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DYpJNH]GHWH"
y%^SWXVSQPÅOY^WSVEVEFW^ÀNVEEOEVNµOJ^RMEQEMZµVZ¼HÆOIXz
 1DSMDLQNEDQ D YÒJYLGÒNHNHW áJ\
QHYH]LN KRJ\ JHRSROLWLNDL ãWNÝ]
]ÛQËN D YÒJYËUDNDW áJ\ KÖYMËN
KRJ\ QHP]HWËOODPRN D] HOOHQËOOÛ
YÒGN SHGLJ QDSMDLQNEDQ D QHP
]HWHN DPHO\HN YÒGLN D KLWãNHW D
NXOWáUËMXNDW D FVDOËGMXNDW q MHOHQ
WHWWHNL.|YpU/iV]OyD=DODPHJ\HL
2URV]WRQ\EDQ
$]RUV]ËJJ\âOÒVHOQÝNHD]HJ\NRUL
YËU SDORWDLÒVNDQL]VDLYËUNDSLWËQ\
DÒYYHOH]HOWW2URV]WRQ\KDWËUË
EDQ D] RV]PËQ VHUHJHN ËOWDO WUEH
FVDOW 7KXU\ *\|UJ\ KDOËOËQDN ÒY
IRUGXOÛMËQ WDUWRWW ãQQHSVÒJHQ D]W
PRQGWD xDYÒJYËUDNDODWWVHUHJOáM
RVWURPOÛN QHP KLV]QHN VHP ,VWHQ
EHQVHPKD]ËEDQFVDNDSÒQ]EHQÒV
D SURILWEDQ ÒV D] HEEO HUHG KD
WDORPEDQy
$] RVWURPOÛN xX]VRUDUDEV]ÖMUD
DNDUMËNIâ]QLyDPDLYËUYÒGNHWxHO
DNDUMËN YHQQL PáOWMXNDW HPOÒNH]H
WãNHWÝQD]RQRVVËJXNDWyKRJ\DUDE
V]ÖMUÛOWÝEEÒQHLVV]DEDGXOKDVVDQDN
qIRJDOPD]RWWDKË]HOQÝN
.ÝYÒU /ËV]OÛ D]]DO IRO\WDWWD xD
EDMYÖYËVPDQHPOËQG]VDKHJ\HNNHO
KDQHP V]DYD]DWRNNDO WÝUWÒQLN V D
V]DEDGVËJKDUFRW QHP OÝYÒV]ËUNRN
EDQ KDQHP D V]DYD]ÛIãONÒNEHQ
YÖYMËNy$PDJ\DUYËODV]WÛSROJËURN
SHGLJ xHEEHQ D MHOHQNRUL V]DEDG
VËJKDUFEDQyEHQÒVEHQLV
D]W ã]HQWÒN KRJ\ xRO\DQ áMMËÒSÖWHWW

/ÇZ¼V0µW^PÅ
ÒV PHJHUVÖWHWW PDJ\DU ËOODPRW
DNDUQDN DPHO\ PHJYÒGL D PDJ\DU
QHP]HWHWy $]W ã]HQWÒN KRJ\ D
PDJ\DU PXQND KDV]QD D PDJ\DU
HPEHUHNQHN MËU KRJ\ D] RUV]ËJRW
QHP xLGHJHQHN X]VRUDKLWHOHLEOy
KDQHP ÒUWÒNWHUHPW PXQNËYDO D
PDJ\DUVËJ ÒUGHNÒEHQ ÒV MDYËUD
NÖYËQMËNÒSÖWHQL$]2URV]WRQ\KDWË
UËEDQ 7KXU\ *\ÝUJ\ KDOËOËQDN
YDOÛV]ÖQâVÖWHWW KHO\ÒQ WDUWRWW WÝEE
V]Ë] IV ãQQHSVÒJHQ D 3DUODPHQW
HOQÝNH NLMHOHQWHWWH q 7KXU\ KDOËOD
XWËQHV]WHQGYHOVHPKDOYËQ\XO
D] HPOÒNH xPHUW VRUVËEDQ EHQQH
