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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
orvostanhallgatóról, Tóth Ilonáról szóló darabját külsô helyszínen, a Memento 

Parkban szintén a fôigazgató rendezésében lehet majd látni. Érdekesnek ígér-

kezik a Cyrano de Bergerac, amelynek címszerepére a társulat egyik fiatal 

tagját, Fehér Tibort kérte fel David Doiasvili.
Három stúdió-elôadás várható: Zsótér Sándor a Brand után visszatér, most 

Bertolt Brecht Galilei élete címû írását fogja rendezni Trill Zsolttal a fôsze-

repben. A Gobbi Hilda Színpadon kap helyet a Jirí Menzel filmje alapján ké-

szülô Szeszélyes nyár (rendezô: Galambos Péter), és a 6, amelyet Csehov A 6-os 

számú kórterem címû novellája alapján készít el Sardar Tagirovsky.

A Bajor Gizi Szalonban önálló estekkel jelentkeznek a teátrum mûvészei: 

Szûcs Nelli Fedák Sári alakját, Tóth Auguszta pedig Mezei Máriát idézi meg, 

Nagy Mari Mária testamentuma címmel ad mûsort, de Hobo új elôadása is itt 

lesz látható.

Új Bubi-állomások
Elkezdte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Mol Bubi közösségi 

kerékpárkölcsönzô rendszer hálózatának bôvítését: tavasszal összesen 22 új 

dokkolóállomást helyeznek el Budapesten.

A BKK közleménye szerint 50 kerékpárral is bôvítik a rendszert. Az új ke-

rékpárok és a dokkolóállomások fedezete az a 180 millió forint kötbér, amelyet 

tavaly szedtek be a rendszer késôi indítása miatt.

A tervezett gyûjtôállomások helyszínérôl az önkormányzatokkal egyeztettek 

és a MOL Bubi Facebook-oldalán a felhasználók javaslatait is figyelembe 

vették. Mind a 22 új gyûjtôállomásra olyan terminált telepít a BKK, amelyen 

keresztül az alkalmi felhasználók is tudnak regisztrálni és jegyet vásárolni.

Nem sérül a Duna élôvilága
Minden kérdésre, még a környezeti hatástanulmány témakörén kívül esô 

kérdésekre is részletesen válaszolt Aszódi Attila, a paksi atomerômû kapaci-

tásának fenntartásáért felelôs kormánybiztos és tizenöt további szakértô a 

héten tartott közmeghallgatáson –- közölte lapunkkal a szakember.

A héten Pakson tartott közmeghallgatáson csaknem hetven kérdés hangzott 

el, ezekre és a további közbevetésekre is válaszolt Aszódi Attila és szakértôi 

stábja. A kormánybiztos lapunknak elmondta, mindenkinek joga van ahhoz, 

hogy feltegye kérdését, a Baranya megyei kormányhivatal pedig a rendszabá-

lyok szerint járt el. Az seményen a téma a paksi atomerômû bôvítésével kap-
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Május 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bernát, Felicia nevû kedves olvasó-

inkat.

Bernát: A germán Bernhart név-

bôl, jelentése: Erôs, mint a medve.

Felicia: A Félix férfinév latinos 

nôiesítése, jelentése boldog.

Köszönthetjük még, Bernarda, Fé-
lix, Ferdinánd, Galamb, Hanna, 
Johanna, Zsanett nevû barátainkat.

Május 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Konstantin, Szilárd nevû kedves olva-

sóinkat.

Konstantin: A  latin Constantinus 

rövidülése. Jelentése: Constantinus 

családjához tartozó, a latin constans 

(állandó) szó származéka. A 19. szá-

zad elején.

Köszönthetjük még: Aladár, Dé-
vald, Teobald, Teofil, Teofila, Ti-
mót nevû barátainkat.

Május 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Júlia, Rita nevû kedves olvasó-inkat.

Júlia: A latin Julius férfinév latinos 

nôiesítése.

Rita: Az olaz Margherita név önál-

lósult becézôje.

 Köszönthetjük még Bogárka, 
Emánuel, Emil, Julianna, Juliá-
nusz, Renáta, Romána nevû bará-

tainkat.

Május 23.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Dezsô nevû olvasóinkat.

Dezsô: A régi magyar Dezsidérius 

csonkult, majd az ô kicsinyítô képzô-

vel kiegészült alakja. Jelentése ohaly-

tott kívánt.

Köszönthetjük még: Emil, Vilmos, 
Vilma, Viola nevû barátainkat.

Május 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Eszter, Eliza nevû kedves olvasóin-

kat.

Eszter: Héber és perzsa eredetû 

nevek egybeesésébôl kialakult név. 

Jelentése: Mirtusz, Csillag, bájos 

fiatal lány.

Eliza: Az Erzsébet név önállósult 
rövidítése.

Köszönthetjük még Erzsébet, Jo-
hanna, Marietta, Simon, Szimóna, 
Vanessza nevû barátainkat.

Május 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Orbán nevû kedves olvasóinkat.

Obán: Alatin Urbánus rövídülésé-

bôl. Jelentése: Városi, vagyis római, 

tehát mûvelt ember.

Köszönthetjük még: Egon, Ervin, 
Gergely, Márk, Márkus, Urbán 
nevû barátainkat.

Törôcsik Mari az öreg halász
Növelte elôadás- és nézôszámát a Nemzeti Színház a most záruló idényben. 

Az elôadások száma 340-rôl 414-re emelkedett, a tavalyi mintegy 89 ezer nézô 

idén –- Vidnyánszky Attila igazgató szerint --– várhatóan 111 ezer fölé 

emelkedik. A 2015–16-os évadot beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón a 

vezetô értékelte a nemrég véget ért Madách Nemzetközi Színházi Találkozó 

eredményeit is.

--- Mindentôl elvonatkoztatva a szakma érdeke az, hogy bárki is vezesse ezt a 

házat, ez a fesztivál legyen képes gyökeret verni. Nemcsak a Nemzeti Színház, 

de az egész szakma számára lehetôséget ad a további nyitásra. Sikerült olyan 

tekintélyt kivívni az európai színházi szakmában, hogy a következô fesztivál 

programja is körvonalazódott. A környezô országok mellett Koreából, Kínából 

és Argentínából is érkeznek majd társulatok --– fogalmazott Vidnyánszky.

Kiderült: Tenki Réka és Szatory Dávid távozik a társulatból, de jövôre 

Mátray László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház mûvésze, aki már 

több nemzetis elôadásban is szerepelt, leszerzôdik a színházhoz. Az új bemuta-

tók mellett továbbra is láthatók lesznek a most mûsoron lévô elôadások.

Az igazgató kiemelte, hogy a kialakult repertoár végre lehetôséget teremt 

elmélyültebb, hosszabb próbafolyamatra, valódi együttgondolkodásra.A nagy-

színpadon hat bemutató lesz. Családi fantasyt fog rendezni Bozsik Yvette, az 

Édenföldön (Hanyi Istók legendája) címû darabot Szarka Tamás jegyzi. Carlo 

Gozzi A szarvaskirályát Alexander Morfov viszi színre októberben. Ehhez 

kapcsolódva commedia dell’arte mesterkurzust tartanak a társulatnak.

Különleges kísérletre készül az orosz színház kiemelkedô alkotója, Anatolij 
Vasziljev: Hemingway Az öreg halász és a tenger címû regényébôl készült szín-
padi adaptációja Törôcsik Mari egyszemélyes monológjává válik. A darabot a 
mûvésznô 80. születésnapján, november 23-án mutatják be. Vidnyánszky Attila 
Krúdy Gyula regényét, a Szindbádot, Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjét 
is színpadra viszi.

Szilágyi Andor az 1956-os forradalmat követô megtorlás során kivégzett 

KATONABARÁTOK
DÍSZEBÉDJE

A Horthy Miklós Társaság rendezésében

 2015. május  23. (szombat)  12 órai kezdettel
A Református Egyház Bocskai Nagyterme

121. St. Georges Road, North Fitzroy (Melway: 2C C1)
Részvételidíj: 40 dollár (három fogásos ebéddel)

Program:
Emlékezés Hôseinkre –– fohász lelkük üdvösségéért.
 „Kereszthegy” címû hadtörténeti dokumentumfilm 

vetítése.
A Székely Határvadász Csoport története (II. 

Világháború) Erdélyben játszódik. 
A film a Honvédelmi Minisztérium támogatásával 

valósult meg 2014-ben.

Mindenkit szeretettel várunk.
Jelentkezési határidô: május 17.

Felvilágosításért hívja: Dankó Ferencet
Tel.: 9309-9660, 0425 729-862



csolatos hatástanulmány volt, az egyik kiemelkedô aggály a Duna vizének 

esetleges túlmelegedése volt.

A szakember kérdésünkre elmondta, hogy összesen hat évig mûködik majd 

kétszer akkora atomerômûvi kapacitás Pakson, mint amennyi jelenleg. „Az új 

blokkok hatásfoka nagyobb ugyan, mint a régieké, ennek következtében pedig 

2000 helyett 2400 megawatt mûködik majd a telephelyen --– emlékeztetett 

Aszódi, és hozzátette: „valójában a hôkibocsátás a Dunába a két új blokkból 
ugyanannyi, mint a négy régibôl. A jelenlegi rendszerben az erômû télen 14, 
nyáron 10-11 Celsius-fokot melegít a Duna vizén, késôbb viszont ezt szigorúbbra 
vesszük, és csak nyolc fok felmelegedést engedünk meg úgy, hogy megnöveljük 
a másodpercenként átáramló víz mennyiségét.

A jelenleg két kilométer hosszú hatásterület –- itt két és fél fokkal magasabb 
a Duna hômérséklete –- 11 kilométeresre nyúlik majd, de amikor a négy régi 
blokk leáll 2037-ben, a hatásterület egy kilométeresre csökken majd.” A Duna 

vízmennyiségérôl szólva Aszódi közölte, hogy az elmúlt harminc évben nem 

fordult elô olyan, hogy a folyónak az év legmelegebb idôszakában kis vízhozama 

lett volna. Az árvízre pedig már az elsô telep építésénél odafigyeltek a szakem-

berek, ugyanis olyan magaslaton áll, amelyet nem veszélyeztet a Duna áradása.

A kormánybiztos elmondta azt is, hogy biológusok részletesen megvizsgálták 

a hatásterületen és azon kívül lévô élôlények egyedszámát, és azt mutatták ki, 

hogy a csóvában valóban megváltozott a populáció egyes fajok javára. A mele-

gebb vizet kedvelôk egyedszáma megnôtt, a hidegebbet kedvelôk pedig arrébb 

költöztek. Az építési és a felvonulási területeken lévô értékes fajok áttelepítésé-

re pedig külön program készült.

Változatlan feladat,
 kevesebb forrás

Tovább csökkenhet az egyházak adófelajánlásokból származó forrása, ha 

jövôre tizenöt százalékra mérséklôdik az személyi jövedelem adó. Az egy száza-

lékokért az idén is kampányolnak a felekezetek, ám a szabályozás tekintetében 

elôbb-utóbb minden fél számára megnyugtató megoldást kellene találni. Tavaly 

az egyházakat összesen 3,8 milliárd forinttal támogatták az adózók.

Javában zajlik az egyházak –-- úgymond --– kampánya az egyszázalékos 

személyijövedelemadó-felajánlásokért. A bevallások határideje ugyanis május 

20., vagyis már csupán néhány hét maradt az adózó magánszemélyek meggyô-

zésére.  A minap Soltész Miklós egyházügyi államtitkár sajtótájékoztatón 

buzdított a civilek mellett a felekezetek támogatására, mondván, ezzel a kedvez-

ményezettek közösségi szolgálatát segíthetjük. Emlékeztetett, 2014-ben több 

mint egymillió adózó felajánlása összesen 3,8 milliárd forinttal támogatta az 

egyházakat, a civilszerveztek számára 2,1 millió ember ajánlotta fel adója egy 

százalékát, és ezzel hétmilliárd forinttal támogattak összesen 26 ezer civilszer-

vezetet.

A felajánlókat megszólító üzenetek azért is fontosak, mert tavaly már mint-

egy egymillió adózó egyáltalán nem rendelkezett adója egy százalékáról, illetve 

akadnak, akik nem adóznak, ezért azt hiszik, nem is tehetnek ilyen felajánlást. 

Ez azonban nem feltétlenül igaz, az ô döntésük azért is fontos, mert a felajánlott 

egy százalék állami kiegészítésének összege függ a felajánlók számától is. A 

számítás bonyolult metódus alapján történik.

Tavaly némileg csökkent a harmincegy bejegyzett egyház részére felajánlók 

száma, ezzel megtörni látszik az évek óta növekedést mutató tendencia. A Nem-

zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatsora szerint az „elsô helyezett” Magyar 

Katolikus Egyháznak 586 874-en ajánlották fel a 2013-as év után befizetett szja 

egy százalékát, míg 2013-ban ezt --- a decemberi NAV-közlés szerint – 661 365-

en, 2012-ben 612 607-en tették meg. Hasonló a helyzet a Magyarországi Refor-
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mátus Egyház esetében: 234 504 helyett tavaly 210 937 volt a felajánlók száma, 

az evangélikus egyháznak pedig a 2013-as 62 110 fô után a 2014-es bevallásokon 

56 836 fô adott felajánlást.

Nôtt viszont a Hit gyülekezete „támogatóinak” tábora. A Németh Sándor 
vezette felekezet számára tavaly már 30 606-an tettek adófelajánlást, korábban 

még csak 28 545-en. Mindezeknek megfelelôen összegszerûen is csökkentek, 

illetve nôttek a források.

Erdô Péter bíboros még tavaly év végén beszélt arról, hogy a felajánlások 

összege akkor is csökkent, amikor a felajánlók száma nôtt. Ennek oka részben 

az adókedvezmények bevezetése, részben az szja csökkenése --– ismertette a 

bíboros. Hangsúlyozta ugyanakkor, nézeteltérés van a kormány és az egyházak 

között, hogy mi alapján kellene kiszámolni az egy százalék és az azt kiegészítô 

állami támogatás összegét. Hasonlóan nyilatkoztak más történelmi egyházak 

vezetôi is.

Soltész Miklós egy interjúban arról beszélt, akkora támogatás, mint most, 

nem volt az elmúlt évtizedekben az egyházak esetében. Különösen annak 

tükrében igaz ez, hogy a balliberális vezetés idején az intézmények fenntartása 

terén egyenesen megszorítások voltak. Hozzátette azonban, „mondjuk úgy, túl 

jól sikerült a családi adókedvezmény, ami az érintetteknek nyilván pozitív 

fejlemény. Viszont így többen voltak, akik nem tudták felajánlani adójuk egy 

százalékát az egyházaknak, pusztán azért, mert nem volt mit. Vagyis emiatt 

érzékelhetôen csökkentek a felajánlások, miközben a korábban ebbôl a forrás-

ból finanszírozott feladatok megmaradtak” --– vázolta a helyzetet a politikus. 

Rámutatott, az állam az ebbôl fakadó hiányt évrôl évre külön pótolja, ám az 

továbbra is nyitott kérdés, hosszú távon milyen megoldást lehetne találni.

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni: a jövô évi büdzsé tervezete szerint 

további egy százalékkal csökkenne az szja, ami nyilvánvalóan hátrányosan 

érinti majd az egyházakat –-- legalább is a felajánlásokból származó források 

tekintetében.

A polgárok többsége ellenzi 
a bevándorlást

Csúcson az idegenellenesek aránya Magyarországon ---- állapította meg a 

Tárki az 1992 óta végzett kutatásának idei áprilisi adatai alapján.

Az intézet közleményben tette közzé felmérésének eredményeit, melyek 

szerint 2015 áprilisában a felnôtt lakosság negyvenhat százaléka választotta azt 

az idegenellenesnek tekinthetô állítást, hogy az országba menedékkérô be ne 

tehesse a lábát. A megkérdezettek kilenc százaléka tekinthetô idegenbarátnak, 

akik szerint minden menedékkérôt be kell fogadni, és negyvenöt százalékuk 

mérlegelô a menedék nyújtásának, illetve megtagadásának kérdésében.A 

Tárki 1992 óta végzett kutatásainak adatai alapján az idegenellenesség mértéke 

a kezdeti, 1992-1995 közötti gyors növekedés után elôbb ingadozott, majd 2002 

óta 2011-ig kisebb ingadozásokkal meglehetôsen stabil volt. A korábbi évekhez 

képest 2012-ben megnôtt az idegenellenesek aránya, és 2013 után 2014-ben is 

magasabb maradt, mint a 2000-es évek átlaga. A 2015 áprilisi adatok a 2001-es 

csúcsértéket is meghaladták, az idegellenes válaszadók aránya 43 százalékról 

46 százalékra nôtt.

A mérlegelôk körében a legmagasabb, kilencvennégy százalékkal az arab 

nemzetiségûek, a legalacsonyabb, hét százalékkal a határon túli magyarok visz-

szautasítottsága. Az arabokénál alig alacsonyabb a romák, de hetven-nyolcvan 

százalék felett van a kínaiak, az afrikaiak és a románok visszautasítottsága is. 

Még a viszonylag ártalmatlannak tekinthetô pirézeket is elutasítja a mérlegelôk 

hatvan százaléka - állapítja meg a Tárki.Az elemzô intézet szerint az átlagosnál 

magasabb az idegenellenesség mértéke a Jobbik és az MSZP szavazói, illetve a 

nem szavazók körében, azok között, akik úgy érzik, hogy rossz anyagi 

helyzetben vannak, vagy ennek romlásától tartanak, továbbá a dél-dunántúliak, 

a munkanélküliek és a 40–50 évesek körében.Az idegenellenesség mértéke a 

felsôfokú végzettségûek körében a legalacsonyabb, a fôiskolát végzettek eseté-

ben harmincöt százalék, egyetemet végzetteknél húsz százalék.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelayers.com.au

Vadkacsa
A magyar bulvár zászlóshajója, az 

álhírek zavaros vizein úszkáló Blikk 

2015. április 24-i, vértôl csöpögô cím-

lapjára a földmûvelésügyi tárcavezetô 

nevét nyomtatta: „Fazekas miniszter 

utalt ki irodát a milliárdokat lenyúló 

Marcsikának.” Vagyis egy lapon emle-

gette a minisztert a brókerbotrányba 

keveredett Kun-Mediátor nevû cég 

ügyvezetôjével, a körözött, szökésben 

lévô Dobrai Sándornéval. A cikk címe 

finoman fogalmazva anakronizmus, 

ízesebben szólva: csúsztatás. Tíz esz-

tendôvel ezelôtt ugyanis Fazekas Sán-

dor nem volt tárcavezetô, és nyilván 

nem láthatta elôre, hogy milliárdokat 

fog elsíbolni a Kun-Mediátor. Egy szó, 

mint száz: a földmûvelésügyi minisz-

ternek semmi, de semmi köze az 

egészhez. Ez az írás tehát a produktív 

torzítás iskolapéldája, ami a médiafo-

gyasztót nap mint nap befolyásolja. A 

fogalmat így magyarázta meg Gianpi-

etro Mazzoleni a Politikai kommuniká-

ció címû kötetében: „A tájékoztatás 

akkor is lehet tendenciózus, amikor 

nem irányítja ideologikus vagy akarat-

lagos manipulatív szándék. Ezt abban 

az esetben láthatjuk, ha egy hírt olyan 

megközelítésben, olyan részletekre 

kitérve adnak elô, amelyek egyszerûen 

csak látványossá teszik azt, miközben 

bizonyos álláspontokat nem támogat-

nak, másokat viszont igen.” Ez a torzí-

tás a piac követelményeibôl ered, ab-

ból a kényszerbôl, hogy a közönséget 

szórakoztatóan és lebilincselôen kell 

tájékoztatni, hogy a médiaterméket el 

lehessen adni a hirdetôknek. Azoknak, 

akik pénzükkel hozzájárulnak egy or-

gánum fennmaradásához.

A közéletben azonban nem a hirdetési 

bevételek, hanem a szavazók számá-

nak növelése a cél. A torzítás célja a 

politikai haszonszerzés. Gyurcsányék 

az államosító, törvényesen tolvajló ál-

lampárt híveiként szocializálódtak. 

Jogutódjának, az MSZP-nek pedig 

rossz emlékû vezetôi voltak. A szocia-

listák kapitalistává lettek, már nagyon 

érzékenyek a tulajdon szentségére. 

Nagyon fel tudnak háborodni, ha bró-

kerek lopnak. Az ôszödi beszéd antihô-

sét az MSZP-bôl a Demokratikus Koa-

lícióba is követte Vadai Ágnes, aki az 

ATV-ben vadul támadta a tárcavezetôt 

a Kun-Mediátor-ügyben. Csak azért, 

mert a miniszter egykor Karcag város 

polgármestere volt. Pedig Angyalföld 

elsô embere sem felelôs azokért a 

bûncselekményekért, amelyeket a 

XIII. kerületben elkövetnek. Ennek a 

jogi egyszeregynek a belátásához nem 

kell doktorátus, de a felületes média-

fogyasztónál eredményes lehet a su-

galmazás. Pláne, ha egy újabb pletyká-

val toldják meg a Nagy Semmit, 

amikor felfújják az agrárminiszter 

távozásával kapcsolatos pletykákat. 

Ami nem bizonyult igaznak. Kipukkadt 

a valótlan híresztelés lufija. Orbán 
Viktor kormányfô ugyanis kacsának, 

sôt vadkacsának nevezte azt, hogy 

Fazekas Sándornak távoznia kellene 

a Földmûvelésügyi Minisztérium élé-

rôl. A bulvár és a baloldal bakot lôtt. 

