljára indult, 
másokat a helyi szegénységben élôk 
kapták meg. Azokban a csomagokban, 
amelyeknek a tartalmát magánsze-
mélyek adták össze, találtam halkon-
zervet, paradicsompürét és lekvárt, 
valamint margarint és étolajat. Bár 
ezek is tartósított és vitamintartalom 
szempontjából értékelhetetlen termé-
kek, de legalább nem hizlalnak annyi-
ra, mint a segélycsomagok kötelezô 
darabjai: a legolcsóbb liszt, a kristály-
cukor, a száraztészta és az olcsó, 
agyonvegyszerezett, színezett édessé-
gek.

De kétségtelen, hogy egy éhezô in-
kább jóllakik krumplival, mint na-
ranccsal vagy fejes salátával, amely 
ráadásul nem is szállítható, és gyorsan 
megromlik.

Cékla a szemétben
A segélyszervezeteknél dolgozó 

munkatársak tapasztalatai elkeserí-
tôek az egészséges ételekre szoktatás 
tekintetében. Több program is létezik 
az országban, amelyik egészséges, 
friss zöldséggel lát el rászoruló csa-
ládokat (a neveket azért nem írom le, 
mert elvenném az adakozók kedvét). 
Legutóbb egy ilyen csomagban 
krumpli, alma és két kiló cékla volt. A 
krumplinak örültek, az almának is, bár 
annak nincs akkora presztízse, mint a 
narancsnak, viszont --– tél vége felé 
fôleg –-- nagyon látványosan esik szét, 
mikor célba dobnak vele. A céklával 
sem tudtak mit kezdeni a családok, 
mert nem ismerték, nincs benne a kul-
túrájukban a fogyasztása, mint aho-
gyan a brokkolinak vagy a póréhagy-
mának sem, hiába magyarázták el a 
segélyszervezet munkatársai, hogyan 
kell feldolgozni, ment a szemétbe a 
többi után. Azokban a családokban, 
ahol konténerekbôl szerzett használt 
ruhákkal és kiszárított pelenkákkal 
tüzelnek, csak olyasmit tudnak meg-
fôzni, amelyhez kis tûz is elég, ételnek 
pedig a kenyér, a hagyma, a krumpli 
és a hús számít, ez utóbbi mindenek-
felett.

Szintén sok helyen próbálják földmû-
velésre tanítani a szegénységben élô-
ket, és ezt több nemzetközi szervezet 
is támogatja. A magyarországiaknak 
nehéz megértetniük a segítôkész hol-
landokkal, hogy a vetôkrumpli kiosz-
tása elôtt mindenkivel papírt kell alá-
íratni, hogy tudomásul veszi, a 
szaporítóanyag súlyos betegséget 
okozó vegyszerrel van bevonva, ezért 
nem lehet megenni. Mint ahogyan azt 
is, hogy felesleges karfiol-, póréhagy-
ma-, cukkini- és hónaposretek-mago-
kat küldeni, mert már a tavalyit sem 
vetették el, vagy ha termettek is az 

elôzô években ezek a zöldségek, nem 
ették meg, mert nem ismerték ôket. 
Ugyanez a helyzet az óvodai, iskolai 
fôzelékfélékkel is. Pont azok a gyere-
kek nem eszik meg, akiknek a legna-
gyobb szükségük lenne minôségi táp-
lálékra. A többi meg azért turkál, mert 
bébiételeken, pizzán és sült krumplin 
nôtt fel, és életében nem látott guruló 
borsószemet.

Kövérek lesznek a sovány 
afrikai szegények is?

A The National Survey of Children’s 
Health nevû, gyermekeket segítô 
nemzetközi szervezet a magyarok kö-
vérségérôl szóló hír kapcsán kutatási 
anyagban is összesítette, hogy „a Ma-
gyarországon is tapasztalható faktorok 
szerint a túlsúly és elhízás magas ará-
nya szorosan összefügg több szociális 
tényezôvel is. Az elszegényedési spirál 
fokozott jelenléte, a rossz megélhetési 
és iskolázottsági viszonyok, a nehe-
zebb megélhetési körülmények miatti 
kilátástalanság, a depresszió, valamint 
az, hogy az egészséges táplálkozás és 
életmód szükségszerûen sokadlagos 
tényezô legyen a mindennapos boldo-
gulás során, mind-mind összetevôi an-
nak a komplex képnek, ha egy társada-
lomban fokozottan tapasztalható az 
elhízottak és túlsúlyosak aránya.”