YDQ D PDL PDJ\DURN VRUVD PHUW
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ËOGR]DWËW D PDL PDJ\DURN ËOGR]DWD
ÒOWHWLWRYËEEy
ÄJ\ YÒOHNHGHWW KRJ\ D PDJ\DU
WÝUWÒQHOHPEHQ D EDMYÖYËV QHP FVX
SËQDONDOPLHUSUÛED xKDQHPIRO\D
PDWRV VRUVV]HUâ OÒWNã]GHOHPy
DPLNRU IHJ\YHUYHV]WÒVLJ D] HOV
YÒULJ QHWËQ Q\ÖOW VLVDNNDO D KDOËOLJ
NHOO Nã]GHQL $ WÝUWÒQHOPL EDMMDO
YÖYÛ PDJ\DURN D] HOOHQIÒO WáOHUHMH
YDJ\ FVHOYHWÒVH PLDWW VRNV]RU D]
ÒOHWãNNHO IL]HWQHN xGH H]HQ ËOGR]D
WXN RO\DQ ÒSÖW ËOGR]DW DPHO\EO
PLQGLJ áMMËÒSãO D PDJ\DUVËJ áMMË
V]ãOHWLN D NÝYHWNH] EDMYÖYÛ QHP
]HGÒNÒVPLQGLJáMMËÒSãODPDJ\DU
KD]DLVy
.ÝYÒU /ËV]OÛ UÒV]OHWHVHQ V]ÛOW D]
(XUÛSËWÒV0DJ\DURUV]ËJRWPHJKÛ
GÖWÛ RV]PËQ ELURGDORP IHQ\HJHWÒ
VÒUO D QHP]HGÒNHNHQ ËW WDUWÛ
NLOËWËVWDODQQDNWâQxQDJ\KËERUáN
UÛO ÒV NLV KDUFRNUÛOy )HOLGÒ]WH
7KXU\ *\ÝUJ\ ÒOHWWÝUWÒQHWÒW NRUDL
VLNHUHLW NLHPHOYH KRJ\ D NUÛQLNËN
V]HULQW  EDMYÖYËVEDQ J\]HGHO
PHVNHGHWW (POÖWÒVW WHWW D] DV
ÒYHNNÝ]HSÒQDPDL9ËUSDORWDPHJ
YÒGÒVÒUO D WÝUÝN WáOHU HOOHQÒEHQ
LOOHWYH .DQL]VD YËUËQDN YÒGHOPÒUO
HJ\ RO\DQ LGV]DNEDQ DPLNRU xFVD
WDWÒU ÒV WHPHW YROW D] HJÒV] RU
V]ËJy
$ NDQL]VDL YËUEÛO NLWÝU 7KXU\
*\ÝUJ\ÝWD]RV]PËQVHUHJHNQHPD
WáOHUHMãNNHO KDQHP FVHOYHWÒVVHO
WXGWËN OHJ\]QL OHYËJRWW IHMÒW .RQ
VWDQWLQËSRO\ED YLWWÒN q HPOÒNH]WH
WHWW $ PDL NÝ]ÒSHXUÛSDL YÒJYËUL
Nã]GHOPHLQNEHQ 7KXU\ *\ÝUJ\ÒN
HUHMH ÒV HPOÒNH WRYËEE ÒO x$ PD
J\DUVËJNLHPHONHGHQYÖYMDGHPRN
UDWLNXV V]DEDGVËJKDUFËWy SÒOGËW
ÝQEL]DOPDW ÒV UHPÒQ\W Q\áMWYD
V]RPV]ÒGDLQNQDN ÒV PLQGD]RNQDN
(XUÛSËEDQDNLN xKLV]QHND]HJ\ãWW
PâNÝG HJ\HQMRJá ÒV V]DEDG QHP
]HWHN (XUÛSËMËQDN MÝYMÒEHQy q
KDQJVáO\R]WD EHV]ÒGH YÒJÒQ .ÝYÒU
/ËV]OÛ
7KXU\ *\ÝUJ\ KDOËOËQDN  ÒY
IRUGXOÛMD DONDOPËEÛO HPOÒNãOÒVW