Nem vadkacsát.
Vass Krisztián

(Magyar Hírlap)



(Folytatás az 1. oldalról.)
kettéoszlik a Szövetséges ErŒk Észak-
európai FŒparancsnokságára , illetve 
a Szövetséges ErŒk Dél-európai FŒpa-
rancsnokságára, valamint a két fŒpa-
rancsnokság mellett fontos szerepet 
tölt be a Kanada–Egyesült Államok 
Regionális TervezŒ Csoport  is. Vala-
mennyi parancsnokságon a tagálla-
mok katonái teljesítenek szolgálatot, 
ami megközelítŒleg 15,000 fŒs sze-
mélyzetet jelent. Az atlanti parancs-
nokság az Egyesült Államokbeli 
Norfolkban van, míg az európai 
parancsnokság székhelye a belgiumi 
Mons melletti Casteau. ElŒbbinek 
feladata az Atlanti-óceán biztosítása, 
míg utóbbinak az európai kontinens 
védelme. Az európai szövetséges 
erŒk fŒparancsnoki tisztét, ami egy-
ben a legmagasabb rangú katonai 
pozíció, hagyományosan amerikai 
tábornokok töltik be. Az elsŒ fŒpa-
rancsnok Dwight D. Eisenhower tá-
bornok volt. Háború kitörése esetén 
az európai fŒparancsnokság vezetése 
alá kerül az összes Nyugat-Európában 
található katonai erŒ. Az integrált 
katonai szervezet létrehozásának 
elsŒdleges célja az volt, hogy a minél 
hatékonyabb védelmi és biztonsági 
rendszer kiépítése érdekében inter-
operábilissé, együttmûködésre képes-
sé váljanak az egyes tagállamok nem-
zeti hadseregei. A NATO-nak azonban 
nincsen számottevŒ, közvetlen pa-
rancsnokság alatt álló állandó had-
ereje, hiszen a tagállamok nem mon-
danak le teljesen a haderŒik feletti 
teljes parancsnokságról, amikor a 
NATO egyesített katonai szerveze-
tének rendelkezésére bocsátják fegy-
veres erŒiket. Más szóval, a tagálla-
mok nem mondanak le teljes mér-
tékben a NATO kötelékébe tartozó 
kontingensek politikai ellenŒrzésérŒl. 
Mindez meglehetŒsen bonyolult hely-
zetet eredményez, éppen ezért a 
NATO katonai szervezete leginkább 
egy konföderációra emlékeztet, 
amelyben a tagállamok mindegyike 
ugyanúgy járul hozzá a konföderáció 
életben tartásához. Természetesen 
bármely tagállamnak jogában áll ki-
vonulni az integrált katonai szerve-
zetbŒl anélkül, hogy ez következ-
ménnyel lenne a politikai szervezet-
beli tagságra. Minderre jó példa 
Franciaország 1966-os kivonulása. 

(Biztonságpolitikai Szemle.)

E-V eufória 70 év után
A volt szövetségesek minden elkö-

vetkezŒ tíz évben örömünneplést 
rendeznek nagy pompával a Német-
ország felett elért gyŒzelem évfordu-
lós napján. Ilyenkor megemlékeznek 
az egykori példás együttmûködésrŒl 
és azóta is tartó kebelbarátságról. Az 
idei decennium azonban eltért ettŒl 
az együttérzŒ szokástól. A változást a 
valóban nyertes két fŒszereplŒ szo-
katlan viselkedése jellemzi – már az 
önneplésre sem borulnak egymás 
keblére. Végülis az US—USSR kato-
nai gyŒzelmérŒl szól a történet, a 
többiek az „indultak még” kategóriába 
tartoznak, és ha a lényeget kérdezzük, 
merre billent a gyereség–veszteség- 
mérleg nyelve, van min elgondolkod-
niuk. Most az E-V, vagyis Európa 
feletti gyŒzelem valódi nyerteseinek, 
az európai elfelezési zsákmány Euró-
pán kívüli háborús szövetségeseinek 
sokáig fennálló kettŒsegysége csuk-
lott meg ennek a gyŒzelmi napnak 
együttes megnemünneplésével.
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A hír szerint: – A jubileumi rendez-
vényrŒl az ukrán válság következté-
ben megromlott kapcsolatok miatt 
távol marad Barack Obama, az 
Egyesült Államok elnöke, és több 
nyugati, illetve európai uniós állam 
vezetŒje, valamint az EU vezetŒsége.

Jól jegyezzük meg, hogy e jelzés 
mögött jelentŒs változás mutatkozik. 
ElsŒ ízben tagadja meg az USA a 
háborús szövetségi szolidaritást 
Moszkvával. Ilyen nem volt a hideg-
háború legmelegebb szakaszában 
sem. 

Az „ukrán válság” csak fedŒnév, a 
„válság”-nak szélesebb alapja van. 
Oroszország akadályozza Amerika 
világrendezŒ terveit azáltal, hogy el-
zavarta a nyugati (a keleti Európában 
sikeres) neoliberalista berendezke-
déssel benyomult intézményeit és 
honi  kollaboránsait. Amerika Ukraj-
na leválasztási kísérletével támadott, 
de végülis nem Ukrajna a tét, hanem 
Oroszország visszaterelése a globális 
pénzhatalmi rendszer karámjába. Az 
orosz hatalmi térség – lévén a világ 
legnagyobb területû állama – geo-
politikai jelentŒségével túl nagy tétel 
ahhoz, hogy Amerika átengedje egy 
másik globális pénzrendszer számára. 
Ilyen méretû veszély elhárításához 
mérve a háborús megoldás nem lehet 
gond, tekintettel arra is, hogy NATO- 
kötelékben egész Európa a szövetségi 
táborban lesz.

Mi közünk hozzá?
A probléma az, hogy Ukrajna, a 

földrajzi Európának részeként a rajta 
dúló fegyveres eseményekkel Európa 
békéjét bontja meg. Minket annyira  
kötelebbrŒl érint, hogy a nevezett 
ország határai a magyar Alfölre nyúl-
nak, így Ukrajna is folyamatosan 
osztozik a trianoni zsákmányon, vele 
az érdekellenesség miatt jó viszony 
nem lehet, épp úgy mint a többi 
szomszéddal. Ráadásul az ukrán na-
cionalizmus forróbb mint együtt a 
szlovákrománszerb. A kisantant egy-
bŒl nagyantant lenne a maradékor-
szág körül. 

Az amerikai politikához mindenben 
lojális Európai Unió vezetŒsége 
elfogadta azt az ötletet, hogy 
Ukrajnát tagállammá tegye. Annak 
ellenére, hogy reménytelenül küzd a 
balkáni és egyéb dél-európai országok 
alkalmassá tételének problémáival, 
erltetik az ukrán tagságot teljes 
területével, amivel sok egyéb gond 
mellett polgárjogot kapna a 
nagymúltú ukrán terrorizmus is.  

Az amerikai politikai és katonai je-
lenlét a NATO, az EU-szervei és 
számos egyéb nemzetközi  egyezmé-
nyeken át olyan méretû az európai 
országok felett, hogy minden írott és 
vallott tagszervezeti önállóság ellené-
ben Európa országai nem maradhat-
nak ki az esetleges háborús szövet-
ségbŒl, mint ahogy nem maradhattak 
ki az Oroszország elleni kereskedelmi 
szankciókból, annak ellenére, hogy 
súlyos veszteséget szenvednek el 
miatta.

El lehet filozofálni azon, hogy Ame-
rika, roppant katonai erejével ŒrzŒje 
lehetne a világbékének, hiszen meg-
közelítŒleg sincs olyan erŒ, amely 
szembe merne szállni vele. Valóban 
ilyen Œrültségre egy sem vállalkozott. 
Mind ennek ellenére, 1945 óta, a 
„világbékét veszélyeztetŒ” Németor-
szág leterítése óta nem telt el nap 
valaholi háború nélkül. 

V-E Day — Európa feletti gyôzelem „Egyetlen kérdést sem szabad tabuként kezelnünk”
OrbánViktor miniszterelnök 
mondta a címben idézett 
mondatot a Magyarország 
Barátai Alapítvány második 

világtalálkozóján 
Budapesten, május 9-én.

– Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, 
biztos és kiszámítható pont marad-
junk ebben a kiszámíthatatlan világ-
ban, egyetlen kérdést sem szabad 
tabuként kezelnünk – fogalmazott a 
miniszterelnök. Szavai szerint az 
„ideológiai rögeszmék” helyett a való-
ság problémáival kell foglalkozni és 
„saját válaszokat kell adnunk a ben-
nünket foglalkoztató problémákra”. 
Magyar találmányokat példaként hoz-
va utalt arra, hogy a különös magyar 
észjárás nem áll meg a tudomány és 
a kultúra határainál, hanem beköltö-
zik a politika és a közélet világába 
is. Túl kell látni Magyarország és 
Európa határain, nyitottan, fogékony 
lelkülettel kell tekinteni mindarra, 
ami a világban történik. Aki nem 
figyel, nem fogja megérteni mi törté-
nik, vesztese lesz a változásoknak – 
összegezte a miniszterelnök, aki több 
példát említett a rend megdŒlésére és 
kiemelte azt is, hogy a világgazdaság 
központja egyre inkább keletre tevŒ-
dik át.

Európa tétovázik – jelentette ki, s 
ezt annak tulajdonította, hogy a konti-
nens elbizonytalanodott saját identi-
tásával, céljaival kapcsolatban. „A 
párizsi terrormerénylet sokkolta a 
kontinenst, de senki sem lehet biztos 
abban, hogy az ezt követŒ vajúdásból 
alkalmas válaszok fognak megszület-
ni. ... Egy bizonytalan és kiszámítha-
tatlan világban nekünk, európaiaknak 
komolyabban kellene vennünk azokat 
a válaszokat, amelyeket az életösztö-
neink diktálnak, ahelyett, hogy a 
vudu és a tabu világába menekülnénk 
saját életünk kérdései elŒl” – hangoz-
tatta. Álláspontja szerint ugyanis 
Európa ma meglehetŒsen terméketlen 
állam- és rendszer-vitát vív, s ezek 
aligha csillapodnak majd. Azt is 
mondta, néha úgy érzi, hogy a viták-
nak nagyobb a becsülete, mint a 
munkának, ez esetben viszont Európa 
lemarad, mert amíg Európa vitázik, 
addig a kelet dolgozik.

 A kormányfŒ kitért arra is, hogy 25 
évvel ezelŒtt, amikor Magyarország 
visszaszerezte az önrendelkezését, 
nem gondolta, hogy ez a pillanat egy 
20 éves huzavona kezdetét jelenti, s 
nem lesz elég akarat és erŒ véghez- 
vinni azokat a szükséges, hatalmas és 
mélyreható változásokat, amelyekkel 
Magyarország a kommunizmus után 
ismét erŒs, büszke, keresztény, nyu-
gati és polgári berendezkedésû or-
szággá válhat.

„Lesajnált és reménytelen helyzet-
bŒl, külföldi támadások és kritikák 
közepette fogtunk munkához öt évvel 
ezelŒtt” – vélekedett a miniszterelnök, 
aki szerint a 2014-es választás vissza-
igazolta, hogy jó irányba indult az or-
szág. Kifejtette: 1800 nap alatt leküz-
dötték a gazdasági válságot, megte-
remtették a pénzügyi stabilitás felté-
teleit, csökkentették az államadóssá-
got, új alaptörvényt hoztak, megerŒ-
sítették a magyarok összetartozását, 
több 100 ezer embert mentettek ki az 
adósrabszolgaságból. További feladat-
ként jelölte meg az oktatási rendszer 
átalakítását és brit példára hivatkozva 

méltatta, hogy ma már fel lehet vetni 
a teljes foglalkoztatást, és azt, hogy a 
keményen dolgozó emberek ne csak 
a hírekben találkozzanak gazdasági 
sikerekkel, hanem az életükben is 
érezzék.

Értékelése szerint Magyarország 
abban a helyzetben van ma, amit 25 
éve kívánt, s a választásig hátralévŒ 
három évben elsöprŒ parlamenti 
többség, nagy támogatottság és akció-
képes kormányzat áll rendelkezésre.

Orbán Viktor megköszönte a részt-
vevŒknek, hogy pártfogói Magyaror-
szágnak a világban, és azt kérte tŒlük, 
hogy mondják el mindenhol: a kor-
mány sikerre viszi a polgári beren-
dezkedés programját.

A résztvevŒk ezt követŒen egyebek 
mellett országimázsról, turizmusról 
és innovációról kérdezték a kormány-
fŒt. A Magyarország megítélését 
firtató kérdésre azt felelte, hogy egy 
nagyon erŒs, magát progresszívnek 
tartó szellemi irányzat van jelen min-
denütt, ami a korlátok lerúgásában 
látja a szabadság kiteljesedését, s 
ezzel Magyarország nem ért egyet és 
nem is fogja azt hazudni, hogy egyet-
ért.

Befejezésül így szólt:
– Szeretném megköszönni Önöknek, 

hogy az elmúlt években Magyaror-
szág és a magyar emberek pártfogói, 
szószólói voltak. Köszönöm Önöknek, 
hogy segítettek elmagyarázni a világ-
nak a magyar helyzetbŒl és a magyar 
észjárásból fakadó sikeres megoldá-
sokat. Most arra kérem Önöket, hogy 
vigyék jó hírünket a világba. Arra 
kérem Önöket, hogy mondják el 
mindenhol, valóra váltjuk és sikerre 
visszük a polgári berendezkedés 
programját. A következŒ évek fela-
data ugyanis Magyarországon az lesz, 
hogy berendezzük azt a polgári Ma-
gyarországot, amelyért a magyar tör-
ténelem legjobbjai mindig is dolgoz-
tak. Ez legalább akkora feladat, habár 
kevésbé látványos, mint a rendszer-
váltás vagy a posztkommunista rend-
szert elsöprŒ kétharmados forrada-
lom megvívása volt. Biztos vagyok 
azonban, hogy közös erŒvel sikerülni 
fog. Biztos vagyok abban, hogy Ma-
gyarország barátai büszkék lehetnek 
a munka végén Magyarországra, 
méghozzá legalább annyira büszkék, 
amennyire ma Magyarország büszke 
a barátaira.

***
A Milyen legyen Magyarország? 

címû kerekasztal beszélgetésen Bo-
gyay Katalin ENSZ-nagykövet azt 
emelte ki: a világban identitásválság 
van, ezért kiemelkedŒen fontos az 
emberek és országok szilárd identitá-
sának kiépítése, melyhez elsŒsorban 
tudatos nevelésre, oktatásra van 
szükség. Bogyay Katalin szerint nem 
akkor lehet sikeres az ország, ha ha-
sonlítani akar másokra, hanem akkor, 
ha valami különlegeset, eredetit tud 
felmutatni világszínvonalon.

Baán László, a Liget Projekt mi-
niszteri biztosa, a Szépmûvészeti Mú-
zeum fŒigazgatója Németh László 
gondolatait idézve úgy vélekedett: 
Magyarországnak annyi helye lesz 
Európában, amennyit a minŒséggel ki 
tud szorítani magának. A minŒség 
forradalmára van szükség és a külön-
féle kisebb-nagyobb rendszereknek is 
ehhez a követelményhez kell igazod-
niuk.

A miniszteri biztos a Liget Projekt 
négy pilléreként a tradíciót, a zöld 
terület növelését, a megtérülést és a 
minŒséget emelte ki és megjegyezte: 
fontos a vita, de közben jussunk 
elŒre. ***

Az idén megrendezett második 
világtalálkozó elsŒ napján, pénteken 
Áder János köztársasági elnök fo-
gadta a Sándor-palotában a rendez-
vény résztvevŒit.

Másodjára találkoznak Budapesten 
a Magyarország Barátai Alapítvány 
szervezésében magyar származású 
tudósok, üzletemberek, mûvészek, 
ebbŒl az alkalomból készített interjút 
a Heti Válasz Vizi E. Szilveszter 
akadémikussal, az alapítvány elnöké-
vel.

„Nyilván senki nem szeret magya-
rázkodni” – mondta azzal kapcsolat-
ban, hogy Orbán Viktor nemrég azt 
mondta: napirenden kell tartani a 
halálbüntetés kérdését. Vizi E. azt 
mondta, szombaton találkozik Orbán-
nal, és odaad neki egy kötetet, amiben 
sikeres külhoni magyarok fogalmaz-
nak meg ötleteket és kritikákat. Sze-
rinte érdemes megszívlelni a könyv-
ben leírt gondolatokat.

Szerinte az, hogy mit ír egy angol, 
német, francia lap Magyarországról, 
az csak a „hozzá hasonló tojásfejûe-
ket” és a sajtó munkatársait érdekli, 
egy külföldi átlagpolgár nem a sajtó 
hírei alapján rendezi be az életét.

Tehát kétféle, egy virtuális és egy 
személyes tapasztalatokon alapuló 
kép létezik Magyarországról. „Ha 
csak a sajtóból tájékozódnának az 
emberek, kötéllel kellene fogni a 
szerencsétleneket, hogy idevonszolják 
Œket ebbe a földi pokolba” – fogalma-
zott.

Azt mondta, alapítványában nem a 
politika áll a középpontban, nem kap/
nak állami támogatást, de persze 
örülnek, ha az államfŒvel és a kor-
mányfŒvel is eszmét tudnak cserélni, 
hogy mit tehetnek az országért.

Arról is beszélt, hogy a külföldön is 
megjelenŒ problémáink jelentŒs ré-
szét el lehetne kerülni az emberek 
megkérdezésével, döntésekbe való 
bevonásával, hiszen „ez a demokrácia 
lényege”.

Szót ejtett a bevándorlás kérdésérŒl 
is, ezzel kapcsolatban úgy fogalma-
zott, hogy a „bevándorlás korlátozása 
nem lehet a befogadás elutasítása”. 
Vizi E. szerint a magyar kultúrát egy 
olyan nép hordozza, amely leginkább 
egy „genetikai pályaudvarhoz hason-
lít”, és azért is büszkélkedhetünk 
„bámulatos” teljesítményekkel, mert 
az elmúlt ezer évben a magyarságot 
folyamatosan gazdagította a sok be-
vándorló. ***

Hungary Today
Megkezdte mûködését a Hungary 

Today portál, amely az alapítók sze-
rint a jelenleg üzemelŒ angol oldalak-
kal szemben színes, képekkel és vide-
ókkal gazdagított tartalmakat szol-
gáltat hazai vonatkozású politika, kul-
túra, gazdaság és sport témában. 

***
A Magyarország Barátai Alapítvány 

2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy 
értékközpontúan és pártatlanul infor/
máljon a magyarok eredményeirŒl, 
világszerte figyelemmel kísérje a ma/
gyarok sikeres társadalmi, kulturális, 
tudományos és gazdasági tevékeny/
ségét, erŒsítse az ország és a diasz/
póra közti kapcsolatokat.
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PatyomkinságokA kijevi hadmûveleti parancsnokság 
közölt adatai szerint kilencezer orosz 
katona van a Donyec-medencében, a 
kelet-ukrajnai szakadárok teljes had-
ereje pedig negyvenháromezer fô. 
Petro Porosenko ukrán elnök azzal 
kezdte a hetet, hogy bejelentette: 
amennyiben a szakadárok nagy-
szabású támadást indítanak, azt nagy 
valószínûséggel harckocsizó alakula-
tokkal teszik. Jens Stoltenberg, a 
NATO fôtitkára pedig arról beszélt 
brüsszeli sajtóértekezletén, hogy 
Oroszország továbbra is támogatja a 
szakadárokat nehézfegyverekkel, tü-
zérséggel, fejlett légvédelmi rend-
szerekkel, kiképzéssel és saját erôk-
kel. Nos, hát ez a hét is jól kezdôdik… 
Habár még érvényben van a néhány 
hónapja kierôszakolt tûzszünet, a lô-
porszag azért továbbra is ott van a 
levegôben. Fiatal, egyetemista kár-
pátaljai magyar barátom pedig eddig 
öt behívót kapott, de egyikre sem je-
lentkezett…

A gyôzelem napja volt, a hetven 
esztendôvel ezelôttié, Beregsuránynál, 
vagyis a túloldalon már Asztélynál az 
ukrán vámos mellkasára piros pipacs 
tûzve, de mi még a senki földjén ál-
lunk. Aztán Beregszászon négy férfi 
érkezik a hét évtizeddel ezelôtt elesett 
hôsök emlékmûvéhez, kezükben vi-
rág, az ünnepségnek, a nagy felvo-
nulásnak már vége, nyilvánvalóan lát-
szik rajtuk, hogy személyes okokból 
jöttek ki – külön –, személyes érintett-
ség miatt, és ez így szép, megható. A 
virágot a rideg kôre helyezik, kis ideig 
némán állnak, majd távoznak, s nem 
úgy teszik bár, de akár úgy is tûnhetne: 
sietve. Oldalt, a tér karéján, a parko-
sított, füvesített részen egy másik kô-
lap áll, élénk feketében, a Szovjetunió 
afganisztáni hadmûveleteiben elesett 
helyiek és Beregszász-környékiek em-
lékmûve. Ez az ôrület csaknem tíz évig 
tartott, s még messze sincs hetven esz-
tendeje, csak nyolcvankilencben vo-
nultak ki onnan, hogy átadják a helyet 
egy rövidesen megérkezô másik nagy-
hatalomnak. Tehát le sem oltották a 
lámpát, amikor eljöttek… 

Verôfényes, kellemes, tavaszias idô-

ben tizenhat hrivnyát fizetünk két ká-
véért a kiülôs vendéglôi teraszon, 
hosszú is, tejjel is készült, miközben 
szépen ment fel az ára. S közben elké-
pedve nézzük, mi közük lehetett (vol-
na…) ezeknek a beregvidéki emberek-
nek (kölyköknek, magyaroknak…) 
Afganisztánhoz. 