A híres szociálpszichológus Leon 
Festinger szerint a szociális összeha-
sonlítás, amely föltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy egy adott társadalomban 
megtaláljuk a helyünket, és alkalmaz-
kodjunk az elvárt normákhoz, a többi 
egészségpszichológiai jellemzôvel 
együtt meghatározó az egészségtuda-
tos életvezetés szempontjából. Úgy 
látja, hogy az úgynevezett ellenséges 
attitûd, amely jelen van a magyar tár-
sadalomban is, és amelyet a társadalmi 
sikertelenség, az életeseményekhez 
való negatív hozzáállás hoz létre, a 
harag, az idegenkedés, a gyûlölet, 
rendkívül káros az egészségre. Kap-
csolódik az elhízáshoz, nemcsak azért, 
mert ez a fajta beállítódás egy sereg 
neurológiai, hormonális és biokémiai 
elváltozást is okoz, hanem azért is, 
mert az ilyen személy az egész emberi 
közösséggel szemben ellenséges, nem 
fogadja el például a dohányzással 
vagy a testsúlykontrollal kapcsolatos 
tanácsokat.
Túry Ferenc professzor ehhez még 

azt is hozzáteszi, hogy a túlsúly kom-
munikációs üzenetet is hordoz, a nem 
vállalható érzések közvetítésére alkal-
mas eszköz lehet. A konfliktusmegol-
dás, a stresszleküzdô készségek csöke-
vényesek maradnak, az érzelem 
kifejezés a testen belül marad, így a 
nyílt konfrontáció elkerülhetô. Ugyan-
akkor a saját agresszivitás elleni véde-
kezés egyik formája is lehet az elhízás: 
ilyenkor a személy az indulatait nyeli 
le. A kövér test lehet védekezés akár a 
szexualitás, akár az élet kihívásai ellen 
is.

Sok reményre nincs okunk, paradox 
módon a GDP emelkedése is tömeges 
elhízáshoz vezet a nyugati életmód el-
terjedése miatt. Sokan azt várják, 
hogy a sovány afrikai szegények ha-
marosan kövér afrikai szegények lesz-
nek. Ezt támasztja alá, hogy a világon 
a hízási „ranglistát” Mexikó vezeti, 
majd a Dél-afrikai Köztársaság és 
Brazília következik a sorban.

Miért élnek tovább a nôk, mint a fér-
fiak?

Mert nincs feleségük.
* * *

A halál kopogtat a székely ajtaján. 
Kijön a székely.

--- Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
--- Életem, téged keresnek!

* * *
Bemegy a székely az orvoshoz. 

Megvizsgálja és azt mondja neki:
--- Hát bácsikám, rossz hírem van. 

Magának szarkómája van.
Kimegy a székely, kint várja a komá-

ja a szekéren. Elindulnak, s kérdi a 
koma:

--- Na, komám, mit mondott a doktor, 
mi bajod van?

---- Nekem semmi, de rólad nagyon 
rossz véleménnyel van, nem tudom 
honnan ismer!

* * *
--- Hmm... Nagyon lassú a pulzusa.
--- Annyi baj legyen! Ráérek.

* * *
Doktor úr, kellene valamit csinálni a 

feleségemmel. Rettenetesen ingerlé-
keny, folyton ordít, hisztériás rohamai 
vannak.

--- Vigye el egy tengeri útra.
--- Nem érdemes, tud úszni.

* * *
Két horgász ül a Tisza partján, és 

elmélyülten vizslatja a vizet. Egyszer-
csak arra megy egy halottas menet, 
mire az egyik horgász feláll, leveszi 
akalapját, merengôn maga elé bámul 
egy percig, majd visszaül a botja mel-
lé.

A másik ránéz:
--- Nem is tudtam, hogy ilyen együtt 

érzô vagy!
--- Hát tudod, azért mégis harminc 

évig a feleségem volt.
* * *

--- Uram, az ön idegei tönkrementek.
--- Tudom, doktor úr, a horgászás 

miatt.
--- Hogyan? A horgászás nyugtatja az 

idegeket.
--- Persze, engedéllyel...

* * *
Székely törvények
--- A nô nem ember.
--- A sör nem alkohol.
--- A medve nem játék.