WDUWRWWDN 1DJ\NDQL]VËQ DPLQHN NH
UHWÒEHQ 9ËUSDORWD 1DJ\NDQL]VD ÒV
2URV]WRQ\ ÝQNRUPËQ\]DWL YH]HWL
HJ\ NÝ]ÝVHQ DOËÖUW NLËOWYËQ\EDQ
YËOODOWËNDKVYËUYÒGDx'XQËQWáO
RURV]OËQMDy HPOÒNÒQHN PHJU]ÒVÒW
ÒVËSROËVËW$UHQGH]YÒQ\WNÝYHWHQ
D QDJ\NDQL]VDL 7KXU\ %DUDQWD .Ý
]ÝVVÒJ ËOWDO 1DJ\NDQL]VËUÛO 2URV]
WRQ\ED V]HUYH]HWW  NLORPÒWHUHV
SRUW\D ]ËUËVDNÒQW WDUWRWWDN D KË]
HOQÝNÒVDKËURPWHOHSãOÒVODNÛLQDN
SROLWLNXVDLQDN UÒV]YÒWHOÒYHO HPOÒN
WËEODDYDWËVWÒVIDãOWHWÒVWDYËUNDSL
WËQ\HOHVWÒQHNKHO\V]ÖQÒWMHOÝONRS
MDIËQËO

$](XUySDL8QLyXJ\DQIRQWRVVLNHUHNHWpUWHOGHHJ\WHUOHWHQV~O\RV
NXGDUFRWYDOORWW$N|]|VHXUySDLLGHQWLWiVWQHPVLNHUOWOpWUHKR]QLD$
QHP]HWiOODPRNWRYiEEUDLVHJpV]VpJHVHNpVMyHU{EHQYDQQDNtUMD7LP
3DUNVUHJpQ\tUyD3ROLWLFR(XURSHQDNtUWFLNNpEHQ
3DUNVV]HULQWQpPHWGRPLQDQFLDYDQD](8EDQ~J\KRJ\N|]EHQD]
HPEHUHNHWQHPLVpUGHNOLDQpPHWNXOW~UDÒJ\OiWMDKRJ\DEULWXQLyV
~MUDWiUJ\DOiVL V]iQGpN XJ\DQ QHKp] pV IiMGDOPDV IRO\DPDWRW LQGtWDQD
HOGHH]MyOHKHW{VpJOHQQHD]8QLy~MUDWHUHPWpVpUH+DH]QHPVLNHUO
D](8YpJpYHOQp]QNV]HPEH
$ OHJQDJ\REE NÝ]ÝVVÒJ DPHO\KH] JD]GDVËJLKDV]RQLVPRWLYËOÛHUYROW
HJ\HPEHUWDUWR]QLWXGD]DQHP]HW (]HQWáOD]HXUÛSDLDNV]DEDGRQNHUHV
ËOODPÖUMD7LP3DUNV,WWDQDJ\IRNá NHGKHWWHN HJ\PËVVDO PLQGHQIÒOH
VRNIÒOHVÒJ HOOHQÒUH NÝ]ÝV LGHQWLWËVW SURWHNFLRQL]PXVQÒONãO(OKDWËUR]WËN
ÒV ÒUGHNHNHW WDOËOKDWXQN (J\ NUÖ]LV KRJ\(XUÛSDH]XWËQLJD]VËJRVEÒNÒV
HVHWÒQ H] D QHP]HWL LGHQWLWËV PHJ ÒVOHJINÒSSJD]GDJOHV]$FVDWODNR
HUVÝGLN .LYÒYH KD D] DGRWW ËOODP ]ËV IHOWÒWHOH FVXSËQ D] YROW KRJ\ D
HJ\ PHVWHUVÒJHVHQ OÒWUHKR]RWW NÒS MHOHQWNH]NQHNQHP]HWLEãV]NHVÒJãN
]GPÒQ\YDOÛGLEHOVNDSFVRNQÒONãO EOOHMMHEENHOOHWWDGQL
7LP3DUNVV]HULQWH]WOËWKDWWXNDYROW 7LP 3DUNV V]HULQW D] (8KR] YDOÛ
-XJRV]OËYLËEDQÒV&VHKV]ORYËNLËEDQ FVDWODNR]ËV LQNËEE D] LGHQWLWËVYHV]