Hát persze, hogy semmi! Legalább 
annyi, mint amennyi köze lehetne 
fiatal, egyetemista kárpátaljai magyar 
barátomnak akár Donyeckhez, akár 
Luhanszkhoz… Pedig, ha szabálysze-
rûen jelentkezik akármelyik behívó-
jára az öt közül, elôbb-utóbb megis-
merkedhetne azzal a vidékkel is. 
Ahogy én ôt ismerem, sokkal jobban 
és alaposabban, mint amennyire vala-
ha is szeretne.

Márpedig Porosenko bejelentése épp 
arra utalt, hogy valami megint ké-
szülôdik. Persze, hiszen itt a tavasz. 
Ôsszel mindig könnyebb rávenni az 
összeakaszkodott, összeacsarkodott 
feleket akár még a békekötésre is, de a 
tûzszüneti megállapodásra minden-
képp, hiszen jön a tél, a katona sem 
szeret fázni, az önkéntes sem szívesen 
fagyoskodik. Kiböjtölik a tavaszt, az-
tán majd megint szépen egymásnak 
esnek. A Krím – krími válság – még 
viszonylag „lazán” múlt el, szinte fáj-
dalommentesen amputálták le a fél-
szigetet a putyini szikével Ukrajnáról. 
Oda nem is vittek kárpátaljai magyar 
fiatalokat ágyútölteléknek. De Do-
nyeck és Luhanszk az most más. 
Krím… Persze, az meg már történe-
lem.

No jó, nem olyan évszázados táv-
latokba veszô, mint mondjuk talán ép-
pen az is, hogy a félszigeten találkozott 
egykor II. József német-római császár, 
magyar és cseh király az orosz ural-
kodóval, és itt kötötték meg török-
ellenes szövetségüket. II. Katalin cár-
nô látogatására készülve építette 
Grigorij Alekszandrovics Patyomkin 
– mint a terület fôkormányzója – a 
késôbb róla elnevezett falvakat. Ha 

hihetünk a korabeli beszámolóknak, 
akkor színházi díszletekbôl… Álfal-
vakat építtetett, homlokzatokat állít-
tatott fel azokon a területeken, ahol az 
uralkodó utazása közben elhaladt. S 
tette ezt azzal a céllal, hogy lenyûgözze 
a cárnôt a félsziget gazdagságával és 
rohamos fejlôdésével. Így váltak a ha-
zug politikai propaganda jelképévé a 
Patyomkin-falvak, és késôbb a 19. szá-
zad elején terjedt el, hogy ezzel a kife-
jezéssel jelölték a látszateredmé-
nyekkel való hivalkodást, a 
kellemetlen tények hamis eredmé-
nyekkel való takargatását.

Nem volt hazug politikai propaganda, 
dehogy is, ukrán tévéstáb csörtetett ki 
néhány hete Csonkapapira riportot ké-
szíteni. Hamisat nem, csak uszítót és 
lázítót. Ellenségeset. Kártékony pro-
pagandát. Hogy aztán az országos mû-
sorfolyamba kürtölje: itt van hát egy 
ukrán falu, amelynek lakói még csak 
nem is beszélnek ukránul. Való igaz, 
Csonkapapiban tényleg kevesen bír-
ják ezt a nyelvet…

A patyomkinság ebben csak annyi, 
hogy habár közigazgatásilag valóban 
Ukrajna területén van, ez egy magyar 
falu, akárhogy számolom is. Itt esetleg 
azt kellene számon kérni, akár a kijevi 
állami médiában is, ha ezen a nyelven 
nem beszélne bármelyik helybeli. 
Csonkapapi a József Attila-díjas, re-
mek kárpátaljai magyar íróról, Nagy 
Zoltán Mihályról, a Magyar Mûvészeti 
Akadémia tagjáról ismert. Neki a szü-
lôfaluja és otthona máig is. Azoknak 
persze már kevésbé, akiket röviddel a 
tévériport adásba kerülése után kezd-
tek el betelepíteni ide. S ôk bizony 
egyáltalán nem beszélik a helyi kö-
zösség nyelvét. 

Menekültek kapnak itt földet azóta, 
kevesebben a Krímbôl érkezettek, na-
gyobb számban donyeckiek és lu-
hanszkiak, a régió nemzetiségi össze-
tételét tehát felsôbb intézkedésekkel 
bomlasztja fel, alakítja át – a saját 
képére – az állami vezetés. Persze, a 
menekülteket is el kell helyezni va-
lahol, kezdeni kell velük valamit, ha 
egyszer az otthonukban, a szülôföld-
jükön nem tudja megóvni, megvédeni 
ôket a hatalom, az igény tehát, pa-
tyomkin-ság vagy sem, de legitim. A 
módszer azonban nagyon is vitatható.

Porosenko vagy bármilyen más álla-
mi vezetô soha (és sehol a világon…) 
nem ismerhet be ilyesmit, nem mond-
hatja ki, hogy „kispajtások, elvesz-
tettük ezeket a területeket”, hiszen 
politikai értelemben ez a bukással 
azonos. Azonban, ha egyszer már el-
kezdi letelepíteni a válságövezetekbôl 
érkezett menekülteket, az egyér-
telmûen azt jelzi, hogy hosszú távon 
számol velük, tehát tulajdonképpen 
lemondott ezekrôl a vidékekrôl, hiszen 
nem lát esélyt arra sem, hogy egyszer 
majd – s talán a közeljövôben – vissza-
telepítheti ôket a szülôföldjükre.

Mi is hosszú távon számolunk azon-
ban a kárpátaljai magyarság – békés! 
– jelenlétével. Nemcsak az évezredes 
történelmi távlatok miatt, dehogyis!, 
hanem elsôsorban a nagyon is legitim 
és cseppet sem patyomkinszerû mai 
igények okán. S mert nekik ez a 
szülôföldjük – Nagy Zoltán Mihálynak 
például Csonkapapi –, amely felett 
vándorbottal járnak át ugyan ide-oda a 
határvonalak, de akármilyen legyen is 
a közigazgatás vagy az állami média 
nyelve, ôk akkor is magyarul be-

szélnek. Ezért lehet jelentôsége annak 
is, hogy szerény „küldöttségünk” hol-
nap odautazik: az Echo Tv és a Magyar 
Hírlap társadalmi szerepvállalásának 
keretében – a Máltai Szeretet-
szolgálattal együttmûködésben – 
hozzájárul egy húszfôs beregszászi, 

bentlakásos óvoda felújításához. 
Igazolva azt is, hogy a környezô pa-
tyomkinságok ellenére is hosszú 
távban gondolkodunk.

Szabó Palócz Attila
(Magyar Hírlap)

Példaértékû: összefogtak 
Kárpátaljáért

Példaértékû összefogás és együttmûködési megállapodás született a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítványa, három északkelet-magyarországi 
kereskedelmi és iparkamara, valamint a Ruszmédia és a Debrecen Televízió 
között Kárpátalja megsegítésére.

A Hajdú-Bihar megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamarák elnökei, a Ruszmédia és a Deb-
recen Televízió ügyvezetô igazgatói, Fekete Károly református püspök és Pál 
Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának kuratóriumi 
elnöke a sajtó nyilvánossága elôtt írta alá azt az együttmûködési megállapodást, 
melynek értelmében odaállnak a legkiszolgáltatottabb, legrászorulóbb magyar 
testvéreink, Kárpátalja magyarsága mellé. Az elôbbi két kamara egy-egy mil-
lió, míg utóbbi félmillió forint támogatást ajánlott fel, de várják a további fel-
ajánlásokat is a kamarai tagoktól.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke közölte, a 
földrajzi közelség miatt a tiszántúli egyházkerület hónapok óta segíti Kárpátalja 
rászoruló lakóit, akik a Kárpátaljai Református Egyházkerületen keresztül kap-
ják meg a segélyszállítmányokat. Az anyagi segítségen túl azonban az is cél, 
hogy a szülôföldön maradást szorgalmazzák, ne pedig a migráció törjön fel-
színre – tette hozzá a püspök.

Pál Sándor, a szeretetszolgálat elnöke az MTI kérdésére elmondta: a legna-
gyobb segítség Kárpátalja lakossága számára a tartós élelmiszerek eljuttatása. 
Az elmúlt négy hónapban 170 tonna élelmiszert vittek ki, az utóbbi hetekben 
pedig 6-7 tonna vetômagot. Az elmúlt héten a nagydobronyi árvaházba 22 tonna 
lisztet szállítottak ki. Segítséget nyújtanak továbbá magyarországi mûtétekben, 
illetve gyógyászati eszközöket, felszereléseket is visznek Kárpátaljára. Leg-
utóbb a munkácsi katonai kórházat segítették különbözô eszközökkel.

A szeretetszolgálat elnöke az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy az or-
szág 1200 református gyülekezete egy emberként mozdult meg, hiszen az anya-
gi támogatáson túl perselypénzt is felajánlottak és eljuttattak Kárpátalja rá-
szoruló magyarságához.

Kárpátaljai turnéra indul a Magyar 
Állami Népi Együttes (MÁNE), a 
Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen 
és túl címû mûsorának kárpátaljai és 
ukrajnai vendégszerepléseit a magyar 
állam negyvenmillió forinttal támogatja. 
A turné két elôadás-sorozatot foglal ma-
gába: az elsô május 25-tôl június 1-ig 
tart, ekkor Ungvárra, Kijevbe, Lem-
bergbe, Szkoléba és Beregszászra viszik 
el a darabot, június 21-tôl 27-ig pedig 
Beregszászon, Técsôn, Rahón, Ivano 
Frankivszkban és Csernovicban mutat-
ják be. Ennek kapcsán számos vezetô 
ukrán lap újságírója is Budapestre ér-
kezett, ahol két nyelven tartott sajtó-
beszélgetésen ismertették a projekt 
részleteit.

Kárpátalja vidéke közös kincsünk, mil-
lió szállal kötôdünk hozzá magyarok és 
ukránok, ôriznünk kell ezt az értéket, 
amit mindannyiunk számára ez a vidék 
jelent, ahol évszázadok óta élnek együtt 
a különbözô nemzetiségek, akik együtt 
ünnepelnek, együtt sírnak, együtt vi-
gadnak, kultúrájuk, zenéjük, táncuk 
kölcsönösen hat egymásra. A nemzeti-
ségek nem lehetnek egymásra veszé-
lyesek, hiszen kölcsönösen gazdagítják 
egymást – fogalmazott a turné kapcsán 
Szalipszki Endre beregszászi fôkonzul, 
kiemelve, hogy Ukrajna jövôje is csak 
akkor lehet békés, ha a különbözô 
nemzetiségek szót tudnak egymással 
érteni.

Vida László ungvári fôkonzul is Kár-
pátalja sokszínûségét emelte ki, hang-
súlyozva a turné fontos misszió jellegét, 
mivel Kárpátalját Ukrajna-szerte sem 
ismerik sokan. – Fontos, hogy ez az elô-
adás nemcsak nagyvárosokba jut el, 
hanem kistelepülésekre is, mint például 
Técsô vagy Rahó, ahol sokan vannak 
olyanok, akik egy ilyen elôadásra 
egyébként a nagyvárosokba nem jut-
nának el – mondta Vida László. – A közös 
történelmi múlt kötelez bennünket az 
ilyen missziók ellátására – fogalmazott 
Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi 
Együttes mûvészeti vezetôje.

Háborúban hallgatnak a múzsák, mi 
szeretnénk erre rácáfolni, hiszen pont a 
kultúra adhat olyan megerôsödést az 
ukrán szomszédoknak, és olyan meg-
erôsítést a kárpátaljai magyaroknak, 
amelyre most éppen szükségük van – 
emelte ki Hoppál Péter kulturális állam-
titkár, aki hangsúlyozta: az ukrajnai 
turné a mostani helyzetben a kor-
mányzat számára nagyon fontos. – 
Magyarország legfontosabb célja a kár-
pátaljai magyar közösség biztonságának 
megôrzése – fogalmazott, hozzátéve, 
hogy hazánk egy gazdaságilag, politi-
kailag stabil, a kisebbségi jogokat szem 
elôtt tartó és szavatoló szomszédos or-
szágot szeretne maga mellett tudni.

Kijevben is megidézik Kárpátalját
A csernobili katasztrófa következmé-

nyei elôl annak idején Kijevbôl sokan 
Kárpátaljára menekültek – mesélte Pál 
István „Szalonna”, a darab zenei szer-
kesztôje. Így került hozzájuk Viskre 
hosszabb idôre Liszenko, az ukrán zene-
irodalom legmeghatározóbb muzsiku-
sának unokája, a kijevi opera elsô kar-
nagya, aki egykor édesapja, Pál Lajos 
szállásadója és tanára volt a kijevi 
zeneakadémián. – Ennek a kárpátaljai 
együttlétnek a kapcsán mutatta meg 
neki édesapám a környékbeli élô nép-
zenei hagyományt, amelyet Liszenko 
sokra értékelt. Az embernek van egy 
olyan tulajdonsága, hogy csak a kö-
rülötte lévô értékeket nem veszi észre, 
édesapám ekkor eszmélt rá arra, hogy 
ezt a hatalmas értéket képviselô nép-
zenét gyûjteni és továbbadni kell – fo-
galmazott a MÁNE zenekarának prí-
mása.

Nem kis hozadéka lehet a kárpátaljai 
magyarság számára a Magyar Állami 
Népi Együttes missziójának, ha ugyanis 
sikerrel hívják fel a figyelmet a ma-
gyarság és a mellette élô nemzetiségek 
évszázados együttélésére, a kultúrák 
békés és gyümölcsözô találkozására, az 
egymástól tanulás közös kulturális ér-
tékeire, akkor Kárpátalja békéje példa 
lehet egész Ukrajna számára.

A MÁNE egyébként nemrég érkezett 
haza nagy sikerû olaszországi turnéjáról, 
amelyen a Naplegendát és a Magyar 
rapszódiát mutatták be, de már  indulnak 
Erdélybe, ahol hét helyszínen is fellép-
nek. Sepsiszentgyörgyön a 25 éves Há-
romszék Táncegyüttes meghívására a 
jubileumi rendezvényen táncolnak, 
Székelyudvarhelyen az Udvarhely ta-
vasza programsorozaton szerepelnek, 
ezután Gyergyóditróban és Csíkszere-
dában is színpadra lépnek. Maros-
vásárhelyen a tánchéten mutatkoznak 
be, a Hagyományok Háza által szer-
vezett kolozsvári napokon a Román 
Nemzeti Opera színpadán láthatja ôket a 
közönség, Nagyváradon pedig az elsô 
alkalommal megrendezett Dance In 
Front nemzetközi táncfesztivál nyitóese-
ményeként mutatják be a Szarvas-
éneket.

A másik erdélyi turnéra vitt darabjuk a 
Magyar rapszódia lesz. A társulat jú-
niusban három alkalommal az orosz-
országi magyar kulturális napokon is 
vendégszerepel az utóbbi elôadással: a 
Nyizsnyij Novgorod-i Filharmóniában, a 
moszkvai Csajkovszkij Koncertterem-
ben és a kazányi Musza Dzsalil Tatár 
Állami Opera- és Balettszínházban. 
Ôsszel ugyanezzel a koreográfiával Tö-
rökországba utaznak, ahol a Budapesti 
kulturális napok Ankarában program-
sorozaton lépnek fel.

„EGYÜVÉ TARTOZUNK”
JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MÛSOROS VACSORA EST

MELYNEK TISZTA BEVÉTELÉT A RÁSZORULÓ 
KÁRPÁTALJAI MAGYAR TESTVÉREINKNEK 

JUTTATJUK EL
A MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN

(760 BORONIA ROAD WANTIRNA)

2015. JÚNIUS 20-ÁN 
SZOMBAT ESTE 18 ÓRÁTÓL.



Jakubinyi György, a Gyulafehérvári 
Fôegyházmegye érseke lesz az idei 
csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka --
- közölte az MTI-hez eljuttatott közle-
ményében az Erdélyi Ferences Rend-
tartomány.

A közlemény szerint a csíksomlyói 
hegynyeregben május 23-án, szomba-
ton helyi idô szerint 12.30-kor kezdôdik 
az ünnepi szentmise, amelyre a világ 
számos országából magyarok százez-
rei szoktak elzarándokolni. Az ese-
ményt idén is élôben közvetíti a Duna 
tévécsatorna és a Mária Rádió.

A szentmise végén Jakubinyi 
György a Szentszék megbízásából tel-
jes búcsúval járó pápai áldásban ré-
szesíti a híveket. A pápai áldás annak 
köszönhetô, hogy idén 500 éves a csík-
somlyói Mária-kegyszobor és az idei 
zarándoklatra az ebbôl az alkalomból 
meghirdetett jubileumi Mária-évben 
kerül sor.

Jakubinyi György áprilisban ünne-
pelte érsekké szentelése 25. évforduló-
ját. Az 1990 utáni pünkösdi búcsúk 
történetében ô az elsô, akit kétszer 
kértek fel az ünnepi szentmise szóno-
kának az erdélyi ferencesek.

* * *
A sepsiszentgyörgyi bíróság nem 

jogerôs ítélete szerint bárhol, bármi-
kor szabad énekelni a magyar him-
nuszt –-- közölte a Háromszék napilap.

A bíróság himnusz-perben hozott 
elsôfokú ítéletének az indoklását csü-
törtökön kézbesítették a felperes Ma-
gyar Polgári Pártnak (MPP). A bíróság 
április 3-i ítéletében érvénytelenítette 
azt a jegyzôkönyvet, amellyel Kovász-
na megye prefektusa ötezer lejes (350 
ezer forint) bírságot rótt ki a magyar 
himnusz elénekléséért az MPP három-
széki szervezetére.

Az MPP-t tavaly decemberben bírsá-
golta meg Marius Popica, Kovászna 
megye --- azóta leváltott --- prefektusa 

amiatt, hogy a párt általtavaly június-
ban tartott sepsiszentgyörgyi trianoni 
megemlékezésen elénekelték a ma-
gyar himnuszt. A prefektus egy 2001-
ben elfogadott kormányhatározatra 
hivatkozott, amely szerint egy idegen 
ország himnuszát csak az illetô ország 
hivatalosságainak a látogatásai alkal-
mával szabad énekelni Románia terü-
letén. Az MPP a bírság jegyzôkönyvét 
támadta meg a bíróságon. Ebben a 
perben született elsôfokú ítélet, amely 
ellen harminc napig lehet fellebbezni. 
Kulcsár-Terza József, az MPP há-

romszéki szervezetének elnöke el-
mondta, hogy a bíróság három pontban 
is igazat adott a pártnak. Egyrészt 
semmisnek nyilvánította a prefektúra 
büntetését, mert azt nem a megfelelô 
jogi személyre rótták ki. Elmondta, 
hogy a trianoni megemlékezést -– 
melynek végén a résztvevôk elénekel-
ték a magyar himnuszt --– az MPP 
városi szervezete tartotta, a büntetést 
viszont a megyei szervezetre rótták ki. 
A bíróság megállapította, hogy sem a 
városi, sem a megyei szervezet nem 
jogi személy, ezért nem bírságolható.

A bíróság annak a kormányhatáro-
zatnak a törvényességét is vitatta, 
amelynek alapján Kovászna megye 
prefektusa a bírságot kirótta. A kor-
mányhatározat ugyanis a román nem-
zeti jelképek használatára vonatkozó 
törvény végrehajtási utasításait tartal-
mazza. A törvényben pedig nincs meg-
kötés más államok himnuszának elé-
neklése kapcsán, a jogszabály csupán 
a hivatalos ünnepek eljárását írja elô. 
„Így egyértelmûen kijelenthetô: a ma-
gyar himnusz bárhol, bármikor eléne-
kelhetô, ám hivatalos alkalmakkor 
kötelezô módon fel kell csendülnie a 
román himnusznak is” --– összegzett az 
MPP háromszéki elnöke. A pártelnök 
beszámolója szerint az ítélet azt is 
kimondja, hogy jogi személy nem éne-
kelhet himnuszt, így nem is bírságol-

ható ezért. A bíróság úgy ítélte meg, 
hogy egy tömegrendezvényt szervezô 
jogi személy ellen csak akkor szabható 
ki büntetés, ha nem teljesíti a rendez-
vényszervezés kötelezô feltételeit. Bí-
ró Zsolt, az MPP országos elnöke kie-
melte az indoklásnak azt a mondatát, 
hogy amit nem tilt a törvény, azt tulaj-
donképpen engedélyezi. A pártelnök 
szerint ez precedensértékû lehet a 
székely vagy magyar szimbólumok 
használatáért folyó egyéb perekben is. 
A székely zászló kitûzését az önkor-
mányzati épületekre ugyanis semmi-
lyen jogszabály nem tiltja. A bíróságok 
azt a jogszabályt értelmezték szûkítô 
módon, amely elôírja, hogy az önkor-
mányzati intézményekre ki kell tûzni 
Románia és az Európai Unió zászlaját.