* * *
--- Mi a különbség a rabló, a focista és 

a k*rva között?
--- A rabló azt mondja: „Pénzt vagy 

lövök!”A focista azt mondja:„Pénzt 
vagy nem lövök!”A k*rva azt mondja: 
„Pénzt vagy nem lôsz!”

* * *
Az agresszív kismalac utolsó monda-

ta:
Te meg ki a franc vagy, hogy bundá-

ban szeded itt a málnát!!!???
* * *

Az agresszív kismalac bemegy a bor-
bélyhoz.

--- Hogyan nyírjam meg?
--- Szó nélkül!

* * *
Egy szôke nô viszi az agresszív kis-

malacot a hóna alatt. Találkozik egy-
másikkal, aki így szól:

--- Jaj de édes! Honnan van?
--- VETTEM!!! --- ordítja az agresszív 

kismalac.
* * *

Agresszív kismalac sétál az utcán.
--- Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt 

autók, rohadt emberek... bárcsak min-
den köddé válna!............ 

Rohadt köd!!!!
* * *

Agresszív kismalac beül egy taxiba.

Súlyponti kérdés
--- Nem zavarja, ha magamban beszé-

lek? --- kérdezi.
--- Ó, dehogy --- válaszolja a sofôr.
--- Hozzád meg ki szólt, vazze?

* * *
Agresszív kismalacot felveszik ela-

dónak egy ABC-be.
Bemegy a Nyuszika vásárolni, de a 

kismalac nem foglalkozik vele.
Mire a Nyuszika:
--- Khmm... elnézést kérek!
--- NEM TARTUNK!

* * *
Az élet olyan mint az ideális férfi 

szerszáma, hosszú és kemény.
* * *

Mi a különbség a hûha és a haha 
között?

 --- ??? 
--- Kb. 15 cm 

* * *
Mi áll a legjobban egy nôn? 
...Hát a férfi.

* * *
Spórolj az energiával! Szeretkezz 

lassabban...
* * *

Olyan viccet mondok, hogy leesik a 
melled! Bár ahogy elnézem, már el-
mondták

* * *
--- Asszonyom, megkérhetném, hogy 

mondja meg a fiának, hogy ne utánoz-
zon engem?

--- Pistike, hányszor megmondtam 
már, hogy ne viselkedj úgy, mint egy 
hülye!!

* * *
Nem lehetsz elég részeg, ha kapasz-

kodás nélkül tudsz feküdni a földön.
* * *

A helyzet reménytelen, de nem sú-
lyos.

* * *
Ha Ádám és Éva kínaiak lettek volna, 

akkor megeszik a kígyót, az almát meg 
hagyták volna a ...ba.

* * *
Amit az ember részegen tesz, azért 

józanul fizet.
* * *

Az ember idõnként belebotlik az 
igazságba, de legtöbbször feltápász-
kodik és továbbmegy...

* * *
A pasik olyanok, mint a csoki: édesek 

és nagy hasat csinálnak!
* * *

A szex olyan, mint a fizika. Van némi 
gyakorlati haszna, de nem azért csi-
náljuk...

* * *
Lehet-e barátság férfi és nõ között, és 

ha igen, miért nem? (Karinthy Fri-
gyes)

* * *
A szüzesség olyan, mint a lufi. Egy 

döfés és vége...
* * *

Ha a májkrémben máj van, mi van a 
fogkrémben?

* * *
Ma olyan vagyok, mint a hanyag 

fazekas... Minden köcsögöt leverek.
* * *

Nekem igazi álomautóm van. Feléb-
redés után szertefoszlik.

* * *
Okos ember más feleségén tanul.

* * *
A hülyeségnek nincs határa, életcé-

lom azt mégis átlépni.
* * *

Az élet olyan izgalmas. Egyik nap 
még itt van az ember, a másik nap meg 
szintén.