1DSMDLQNEDQ SHGLJ H] YHV]ÒO\H]WHWL WÒVUO V]ÛOW (] HJ\ V]ãNVÒJHV URVV]
1DJ\%ULWDQQLËWÒV6SDQ\RORUV]ËJRW YROWDKKR]KRJ\DMHOÝOWFVDWODNR]]RQ
µV D QHP]HWNÝ]L V]HUYH]HWHN" 7LP D NDUWHOOKH] (] D]RQEDQ PLQGHQ
3DUNV áJ\ OËWMD KRJ\ FVDNLV D]RN D QÒSQHN PËVW MHOHQWHWW $] RODV]RN
V]HUYH]HWHN NÒSHVHN D WáOÒOÒVUH DNLND]DONRWPËQ\XNPLDWWNÒSWHOHQHN
DPHO\HNQHN WLV]WËQ PHJKDWËUR]RWW EËUPLQ LV PHJHJ\H]QL QDJ\ OHONHVH
V]HUHSãN YDQ D QHP]HWNÝ]L YLV]R GÒVVHO IRJDGWËN D] HXUÛW +DWDOPDV
Q\RNEDQ ,O\HQHN D] (16= YDJ\ D PHJNÝQQ\HEEãOÒVW MHOHQWHWW KRJ\
9LOËJEDQN(]HNDV]HUYH]HWHNPLQG VRKD WÝEEÒ QHP NHOO GÝQWHQLãN VDMËW
HJ\PLO\HQURVV]XOWHOMHVÖWHQHNWáOÒO PRQHWËULV SROLWLNËMXNUÛO 1DJ\RQ
QHN+DSHGLJIHOV]ËPROMËNNHWPËV V]RPRUá DKRJ\ H] D] HONÒS]HOÒV D
IRUPËEDQáMUDIHOEXNNDQQDN$YLOËJ YLVV]ËMËUDVãOWHOqÖUMD3DUNV
NRUPËQ\]ËV NHUHNHLW H]HN D V]HUYHN $ OHQJ\HOHN ÒV D WÝEEL NHOHWNÝ]ÒS
RODMR]]ËNYÒOL7LP3DUNV
HXUÛSDL RUV]ËJ D]ÒUW FVDWODNR]RWW
PHUW NL DNDUWDN NHUãOQL D] RURV]
0LD](8"
'H PL YDQ D] (XUÛSDL 8QLÛYDO" q ÒUGHNV]IÒUËEÛOÒVJ\RUVPHJJD]GDJR
WHV]LIHODNÒUGÒVW7LP3DUNV1HKÒ] GËVW UHPÒOWHN D]RQEDQ VRVHP JRQ
PHJPRQGDQL KRJ\ H] D YLOËJ OHJRU GROWËN NRPRO\DQ KRJ\ IHODGMËN IULV
PÛWODQDEE OHJURVV]DEEXO PHJKDWË VHQV]HU]HWWV]XYHUHQLWËVXNDW(QQHN
UR]RWW ÒV OHJ]DYDURVDEE V]HUYH]HWH ÒNHV SÒOGËMD D] áM HXURV]NHSWLNXV
YDJ\PÒJVHP(J\EHKHPÛWDPHO\HW OHQJ\HONRUPËQ\qYÒOL3DUNV
DQQ\L EHOV HOOHQWÒW IHV]ÖW KRJ\ D +ROD]HXUySDLLGHQWLWiV"
WáOÒOÒVH LV NÒWVÒJHV 0LQGHNÝ]EHQ $] (XUÛSDSURMHNW 3DUNV V]HULQW
PÒJLV  PLOOLÛ HPEHU ÒOHWÒW KDWË QDJ\RQ MÛO PâNÝGÝWW HGGLJ )UDQFLD
UR]]D PHJ RO\DQ PÒUWÒNEHQ KRJ\ RUV]ËJÒV1ÒPHWRUV]ËJDOHJMREEED
HOWâQÒVÒQHN ÒYV]Ë]DGRNUD VáO\RV NÝ UËWRNOHWWHNµYWL]HGHNÛWDHJ\OÝYÒV