* * *
Az élelmiszerek mellett a nem árusít-

ható hungarikumokat is be lehet mu-
tatni a Hungarikum Központokon ke-
resztül, hiszen a pálinka, a tokaji bor 
vagy a libamáj mellett a matyó vagy a 
kalocsai népmûvészet, a táncházmód-
szer és a Hortobágy is hungarikumnak 
számít –- hangsúlyozta V. Németh 
Zsolt környezetügyért, agrárfejleszté-
sért és hungarikumokért felelôs ál-
lamtitkár szombaton a vajdasági Újvi-
déken, ahol megnyitotta Szerbia 
második Hungarikum Központját.

Az új központ keretében Zsolnay-
kiállítás is nyílt, ezzel is alátámasztan-
dó, hogy a hungarikum nem csak az 
élelmiszerek megjelölésére vonatkozik.

„Ez az üzlet lehetôséget jelent arra, 
hogy bemutassa az élelmiszeren kívüli 
dolgokat is, mindemellett nagyon örü-
lünk annak, hogy kiváló minôségû 
magyar élelmiszereket lehet itt vásá-
rolni” –-- magyarázta V. Németh 
Zsolt. Hozzátette, hogy Újvidéken na-
gyon jó minôségû mind az üzlet kia-
lakítása, mind a termékkör, és gondot 
fordítanak arra, hogy bemutassák az 
élelmiszeren kívüli hungarikumokat 
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Sürgôs a fizetés
Mire ezek a sorok a Magyar Életben 

az olvasók kezébe kerülnek egy fontos 
dátum már a múlté. Május 12-én Gö-
rögországnak 750 millió eurót kell 
(kellett volna?) kifizetni az IMF-nek.

Ha ezt a kötelezettséget a görög ál-
lamnak sikerült saját erejébôl teljesí-
teni, akkor még mindig két gond van a 
láthatáron. Júniusban 2.6 milliárd euró 
adósságot kell kifizetni, július-augusz-
tusban pedig 8.7 milliárd eurót kell 
kifizetni, --- ebbôl 7 milliárd az Európai 

jegybanknak (EKB) eladott görög ál-
lamkötvények visszavásárlási kötele-
zettsége. Görögország államkötvénye-
iért az EKB eurót adott, de ennek csak 
rövid határideje van, és a görög kor-
mánynak rövidesen valahol meg kell 
találni ezeket az euró milliárdokat. Két 
héttel ezelôtt egy krizist sikerült elke-
rülni azzal, hogy a görög állam képes 
volt 200 millió euró adósságot letör-
leszteni az IMF-nek.

E hónapban a nyugdíjasokat nagyon 
megijesztette az, hogy késtek a nyug-
díjak kifizetésével, amit egy kormány-
szóvívô „technikai hibáknak” nevezett, 
de egyes publicisták szerint az állami 
nyugdij hivatal csak az utolsó pillanat-
ban tudta összekaparni a szükséges 
pénzt. Közben az EKB megszorí-
tásának következménye az, hogy a 
görög bankok pénzhiány miatt kényte-
lenek adagolni a kölcsönöket, ami ked-
vezôtlenül hat a vállalkozások befekte-
téseire és a gazdasági növekedésre.

2014 augusztusa óta Görögország 
nem kapott kölcsönt sem az eurózóná-
tól sem az IMF-tôl. A 7.2 milliárd euró 
mentôcsomagot a hitelezôk csak akkor 
hajlandók folyósitani ha további „re-
formok”, megszorítások és adóemelé-
sek történnek a hellén országban.

Gyakorlatilag a görög állam már 
fizetés képtelen. Sok tizezer ember, 
vállalat és intézet várja az állami 
csekkeket amik nem jönnek mert a 
görög kincstár üres. A kormány már 
olyan intézkedéseket léptetett életbe 

mint a pénz átutalás az önkormányza-
toktól és a nyugdíj pénztáraktól. Amíg 
a kórházakban dolgozó doktorok rend-
szeresen kapják a fizetést, a kórház 
mûködéséhez szükséges anyagok (köt-
szerek, gyógyszerek stb) szállításáért 
már 4 hónapja nem fizetnek, és ezért a 
vállalatok most azzal fenyegetôznek, 
hogy leállítják a további szállitmányo-
kat.

A 25%-os munkanélküliség, az, hogy 
már 5 éve a hírek csak rosszak, hogy 
az ország már évek óta az államcsôd 
szélén áll nagyon megviselték a lakos-
ság egészség állapotát. Egyes kutatók 
szerint növekedett a lehangoltság és 
az öngyilkosság a gazdasági visszaesés 
miatt, ugyanakkor az államnak nincs 
pénze ahhoz, hogy ezt megfelelô mó-
don kezelni lehessen.

Megrázók azok a számadatok amik 
szerint 800 000 embernek se munka-
nélküli segélye, se betegbiztosítása 
nincs, és 400 000 családban egy ke-
nyérkeresô sincs. A romos állapotú 
egészségügyi rendszer következmé-
nye, hogy az HIV fertôzöttek száma 
200%-kal nôtt.

A Moody hitelminôsítô szerint nôtt a 
görög kilépés azaz a grexit esélye az 
euró zónából. Az ír bukméker Paddy 
Power kerek perec kijelentette: 36 
százalék, hogy kiugranak, --- írta a The 
Telegraph.

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
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is. „Itt most a Zsolnay jelenik meg, de 
van érdeklôdés a Herendi Porcelán-
manufaktúra részérôl is” –-- fûzte 
hozzá.

Kiemelte, hogy Szerbiában az embe-
rek szeretik a magyar termékeket, 
ezért a tervek szerint a következô két 
évben további öt Hungarikum Központ 
nyílik a nyugat-balkáni országban. Az 
elsô szerbiai Hungarikum Központ 
2011-ben nyílt meg Belgrádban.

Az államtitkár a megnyitót követôen 
emlékeztetett arra, hogy a jövô héten 
kerül az Országgyûlés elé a hungari-
kumtörvény módosítása, amely „gátat 
akar szabni annak, hogy a hungarikum 
kifejezéssel visszaéljenek, tehát silány 
minôségû üzlet, rendezvény vagy ki-
advány hordja a hungarikum nevet”.

V. Németh Zsolt  részt vett az újvidéki 
Nemzetközi Mezôgazdasági Vásár 
megnyitóján is, amely rendezvény ke-
retében magyar szakmai napot szer-
veznek.

* * *
A dán szociáldemokrata kormánypárt 

arra számít, hogy kevesebb bevándorló 
érkezik az országba, ha a parlament 
elfogadja azt a javaslatukat, amely 
szerint az érintetteknek legalább heti 
10 óra közmunkát kell vállalniuk az 
ellátásért cserébe.
Morten Bodskov, a párt képviselôje, 

volt dán igazságügyi miniszter az M1 
aktuális csatorna híradójának nyilat-
kozva azt mondta: felelôsséggel tartoz-
nak minden menekültért és ki is veszik 
részüket az európai felelôsségvállalás-
ból, mind anyagilag, mind azzal, hogy 
sokukat befogadják.
Gátat kell szabni
Ez ugyanakkor nem lehet kontroll 

nélkül megtenni, gátat kell szabni a 
menekültek áradatának --- jelentette 
ki a politikus, aki szerint már attól 
érezhetôen csökkent a bevándorlók 
száma, hogy a dán parlament meg-
kezdte a törvény vitáját.
Helle Thorning-Schmidt dán mi-

niszterelnök újévi üzenetében beszélt 
elôször arról, hogy új integrációs prog-
ramot dolgoznak ki, amelynek része-

ként a menekülteknek dolgozniuk kell 
az államtól kapott pénzügyi ellátásért, 
az errôl szóló javaslatot terjesztették 
elô a koppenhágai parlamentben. A 
kormányzat azt szeretné, ha a szabá-
lyozás júliustól életbe lépne.

* * *
A kétmilliós Macedónia, ahol a lakos-

ság egy harmada albán eddig is poli-
tikailag turbulens közeg volt, de két 
nap alatt háborús övezetté vált. 

A februárban kirobbant, de igazán 
pár napja beindult szkopjei tüntetés-
sorozat átterjedt az észak-macedóniai 
Kumanovó városára. Tûzharcra került 
sor az oda „egy szomszédos állam 
területérôl” fegyveres csoport és a 
macedón csendôrség osztagai között.
Nikola Gruevszki macedón minisz-

terelnök sajtótájékoztatón közölte, 
hogy a mintegy harminctagú behatoló 
csoport a „legveszélyesebb terrorista 
banda a Balkánon”. Koszovóból jöttek, 
s korábban Közel-Keleten harcoltak. A 
macedón hatóságok négy vezetôjüket 
azonosították és letartóztatták. A két-
napos harcok során a macedóniai 
csendôri alakulatok nyolc tagja veszí-
tette életét, 37-en pedig megsebesültek. 
Az elesett vagy elfogott terroristák 
számáról a miniszterelnök nem adott 
információt.

Más hírek szerint az összetûzéseknek 
20 civil áldozata van, a macedón csen-
dôrség pedig a Kumanovó egyik albán 
negyedében folyó harcokban 14 terro-
ristát likvidált. Macedóniában kétna-
pos gyászt hirdettek.

A Newsweek --– Srbija portál a prish-
tinai televízióra hivatkozva jelentette, 
hogy a kumanovói albán lakosság fé-
lelmében, nagy csoportokban Koszo-

vóba menekül. A B92 belgrádi televízió 
tudni véli, hogy a macedón-szerb ha-
tárt lezárták. 

Közben a felelôs nemzetközi tényezôk 
mind akcióba lendültek. Nyugalomra 
intenek. Dusan Janjic a PER befolyá-
sos amerikai civilszervezet szerbiai 
rezidense a B92 televíziónak nyilatkoz-
va figyelmeztetett, gyorsan kell csele-
kedni, mert a napokban még lehetne 
kerülni az összecsapások kiterjedését. 

A Kumanovói súlyos harcoknak, 
amelyek vasárnap este elcsendesedni 
látszanak, van természetesen helyi, 
macedóniai elôzménye is. A helyi albá-
nok 2001-es fegyveres felkelése óta 
Macedóniában nem volt nagyobb ösz-
szetûzés. Ez év februárjában azonban 
egy lehallgatási botrány igencsak fel-
kavarta az indulatokat. A 2006 óta 
hatalmon lévô, jobboldali Nikola 
Gruevszki miniszterelnök utasítására, 
albán koalíciós partnerének tudtával a 
macedón rendôrség ôrizetbe vette a 
legnagyobb ellenzéki párt vezetôjét, 
az állami titkosszolgálat korábbi veze-
tôjét és feleségét, és egy negyedik 
személyt.

Az ügyészség a miniszterelnök vallo-
másai alapján puccskísérlettel és kém-
kedéssel gyanúsította ôket. Az ellen-
zéki tûntetések korábban macedón-
macedón alapon zajlottak, de a napok-
ban a Macedónia észak-keleti részében 
levô Kumanovóban a terrorcsoport 
támadásában csúcsosodtak ki.

* * *
A korábban becsülthöz képest csak-

nem kilencszeres áron, 75 ezer euróért 
kelt el Erzsébet osztrák császárné és 
magyar királyné, Sisi selyemcipellôje 
a bécsi Dorotheumban tartott árveré-

sen. A történelmi relikviát a Hofburg-
ban található Sisi Múzeum szerezte 
meg.

A licitálók telefonon és a helyszínen 
is heves harcot folytattak a lábbeliért, 
az ár ennek köszönhetôen emelkedett 
nem várt magasságokba: a császárné 
által csupán egyszer viselt magas szá-
rú cipellô értékét korábban 8-14 ezer 
euró közöttire taksálták. Szintén 75 
ezer euróért szerezte meg egy telefo-
náló a császárné utazáshoz használt 
személyes író- és varrókészletét, ame-
lyet Erzsébet 11 éves korában kapott.

Sisi halotti bizonyítványa 15 ezer 
euróért, gravírozott úti éjjeli edénye 
pedig 4920 euróért kelt el. Szintén 
heves licitálás folyt a fehérarany, cí-
meres császári étkészletért, amelyet 
végül 106 250 euróért szerezte meg új 
tulajdonosa.

Egy levesestálat, amely egy I. Napó-
leon megrendelésére készült készlet-
bôl származik, 87 500 euróért árverez-
tek el. A francia császár fiának, II. 
Napóleonnak, Róma királyának szüle-
tése alkalmából készíttette a sévres-i 
porcelánmanufaktúrával. Szintén ek-
kora összeget ajánlott egy licitáló I. 
Ferenc József osztrák császár, magyar 
király portréjáért, amelyet Ferdinand 
Georg Waldmüller festett.

* * *
Ausztria bevándorlási és integrációs 

politikáját kritizálta május elsejei 
beszédében az Osztrák Szabadságpárt 
(FPÖ) elnöke. Heinz-Christian Strache 
emlékeztetett az ötszázezres 
munkanélküliségre nem szabad az 
osztrák munkerôpiacot megnyitni a 
menekültek elôtt. A közvélemény-
kutatások zömét vezetô ellenzéki párt 
elnöke a novemberi fôvárosi 
önkormányzati választásokról is 
beszélt, mint mondta, fôpolgármester-
jelöltként legalább harminc százalékot 
el akar érni a szociáldemokrata-
zöldpárti városvezetéssel szemben.

Meghívó a Fonóhoz 
Akik úgy találják érdekes lehetne a Néphagyomány 

megôrzése Melbourneben és szívesen ismerkednének 
a jelenlegi magyar néptánc mozgalom egyik helyi 

csoportjával azokkal szívesen találkoznánk 
a Fonó, Wantirna-i próbáin 

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Road, Wantirna VIC 3152). 

A Victoria-i szünidôk kivételével minden hétfôn és 
kedden este héttôl találkozunk, próbát tartunk, 

beszélgetünk és idônként ünnepelünk. 
Magyarországról K.Cs.P. ösztöndíjas tánctanár 

hamarosan érkezik.
Kapcsolatba kerülhetünk a Facebook-on: 

Fono Hungarian Dance Group - Melbourne.
Telefonon is elérhetôek vagyunk: 

a 9574 0765 (Bartha Gyö ngyi) számon szóbeli 
üzenetet is lehet hagyni.

Örömmel várjuk fôleg azokat a fiatalokat és szüleiket 
akik a Melbourne-i magyar ifjúságért tevékenykedni 

szeretnének:

hétfôn és kedden 7-tôl 9-ig a 
Magyar Központ Ifjúsági Termében

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 

a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 

Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink májusi és 
júniusi hátralévô sorrendje 

Május 24-én pünkösd vasárnapján d.e. 11 órakor,  

ünnepi istentisztelet

úrvacsora osztással
Június 7-én d.e. 11 órakor, szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 
Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödés dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293
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Tordai tûzözönMélyen egyet kell értenünk Orbán 
Balázszsal, aki szerint hazánk szépsé-
ge vérlázítóan ismeretlen hazánkfiai 
számára is. Olyannyira, hogy a meg-
szokás közönyével vagy éppen lené-
zéssel tekintünk nem egy pontjára, 
amely „ha a kéjutazóktól elárasztott 
Svájczban vagy Olaszországban lenne, 
az útasok egész bucsújáratát vonná 
magához”.

Igaz, hogy ezt csaknem százharminc 
éve vetette papírra a székely író, és 
hazán még jóval tekintélyesebb és 
zegzugosabb területet érthetett, mint 
mi, ám a helyzet nem sokat javult. 
Annyiban talán azért változott, hogy 
ma már elég csak Szlovákiáig vagy 
Romániáig „búcsújárnunk”, ha kevés-
sé ismert, egzotikus helyeket szeret-
nénk fölfedezni a magunk szakállára. 
Méghozzá a régi honismeret szellemé-
ben.

Aki Erdély szívében jár, bizonyára 
nem kerüli el az Aranyos folyó vad 
völgyét, ellátogat a turisták tízezreit 
vonzó, nagyszerûen helyreállított To-
rockóba, elmegy borzongani Verespa-
takra, netán bekukkant Nagyenyedre, 
a dél-erdélyi magyar oktatás központ-
jába; és ha szereti a romantikus tája-
kat, nem hagyja ki a környék egyik 
legnevezetesebb látnivalóját, a Tordai-
hasadékot sem. Annak azonban kicsi a 
valószínûsége, hogy elbarangol a szik-
laszoros közelében fekvô Szind falucs-
kába. A dimbes-dombos vidéken, Tor-
da város közvetlen szomszédságában 
fekvô település látszólag nem is kínál 
sokat az érchegység lélegzetelállító 
tájain edzôdött utazóknak. Szelíd és 
megmûvelt vidéken, magára hagyatva 
öregszik és néptelenedik el: az egyik 
legrégebbi erdélyi magyar helység 
ma már csupán alig kéttucatnyi uni-
táriust mondhat magáénak, akiknek 
az átlagéletkoruk hetven év felett van, 
és akik alig háromszázaléknyi ma-
gyart képeznek a csaknem színromán 

faluban.
Pedig volna mit nézni, volna mire em-

lékezni az elfeledett Szindben is. Ott 
van mindjárt a szántóföldek szélén, a 
falutól délkeletre fekvô dombtetôn a 
magyarok temetôje, amely mintha a 
semmiben lebegne míves XIX. századi 
sírjaival, de még a közelmúltban emelt 
feketemárvány sírjeleivel is. Meghök-
kentô, megrázó hely, mi egy ôszi dé-
lutánon, alkonyat elôtt fedeztük föl, 
amikor kisétáltunk a falu szélére, hogy 
gyönyörködjünk a környezô völgyek-
ben fellobbanó tarlótüzekben. Már 
alig olvasható feliratú obeliszkeket, 
gondosan ápolt, vaskerítéssel védett 
hantokat találtunk szétszórva a mezôn. 
Orbán Balázs szerint egykor három 
magyar település ódon temploma állt 
ezen a helyen, kettôt ebbôl –-- s magát 

a közös istenházát is --– elsöpörte a 
tatárjárás. Csak Szind maradt meg, 
amelynek sírásói még száz éve is azt 
mondogatták: a „templom piacán” ás-
nak gödröt, amikor halottat temettek 
az elhagyatott dombra.

Nem kevésbé néptelen a falu szívé-
ben álló unitárius templom, mely az 
Árpád-korban épült, és amelynek „pia-
cán”, kôfalakkal övezett udvarában is 
sírokat találunk. Az épület oldalában 
egyszerû kis emlék: az 1944 szeptem-
berében elhunyt Fülöp Józsefet sirat-
ja „bánatos anyukája”. Néhány lépés-
nyire innen, közvetlenül a kapunál 
fekete kôoszlop, alatta koszorúk ma-
gyar nemzetiszínû szalaggal átkötve, 
az oszlopon nevek sorakoznak. Agócs 
Gergelytôl Zsuzsa Istvánig ôrzi 
mindazon honvédek emlékezetét, akik 

a második világháborúban, 1944 ôszén 
itt, Szind határában vesztették életü-
ket. A hôsi halált halt 43 magyar ka-
tona emlékmûve mellett festett fatáb-
la idézi meg a templomkertben 
eltemetett hét honvédet és három né-
metet, s egy másik az ugyanekkor ele-
sett „román, orosz, ukrán és más 
nemzetû katonákat”.

Hogy mi történt ezekkel a katonákkal 
1944 véres ôszén itt, Erdély szívében? 
Kékkôi László fôhadnagy napokban 
megjelent könyvét felesleges volna a 
„letehetetlen” jelzôvel illetni. Elég 
annyit mondani róla, hogy aki képet 
kíván alkotni a második világháború 
kárpáti és erdélyi frontjának magyar 
harcairól és emberfeletti hôstetteirôl, 
annak kötelezô olvasmány a Tûzözön 
címû kötet (Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2015). Bevallottan szubjektív, bevallot-
tan nem szakszerû, nem tudományos 
katonairodalom ez az írásmû, hiszen, 
mint a szerzô írja: „Távol állok a má-
sodpercekre egyeztetett hazugságok 
tömegétôl, melyet mindig annyira 
utáltam.”

A lövészárok perspektívájából, há-
rom évvel az események után, 1947-
ben vetette papírra emlékeit Kékkôi 
fôhadnagy, aki túlélte az Északkeleti-
Kárpátok elôterében folytatott harco-
kat, miközben a szovjet gôzhenger 
Magyarország felé gördült; aki túlélt 
tucatnyi rohamot, miközben zászlóalja 
többször „elfogyott” körülötte, s több 
száz honvédbôl csak egyszerû fake-
resztek maradtak. És aki még azt is 
túlélte, hogy az 1956-os forradalmat 
követôen meginduló „revízióban” mint 

hajdani horthysta tiszt bûnösnek talál-
tassék: katonai dokumentumait, kézi-
ratait, térképeit elkobozzák, lefokozzák 
honvéddé, 1966-ban börtönbe csukják 
„izgatás” miatt, és szabadulása után 
segédmunkásként foglalkoztassák 
egészen nyugdíjazásáig. Csak 1991-
ben kapta vissza tartalékos fôhadnagyi 
rendfokozatát, miután Für Lajos hon-
védelmi miniszter hatályon kívül he-
lyezte a törvénysértô lefokozási pa-
rancsot. 2006-ban, 89 évesen fejezôdött 
be „mozgalmas, tartalmas, büszkén 
vállalható életútja”, amint a kötet zár-
szava fogalmaz.