00:00 Angol nyelvű hírek  
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát
01:35 Magyar elsők  Az 
első magyar internetes-
portál 2005
01:55 Hazajáró Nagy-Fátra 
02:25 Ízőrzők Tényő 
02:55 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/1.: 14. rész: A széf
03:50 Angol nyelvű hírek 
04:05 Ridikül - Női talk-
show Kapunyitási pánik
04:50 Hagyaték : A  ma-
gyarok nyilai - A honfogla-
ló magyar harcos  907-ben 
a Pozsony mellett vívott 
csatában a magyar seregek 
döntő győzelmet arattak a 
több mint kétszeres túlerő-
ben levő német seregek fe-
lett. A magyarok nyilait ez-
után még fél évszázadon át 
rettegte egész Európa. A 
lenézett „keleti barbárok” 
ütközetek tucatjaiban sorra 
verték tönkre a legyőzhe-
tetlennek tartott nyugati 
lovagokat
05:15 Szerelmes földrajz 
Az én Toszkánám. Kiss 
Tibor rockzenész, képző-
művész, a Quimby együt-
tes gitáros-énekes frontem-
bere Badacsonyt és kör-
nyékét választotta.  
05:50 Kívánságkosár 
07:45 Család-barát 
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 15. rész: A zsaroló
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Kárpát expressz   
11:25 Ízőrzők:  Bugyi. A 
Beleznay-kúriáról, a Fors-
ter vadászkastélyról, ren-
dezett faluközpontjáról és 
természetvédelmi területé-
ről ismert nagyközség Bu-
dapesttől 25 kilométerre 
délre található. 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Isten kezében  
Aklihegy
15:45 Önkéntesek  
16:10 Élő örökség  
16:40 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVA . 
Történet a mangalicáról 
(2015)  Magyar ismeret-
terjesztő film 
17:35 Határtalanul ma-
gyar: Szó, szerep, színpad - 
Hitvallás 
18:05 Szerelmes földrajz: 
Ligeteim - Ragályi Elemér 
operatőr 
18:35 Száműzött magyar 
irodalom: Szabó Dezső 
19:05 Hazajáró:  Gömör-
tornai-karszt 2. - A Bódva-
völgytől Szádelőig 
19:30 Öt kontinens  
20:00 Hogy volt?! Tímár 
Péter filmes és televíziós 
munkáiból
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül  
23:15 Kárpát expressz  
23:40 Tálentum: Török 
Gyöngyi
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00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:20 Himnusz   
00:20 Család-barát  
01:55 Hazajáró Pádis 
02:20 Ízőrzők 62/5. Bugyi 
Ismeretterjesztő sorozat 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 15. rész: A zsaroló
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:55 Ridikül  
04:50 Hagyaték Rejtőző 
erő - a Honvédség Trianon 
béklyójában. A vesztes I. 
világháborút követően 
gyengeségre és kiszolgálta-
tottságra ítélték népünket. 
Trianon nem csak dara-
bokra szaggatta Szent Ist-
ván birodalmát, de a mara-
dék országot is szigorú 
tilalmak gúzsába kötötte. 
05:15 Szerelmes földrajz 
Tündérkertem - Szarvas 
József színművész 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 16. rész: Elévülhetetlen
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89
11:05 Minden tudás  
11:25 Ízőrzők: Velem. 
Velem Magyarország 
egyik legszebb vidékén, 
Vas megye északnyugati 
részén, a Kőszegi-hegység 
lábánál található.
12:00 Déli harangszó   
12:00 Srpski ekran: Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm:  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Nótacsokor  
15:35 Evangélikus 
magazin  
16:00 Mai hitvallások  
16:25 Útravaló  
16:45 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL:  
Ez egy ilyen falu…  
Magyar dokumentumfilm  
17:10 Halak megmentése. 
Magyar ismeretterjesztő 
film 
17:45 Kézilabda bajnoki 
mérkőzések. Csurgó-
Veszprém férfi kézilabda 
mérkőzés. Élő közvetítés 
Nagyatádról
19:35 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
20:05 Hogy volt?!   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül  
23:15 Minden tudás   
23:40 Tálentum. A 
falképfestő - Patay László. 
A 2002-ben elhunyt Patay 
László a legtöbb falfelüle-
tet festette a XX. századi 
magyar művészek közül. 
A Ráckevén élt idős mű-
vész lakhelye katolikus 
templomát is újjávarázsol-
ta. Művei, falai több évtize-
de ismertek ország és világ-
szerte,  A portréfilmben vall 
hitvallásáról, a mesterségbeli 
tudásról, nagy elődökről és a 
falrafestett örökkévalóságról. 