YHWNH]PÒQ\HL OHQQÒQHN (] HJ\ KLE VHP GÝUGãOW HO 7RYËEEË  ËOODP
ULGV]HUYH]HWDPHO\VHQHPËOODPVH NÝ]ÝV YDOXWËW KDV]QËO ÒV D] 8QLÛ
QHPIÝGHUËFLÛPÒJLVNÒSHVWDJMDLWÛO SROJËUDL V]DEDGRQ PR]RJKDWQDN D]
V]XYHUHQLWËVWHOYRQQLPDJËKR]
(8Q EHOãO (]HN QDJ\ HUHGPÒQ\HN
7LP 3DUNV V]HULQW H] HJ\ËOWDOËQ ÒVYLJ\Ë]XQNLVUËMXN.Ý]ÝVLGHQWLWËV
QHP HJ\ XQLÛ D V]Û HUHGHWL MHOHQWÒ D]RQEDQ V]HPHUQ\LW VHP DODNXOW NL
VÒEHQ ÒV HXUÛSDL LV FVDN DQQ\LEDQ (EEO D V]HPSRQWEÛO D] 8QLÛ WHOMHV
KRJ\ D WDJMDL D]RN 0LQGDQQDN DPL NXGDUF
KDJ\RPËQ\RVDQMHOHQWHQÒD]HXUÛSDL 7LP3DUNVQHPLVPHURO\DQHPEHUW
HV]PÒQ\WDV]ÒSVÒJHWD]ÒUWHOPHWÒV DNLQHN D] D] ÝWOHW KRJ\ (XUÛSËÒUW
D NXOWáUËW DQQDN VHPPL NÝ]H D] KËERUáEDPHQMHQÒVPHJKDOMRQQHP
(XUÛSDL8QLÛKR]
OHQQHWHOMHVHQQHYHWVÒJHV$](XUÛSDL
$ V]XYHUÒQ HJ\VÒJHN D WÝUWÒQHOHP 3DUODPHQWHW QHP WLV]WHOLN ÒV QHP LV
IRO\DPËQPLQGLJEL]RQ\RVYHV]ÒO\HN UDJDV]NRGQDNKR]]ËD]HPEHUHN(J\
UH YËODV]XO V]ãOHWWHN $] (XUÛSDL NÝ]ÝVHXUÛSDLËOODPYDJ\HJ\HXUÛSDL
8QLÛ LV ÖJ\ MÝWW OÒWUH $ FÒO D] YROW IÝGHUËFLÛ HV]PÒMH HJ\UH LQNËEE KDO
KRJ\ D IUDQFLDqQÒPHW KËERUáW PLQG YËQ\XO$]HOPáOWÒYHNKRVV]áJD]GD
ÝUÝNUH HONHUãOMÒN KRJ\ H]W D YHV]Ò VËJLYËOVËJDIHOV]ÖQUHKR]WDDOÒQ\HJL
O\HV ÝV]WÝQW NLLUWVËN (] D V]ËQGÒN HOWÒUÒVHNHW D] ËOODPRN NÝ]ÝWW ÒV D]
PLOOLÛNKDOËODPLDWWÒUWKHWYROWqÖUMD HXUÛV]HUHSÒWLVPHJNÒUGMHOH]WH
7LP 3DUNV $ V]HUYH]HW WDJMDL DKH 7LP3DUNVáJ\OËWMDKRJ\QDSMDLQN
O\HWWKRJ\V]HUHSHWNÝYHWHOWHNYROQD EDQD](8DKHO\HWWKRJ\DJD]GDJVËJ
DWÝUWÒQHOHPV]ÖQSDGËQDWÝUWÒQHOPHW IRUUËVDNÒQWYDJ\HJ\HV]PHLLQVSLUË
DNDUWËNIHOV]ËPROQL
FLÛNÒQW PXWDWNR]QD HJ\ XQDOPDV ÒV
$ EâQEËQÛ HOWÝNÒOWVÒJ PHOOHWW D
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK

2016. április 14.