A Tûzözön Kékkôi fôhadnagy hábo-
rús regénye. E regény azonban nem 
irodalmi fikció: legjelentôsebb hôsei 
1944 szeptemberétôl a tordai, a szindi 
és más környékbeli magyar templo-
mok kertjében nyugszanak. Vagy va-
lahol a szántóföldek mélyén, jelöletlen 
tömegsírba hányva. A tordai csata 
hôsei a második világháborús magyar 
honvédség utolsó jelentôsebb sikerét 
harcolták ki, amikor --– német közre-
mûködéssel –-- elfoglalták a dél-erdé-
lyi Tordát és körzetét, majd csaknem 
egy hónapon át tartották a döntô túle-
rôben lévô szovjet és román csapatok 
ellen. Kékkôi részese volt ezeknek a 
támadó és védelmi harcoknak, ame-
lyek során több mint 2500 magyar ka-
tona veszett oda. Hogy a náci Német-
ország agóniájának meghosszabbítása 
hogyan lehet hôstett?

Mint a kéziratot sajtó alá rendezô és 
igen tartalmas jegyzetekkel, tanulmá-
nyokkal ellátó Illésfalvi Péter és 
Maruzs Roland fogalmaz: „Vesztes 
háborúban is meg lehet találni a hely-
tállás és a kitartás példaképeit, és 
»rossz« oldalon állva is lehet igaz 
ügyért harcolni... A könyvet... ajánljuk 
azon honfitársainkra emlékezve, akik 
–-- noha késôbb sokféle jelzôt aggattak 
rájuk igaztalanul –-- nem voltak ide-
ológiák rabjai, »csak« megtették a 
legtöbbet, amit hazájukért ott és akkor 
tehettek.” Ezek a honfitársaink, több-
nyire az elsô világháború vagy Tria-
non éveiben született fiatalemberek 
fekszenek a szindi templomkertben is. 
Hogy milyen kegyetlenséggel folytak 
a harcok a régi magyar város, Torda 
védelmében, arról tanúskodik Kékkôi 
László évtizedekig rejtegetett, most 
végre megjelent könyve. No meg a 
feledésbe merülô tény, hogy 1944 
ôszén a Szind unitárius paplakában 
ápolt súlyos sebesülteket, a tordai csa-
ta katonáit, hadifogoly magyar honvé-
deket a behatoló szovjetek egyszerûen 
kilökdösték az útra, majd harckocsik-
kal eltaposták ôket.

Margittai Gábor

(Magyar Nemzet)

Befogadtalak, bízok benned, tudom, hogy te is, akárcsak én egy marék porból gyúrt emberke vagy, 
de azt is tudom, hogy te is magadban hordod teremô Atyánk leheletét!! Testvérek vagyunk ezért az én 
házam a te házad, kenyerem felét neked adom! 

Komolyan gondoltam, kimondtam ezeket a szavakat egy gyermeknek sok sok évvel ezelôtt és nem bántam 

meg, ezért újból és újból az évek alatt kimondtam, kimondom a bajban lévô gyermekeknek, és ez az én gazdag-

ságom! Nagyon szeretném minden embernek megtanítani ezeket az egyszerû szavakat, mert hiszem, hogy 

befogadásból, bizalomból új világ születik! Szeretettel, Csaba t.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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Hadifogolysorsok a második 
világégés végén és utána

Hetven esztendôvel ezelôtt, 1945. 
május 9-én Európában véget ért a 
második világháború, miközben a 
diadalittas gyôztesek katonák és ci-
vilek millióit ejtették hadifogságba. 
Magyarország 1941-es határait tekint-
ve hatszázezren szovjet, míg 280 ezren 
a nyugati szövetségesek hadifogságába 
estek, közülük százezren emigrációban 
maradtak, 230–280 ezren pedig oda-
vesztek. Egykori hadifoglyaink eseté-
ben is igaznak bizonyult a régi latin 
mondás: „Vae victis!” --– Jaj a legyô-
zötteknek! Magyarországon 1993 óta 
május 9. a hadifoglyok emléknapja.

A második világháború idején a hadi-
fogságra és a hadifoglyokkal kapcso-
latos bánásmódra az 1929-ben elfoga-
dott harmadik genfi egyezmény 
elôírásai voltak érvényben, habár azt a 
hadviselô felek a saját kedvük szerint 
értelmezték és sokszor be sem tartot-
ták. A konvenció figyelmen kívül ha-
gyása jellemzô volt mind a németekre, 
mind a szovjetekre nézve, akik ráadá-
sul alá sem írták az egyezményt, csak 
jóval a háború vége után, 1949-ben. 
Magyarországon 1936-ban iktatták 
törvénybe az 1929. évi genfi konvenció 
határozatait. Honvédek és munkaszol-
gálatosok a magyar 2. hadsereg 1943 
január–februári visszavonulása során 
estek elsô alkalommal nagyobb tömeg-
ben szovjet hadifogságba. A sztálin-
grádi hadmûveletek idôszakában a 
szovjetek több százezer német és ve-
lük szövetséges katonát --– köztük hu-
szonhatezer magyart --– ejtettek fog-
lyul. Nem voltak felkészülve ekkora 
tömegû hadifogoly elhelyezésére és 
ellátására, így a szinte teljes ellátat-
lansággal párosuló keserves gyalog-
menetek, a több napig történô vasúti 
szállítások megtizedelték a hadifoglyo-
kat, mire eljutottak az elsô, ideiglenes, 
földbe ásott barakktáborba, esetleg 
elhagyott elsô világháborús hadifo-
golylágerba. 

A magyar hadifoglyok a Don mögötti 
davidovkai gyûjtôtáborból kerültek a 
marsanszki, krenovojei, omszki és 
tambovi hadifogolytáborokba, ahol a 
tífusz- és a vérhasjárvány mellett az 
elégtelen élelmezés és a szélsôséges 
idôjárás tovább ritkította soraikat. A 
pokoli megpróbáltatások alól csupán 
az antifasiszta táborok toborzott lakói 
mentesültek, mely táborokat a Komin-
tern Hadifogoly Bizottsága és a front-
vonalak mögötti területeken a szovjet 
frontparancsnokságok politikai osztá-
lyai hozták létre pl. Krasznogorszkban, 
Nyizsnij-Tagilban, Sanokban és Sztrij-
ben. 

A szovjet politikai vezetés 1943 nya-
rától egyre nagyobb propagandát fej-
tett ki annak érdekében, hogy mind 
több hadifogoly csatlakozzon a német-
ellenes erôkhöz. Bár a magyar hadi-
foglyokból tervezett Kossuth Légió 
mégsem szervezôdött meg, így is ezer-
nél több magyar hadifogoly végzett 
antifasiszta iskolát és tanfolyamot, 
köztük az 1956-ban ismertté vált Ma-
léter Pál hadnagy is.

A Kárpátok elôterében, majd a Kár-

pátokban vívott harcokat követôen, 
1944 októberének végéig újabb het-
venezer honvéd és munkaszolgálatos 
esett szovjet hadifogságba. A magyar-
országi harcok során a szovjet katonák 
által ejtett magyar hadifoglyok száma 
ugrásszerûen megnövekedett, és a 
Vörös Hadsereg ekkor már nem csak 
katonákat hurcolt magával keletre. 
Civilek tömkelegét és kényszerûségbôl 
vagy önként átállt honvédeket is elvit-
tek „málenkij robotra”, hiszen a 
Szovjetuniónak elképzelhetetlen mér-
tékû rabszolgamunkára volt szüksége 
az újjáépítéshez, és ehhez igyekeztek 
felhasználni az általuk megszállt or-
szágok lakosságát is. A fogolyszerzések 
eredményeként szabolcsi, beregi, bor-
sod-abaúj-zempléni falvak sora ma-
radt férfi –-- és némely esetben nôi -– 
lakosság nélkül. A „kollektív bûnösség” 
elve alapján jutottak erre a sorsra a 
fôváros környéki, a Fejér és Baranya 
vármegyei svábok többsége is. Min-
dent összevetve 1941 és 1946 között 
Magyarország háború alatti területé-
rôl mintegy hatszázezer magyar ál-
lampolgár került a szovjet lágervilág-
ba. A magyarországi hadmûveletek 
idején hadifogságba esett honvédek és 
civilek elôször a hírhedtté vált hadifo-
goly-gyûjtôtáborok valamelyikébe ke-
rültek, Bajára, Ceglédre, Gödöllôre, 
Jászberénybe, Kiskunfélegyházára, 
Szegedre, Székesfehérvárra vagy Te-
tétlenpusztára, melyek eredetileg lak-
tanyaként vagy iskolaként funkcionál-
tak. Ezen helyekrôl naponta indultak 
hadifogoly-szerelvények az erdélyi, a 
romániai és az ukrajnai átmenôtábo-
rokba, így Brassóföldvárra, Temesvár-
ra, Foksányba, Szamborba és Bjecbe. 
A végelgyengülés és a különféle jár-
ványok miatt itt még magasabb volt a 
halálozási arány, s aki mindezeket túl-
élte, idôvel a szovjet hadifogoly-, bün-
tetô- vagy internálótáborok valamelyi-
kébe került. A hadifogolytáborok a 
háború végét követôen munkatáborok-
ká alakultak át, hogy az itt fogva tar-
tottak háborús jóvátételként vegyenek 
részt a Szovjetunió újjáépítésében. A 
szovjet területen mûködô, csaknem 
ötezer-hétszáz tábort fajtájuk és terü-
leti elhelyezkedésük szerint tizenegy 
körzetbe osztották, amelyek mege-
gyeztek a szovjet katonai és közigaz-
gatási körzetekkel. Magyarok a jelen-
tôsebb hadifogolytáborok közül 
Bauxitogorszkban, Kirovban, Krasz-
nodarban, Novij Donbaszban, Odesz-
szában, Rosztovban, Sztalinóban, Ti-

raszpolban, Tulában, Ufalejben és 
Voronyezsben voltak. A legénységi ha-
difogolytáborok mellett rövidebb ide-
ig léteztek tiszti táborok is, ilyen volt a 
borovicsii és az uszmányi, ahol a bu-
dapesti hadmûveletekben foglyul ej-
tett tiszteket ôrizték. Voltak külön tá-
bornoki táborok, így a vojkovói 
táborban raboskodott gróf Stomm 
Marcel altábornagy és dr. nemes 
Deseô László vezérôrnagy, Fried-
rich Paulus vezértábornaggyal egye-
temben. Az internáló- és büntetôtá-
borok képezték a táborok 
hierarchiájának legalacsonyabb szint-
jét, ahol rendkívül rossz élet- és mun-
kakörülmények uralkodtak. Az inter-
nálótáborokban civilek sínylôdtek, 
míg a Szovjetunió északi részén, a 
sarkkörön túli vidékeken mûködtek a 
büntetôtáborok. A Kemerovóban, Ko-
limában, Vorkután ôrzött foglyok fô-
ként partizánvadász alakulatok tisztjei 
és katonái, vagy a szovjetek elleni ter-
rorcselekménnyel --– mondvacsinált 
módon –-- megvádolt leventék, vagy a 
szovjeteknek és a magyarországi 
kommunistáknak nem tetszô polgári 
személyek voltak, akik közül sokakat a 
háború után tartóztattak le. A szovjet 
hadbíróságok mintegy 60 ezer magyar 
embert ítéltek halálra vagy a Gulagon 
letöltendô 10–25 év közötti kényszer-
munkára! A háború utáni Magyaror-
szág vétkes nemtörôdömséggel hagy-
ta, hogy több százezer magyar éveken 
át rabszolgamunkát végezzen a Szov-
jetunióban, míg a moszkovita kommu-
nisták a hatalom megszerzésének 
egyik hathatós eszközét látták hon-
fitársaik hazahozatalában, így Sztálin 
kegyének és Rákosi Mátyás érde-
mének tüntették fel a hadifoglyok 
1947 júniusa és 1948 novembere kö-
zötti hazaszállítását, annak ellenére, 
hogy arról a párizsi békeszerzôdés is 
rendelkezett. Még ezek után is több 
tízezren maradtak a Szovjetunióban, 
közülük 1949-ben és 1950-ben is tértek 
haza, fôleg egykori SS-katonák, vala-
mint Budapest bevételekor fogságba 
esett csendôrök, rendôrök, BSZKRT-
alkalmazottak és civilek, akikre ideha-
za „háborús bûnös testületek” tagjai-
ként internálás várt, míg az utolsó 
szállítmány 1955-ben érkezett meg. 
Ebben szerepe volt annak, hogy a ha-
difoglyok embertelen életkörülménye-
it feltáró dokumentumok nyilvános-
ságra kerültek, ami köszönhetô volt az 
ENSZ közbelépésének, valamint a 
Sztálin halála utáni enyhülésnek. 1955 

ôszén a Gulagon fogva tartottak is ha-
zakerültek, de még több hónapos vizs-
gálati fogság várt rájuk. Itthoni forrá-
sok szerint a Szovjetunióba elhurcoltak 
közül kétszáz-ezren sohasem tértek 
haza.

A háború végén a Harmadik Biro-
dalom területére kiszorult honvéd 
alakulatok és intézmények 580 ezer 
katonájából 300 ezren az angolszászok, 
280 ezren a szovjetek hadifogságába 
kerültek. Mivel Eisenhower tábor-
nok „fegyvertelen ellenséges erôk-
nek” minôsítette a magyarokat, az an-
golok és az amerikaiak 40-45 ezer 
hadifoglyot adtak át fôként a franci-
áknak, de jutott belôlük belga, dán, 
holland és luxemburgi táborokba is, 
annak ellenére, hogy ezen országok 
egyikével sem álltunk hadban. Az oszt-
rák, délnémet és francia területeken 
lévô angolszász hadifogolytáborok (pl. 
Bruck-Királyhida, Graz, Klagenfurt) 
inkább munkatáborok vagy tartózko-
dási táborok voltak. Az angol táborok-
ban voltak a legelviselhetôbb körül-
mények, ahol a hadifoglyok megfelelô 

élelmezési és egészségügyi ellátásban 
részesültek, létesíthettek tábori szín-
házat, zenekart, és adhattak ki újságot 
is. Az amerikaiak a bajor és osztrák 
területen hadifoglyokat adtak ki mun-
kára a helyi gazdáknak, akik ezáltal 
élelmezésüket feljavíthatták. A hirte-
lenjében felállított gyûjtô- és elosztó 
táborokban (pl. Bad Kreuznach, Bü-
desheim, Bretzenheim) a szabad ég 
alatt, embertelen módon zsúfolták ösz-
sze a hadifoglyokat. Az angolszászok 
késôbb a német katonai épületeket, 
táborokat használták fel erre a célra, 
rosszabb esetben sátrakban vagy fém-
barakkokban helyezték el a foglyokat. 
Német és osztrák területen több tucat-
nyi helyen voltak magyar hadifoglyok, 
így például Pockingban, Linzben és 
Welsben. Ugyanígy Dániában is, ahol 
például a Fanö-szigeten, míg Belgium 
területén Antwerpenben, Namurban 
és Ostendében. A francia fogságban 
lévôk jártak a legrosszabbul, e táborok 
kegyetlenül hírhedtek voltak (pl. Mail-
ly le Camp, Poitiers, Romilly sur Sein), 
ahol a foglyokon a francia ôrszemély-
zet a lakossággal együtt állt bosszút 
sérelmeikért. Nem csoda, hogy sokan 
közülük inkább a francia Idegenlégióba 
jelentkeztek, csak hogy szabaduljanak 
onnét. Nyugatról 1945 nyara és 1946 
vége között tértek haza a hadifoglyok, 
akikre megérkezésük pillanatában a 
„nyugatos” bélyegzôt sütötték. Közü-
lük mintegy húszezren haltak meg, s 
nagyjából százezren inkább a kénysze-
rû számûzetést választották, és Nyu-
gaton maradtak.

Magyarországon évtizedeken keresz-
tül mindazoknak, akik a hadifogság és 
a „málenkij robot” elszenvedôi voltak, 
hallgatniuk kellett. Habár a rendszer-
változás utáni kárpótlás némi gyógyírt 
adott lelki sebeikre, annak mértéke 
meg sem közelítette a holokauszt túlé-
lôiét és hozzátartozóiét. Sajnos a fele-
lôs magyar kormányzatok a mai napig 
nem tették meg azt a gesztust, hogy 
megkövessék az egykori hadifoglyokat 
mindazokért a szenvedésekért, ame-
lyeket pénzzel nem lehet megváltani.

Babucs Zoltán
(Magyar Hírlap)

A szerzô hadtörténész
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. május 24-én 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),

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. május 24-én 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.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. május 24-én vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. május 24-én vasárnap de.11. órakor  

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

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

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

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

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

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

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Május 4-én búcsúzott el Belacsics Palitól szeretett felesége Júlia, leánya Júlia, unokái Laci és Attila, dédunokák, 

rokonok, barátok és a gyülekezeti tagok által alkotott gyászoló gyülekezetben. A temetési szertartást Dézsi Csaba 

lelkipásztor végezte, akinek Pali sok éven át hûséges munkatársa és segítôje volt.

BELACSICS PÁL
1920. december 14. — 2015. április 28.

A Belacsics család 1954-ben érkezett Melbourneba, ahol csatlakozott a 

gyülekezethez, melynek Pali presbitere és pénztárosa volt hosszú évtizedeken 

át. Családjával együtt rendszeresen részt vettek az Istentiszteleteken, 

gyermekei és unokái a vasárnapi iskola tagjai voltak. Feleségével Júlikával 

együtt sok évig önkéntesen fôztek a Bocskai konyhában. Amikor Pali már nem 

tudott eljönni, az újságban követte figyelemmel a gyülekezet életét. 

Mindig örömmel várta a lelkipásztor és a gondnok látogatását. 

Idén Húsvétkor vett utoljára úrvacsorát, amikor el is köszönt a gyülekezettôl, 

mint aki tudta, hogy el kell menjen. 

A kórházban családja és a lelkipásztor közösségében ima közben távozott el az 

örökkévalóságba.

Pali és Júlika 71 évig éltek boldog házasságban. 2012-ben nagy szomorúság érte ôket, amikor elvesztették 

leányukat Rózsikát. Sok nehézségen mentek át, Pali mint magyar honvéd harcolt a II. Világháborúban a keleti 

fronton, a Don melletti harcokban. Hûségéért a Vitézi Rend kitüntetésben részesítette.

A feltámadás és az örök élet reménységében búcsúztunk Palitól. Emlékét a család és a gyülekezet megôrzi.

Isten veled Pali, viszont látásra.
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Ismerje meg a 10 legszebb 
magyar borospincét!

Kis túlzással egész Magyarország 
egy nagy borvidék, így bármikor ösz-
szeköthetjük a természetjárást a 
gasztronómiával, meglátogathatunk 
pár igazán szép helyet, ahol az élmé--
nyeket a bor teszi még teljesebbé.
Haraszthy Vallejo Pincészet
„A tradíció új ízei” --- ez az Etyek-

Budai borvidéken található pincészet 
mottója. Egyik névadója az a Haraszt-
hy Ágoston, aki 1857-ben a kaliforniai 
Sonoma-völgyben vásárolt szôlôterüle-
tet, majd európai szôlôfajtákat neme-
sített, és létrehozott egy kiváló borá-
szatot, a Buena Vistát. Ez a mai napig 
mûködik.
Mariano Guadalupe Vallejo, a má-

sik keresztapa Haraszthy barátja és 
szomszédja volt, késôbb a gyermekeik 
házassága révén rokonok lettek. Ez a 
történelmi összefonódás adta az ötletet 
a Haraszthy Vallejo Pincészet argen-
tin-magyar tulajdonosainak, hogy ek-
ként kereszteljék el az etyeki borásza-
tot, amely a gasztronómia kedvelôinek 
is tökéletes hely a kikapcsolódásra -– a 
pincészet mellett egy éttermet is nyi-
tottak. Az etyeki szôlôkbôl készülô 
borcsalád mellett az argentin és kali-
forniai testvérpincék palackjait is 
kóstolhatják.

a környezô szôlôhegyeken keresztül a 
harkányi síktól egészen a horvát he-
gyekig ellátni.
Almagyar Érseki Szôlôbirtok
Az Almagyar Érseki Szôlôbirtokot 

akkor választhat a terepjárós túra, a 
repülés vagy a lovaglás közül, és az 
egri városnézés is kihagyhatatlan.
Basilicus Szôlôbirtok
A Basilicus Szôlôbirtok több mint egy 

borászat. Tarcalon, a tokaji borvidéken 
található az a 10 hektárnyi terület, 
amelyek zömén furmint és hárslevelû 
terem, de ritkább fajták, a kövérszôlô, 
a zéta és a kabar is megtalálhatóak, és 
kóstolhatóak a belôlük készült édes és 
száraz tételek.

A pincéhez szorosan kapcsolódó Bor-
kultúra Központ segítségével a látoga-
tók komplex élményt kaphatnak a to-
kaj-hegyaljai régiót átfogó bortúrákon, 
pincelátogatásokon és vacsorákon ke-
resztül. Fontos apróság: a birtokon egy 
modern és teljes körûen akadálymen-
tesített kóstolóhelyiség található.
Szent Donát Birtok
A csopaki pincészet névadója pannó-

niai Szent Donát, a helyi gazdák védô-
szentje. A legendák szerint 173-ban a 
rómaiak és a normannok közti csata 
elôtt Donatus a menetelésben megfá-
radt és szomjazó katonák megsegítésé-
ért esôért fohászkodott. Nemcsak a 
frissítô cseppek érkeztek meg, hanem 
a szemközti domboldalon lecsapó, az 
ott várakozó ellenséges sereget szét-
kergetô pusztító jégverés is, amely 
segített eldönteni a csatát.