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:45 HazajáróSzámvetés 
III. "Erdők, hegyek, tanok 
és emberek" 
02:15 Ízőrzők: Óbánya. 
Óbánya két domb közt 
fekvő kis község a Kelet-
Mecsek Tájvédelmi 
Körzetben. 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 17. rész: Az utolsó 
fejezet
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül  
04:45 Hagyaték Szabad a 
vásár - piacok és vásárok a 
régi Magyarországon 
05:15 Szerelmes földrajz 
Minden perc csoda - 
Szárszón, Csukás Istvánnal 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:10 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 18. rész: Az ember, akit 
leütöttek 
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Élő egyház    
11:25 Ízőrzők Porrogszent-
király. A Szent László kirá-
lyunkról elnevezett Porrog-
szentkirály Somogy me-
gyében, Csurgótól öt kilo-
méterre fekvő, az 1300-as 
évektől lakott település. 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű 
nemzetiségi magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár  
15:20 Útmutató  
15:50 Engedjétek hozzám  
16:00 Így szól az Úr!  
16:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA  
TÁMOGATÁSÁVAL
Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan (2015)  
3/1.: Teremtett világ - 
Visnyeszéplak 
17:20 Határtalanul magyar  
Egy "összetartó" család 
története (A népzene nem-
zeteket összekötő hatalma 
a Felvidéken) 
17:45 Szerelmes földrajz 
Visszatérések - Vukán 
György 
18:20 Száműzött magyar 
irodalom Tormay Cécile 
18:45 Hazajáró (Görgény-
fennsík II. - Uz Bence 
nyomában 
19:20 Csodabogár  
20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor 
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
Tarpai szilva
22:20 Ridikül  
23:15 Élő egyház   
23:35 Tálentum (2001)  
Somogyi Győző. Somogyi 
Győző festőművészről ke-
vesen tudják, hogy az orto-
dox egyház kitűnő ismerője. 
Az első évezred egyháztör-
ténetének doktora. Keresz-
tény indíttatását is a keleti 
liturgiából kapta. 

00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:45 Hazajáró  Erdővidék 
2. - Miklósvárszék 
02:15 Ízőrzők 62/8. Por-
rogszentkirály 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat (2013) 18. rész: Az 
ember, akit leütöttek 
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül  
04:45 Hagyaték Igazság 
száműzetésben - Emigráns 
magyarok.  A magyar tör-
ténelem elmúlt öt évszáza-
da úgy alakult, hogy a 
nemzet legjobbjai közül 
sokan kényszerültek szám-
űzetésbe. Thököly Imre, II. 
Rákóczi Ferenc, vagy Kos-
suth Lajos is a messze ide-
genben haltak meg. A hu-
szadik század megpróbál-
tatásai aztán magyar em-
berek százezreit űzték el 
szülőföldjükről. 
05:15 Szerelmes földrajz  
"Nagyvárad, költők ked-
vese" Radó Gábor szemor-
vossal „a kőrösmenti 
Párizsban”
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
19. rész: Mindenki, amit 
megérdemel
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők. Dunaegyháza 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék  
12:30 Hazajáró  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Katolikus Krónika  
15:45 Új nemzedék  Iskola 
Aklihegyen
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL .A 
norvég Prímásnő (2014) A 
világ egyetlen prímásnője. 
Gjertrud Okland zenekarával 
az egész világot meg-hódítja. 
17:10 Határtalanul magyar 
17:40 Szerelmes földrajz 
Cigánykerék - Szakcsi 
otthonai 
18:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000) 
Esterházy Pál (1635-1713) 
18:30 Hazajáró Sóvidék - 
A székely föld sója 
19:00 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán   
20:00 Egynyári kaland 
(2014)  6/2.: Klementina 
Magyar tévéfilm 
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Gasztroangyal .. 
22:25 Ridikül - Női talk-
show. Vadászból vad
23:10 Profit7  
23:35 Tálentum (2000) Sí-
rás után - Latinovits Zoltán. 
Az After Crying muzsikál, 
Latinovits Zoltán mesél a 
életéről: álmairól, mestersé-
géről, színházról, szerelem-
ről, életről, halálról. Csak 
Latinovits Zoltán hangját 
halljuk, csak az ő arcát lát-
juk. Filmetűd arról, miért 
kellett idő előtt meghalnia 
a század egyik legnagyobb 
magyar színészének.