MAGYAR

Hatásvizsgálatot végeznek a
kaszinók játékosvédelmérôl
Változhat még a január elsejétôl életbe lépett, a szerencsejátékosok védelmét

Április 15-én
A magyar naptár szerint április 15-én
Anasztázia, Tas névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aldó,
Atala, Cézár, Neste, Neszta, Nyeste,
Oktávia névnapja van.
Április 16-án Csongor névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim,
Bánk, Bános, Bende, Bene, Benedek,
Benediktusz, Bernadett, Bernadetta,
Bernarda, Bernardina, Cecil, Cecilián,
Detti, Enikô, Eni, Encsi, Joachim, Joáhim, Joakim, József, Lambert, LamGyalogos zarándoklat indult a pünkösdi csíksomlyói búcsúba Budapestrôl. A
berta, Tercia, Zonga, Zongor névnapja csoport tagjait Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg
van.
negyvennapos útjuk kezdetén a budai Várban.
A zarándokok több száz településen keresztül csaknem kilencszáz kilométert
Április 17-én Rudolf névnapja van. gyalogolnak majd a Mária-kegyhelyeket összekötô Mária-úton, és május 14-én,
Kibôvített naptárak szerint Anasztá- a pünkösdi búcsúra érkeznek Csíksomlyóra.
zia, Anicét, Árnika, Asma, Csongor,
A Mária Út Közhasznú Egyesület által szervezett programhoz bárki csatlaInce, Kiara, Klára, Megyer, Nasztázia,
kozhat
hosszabb-rövidebb idôre, a napi szakaszok az egyesület honlapján megNefelejcs, Neszta, Nyeste, Radiszló,
találhatók.
Radó, Ralf, Raul, Rázsoly, Rázsony, ReA Mária-út teljes kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltôl az erdélyi
zsô, Rolf, Rudolfina, Zea, Zia, Zonga,
Csíksomlyóig
vezet mintegy ezernégyszáz kilométeren, és hatvan nap alatt beZongor névnapja van.
járható gyalog.
A csíksomlyói búcsút annak emlékére tartják meg minden pünkösdkor, hogy
Április 18-án Andrea, Ilma néva
legenda
szerint 1567-ben - amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyvernapja van.
rel
akarta
a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni
Kibôvített naptárak szerint Aladár,
Apolló, Hermina, Lambert, Uziel, - Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett,
Szûz Mária segítségét kérte, majd legyôzte a fejedelem seregét. A diadal után
Uzon, Uzor, Verner névnapja van.
Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd
Április 19-én Emma névnapja van. szombatján minden évben elzarándokolnak oda.
Kibôvített naptárak szerint Emmi,
Ezékiel, Galatea, Garfield, Gerold, Gilda, Girót, Kocsárd, Leó, Leon, Lionel,
Malvin, Malvina, Orália, Timon, Zserald, Zseraldin, Zseraldina névnapja
Négyszázmillió forintot is költhetnek az új-zélandi nagykövetség létrehozávan.
sára, hazánkat pedig Szabó László Zsolt képviselheti Wellingtonban.
Még idén ellátogathat Új-Zélandra Orbán Viktor kormányfô –-- értesült a
Április 20-án Tivadar névnapja van. Népszabadság. Az Országgyûlés külügyi bizottsága támogatta, hogy az MTVA
Kibôvített naptárak szerint Aladár, volt vezérigazgatója, Szabó László Zsolt legyen Magyarország wellingtoni
Aladin, Alarik, Dejte, Konrád, Kurt, nagykövete.