A család kárpótlásként kapta vissza a 
szôlôt, amit az évek alatt folyamatosan 
bôvítettek és növeltek, jelenleg 7 hek-
táron dolgoznak. Csopak mellett Pa-
loznakon és Tihanyban is vannak te-
rületeik, amelyekrôl évi 25-30 ezer 
palack bort töltenek le. A pinceépület 
teraszáról gyönyörû panoráma: a nap-
sütés, a nyugalom, a csopaki olaszriz-
ling és a nemrég nyitott Márga bisztró 
fogásai a mi titkos tippjeink.
Weninger Pincészet
A soproni borvidék Franz Weninger 

nélkül nem lenne az, ami. Az osztrák 
borász a biodinamikus szôlômûvelés 
egyik hazai úttörôje, a természet tisz-
teletben tartásával gazdálkodik. Fi-
gyelembe veszi a Hold állását, és kö-
veti az évszakok ritmusát, a szôlôs 
kertekbe madárodúk és méhek kerül-
tek, a sorközökbe vetett magokból nö-
vények bújnak elô.

A természet közelségére vágyóknak 
békés kikapcsolódás helyszíne a balfi 
pincészet, amely fantasztikus stílusú 
és elegáns boroknak ad otthont. Az el-
sôk között építtetett modern borászat 
is csodás élmény, de nem unatkozha-

tunk Sopron városában, a Fertô-tó 
környékén sem. Ausztriába is átugor-
hatunk: érdemes betérni a Weninger 
testvérpincészetébe Horitschon falu-
ban, ahol szintén minden a szôlôrôl 
szól.
Bodri Pincészet és Szôlôbirtok
1999 óta a szekszárdi Bodri Pincészet 

hatalmas fejlôdésen ment keresztül: 
akkor vásárolták az elsô darab földet, 
ami azóta komoly változáson esett át. 
A középpontban természetesen a bo-
rok állnak, egyaránt kóstolhatnak itt 
gyümölcsös és könnyedebb, valamint 
komplex és testesebb fehéreket és vö-
röseket is.

Ne hagyja ki Közép-Európa legna-
gyobb, kézzel épített, tizenkét kupolás 
borászatát! A löszhegy mélyére süly-
lyesztett pince, a hozzá tartozó ruszti-
kus épületegyüttes belesimul a szek-
szárdi tájba. Biciklivel, lóval is 
érkezhetünk, de akár helikopterrel is 
landolhatunk. Itt az ideje a tó partján 
ülve borozni, megkóstolni az étterem 
friss, szezonális fogásait, de van állat-
farm, biokert, vendégház, és csak egy 
ugrásnyira találjuk Szekszárd neveze-
tességeit.
Pannonhalmi Apátsági Pincészet
A bencés szerzetesek 996-ban kapták 

meg ezt a területet I. Szent Istvántól – 
mindvégig szoros kapcsolatban álltak 
a szôlôtermesztéssel és a borkészí-
téssel. Az évszázados hagyományokkal 
rendelkezô borászatot 2003-ban építet-
ték újjá.

A mintegy 50 hektár szôlôterületrôl 
nagyobbrészt fehér fajtákat szüretel-

nek, a cél a friss, üde, gyümölcsös 
borok készítése a korszerû technoló-
giai feltételek kihasználása mellett. A 
tájba illô, modern pince és borház 
minden kíváncsiságunkat kielégíti, hi-
szen beavat a borászati munkákba. 
Bûn kihagyni a fôapátságot: sétáljon 
át a levéltáron, a könyvtáron, pihenjen 
az arborétumban, a gyógynövény- és 
levendulakertben. Ebédre a Viator 
apátsági éttermet ajánljuk.
Kislaki bormanufaktúra
Szôlôskislakon, Balatonboglár mellett 

találjuk Légli Géza borász büszkeségét, 
a 20 hektáros birtokot. Jellemzôje a 
természetközeli szôlômûvelés, a kéz-
mûvesség és a termôhelyet megmuta-
tó borok. A Balaton által nyújtott ide-
ális, egyedi mikroklíma hozzájárul a 
gazdagon gyümölcsös, telt, harmoni-
kus aromákhoz. 

A Kislaki Borkertben és annak udva-
rán a vendégeket borral, helyi és saját 
finomságokkal, szezonális szörpökkel, 
friss házi kenyérrel, dió- és tökmago-
lajjal, házi sajtokkal és pástétomokkal, 
vad- és mangalicahúsból készült szalá-
mival, sonkával, kolbásszal kényezte-
tik. Három felújított vendégházban is 
éjszakázhatunk –-- az egyik érdekessé-
ge egy saját forrás, amely ellátja a há-
zat, és élôvé teszi azt.

Kóstolóhely, panorámaterasz, szôlô-
lugas, kilátás a somogyi dombokra és 
az északi partra –-- nem is kell ennél 
több. A jó hangulatú, vezetett borkós-
tolók mellett lehetôség van dûlôtúrára 
a birtok szôlôi között, de nem akadály 
a hegyi kerékpározás, gombászás és 
akár madárles sem.
Hajósi Pincefalu
Kalocsa mellett fekszik Hajós, a sváb 

település. Érdekessége a pár kilomé-
terre levô, jól felismerhetô építészeti 
stílusával és természetesen boraival 
csalogató pincefalu. A borospincéket a 
löszfalba vájták, akár 70 méter hosszút 
is találhatunk.

Összesen 1200 pinceépületrôl beszé-
lünk --– kevesen tudják, de ez Európa 
legnagyobb összefüggô pincefaluja. 
Hajóson áll a Szent Imre római kato-
likus templom, benne az a „csodatevô” 
Madonna-szobor, amit még az elsô 
idetelepülôk hoztak magukkal. Érde-
mes elsétálni a barokk stílusú vadász-
kastélyhoz is. A település ôrzi a sváb 
hagyományokat, amelyekkel szívesen 
megismertetik az odalátogatókat -– aki 
szereti a halászlét, okvetlenül ugorjon 
el a közeli Bajára.

Kodela Mia
(Origo)

Haraszthy Vallejo Pincészet

Basilicus Szôlôbirtok

Látkép a csopaki dombról

Janus Borház
A Janus Borház két pécsi barát gye-

rekkori vágya volt. Az álom 2004-ben 
valósult meg, amikor ötven év után 12 
hektárt telepítettek be szôlôvel a vil-
lányi borvidéken, a Tenkes-hegyen. A 
látogatóknak a présházban egyedi 
hangulatú vinotékát és borozót alakí-
tottak ki, amelyet tizenkét hektár szôlô 
ölel körül, így lehetôség nyílik arra, 
hogy ott kóstolják meg a borokat, 
ahonnan azok származnak. Miközben 
a borvidékre és a tulajdonosok ízlésére 
jellemzô fajtákat kóstolják, a teraszról 

2010-ben alapították, ma 3,5 hektáron 
termelnek szôlôt az egri dûlôkön. Na-
turális borkészítés, tufapince, fakádak, 
tölgyfahordók –-- ezek jellemzik a bor-
készítést és a tulajdonosok filozófiá-
ját.

Még ennél is izgalmasabb a terasz az 
egri borokkal és kávéval, panorámával 
a Nagy-Eged-hegyre, az Almagyar-, a 
Síkhegy- és a Pajdos-dûlôkre, a Bükk 
és a Mátra vonulataira. A faházak mel-
lett és a medence partján napokat el 
lehet tölteni a szôlôtôkék között. Ha 
valaki aktív kikapcsolódásra vágyik, 

Pannonhalmi Apátsági Pincészet
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KRÓNIKAANYÁK NAPJA 2015
Az idei Anyák napja ismét nagyszerû 

volt. Köszönjük a Magyar Központnak, 
hogy megkaptuk az Ifjúsági termet, 
nem kellett az alsó teremben fagyos-
kodni és a konyha használat lehetôvé 
tette, hogy finom ebédet is tudtunk 
biztosítani a sok vendégnek.

A cserkészek és több cserkészszülô 
már délben elkezdték a terítést és a 
szokásos elôkészítô munkákat. 

Nagy volt a sürgés forgás és a jó 
hangulat biztosítva volt. 2 órakor már 
kész volt az ebéd, Tóth Zsuzsa veze-
tésével ismét remek ízletes ételekbôl 
válogathattak a vendégek. 

Az ebéd után aztán kezdôdött az elôa-
dás. A cserkész leányok és fiúk a cser-
készindulót énekelve vonultak be és 

nyáknak és nagymamáknak.
A sok munkának , készülôdésnek és 

nagyszerû szervezésnek megvolt az 
eredménye és mindnyájan egy nagyon 
kellemes délutánt köszönünk a cserké-
szeknek.

Jó munkát!
Kovássy Marianne

Mikes Kelemen Program
2013. októberében a Magyar Diasz-

póra Tanács elfogadta a Mikes Kele-
men Programot. Célja, hogy a diasz-
póra magyarság könyvtári, levéltári 

és az Országos Széchényi Könyvtár 
szervezésében elindított Mikes Kele-
men Program 2014. január 1-jén kezd-
te munkáját. A diaszpóra jelzései rá-
mutattak, hogy a magyarság által az 
elmúlt évtizedek alatt gondos munká-
val összegyûjtött könyvek, levéltári 
anyagok, levelezések, vagy egy közös-
ség életét bemutató folyóiratok, apró-
nyomtatványok állományai egyre na-
gyobb veszélyben, sok esetben a meg-
semmisülés határán vannak.

A Mikes Kelemen Program hét ten-
gerentúli országban (Kanada, Ameri-
kai Egyesült Államok, Venezuela, 

az idôk folyamán felhalmozódott 
anyag csoportosításában, elküldésre 
váró csomagolásában.

Az újabb hírek szerint a program 
szervezôi indokoltnak látják, hogy a 
Mikes Program fenntartására  és a 
gyûjtési munka végzésére teljes érté-
kû munkaerôt biztosítsanak. Tervek 
szerint 2015. július és november között 
Ausztráliába két könyvtáros, levéltá-
ros végzettségü fiatalt küldenek kik-
nek feladata lesz a magyar szervezetek 
történetének feldolgozása, interjúk 
készítése, valamint a magyarországi 
és a diszpórában mûködô könyvtárak 
kapcsolatainak erôsítése mellett az el 
nem szállítható anyagok digitalizálása, 
ezzel biztosítva a diaszpórában évtize-

dek óta felgyûlt étékek megmentését 
az utókor számára.

Kérek minden egyesületet, magán-
személyt, akik birtokában vannak a 
fenntemlített adatoknak, vagy tudo-
másuk van elérhetôségükrôl, minnél 
elôbb vegyék fel velem a kapcsolatott 
az alexfodor477@hotmail.com 
email címen vagy a 03 5996-4006 
telefonszámon.

Mindannyiunk kötelesége, hogy azt 
megilletô tisztelettel kezeljük az elôt-
tünk járók szellemi hagyatékát és to-
vább adjuk az utánunk jövôknek, hogy 
tanulhassanak belôle és méltán, büsz-
keséggel, nézhessenek fel elôdeikre.

Fodor Sándor
Diaszpóra Tanács Régiós elnök

helyezkedte el. 
Köszöntöttük a megjelenteket és Mi-

si Atyát aki elôször volt közöttünk. A 
nap fôpontja a kiscserkészek ígéret-
tétele volt. Négyen kaptak meg a kék 
nyakkendôt és ígérték, hogy jók lesz-
nek. Négy maci (az 5 éven aluliak), 
akik szorgalmasan járnak az összejö-
vetelekre, pöttyös kék szalagot kaptak 
és ezzel léptek be a cserkészek nagy 
családjába. Kovássy István megkö-
szönte Bartha Gábornak, hogy olyan 
jól és eredményesen vezette a Fenn-
tartó Testületet és Quittner-Kocsis 
Yvettenek , hogy mint titkár hosszú 
éveken keresztül ellátta az adminiszt-
rációt. A programot Kocsis Jázmin a 
legfiatalabb segédtiszt vezette le. A 
kiscserkészek nagyon szépen és értel-
mesen mondták el az anyák-napi ver-
seket. Jó volt hallani a tiszta magyar 
kiejtést, büszkék lehetünk rájuk. A 
leányok bemutatták, hogy mi mindent 
tanultak édesanyjuktól és milyen 
hasznukra lesz 20 év múlva is. A fiúk 
szokásos tréfás alakítása megnevetett 
mindenkit. Egy nagymama és nagyapa 
jöttek be karonfogva, a nagypapa leült 
újságot olvasni, tipikus, a nagymama 
pedig elkezdte a fôzést, tipikus. Köz-
ben visszaemlékezett, hogy milyen is 
volt az élet amikor ô még fiatal volt. A 
cserkészfiúk lejátszották az eseménye-
ket, de egy kicsit zavaros volt a törté-
net és nagy volt a nevetés. A sok nép-
dal után a „Serkenj fel kegyes nép” 
eléneklése után minden cserkész egy 
szegfût adott át a megjelent édesa-

örökségét rendezett módon össze-
gyûjtve Magyarországra szállítsa, és 
gondoskodjon késôbbi méltó felhasz-
nálásáról.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Brazília, Argentína, Uruguay, Ausztrá-
lia) gyûjtôpontokat állított fel.

2014-ben itt tartózkodó Kôrösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasai már te-
vékenyen részt vettek a könyvtárakban 

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA

„EGYÜVÉ TARTOZUNK”
 A VIKTORIAI MAGYAR TANÁCS (VMT) TAGSZERVEZETEI

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MÛSOROS 
VACSORA ESTET 

RENDEZNEK

MELYNEK TISZTA BEVÉTELÉT A RÁSZORULÓ 

KÁRPÁTALJAI MAGYAR TESTVÉREINKNEK 

JUTTATJUK EL

A MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN
(760 BORONIA ROAD WANTIRNA)

2015. JÚNIUS 20-ÁN SZOMBAT ESTE 18 ÓRÁTÓL.
KÖZREMÛKÖDNEK:

MELBOURNE KULTURÁLIS CSOPORTJAI

NÉVTELEN BANDA 

PITYU ÉS ÁGI

ZENEMÛHELY

AZ EST DÍSZVENDÉGE LESZ Dr. GRUBER ATTILA 
MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETE 

BELÉPÔDÍJ VACSORÁVAL $30, 12 ÉVEN ALULIAKNAK $10

ÉRTÉKES TOMBOLA TÁRGYAK

A BÁRBAN KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLASZTÉKOS ITALOK
MINDENKIT HONFITÁRSI SZERETTEL VÁRUNK.

HELYFOGLALÁS PÁL ZSUZSÁNÁL       LAKÁS: 9873 1508    MOBIL: 0414 988-125

BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT HÍVJA JUHÁSZ GÉZÁT: 0412 335-675 

KÜLÖN ADOMÁNYOKAT IS TOVÁBBÍTUNK A KÖVETKEZÔ BANKSZÁMLÁRÓL:

ACCOUNT NAME:
AUSTRALIAN HUNGARIAN FEDERATION AT COMMONWEALTH BANK, SORRENTO

BSB: 036-891       ACCOUNT NO: 1014 6420
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SPORTA maratoni futás 
titka: 

akarat, akarat, akarat
Az 1896-os athéni olimpia maratoni 

számában a magyar Kellner Gyula 
negyedikként érkezett a célba. A har-
madik helyezett görög Velokasz ered-
ményét azonban szabálysértés miatt 
(a táv egy részét szekéren tette meg) 
megsemmisítették, és így Kellneré 
lett a bronzérem. Hatvannyolc évvel 
késôbb, a tokiói olimpián Sütô József 
maratoni futása vívta ki a szakemberek 
elismerését. Balatonszárszón kerestük 
fel.

–-- Miért esett a választása a futásra?
–-- Dongalábakkal születtem. A négy 

kiló húsz dekámmal nem fértem el a 
negyvenhat kilós anyukám hasában, 
és befelé fordultak a lábfejeim. Ami-
kor kétéves voltam, egy ideig gipszben 
jártam, majd két éven át kétszer más-
fél kilós szerkezetet cipeltem, hogy 
kiegyenesedjenek a lábfejeim. A ne-
hezéknek köszönhetôen megerôsödtek 
az lábizmaim. Mire iskolába kerültem, 
teljesen rendbe jöttem. Múltak az 
évek, aztán nyolcadikban megnyertem 
az iskolabajnokságot. A szomszéd fiú 
rábeszélésére elmentem az Óbudai 
Harisnyagyárba, amely akkor alakult. 
Amikor a klub feloszlott, a Vasasban 
folytattam, és végig ott is maradtam. 
Ott ismerkedtem meg Andok Palival, 
aki nem lett válogatott atléta, ellenben 
az elsô edzômet tisztelhettem benne.

–-- Különös banda --– legyintenek 
sokszor a közép- és hosszútávfutókra 
–--, szeretik a szenvedést. Pedig lehet, 
hogy nem is a szenvedést, hanem az 
örömöt keresik és találják meg. A 
csúcsra több út vezet, de mindegyik --
– felfelé. Mi vonzotta a banda tagjai 
közé? 

–-- Nagyon lassú voltam. Képtelen 
voltam a 400-at 57 másodperc alatt 
lefutni. 57,2-nél már „kiesett az 
agyam”. Iharosék, Rózsavölgyiék 
51-et, 52-t tudtak… Apropó, Rózsa-
völgyi. Ô volt a második edzôm, de az 
edzésterve nem ízlett. Végül Harsányi 
Guszti bácsinál kötöttem ki a Pasaré-
ten. Vele teljesen átalakult a mozgá-
som. Felküldött a Hármashatár-hegy-
re, a János-hegyre. Ötezer és tízezer 
méteren indultam. 1962 májusában 
volt egy Béke-kupa futóverseny ötezer 
méteren a Honvéd-pályán. Iharos Sa-
nyi azt mondta: ha Sütô 14:10-en belül 

kilométerig együtt futottunk! Az utol-
só négy kilométeren azonban elfárad-
tam. Két angol is elém került, így let-
tem ötödik. De életem legjobb 
idejével, 2:17:55,8-cal értem célba, és 
több mint öt perccel megjavítottam a 
magyar csúcsot. Tsuburayát a stadion-
ban a brit Heartley megelôzte, és a 
japán futó „csak” bronzérmes lett.

–-- A szóbeszéd szerint annyira 
szégyellte a történteket, hogy öngyil-
kos lett.

–-- Én is így tudtam, de tavaly az 
olimpia ötvenedik évfordulójára kiu-
tazhattam Tokióba, és megtudtam az 
igazságot. Tsuburayának volt egy 
menyasszonya. A családja és az edzôje 
azt akarta, hogy hagyja abba a futást, 
és nôsüljön meg. Ô azonban indulni 
szeretett volna az 1968-as olimpián, 
hogy a bronzból aranyat kovácsoljon. 
A következmény az lett, hogy szétment 
a kapcsolat, és Tsuburaya magára 
maradt. Egyre súlyosabb hátfájdalmai 
is voltak. A történteket nem tudta fel-
dolgozni, és néhány hónappal a mexi-
kói játékok elôtt öngyilkos lett: elvágta 
késsel a torkát. 

–-- Hogy jutott ki az ötvenedik évfor-
dulón Tokióba?

–-- Két évvel ezelôtt felkeresett Bala-
tonszárszón egy japán újságíró, aki 
egy fiatal lányról írt könyvet. A lány 
indulni akar a 2020-as tokiói olimpián, 
és Tsuburayát tekinti példaképének. 
Én azzal kerültem be a krédóba, hogy 
közel húsz kilométeren együtt futot-
tam a honfitársával. Megemlítettem 
az újságírónak, hogy szeretnék kimen-
ni az ötvenedik évfordulóra. Eljutot-
tam Sukagawa városba, ahol magyar 
nyelv transzparens fogadott. Ez állt 
rajta: „Üdvözöljük, Sütô úr”. Ezenkívül 
televíziós kamerák vártak. Hihetetlen 
fogadtatásban részesültem. Sztárt csi-
náltak belôlem. Részt vettem a 32. al-
kalommal megrendezett emlékfutá-
son, felkerestem Tsuburaya sírját, és 
bejártam Tokióban a maratoni táv 
útvonalát. A Japán Olimpiai Bizottság 
vezetôjétôl azt kértem, hogy ha az 
egészségem megengedi, 2020-ban sze-
retném átadni a virágcsokrot a mara-
toni verseny gyôztesének. –-- Mi a 
maratoni titka? –-- Akarat, akarat, 
akarat… Ezt a „háborút” csakis ezzel 
a három dologgal lehet megnyerni. 
Rettenetes akarat munkált bennem. 
Apám postás volt, levélkézbesítô. Ha 
húsz centi hó esett, akkor is felkelt és 
ellátta a tennivalókat. A Bécsi út 22.-
ben házmesterek voltunk. Ha apám 
elment dolgozni, akkor nekem is köte-
lességem edzésre menni. Így gondol-
koztam. A neves új-zélandi edzô, Ly-
diard mondta: „Az atlétika lényege az 
öröm, amit az ember ki tud hozni 
belôle.” 

–-- Az élet azt bizonyítja, hogy nem 
könny abbahagyni a verseny-sportot. 
Ön mikor mondta, hogy vége?

–-- Mexikóban még rajthoz álltam, 
nagyon jól is éreztem magam, de to-
rokgyulladást kaptam, és a penicil-
lininjekció levett a lábamról. Amikor 
hazajöttem, választás elé kerültem. 
Edzô nem akartam lenni, mert azt lát-
tam, hogy úgy fúrják egymást, ahogy 
csak tudják. Volt egy jó szakmám, és 
elhatároztam, hogy autótechnikusként 
külföldön próbálok szerencsét. Sok ba-
rátom volt Genfben, ahol többször 
versenyeztem. Kimenetelem után hat 
héttel már politikai menedékjogot 
kaptam. Elôször gyárban dolgoztam, 
majd letettem a vizsgákat a taxizáshoz. 
Másfél év múltával önállósítottam ma-
gam. Huszonkilenc éven keresztül a 
taxizásból éltem. Kétszer elváltam, 

majd 2002-ben hazaköltöztem. Bala-
tonszárszón vettem egy kis házat. 
Megtetszett ez a falu, a csendes vi-
dék.