00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Himnusz  
00:25 Család-barát  
01:55 Hazajáró (2013) 
Gyergyói-havasok 
02:25 Ízőrzők 62/9. 
Dunaegyháza 
02:55 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat19. rész: Mindenki, 
amit megérdemel
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:05 Ridikül - Női talk-
show Vadászból vad
04:50 Hagyaték A név 
kötelez - Magyar 
történelmi családok 
05:15 Szerelmes földrajz 
Palócia - Praznovszky 
Mihály
05:50 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán   
06:50 Hazajáró  Bodzai-
havasok
07:30 Család-barát   
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat 20. rész: Angéla
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:05 Hogy volt?!  
11:00 Itthon vagy!   
11:25 Ízőrzők  Érsekcsanád 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor (1998) 
Minden öröm úgy jó... - 
(Kovács Marika, Miklóssy 
József, Kovács Apollónia, 
ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara) 
12:35 Nótacsokor (1997) 
(Tarnai Kiss László, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, 
Varga Éva, ifj. Kállai Kiss 
Ernő és zenekara) 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Aranymetszés  
14:10 Cserebere (1940) 
Magyar filmvígjáték Ren-
dezte: Cserépy László. Sze-
replők: Bordy Bella (Zsolnay 
Vera), Szilassy László (Kere-
kes István), Kiss Manyi (Pan-
ni), Latabár Kálmán (Tatár 
István), Makláry Zoltán (Cic-
varek), Mihályfi Béla, So-
mogyi Nusi
15:35 Novum. 
16:05 Szolgabarát Találko-
zások Ferencz Ervin erdé-
lyi ferences szerzetessel. 
17:00 Szabadság tér ́ 89 
17:45 Kézilabda bajnoki 
mérkőzések Szeged-
Veszprém férfi kézilabda 
mérkőzés. Élő közvetítés 
Szegedről
19:35 Hazajáró  (2015)
20:05 Régimódi történet 
(2006)  6/2. Rendezte: Be-
reményi Géza. Szereplők: 
Gubás Gabi (fiatal Mari), 
Nagy Ervin (Jablonczay), 
Eperjes Károly (Anzelm), 
Derzsi János (Imre), Szir-
tes Ági (Klári), Koncz Gá-
bor (Estebán), Egri Márta 
(Jozefa), Dengyel Iván 
(György), Cseh Tamás, 
Kálloy Molnár Péter, Kere-
kes József, Kiss Jenő, Sze-
gezdi Róbert, Tóth Anita, 
Wellmann György
21:00 Híradó 
21:25 Gasztroangyal - 
22:25 Ridikül - Női talk-
show Rajongás egykor és 
ma
23:10 Itthon vagy!   
23:30 kult.hu

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz   
00:20 Család-barát   
01:40 Hazajáró 
02:10 Ízőrzők 62/10. 
Érsekcsanád 
02:40 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat (2013)  20. rész: 
Angéla
03:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:45 Ridikül - Női talk-
show Rajongás egykor és ma
04:30 Hagyaték Csendes 
éj - Karácsony a fronton 
Hogyan ünnepelték a kato-
nák a szeretet ünnepét a halál 
és pusztítás közepette? Mit 
üzentek haza a családjuktól 
messze harcoló magyar hon-
védek? Hogyan őrizhető 
meg a hit, a remény és a 
szeretet a háború poklában? 
Hogy lehetett megmaradni 
Krisztus követőjének és a 
haza hű katonájának? E kér-
dések nehezebb próba elé 
állították a harcosokat, mint a 
küzdelem az ellenséggel.
04:55 Élő örökség  
05:25 Építészet XXI.  
05:50 Muzsikál a mozi  
(1991)-Régi mulatós ma-
gyar filmek. (Ábrahám-
Harmath: Halló baby; Nép-
dalok: Ha meguntál, kisan-
gyalom; Hullámzik a Bala-
ton; Sándor-Kellér: Egyetlen-
egy boldog percre, Szagos 
szekfű; Zsigmondi-Kulinyi: 
Egri kislány; Farkas: Az isko-
la udvarán; Haj, de megha-
lok én magáért; Hajdú-Füre-
di: Hogy a ruca; Fráter-Ba-
lázs: Mit susog a fehér akác; 
Sándor: Még azt mondják; 
Jaj, de csuda kedvem; Kiss 
Angyal; Mulatós dal.)
06:25 Hagyaték   
07:00 A rejtélyes XX. Szá-
zad. Kun Miklós műsora
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat 21. rész: 30 sec
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:10 Nemzetiségek 
Kultúrájának Napja
11:00 Rúzs és selyem   
11:25 Nemzetiségek 
Kultúrájának Napja
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nemzetiségek 
Kultúrájának Napja
12:45 Nótacsokor (Ötvös 
Klára, Puka Károly és 
zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Szabadság tér ́ 89  
14:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor  
14:50 Nemzetiségek 
Kultúrájának Napja
15:40 Hazajáró  
16:15 Labdarúgó-mérkő-
zés - OTP Bank Liga 27. 
forduló Ferencvárosi TC - 
DVSC-TEVA
18:55 Térkép   
19:25 Öt kontinens  
20:05 Hazafelé - Balázs 
Fecó koncert a Papp 
László Sportarénában
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
22:25 Nemzetiségek 
Kultúrájának Napja
23:10 Rúzs és selyem   
23:35 HUNGARORING 
magazin