Odett, Odetta, Odil, Odília, Töhötöm,
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Népszabadsággal azt közölte: az új
Vincencia névnapja van.
nagykövetségre a csendes-óceáni térségben kialakítandó hangsúlyosabb maÁprilis 21-én Konrád névnapja van. gyar jelenlét, az erôsítendô kereskedelmi-kulturális kapcsolatok, valamint a
Kibôvített naptárak szerint Abelárd, számottevô új-zélandi magyar diaszpóra miatt van szükség. A tárca szerint
Adolár, Anasztáz, Anzelm, Anzelma, azért Szabó alkalmas a feladatra, mert nemzetközi kapcsolatok szakon végzett,
Kurt, Simeon, Zekô, Zelma, Zelmira, több nyelven beszél, és jól ismeri a térséget.
A minisztérium a költségekrôl nem nyilatkozott a Népszabadságnak, azt
Zsombor névnapja van.
mondta, az épület kiválasztása még folyamatban van. A lap szerint viszont a
Április 22-én Csilla, Noémi név- külügyi bizottság elôtt az hangzott el: négyszázmillió forintba kerülhet az új
diplomáciai képviselet. Wellingtonban várhatóan négy diplomata és két adminapja van.
Kibôvített naptárak szerint Attila, nisztratív munkatárs dolgozik majd. A külképviselet az év második felében
Kájusz, Kelemen, Kelen, Leonidász, érheti el a teljes mûködôképességet, ekkor lehet majd a hivatalos megnyitó,
Naómi, Noé, Szemirámisz, Tácia, amelyen magas szintû látogatás várható. Magyar kormányfô eddig nem járt
Talita, Tania, Tánya, Tatjána, Vaszília Új-Zélandon, külügyminiszter is csak 1990-ben, Jeszenszky Géza személyénévnapja van.
ben.
Szabó László Zsolt 1999 és 2001 között az MTV elnöke volt, viszont bizalomvesztésre hivatkozva távoznia kellett. Ezután a canberrai nagykövetségen
dolgozott kulturális attaséként. A kormányváltás után haza kényszerült térni,
mert nyomozás indult több MTV-s ingatlan eladása és hûtlen kezelés gyanúja
miatt. Az ügyészség ezt 2003-ban megszüntette, mondván, az MTV helyzete
nem Szabó kötelességszegô magatartásának következménye volt. A korábbi
2016. ápr. 7-én
MTV-elnök 2013 októberétôl az MTVA vezérigazgatója volt, majd 2015 augusz1 AUD = 208.32 Ft tusában benyújtotta lemondását.
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szolgáló rendszer –-- tudtuk meg. A Szerencsejátékosok Országos Érdekvédelmi
Egyesülete szerint hatásosabb eszközökre lenne szükség a rögzített célok
elérése érdekében.
Utólagos hatásvizsgálatot végez az idén januártól hatályos játékosvédelmi
rendszer eddigi tapasztalatairól a Nemzetgazdasági Minisztérium, a tárca
március végéig várja az érdekvédelmi szervezetek észrevételeit, javaslatait az
esetleges változtatások tekintetében –-- értesült lapunk. A minisztérium
egyebek mellett arra szeretne választ kapni, hogy az érintettek rendelkeznek-e
az új rendszerre vonatkozó információkkal, különös tekintettel a tájékoztatókra
és az önkorlátozási lehetôségekre. Azt is tudakolják, hogy az ezzel foglalkozó
szervezeteket január óta többen vagy kevesebben keresték-e fel játékfüggôség
miatt, mint 2015 azonos idôszakában. Az új szisztéma tapasztalatait jövô február
20-ig összegzik.Lapunknak Abházi József, a Szerencsejátékosok Országos
Érdekvédelmi Egyesületének szóvivôje elmondta, elégtelennek és hiányosnak
tartják a kaszinókban kihelyezett tájékoztató anyagokat, ezek helyett továbbra
is szorgalmazzák, hogy inkább pultokat állítsanak fel az érintett szolgálatok
szakemberei, hatásosabban figyelmeztetve a játékfüggôket. Továbbá mindenképp megváltoztatnák, illetve bôvítenék az adóhatóság által mûködtetett zöldszám funkcióját, hogy ne csak panaszt lehessen tenni, hanem tájékoztatást is