–-- Még mindig örömet talál a futás-
ban?

–-- Igen. Hetvennyolc évesen naponta 
kilenc kilométert futok. Ez volt és ez 
marad az életem. Ha összeadom, hány 
kilométer van a lábaimban, úgy is fo-
galmazhatok, hogy háromszor körbe-
futottam az egyenlítôt. Az egészségem 
ma is tökéletes, s ezt a futásnak kö-
szönhetem.

Kô András
(Magyar Hírlap)

NB I 27. forduló

Eredmények
MTK-Puskás 1-0
Nyíregyháza-Újpest 2-4
Dunaújváros-Diósgyôr 0-0
Honvéd-Kecskemét 2-0
Pápa-Pécs 0-2
Gyôr-Haladás 3-2
FTC-DVSC 1-1
Paks-Videoton 1-0
Pontot mentett a Debrecen
Otthon játszott 1-1-es döntetlent a 

Ferencváros a Debrecennel az OTP 
Bank Liga huszonhetedik fordulójá-
ban. Az alföldiek a hajrában egyenlí-
tettek ki.A döntetlennel a Ferencváros 
egy ponttal elôzi meg a tabellán a 
harmadik MTK-t.
A két csapat a Groupama Aréná-

ban 10 500 nézô elôtt mérkôzött 
meg.

A Ferencváros kezdte jobban a mecs-
cset, Thomas Doll tanítványai nagy 
iramban futballoztak, agresszíven 
letámadták a debrecenieket, s lendü-
letesen fordultak támadásra. A hazai-
ak góljára nem is kellett sokáig várni, 
Pavlovic egy szöglet utáni fejesbôl 
már a 19. percben betalált. A folytatás-
ban sem tudta átvenni a meccs irányí-
tását a DVSC, melynek helyzete sem 
volt az elsô félidôben.

A fordulás után aktívabbá vált Kon-
dás Elemér csapata, a hazaiak azon-
ban sokat mozogva védekeztek, reme-
kül zárták le a területeket, így csak 
szenvedett a tavalyi bajnok gárda. A 
Ferencváros elsôsorban kontrákból 
veszélyeztetett, ám lehetôségeit elhi-
bázta, az utolsó pillanatokban pedig 
Bódi Ádám egy bal oldalról, az alap-
vonal közelébôl elvégzett szabadrúgást 
gyönyörûen a hosszú felsô sarokba 
lôtt.

Kikapott a Videoton
Szintén a huszonhetedik forduló va-

sárnapi játéknapján meglepetésre ki-
kapott a már bajnok Videoton Pakson. 
A fehérváriak 1-0-ás vereséget szen-
vedtek. A Vidi az elôzô tizenöt bajnoki 
találkozóján nem kapott ki, idegenben 
pedig veretlen volt eddig. A Paks a 
gyôzelemmel két pontra megközelí-
tette az Európa Liga-szereplést érô 
negyedik helyen álló Debrecent.

Kevés helyzet adódott az elsô félidô-
ben. A Videoton játszott mezônyfö-
lényben, de csak egy komoly gólszer-
zési lehetôsége akadt. A paksiak 
elsôsorban a védekezéssel törôdtek.

A második 45 percben valamivel kie-
gyenlítettebb volt a játék, egyik csapat 
sem tudott azonban gyakran a másik 
védelme mögé kerülni, mígnem a ha-
zaiak egy gyors támadás végén meg-
szerezték a gyôzelmet érô gólt.

fut, megeszi a szappant… 14:04,2-t fu-
tottam. Csak Iharos és Szabó Miki 
hajrázott le. Ezzel az eredménnyel 
azonnal bekerültem a válogatottba.

–-- Mi jelentette a fordulatot, hogy 
maratonira váltott?

–-- Csepelen volt egy nemzetközi ma-
ratoni futóverseny. Guszti bácsi azt 
mondta, nincs vesztenivalóm, induljak 
el. És két óra 23-mal mindjárt országos 
csúcsot futottam. „Józsikám, ez lesz a 
fô számod!” --– mondta az edzôm. Ha-
marosan 20 és 25 kilométeren, majd az 
egyórás futásban javítottam meg az 
országos rekordot.

–-- Minek köszönhette, hogy kijutott a 
tokiói olimpiára?

–-- Nemzetközi maratoni versenyt 
rendeztek 1963-ban Szegeden. A szö-
vetség azt mondta, hogy aki a magya-
rok közül gyôztesen halad át a célvo-
nalon, azt kiviszik a tokiói olimpiára. 
Az idô mellékes. Emlékszem, 36 fokos 
meleg volt, este hat órakor indultunk a 
Városháza elôl. Fájtak a lábaim. Mégis 
megnyertem a versenyt, igaz, nagyon 
gyenge idôvel. És akkor kivittek.

–-- A maratoni futás az olimpiai 
atlétikai versenyek záróeseményeként 
mindig valamiféle csúcsot jelentett, 
még úgy is, hogy a 42195 méterbôl 
csupán néhány száz métert tesznek 
meg a versenyzôk a stadion közönsége 
elôtt. Milyen emlékeket ôriz?

–-- Tokióban állandóan az országúton 

edzettem. Volt egy térképem, azt vit-
tem magammal reggel és este. Kiegé-
szítésképpen tízezer méteren is elin-
dultam és 29:43,0-s idôvel tizenhatodik 
lettem. Egy kört vertek rám. S aztán 
következett a maratoni. Déli egy óra-
kor indultunk el. Én a 2:23-as idômmel 
csöppet sem számítottam esélyesnek 
azokkal szemben, akik két óra 20-on 
belül futottak. Tudtuk, hogy az etióp 
Bikila Róma után is jó lesz. Majdnem 
utolsónak mentem ki a stadionból, de 
aztán szépen lépegettem felfelé. S a 
fordulónál – a 21. kilométer után – 
ötödik-hatodik voltam. Egyszer csak 
mellettem termett a japán Tsuburaya, 
és arra gondoltam: vele tartok. És a 38. 

Eldôlt: nem indul a Gyôr az NB I-ben
A klub honlapján megjelent rövid közlemény szerint az egyesület nem tudta 

teljesíteni a licenckövetelményeknél a Magyar Labdarúgó Szövetség által elô-
írt hiánypótlást.

„Ezúton tájékoztatjuk szurkolóinkat és a közvéleményt, hogy sajnos nem tud-
tuk teljesíteni az OTP Bank Liga 2015/16-os indulásához szükséges licenckö-
vetelményeknél az elôírt hiánypótlást. Mindez azt jelenti, hogy bár a pályán 
elért eredmények alapján jogosult lehetne klubunk, hogy a legmagasabb osz-
tályban szerepeljen, a kialakult körülmények miatt erre mégsem lesz lehe-
tôsége” –-- írja az Eto.hu.

A Gyôr 55 év után nem lesz tagja az élvonalnak, az 1960/61-es idény óta szere-
pel folyamatosan az elsô osztályban. Egyelôre még az is kérdés, hogy melyik 
osztályban folytathatja az együttes. Egy korábbi elképzelés alapján, amennyi-
ben a klubnak sikerülne törlesztenie köztartozásait, akkor megmenekülhetne 
az egyesület utánpótlás-szekciója. Így az NB III-ban megkapaszkodhatna a csa-
pat, s nem kellene „szélnek ereszteni” azt a mintegy 400 fiatalt, aki a gyôri klub-
ban futballozik.

Az ETO FC akkor került nehéz helyzetbe, amikor az egyesületet tulajdonló 
Quaestor-csoport egyik cége öncsôdöt jelentett. A Gyôri ETO FC Kft. ez után 
csôdvédelmet kért, majd az események hatására a csapat fôszponzora, az Audi 
Hungaria Motor Kft. azonnali hatállyal felbontotta a klubbal kötött együttmû-
ködési megállapodását. Február óta nem kapott fizetést senki a klubnál. Szó volt 
arról, hogy a kluboknak járó szponzorpénzbôl fizetné ki a Gyôri ETO köztarto-
zását az MLSZ, de ehhez az NB I-es klubok engedélyére is szükség lett volna. 
Néhány csapat támogatta a javaslatot, mások még gondolkodnak rajta, de volt 
egy klub, amely csípôbôl elutasította.

Az olimpia jelentôs 

fejlesztéspolitikai 

lehetôség
Sikeres pályázat esetén a Miniszterel-

nökség nem zárja ki, hogy uniós for-
rások bevonásával rendezze meg a 
2024-es nyári olimpiát Budapest, igaz, 
a kohéziós alapokból elsôsorban nem 
sportlétesítményekre, hanem infra-
strukturális fejlesztésekre igényelhet-
ne pénzt --- számol be a Napi Gazda-
ság.

Az európai uniós fejlesztések alapve-
tô célja a gazdasági növekedés élénkí-
tése és élhetô városok teremtése, 
mindezek mellett az olimpiarendezés 
addicionális lehetôség lehet Budapest 
és az egész ország számára -– mondta 
a lapnak Csepreghy Nándor, a Mi-
niszterelnökség fejlesztéspolitikai 
kommunikációért felelôs helyettes ál-
lamtitkára.

Egyelôre egyetlen olyan kiírás sem 
jelent meg, amely közvetlenül vagy 
akár közvetve a 2024-es ötkarikás já-
tékok megrendezésének tervét támo-
gatná, de mivel egy megasportesemény 
lebonyolításakor nem a sportlétesítmé-
nyeken, hanem az infrastrukturális 
fejlesztéseken van a hangsúly, számos 
eszköze lehet a fejlesztési célok össze-
hangolásának, pályáznia azonban a 
fôvárosnak kell –-- fejtette ki a helyet-
tes államtitkár.

A 2014–2020-as programozási idô-
szakban a tagországi hozzájárulással 
együtt 12 ezer milliárd forint áll Ma-
gyarország rendelkezésére, az olimpia 
ennek kevesebb mint a felébe, a 2006-
os PwC-tanulmány szerint mintegy 
5200 milliárdba kerülne --- írta a lap.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Afrikában, 2. Ellák, 3. Vin-
dobona, 4. Svájcé A Conféderation 
Helvétique, 5. Urania, 6. Fönicia, a 
„bíbor országa”, 7. Kós Károly, 8. A 
joggyakornokokat, 9. Az ásványok ke-
ménységét, 10.Szögmérésre használták.

E heti kérdéseink:

1.Hány lába van a langusztának?

2. Mi a szerb neve a vajdaságnak?

3. A magyar kártya mely lapján 

látható a Kuoni pásztor?

4. Melyik  európai fôváros jelképe a 

„Manneken-Pis szobor?

5. Hogy nevezzük másként az orvosi 

szekfû nevû gyógynövényt?

6. Mi a magyar neve az osteoporosis 

nevû betegségnek?

7. Melyik városunkban található a 

Türr István Múzeum?

8. Kiket neveztek hajdanán kenyeres 

pajtásoknak?

9. Kinek a szerzeménye a Lesz maga 

juszt is az enyém kezdetû tangó?

10. Melyik nyelvcsaládba tartozik a 

koreai nyelv?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Miért hordanak a séfek hülye 

sapkát?
Ha kimondjuk azt a szót, hogy sza-

kács, szinte mindenkinek a magas 
fehér sapkában, fakanállal vitézkedô 
ember képe ugrik be. 

Senki nem akar hajszálakkal talál-
kozni az ételében, igaz, a lábas mellett 
hajlongó egyén sem örül annak, ha a 
gôz elrontja a frizuráját. Természetes 
hát, hogy a sapka a konyha elválaszt-
hatatlan tartozékává vált. Ezen túl 
azonban nem szabad elfeledkezni szá-
mos egyéb tényrôl, ami miatt ma 
minden séf, aki ad magára, gyönyörû, 
fehér, keményített sapkát hord.

Enni mindenki szeret, a fôzni tudók-
nak már idôszámításunk elôtt is nagy 
becsülete volt: az ókori görögök és 
rómaiak is babéros sapkával jutal-
mazták szakácsaiakat, ami rangot je-
lentett az úri házaknál. Mivel a gaszt-
ronómia nagyon sokat köszönhet a 
franciáknak, nem véletlen, hogy most 
is arrafelé kell pislognunk. Amit mi 
nyeglén lesapkáztunk, az hivatalosan 
toque (kalap) vagy toques blanches 
(fehér kalap). A név visszamutat egé-
szen a középkorig --– több száz éves 
tradíció az, amit sokan csak egy sznob 
ruhadarabnak hisznek.

A franciáknál a 17. századig színes, 
hálós fejfedôt hordtak, amelynek ár-
nyalata a rangjukat jelezte --- elég volt 
egy pillantás, rögtön tudta a konyhába 
lépô, ki a kukta és melyik ember a séf. 
Annak ellenére, hogy a polgári válto-
zata is népszerû viselet volt, a neve 
nem francia eredetû. Meglepô módon 
Spanyolországon keresztül jutott el 
Európába, oda pedig a mórok jutatták 
el: a toque név korábbi változata a 
spanyol toca, amely az arab taqa, taqia 
szavakból ered. 

A Talleyrand család séfje már az 
1700-as évek derekán megkövetelte 
beosztottjaitól, hogy higiéniai okokból 
egyforma fehér sapkát hordjanak --- 
innen a toque blanche név. A szakácsok 
haja nem hullott az eledelbe, de a 
fehér textílián azonnal látszott a 
szennyezôdés is, így rákényszerültek 
a tisztaságra.

A korai változatok laposak voltak. A 
toque, azaz a karima nélküli, nôk által 

is kedvelt tokkalap hamar megvál-
tozott, hiszen a melegben hajlongva 
nem szellôzött eléggé. Hogy ne fül-
ledjen be a fejtetô, egyre magasabb, 
szellôsebb változatok jöttek divatba. A 
mai, kiemelt forma a legenda szerint 
Talleyrandék szakácsához, Marie-An-
toine Carême-hez, a csodálatos tehet-
ségû séfhez fûzödik.

De hogy került a toque a konyhába 
és miért maradt ott máig? Az elsô 
feljegyzések az 1700-as évek elején 
számoltak be arról, hogy a jó 200 évvel 
korábban divatos kalap egy másik fel-
használási területen kezdett új életet --
- az biztos, hogy elegánsabb volt a 
királyi udvarokban addig  alkalmazott 
casque à meche-nél, ami leginkább 
egy hajhálóra emlékeztetô sapka volt.

A francia udvar után a vidéki, nemesi 
rezidenciák szakácsai is átvették a 
megkülönböztetô ruhadarabot, amivel 
pompásan kihangsúlyozhatták, hogy 
ôk nem egyszerû konyhaszemélyzet, 
hanem tudásuk lévén többek azoknál. 
Amikor a franciás konyhamûvészet 
egyre népszerûbbé vált (az 1800-as 
évek közepén Magyarországra is be-
gyûrûzött a bécsi udvaron keresztül) a 
toque megkezdte világhódító útját. A 
leghíresebb népszerûsítôi az említett 
Carême (1784–1833) és Auguste Escof-
fier (1846–1935) voltak.

Ma már leginkább higiéniai okai van-
nak a fejfedô viseletének. Sokan el-
dobható papírból készült változatot 
használnak, mások az autentikus tex-
tilre esküsznek. Bármelyiket választ-
ják is, egy biztos: a csak a szakácsokra 
jellemzô formájú toques blanches 
része annak a kedves misztikumnak, 
ami a séfeket máig körüllengi.

Hol és mikor alkalmazták elôször 
a verést nevelôeszközként?

Nehéz a válasz, mert a verés a leg-
régibb idôkbe nyúlik vissza. Írásbeli 
bizonyítékaink csak a spártai nevelés-
rôl vannak erre vonatkozólag. Feltehe-
tô azonban, hogy ezt megelôzôleg is 
használták a verést mint fegyelmezési 
eszközt. Ezt bizonyítják azok a képek 
és szobrok, amelyeken a tanítót pál-
cával a kezében ábrázolják a gyerekek 
között. Ezek az adatok az ôsi Kína, 
Perzsia és India területérôl valók.

A rabszolgatartó Spártában azért al-
kalmazták tudatosan a verést, hogy 
ezzel a fiatalokat edzetté tegyék a testi 
szenvedések elviselésére, és így egy-

részt kôszívû rabszolgatartókká, más-
részt engedelmes alattvalókká nevel-
jék ôket. Ennek érdekében minden 
évben egyszer Artemisz oltára elôtt az 
ifjakat megvesszôzték.

De hát ez nemcsak az ókorban volt 
így, a középkorban is sokat vertek az 
iskolában. Ennek mértékérôl igen 
érdekes képet nyújt Häberle német 
tanító igazi német alapossággal össze-
állított statisztikája. Häberle büszkén 
írja le, hogy 50 éves, áldásos tanítói 
mûködése alatt húszezer arculcsapást, 
911 424 botütést, 124 010 vesszôcsapást, 
20 938 vonalzóütést, 7965 pofozást és 1 
158 000 fejbeütést osztott ki, azaz ösz-
szesen 2 223 140 esetben végzett testi 
fenyítést...

A reneszánsz nagy pedagógusai már 
tiltakoztak a testi fenyítés kegyetlen 
formái ellen, mégsem szûnt meg az 
iskolákban. Szomorú igazolása ennek 
az a tény, hogy még a múlt században 
is Poroszországban 43 fiú és 23 leány 
lett öngyilkos a veréstôl való félelmé-
ben.

A régi magyar iskolákban is igen el-
terjedt volt a verés. Móricz Zsigmond 
írja életrajzában, hogy az iskolában a 
gyerekek nem tudták megtanulni a 
lélekölô, unalmas anyagot. Ezért a 
tanító a jobb tanulókat a gyengébbek 
segítésével bízta meg. Egy alkalommal 
Móricz Zsigmond tanulópárja nem 
tudott kielégítôen silabizálni. Most 
idézzük az írót:

„...így történt, hogy miután ôt hiába 
verte a tanító úr, egyszer csak kivette 
a vízhordó dézsából a keresztrudat. 
Hát azzal a kurta rúddal úgy vágott 
engem fejbe, amiért Dorffi Károly 
nem tudott silabizálni, hogy én abban a 
pillanatban ott nyúltam el a vízhordó 
dézsa mellett.”

Számtalan példáját lehetne felsorolni 
még a testi fenyítés különbözô for-
máinak, ehelyett inkább nézzük meg 
röviden a verés elméleti gyökereit. Az 
a tény, hogy az osztálytársadalmak 
pedagógiai elméletében és gyakorlatá-
ban mindenkor nagy szerepe volt a 
verésnek, azt bizonyítja, hogy az el-
nyomottak fékentartásának egyik leg-
hatásosabb eszköze volt. Mert a min-
denkor uralmon levô erôsebb 
alkalmazta a gyengébbekkel szemben. 
Ez a viszony fejezôdött ki az iskolában 
a gyerekek és a tanító között. A ne-
velés célja is az volt, hogy a tanító hû 
és engedelmes alattvalókat neveljen a 
pálca segítségével.

Két barátnô sétál a lóversenypálya 
mellett:

--- Te Joli, menjünk be és fogadjunk 
--- mondja az egyik.
--- Jó, de azt se tudom, hogy hogy kell 

--- mondja a másik.
 --- Hányas bugyit hordasz? --- kérdi 

az egyik..
--- 2-est.
--- Jó, én meg 3-ast. 2+3=5, tegyük 

meg az 5-ös lovat..
Befut az 5-ös ló, nyernek egy csomó 

pénzt.
--- Próbáljuk meg megint, hányas 

melltartót viselsz?
--- 3-ast. 
--- Én meg 4-est. 3+4=7, tegyük meg a 

7-es lovat.
Megint nyertek. Otthon elmesélik.
--- Na most megyünk mi --- mondja az 

egyik férj. Kimennek a lovira, azt kér-
dezi az egyik:

--- Komám, te hányszor szoktad az 
asszonyt megdugni hetente?

--- Én 4-szer.
--- Én meg 5-ször. 4+5=9, tegyük meg 

a 9-es lovat --- mondja az egyik.
Megtették, de vesztettek, mert befu-

tott a 2-es ló. Erre azt mondja a másik:
--- Látod komám, ha te is az igazat 

mondod meg én is az igazat mondom, 
most nyertünk volna egy csomó 
pénzt...

* * *
A laktanyában kolerajárvány tör ki. 

A vezetôség elrendeli, hogy figyeljék 
a mellékhelységet. Egyik éjszaka Ko-
vács közlegényt felverik az álmából:

--- Azzonal jöjjön velünk, mert maga 
kolerás!

--- Honnan veszik?
--- Megfigyeltük, hogy tizenegyszer 

ment egymás után a mellékhelységre.
--- Az igaz, de tízszer foglalt volt.

* * *
Ment, mendegélt a kis virág az úton. 

Egyszer csak odaért egy táblához „Be-
hajtani tilos”.

Jó --- mondta, és kihajtott.
* * *

Helikopter zuhant a város temetôjére. 
A mentôalakulatok eddig 1325 holttes-
tet ástak ki a törmelékek alól...

 * * *
Nemzetközi turistacsoport megérke-

zik a világ legnagyobb vízeséséhez:
--- Ooo God, it’s wonderfuuuuul...
--- Ooo mein Gott, das is 

wuuuuunderbar...
--- Gospoooodin, eto 

priekrasnoooojeee...
--- Baaaaazzeeeeeeg, ez kuuurva jó...