00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát 
01:45 Hazajáró Erdővidék 
I02:10 Ízőrzők 62/6. Ve-
lem. Ismeretterjesztő 
sorozat 
02:45 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 16. rész: Elévülhetetlen
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Ridikül  
04:40 Hagyaték (2013) 
Mindennapi kenyerünk - A 
malomtól a kemencéig .
05:15 Szerelmes földrajz 
"Szétnézve egy-egy pilla-
natra még..." Ikával Ti-
hanyban - Illyés Gyula 
emlékére. Illyés Mária, Ika 
így vezeti be „szerelmes 
földrajzát”:„Számomra a 
tihanyi ház, a kert és maga 
a táj tele van emlékkel és 
élményekkel. Életemben a 
budapesti otthonunkon kí-
vül talán Tihanyban töltöt-
tem a legtöbb időt: kisgye-
rekkoromtól fogva szinte 
minden nyarat. Emlékeim 
legfőképpen a családhoz és 
a barátokhoz fűződnek..., 
ennek az egész helynek 
sokkalta ékesszólóbb ta-
núja volt. Édesapám, Illyés 
Gyula. El is határoztam 
hát, hogy ezt az alkalmat 
arra használom föl, hogy 
átadjam neki a szót, átad-
jam személyének a Szerel-
mes földrajz e műsorát. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:10 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat. 17. rész: Az utolsó 
fejezet
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:00 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők:  Óbánya A 
zömmel sváb nemzetiségű 
lakosai miatt „magyar 
Svájcként” is emlegetett 
Óbánya két domb közt 
fekvő kis község a Kelet-
Mecsek Tájvédelmi 
Körzetben.  
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika:  
Horvát  magazin
12:30 Ecranul Nostru:  
Román magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:45 Isten kezében 
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Ólomkapu - Mindszenty 
József élete és tevékeny-
sége új dokumentumok 
tükrében (2014) Olasz-
magyar dokumentumfilm 
17:10 Határtalanul ma-
gyar 
17:45 Férfi kosárlabda 
bajnoki elődöntő  1. 
Mérkőzés. Élő közvetítés
20:05 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Délvidék
22:20 Ridikül  
23:10 Magyar gazda   
23:35 Tálentum (2001) 
Ragályi Elemér

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.

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

LÁSZLÓ  Magánnyomozó
Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

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

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

MEGBIZHATÓ középkorú hölgy 

felügyeletre vagy társaságra szoruló 

személyre, gyermekre vigyázna. 

Egyéb háztartási elfoglaltság is 

érdekel. (Vasalás stb.) Tel. 0412 961-

067

KERTÉSZKEDÉST, házkörüli 

munkát vállal handyman minden nap 

Sydney központjától kb. 30 km kör-

zetben. Hívja Zolit a 0404 859-974 te-

lefonszámon.

UTAZÁST KEDVELÔ hölgy ezer-

mester partnert keres 65 éves korig 

Sydneybôl. Mobil: 0426 881-920.

KERTES házban élô 66 éves 78 kg, 

165 cm magas nô élettársat keres. 

Választ AUTÓVAL jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe. 

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

Azt mondják, hogy a 20 éveseké a 

világ. Én is úgy gondolom, mert 83 

ÉVES ELVÁLT ember vagyok de úgy 

szeretnék élni, mint egy 20 éves. Csak 

az a baj, hogy engem nem vár haza 

senki, magam élek. Pedig úgy 

szeretnék olyan 75-80 év körüli társat-

feleséget találni, aki már rájött, hogy 

nincs értelme magányosan élni. Én 

egészséges vagyok, szeretek sokat 

sétálni, autózni, filmet nézni. 167 cm. 

magas, és 72 kg. vagyok. Már 25 éve 

állami lakásban élek, Burwood-hoz 

közel Sydneyben. Szabadkáról való 

vagyok. Telefonom: (02) 9797-7746

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.

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 

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