* * *
„Sose vitatkozz idiótákkal.
Lesüllyedsz az Ö szintjükre, és ott 

legyôznek a rutinjukkal.”
* * *

Mikor a vitában már elbizonytala-
nodtál a saját igazadban, akkor ne 
mondj semmit. Csak üss!

* * *
Az életem egy film, melynek nem túl 

jó a szereposztása és ráadásul a 
sztoriját sem értem.

* * *
Egy tûzoltóságon a laktanyaparancs-

nok kényelmesen lesétál a beosztottai-
hoz, leül, iszik egy kávét, majd meg-
szólal:

--- No, fiúk, lassan lehet szedelôdz-
ködni. Ég az adóhivatal.

* * *
Két finn beszélget:
--- Milyen volt a nyarad?
--- Nem emlékszem, mind a két napon 

tök részeg voltam.
* * *

Buszsofôr mottó:
„Aki integet, az búcsúzkodik, aki fut, 

JÓ ÉS ROSSZ 
SZOKÁSAINK az sportol. Az utas az, aki szépen vár a 

megállóban.”
* * *

Bíró: Hol volt ön 1993. július 7-én este 
nyolc órakor?

Tanú: Hol lettem volna? Otthon ül-
tem, egyik szememmel a naptárat, 
másikkal az órát figyeltem.

* * *
A fiú, a papa és a nagypapa Párizsba 

utazik. Nagyon kellemesen érzik ma-
gukat, mindegyikük külön-külön szer-
vez magának programot. Másnap 
kiértékelik élményeiket. Azt mondja a 
húszéves unoka:

--- Hogy ezek a párizsi nôk milyen 
tüzesek!

Rávágja erre a papa:
--- És milyen szenvedélyesek!
Mire a nagypapa:
--- És milyen türelmesek!

* * *
 Mi van a hangyaboly alatt?
--- ???
--- Hangya-girl.

* * *
Szeretném, ha mindent tudna rólam 
--- mondja az új titkárnô a fônöknek.
 ---- Bevallom, nagyon babonás va-

gyok!
--- Cseppet se törôdjön vele! Magának 

legfeljebb nem fizetünk tizenharmadik 
havi bért!

* * *
 Férj az anyósának:
--- Anyósom, maga olyan szép, hogy 

elmehetne egy kínai festôhöz modell-
nek.

--- De kedves tôled! De miért éppen 
kínai festôhöz?

--- Mert azok szoktak mindig sárká-
nyokat festeni.

* * *
Két jóbarát találkozik. Az egyiknek 

rettenetesen össze van törve a képe.
--- Hát veled mi történt?
--- Képzeld, kijöttem este a kocsmá-

ból, felugrottam a biciklire...
--- Atyaég! és elestél?
--- Dehogyis! A falnak volt támaszt-

va.
* * *

Az egyik haver mondja a másik ha-
vernak:

--- Te mit iszol?
--- Nekem nyolc.
--- Nekem is. Akkor 16 rövid lesz!

* * *
Megy két részeg ki a kocsmából mi-

kor elhagyták úgy 150-200 méterre 
megszólal az egyik:

--- Te, nagy gond van, elfelejtettem 
pisilni!

Mire a másik:
--- Semmi baj, majd én megtanítalak. 

* * *
--- Hogy hívják a szociális otthonban 

élô buzit ?
--- Az otthon melege.

* * *
Katonaorvos a bevonuláskori vizsgá-

laton az újoncnak:
--- Tolja le a nadrágját és hajoljon 

elôre! 
--- közben kérdi a fiatalt: 
--- Doháyzik ?
Mire az újonc:
--- Miért kormos ?

* * *
A kisfiú megkérdezi az édesapját, aki 

a konyhában mosogat:
--- Apa! Mi az, hogy bigámista?
--- Bigámista? Az olyan férfi, aki 

kétszer annyi edényt mosogat mint 
én.

* * *
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Mari-díjas színművész 
„szerelmes földrajzának” 
legkedvesebb helyszínei 
Tata és Budán az Ördögo-
rom lejtő. „Tata az én ka-
paszkodóm, az én hátor-
szágom, ahova hazajövök, 
ahol szeretnek és várnak. A 
másik otthonom Budán van, 
az Ördögorom lejtőn, ahol 
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férjemmel és családommal.”
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11:25 Kárpát expressz   
11:50 Ybl 200:  Károlyi-
kastély, Parádsasvár
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin 
12:30 Domovina:  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Miért könnyezik 
mindenki Csíksomlyón? 
16:00 Pünkösd - Szentlélek   
16:10 Élő örökség   
16:40 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Ámos Imre - az Apokalip-
szis festője (2015)  
17:35 Határtalanul 
magyar:  A fehér barát 
18:00 Szerelmes földrajz: 
Csenddé lett…(„Ilonka”)  
- Jung Zseni 
18:30 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Gárdo-
nyi Géza 1. rész 
19:00 Hazajáró: Bucses-
hegység
19:30 Öt kontinens  
20:00 Hogy volt?!  Kovács 
Zsuzsa felvételeiből
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal  
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Menedzselem a 
gyerekem?!
23:10 Kárpát expressz 
23:30 Tálentum (2002)  
Lászlóffy Aladár. Lászlóffy 
Aladár, a Kolozsvárott – és 
az utóbbi időben egyre gyak-
rabban Budapesten  – élő 
költő és esszéíró az egyete-
mes magyar költészet kie-
melkedő alkotója.Szerkesztő-
ként, prózaíróként és műfor-
dítóként is jelentős műveket 
alkotott, de a sok elismerés-
sel, majd 1998-ban a Kos-
suth-díjjal elsősorban lírája 
teljességigényét, gondolatisá-
gát és formagazdaságát is-
merték el.
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00:00 Himnusz  
00:05 Angol nyelvű hírek   
00:15 Család-barát  
01:50 Hazajáró: Magas-
Tátra 3. - A Kriván-csoport 
02:30 Ízőrzők: Öttömös 
03:05 Miért könnyezik 
mindenki Csíksomlyón? 
03:45 Angol nyelvű hírek   
04:00 Ridikül - Női talk-
show: Létezik női 
megérzés?
04:45 Hagyaték (2014)  
Dédanyáink hagyatéka - A 
magyar konyha lelke 
05:15 Szerelmes földrajz 
(2013)  Hortobágy: az 
Isten asztala - Érzelmi 
hazám - Vitézy László 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat (2013)  36/23.: 
Vissza az iskolapadba
10:10 Angol nyelvű hírek   
10:25 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők: Tápiószen-
tmárton 
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 
15:15 Református 
magazin  
15:45 Református ifjúsági 
műsor  
15:55 Unitárius ifjúsági 
műsor  
16:05 Baptista ifjúsági 
műsor  
16:10 Útravaló 
16:25 Magyar elsők: Az 
első magyar pénz 2003. 
Magyar ismeretterjesztő  
16:45 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL: 
Anyám levelei Sztálin 
elvtárshoz 
17:45 Kosárlabda bajnoki 
mérkőzések  Férfi döntő 3. 
meccs
20:00 Hogy volt?!  Szom-
bathy Gyula felvételeiből 
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
Zsidó konyha. A Gasztro-
angyal Raj Ráhel kíséreté-
ben felfedezi a zsidó kony-
ha rejtelmeit. Marcsi meg-
kóstolja a hagyományos 
zsidó ételeket, és kulturális 
túrára is indul Budapest 
belvárosában.
22:20 Ridikül - Női talk-
show
23:10 Minden tudás   
23:30 Tálentum: Lakatos 
Menyhért. 1926-ban született 
a Békés megyei Vésztőn, a- 
hogy ők nevezték maguk 
között a cigány-Párizsban, a 
putrik világában. Édesanyja 
konokságának köszönhette a 
könyvek szeretetét... 1969-től 
a Magyar Tudományos Aka-
démia szociológiai kutató-
csoportjá-nak regényével, 
1977-ben mutatták be az A- 
kik élni akartak című darab-
ját. Filmforgatókönyveket, 
meséket és színdarabokat írt, 
verseket publikált, a világ 
több mint húsz országába 
fordították le műveit.

00:00 Himnusz  
00:05 Angol nyelvű hírek   
00:15 Család-barát  
01:50 Hazajáró  
02:25 Ízőrzők 
02:55 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./ 12. A nyughatatlan
03:50 Angol nyelvű hírek   
04:00 Ridikül - Női talk-
show Szinglilét- Szabad-
ság vagy magány?
04:45 Hagyaték: Főváros 
születik Pest-Budából 
Budapest 
05:15 Szerelmes földrajz: 
Utazás az időben (Keszt-
helytől Hévízig) Pokorny 
Lia Hatvanban a Beugró 
és a Társasjáték népszerű 
színésze kamaszkori édes 
emlékei nyomába ered,
05:50 Kívánságkosár
07:45 Család-barát
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat : A megszakított hívás
10:10  ANGOL NYEL-
VŰ HÍREK    
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők  Csurgó 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondó 
12:30 Kvartett: A Visegrádi 
Négyek országainak közös 
magazinműsorában len-
gyel, cseh, szlovák és ma-
gyar tájakra látogatunk, 
hogy feltérképezzük a ha-
sonlóságokat és az eltéré-
seket, s így a térségben élő 
embereket közelebb hoz-
zuk egymáshoz.
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:10 Nótacsokor  
15:25 Biblia és irodalom: 
Tóth Árpád
15:40 A sokszínű vallás  
15:55 Új nemzedék: Focis-
ta atya, Kowalsky meg a 
Vega
16:25 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL: 
Szobor születik - Bronzba 
öntött történelem (András-
sy Gyula lovasszobra)  
17:20 Határtalanul magyar 
Quo vadis Zoboralja? 
17:50 Szerelmes földrajz  
Az én Toszkánám (Tibi a 
Balatonnál) 
18:25 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Petőfi 
Sándor - 2. rész 
18:55 Hazajáró (2012) Ke-
resztény-havas - Brassótól 
a Tömösi-szorosig 
19:25 Erdélyi történetek  
20:00 Szenes Iván írta 
20:45 Ybl 200 Unger-ház   
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül - Női talk-
show Szinglilét- Szabad-
ság vagy magány?
23:10 Élő egyház   
23:30 Tálentum Drama-
turg: Visky András. Visky 
András dramaturg, író, köl-
tő, esszéista, 1990 óta a 
Kolozsvári Állami Magyar 
Színház tagja. A portréfilm 
egy karizmatikus személyi-
ség életpályájának tükré-
ben mutat rá a dramaturgi 
munka lényegére, a vérbeli 
dramaturg híd-szerepére, 

00:00 Himnusz  
00:05 Angol nyelvű hírek      
00:15 Család-barát  
01:45 Hazajáró  Radnai-
havasok 2. 
02:25 Ízőrzők 62/29. 
Csurgó 
02:55 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zatVI./ 1. A megszakított 
hívás
03:50 Angol nyelvű hírek   
04:05 Ridikül - Női talk-
show Fiús anyák vagy 
anyás fiúk?
04:50 Hagyaték: Akik 
kerékre ültették a világot – 
Az autózás magyar úttörői
05:15 Szerelmes földrajz  
Szigeteim… - Koncz 
Gábor 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/26.: Kard és kehely
10:10 Angol nyelvű hírek   
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők Mátrade-
recske. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 P ámende 
12:30 Hazajáró  
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Katolikus Krónika  
15:45 Önkéntesek  
16:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL  
Képek az árvízről 2/1.:  
Magyar dokumentumfilm-
sorozat   
17:05 Szerelmes földrajz: 
Tündérkertem - Szarvas 
József színművész 
17:45 Mesélő cégtáblák  
11/30.: A kerti törpe karri-
erje 1999 Magyar ismeret-
terjesztő   
17:45 Hazajáró Nagykő-
havas - A hétfalusi csángók 
bércein 
17:45 Határtalanul magyar  
Műveld a csodát! 
17:45 Kosárlabda bajnoki 
mérkőzések: Férfi döntő 4. 
20:00 Egynyári kaland6/5.: 
Összezárva 2014. Magyar 
tévéfilm   
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Fiús anyák vagy 
anyás fiúk?
23:05 Profit7   
23:30 Tálentum  Lugossy 
Mária szobászművész - A 
létezés formái. A „Jégkor-
szak” címmel a Műcsar-
nokban rendezett kiállítása 
mintegy összegzése volt 
eddigi munkásságának. A 
monumentális installációk 
az emberi létezés keletke-
zésének, kiteljesedésének 
és elmúlásának tragikumát 
sugallják, az emberi lény 
kozmikus eredetére és vé-
gzetére utalva. A székesfe-
hérvári Második Világhá-
ború Áldozatainak Emlék-
műve, a Forradalom Láng-
ja Budapesten, a Kossuth 
téren, a veszprémi Millen-
niumi Emlékmű fontos 
állomásai életművének. A 
tatabányai „Minden Idők 
Mártírjai” című döbbene-
tes erejű szoborcsoportja a 
holokauszt mártírjainak 
állít emléket.

00:00 Himnusz  
00:00 Angol nyelvű hírek     
00:15 Család-barát  
01:45 Hazajáró  Alsó-
Ipoly-mente 1. 
02:15 Ízőrzők 62/30. 
Mátraderecske 
02:45 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./2. Kard és kehely
03:40 Angol nyelvű hírek  
03:55 Ridikül - Női talks-
how Egykutya
04:40 Hagyaték Krisztus 
katonái - Magyar lovagok 
a középkorban 
05:15 Szerelmes földrajz 
Boldog idők, kedves he-
lyek (Schmittné Makray 
Katalin) 
05:50 Fábry  
07:05 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
Miller tábornok elrablása
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/27.: A ragadozó
09:55 Angol nyelvű hírek  
10:05 Hogy volt?!  
11:00 Itthon vagy!   
11:25Ízőrzők Pócsmegyer 
12:00  Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor (2005)  
Bihari János Koncert 
Cigányzenekar, prímások: 
Makó Attila és Rácz Géza  
12:25 Nótacsokor (2003)
(Miklóssy József, Csikós 
Márta, Tarnai Kiss László, 
Diószegi Irén, Puka Ká-
roly és zenekara) 
13:00 Híradó 
13:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2002)  
Kőrösi Csoma Sándor 
13:55 Aranymetszés  
14:50 Álomkeringő (1942)  
Magyar romantikus film   
Rendezte: Podmaniczky 
Félix. Szereplők: Sárdy Já-
nos (Turi Gábor), Latabár 
Kálmán (Doretti), Csortos 
Gyula (Bruckner), Zsillei 
Margit (Ágnes), Makláry 
Zoltán (Sebestyén), ifj. Lata-
bár Kálmán (Doretti), Zsillei 
Margit (Turi Gábor), Erdélyi 
Mici, id. Latabár Árpád, Sol-
thy György. A bécsi opera 
ünnepelt sztárja, Turi Gábor, 
hatalmas földbirtokot örököl-
het Magyarországon, ha le-
mond a színpadról. A vissza-
vonulni szándékozó énekest, 
tanára és a birtokért harcba 
szálló távoli rokonlány fon-
dorlatos csele téríti vissza 
hivatásához.
16:20 Novum  
16:45 Csodabogár   
17:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Képek az árvízről (2014) 
2/2.:  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat 
17:55 Szabadság tér ́ 89  
18:40 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
19:35 Régimódi történet 
6/5. 2006 Magyar tévéfilm   
Rendezte: Bereményi 
Géza
20:25 Hazajáró: Homoród-
mente 2. 
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül - Női 
talkshow 
23:10 Itthon vagy! 
23:30 kult.hu  

00:00 Himnusz  
00:05 Angol nyelvű hírek   
00:15 Család-barát   
02:00 Hazajáró (2013)  
Alsó-Ipoly-mente 2. 
02:25 ÍzőrzőkPócsmegyer 
03:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./3. A ragadozó
03:55 Angol nyelvű hírek   
04:05 Ridikül - Női talk-
show Egyik pici, másik 
kicsi
04:50 Hagyaték  Megmér-
gezett esztendők – Svábok 
és székelyek Tolnában. A 
Hagyaték a magyar szel-
lemi kulturális örökség 
átörökítésén munkálkodik. 
Leporolja a magyar múlt 
szellemi hagyatékának 
egy-egy darabkájáról a 
modern korokban rára-
kódott szennyeződéseket, 
hogy azok újra a maguk 
fényességében ragyogja-
nak. 
05:20 Élő örökség  
05:50 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből 1984. 
1936/, Márciusi mese 
/1934/, Kísértés /1942 
Filmdalok csendülnek fel a 
következő filmekből: 
Orient expressz, Kalota-
szegi Madonna, Fény és 
árnyék /1943/, Haláltánc 
/1941/, Vén gazember, 
Egy gép nem tért vissza, 
Az ismeretlen ellenfél, 
Házasság /1932/, Papucs-
hős, Az erdélyi kastély 
/1938/, Nászút féláron
06:35 Virágzó Magyaror-
szág (2007)  Gyula 
06:55 Hagyaték  
07:30 Család-barát 
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/28.: Képtelen 
képesség
09:55 Angol nyelvű hírek   
10:10 Önök kérték  
11:05 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők  Pusztavám. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor  (Tarnai 
Kiss László, Kalmár Mag-
da, Puka Károly és 
zenekara) 
12:25 Nótacsokor(Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Sárközi 
Pál és Banyák István) 
13:00 Híradó
13:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2003)  Al-
másy László. Magyar 
ismeretterjesztő   
13:45 Szabadság tér ́ 89  
14:30 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
15:20 Térkép   
15:50 Öt kontinens  
16:20 Hétköznapi kifutó 
16:50 Felvidék szépe   
17:45 Kosárlabda bajnoki 
mérkőzések  Férfi döntő 5. 
meccs
20:00 Balázs Fecó 60. szü-
letésnapi koncert - Aréna 2. 
rész 
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
Keszthely
22:20 Ridikül - Női talk-
show Mit ér a családi 
minta?
23:10 Rúzs és selyem   
23:30 Hungaroring 
magazin

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
00:15 Család-barát 
01:50 Hazajáró: Visói 
havasok 
02:25 Ízőrzők 62/27. 
Tápiószentmárton 
03:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./  11.epizód: Vissza 
az iskolapadba
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
04:05 Ridikül - Női talk-
show Édes mostohák
04:50 Hagyaték  Nyargaló 
virtus - A magyar huszár 
05:20 Szerelmes földrajz  
Az eltűnt idő nyomában - 
Mádl Dalma 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/24.: A nyughatatlan
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők  Csákvár 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru  Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
15:40 Isten kezében  
16:10 Virágzó Magyaror-
szág  Makó 
16:35 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL: 
Szentendre Swamimalai - 
Portré Márkus Péter Mun-
kácsy-díjas szobrászmű-
vészről (2015)  
17:30 Hazajáró  Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyar-
mattól Ipolyságig 2. a 
Tömösi-szorosig 
18:00 Határtalanul magyar  
...ahol én lakom ÉNLA-
KA 
18:30 Szerelmes földrajz 
Még vannak vidékek… 
(Csíky Boldizsár)  
19:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben 
19:30 „Mert hét életem van, 
ebből öt ment el...” Zenés 
portréfilm az életörömért 
folytatott küzdelemről. 
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül - Női 
talkshow Édes mostohák
23:10 Magyar gazda   
23:30 Tálentum  Az Éden-
től délre - Deák Ferenc író. 
Sokirányú érdeklődés jel-
lemzi Deák Ferenc irodal-
mi munkásságát: a líra, a 
próza és a dráma területén 
egyaránt otthonosan mo-
zog. A délvidéki magyar 
irodalomnak az egyik leg-
sokoldalúbb, de egyben a 
legnehezebb helyzetű írója 
is. Ipar- és képzőművészeti 
érdeklődése máig érezhető 
irodalmi tevékenységén. 
Deák Ferenc prózájának, 
drámáinak és forgatóköny-
veinek önéletrajzi jellege 
kétségtelen. 

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.

Magyarországról 
hozott 

és Ausztráliában 
megrendelésre 
készûlt bútorok 

a legjobb felajánlott 
árért elvihetôek. 

A részletek 
megtalálhatóak a
MAGYAR ÉLET 

március 19-ik száma 
hetedik oldalán. 

Melbourne 
0418 394-098

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.

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

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

ELADÓ Budapesttôl 53 km-re Tu-
rán, 3600 négyzetméteres körbekeri-
tett telep, rajta két épülettel: 280 
négyzetméteres összkomfortos zárt 
csarnok és 364 négyzetméteres félte-
tôs, nyitott szin. Az épület alkalmas: 
élelmiszeripari, vegyipari, elektroni-
kai, könnyûipari termékek gyártására, 
összeszerelô, csomagoló és számos 
egyébb tevékenység végzésére. 

EU-normás és a HAPCCI-ANTSZ 
követelményeknek megfelel.

Részletes leirás, fényképes-DVD-s 
tájékoztatás céljából hívja a (03) 9464-
7865 vagy a 0422 671-793-as telefon-
számokat.

BUDAPESTI belvárosi lakás 

ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-

deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

GONDOZÓ diplomával rendelkezô 

házaspár idôs személyek gondozását 

vállalja saját otthonában, vagy a gon-

dozott személy otthonában, bárhol 

Sydneyben. Telefon 8807-0318 (Syd-

ney)  üzenetrögzítô van.

SYDNEYBEN élô egyedülálló 

magyar nô keres 30-40 év közötti fér-

fit. Csak komoly szándékúak írjanak, 

késôbbiekben szentségi házasságkötés 

céljából. Válaszokat erre a címre vá-

rom: bizalom03@gmail.com

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó
Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)