lehessen kapni. Mindezt a vonatkozó, tavalyi kormányrendeletben rögzítenék,
illetve Varga Mihály miniszternek javasolják a szerencsejátékról szóló törvény
módosítását is.További követelésük, hogy a civilek is részt vehessenek a játékosvédelmi munkában, a szükséges forrásokra pedig pályázhassanak, mindezt
pedig egy koordinációs központ felállításával segítenék. Kitartanak azon
javaslatuk mellett is, hogy a kaszinók nyitvatartását korlátozzák az éjszakai
órákra, így a kóros függôk, akik jó része elôbb-utóbb a bûnözés irányába fordul,
kevésbé férnének hozzá a szerencsejátékhoz. Szerinte ennek a szociális helyzetre is pozitív hatása lehetne, ami rendkívül sürgetô. A helyzet valóban elég
aggasztó. Egyes, nem hivatalos felmérések szerint mintegy kétszázezerre tehetô a játékfüggôk száma hazánkban, a 2015-ös adatok alapján pedig egy év alatt
a nyolc magyarországi kaszinót több mint 1,2 millióan látogatták, ebbôl kilencszázezren magyarok voltak. A tavalyi évre számított játékadó összesített összege mintegy hárommilliárd forint volt, ennek három százaléka jut
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játékosvédelmi, illetve rehabilitációs célra az új szabályok szerint. A
felhasználás mikéntjérôl azonban egyelôre keveset tudni, mindenesetre
januártól a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetében
is kötelezôen megjelennek az országos jelentési rendszerben az érintettek
úgynevezett diagnóziskódjai. Vagyis lesz pontos adat arról, hányan szenvednek
kóros játékszenvedélyben.
A Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresésünkre tudatta, jelenleg 452
személy szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ez két csoportra oszlik: a
bíróság által gondnokság alá helyezettekre és azokra, akik úgynevezett önkorlátozó nyilatkozatot tettek. Mindkét megoldás azzal jár, hogy az érintett személy
nem mehet be kaszinóba vagy kártyaterembe. A nyilvántartás adatait ezért,
kizárólag egyedileg lekérdezhetô elektronikus formában, az adóhatóság a
szolgáltatók rendelkezésére bocsátja, illetve frissíti.
Ez a lajstrom tehát a sérülékeny, a szerencsejáték káros hatásainak fokozottan kitettek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozásában segít.
Önmagában a függôség, a szerencsejáték káros hatásainak visszaszorításában
nem elégséges eszköz, de megfelelô kezeléssel vagy családi támogatással hatékony lehet –-- írták a tárca részérôl.

Áldás, egyúttal átok is volt a résfal

A kolontári tározó mûködtetése során évekig és folyamatosan több százezer
köbméter erôs nátronlúg „úszott” a betározott vörösiszap tetején, a gátszakadáskor pedig az egymillió tonnát is meghaladhatta a kiszabadult mennyiség. A
hatósági engedély szerint viszont egy deciliter sem lehetett volna a X. kazettában –-- mutat rá egy, a büntetôperben fellebbezô vádhatóságnak megküldött
szakértôi vélemény.
A kolontári gátszakadás pontos oka minden kétséget kizáróan a tározó túltöltése volt –-- írta a Legfôbb Ügyészségnek megküldött s azóta a vádat képviselô
Veszprémi Fôügyészségre továbbított szakértôi véleményében Pálos László
igazságügyi szakértô. Amint azt korábban megírtuk, és ezt tanúvallomások is
igazolják, a szakadás a gáttest legfelsô, a túltöltéssel elért 2009-es gátmagasítás
sávjában, közvetlenül a gátkorona alatt következett be.A szakértôi vélemény
adatai alapján a tragédia kiváltó oka –-- sommásan fogalmazva –-- a kapzsiság
lehetett. Ez abban is megnyilvánult, hogy a „nem veszélyes hulladék-tárolóban”
egyidejûleg helyezték el a vörösiszap-hulladékot a maró lúggal, amit felhasználtak a termelésben, továbbá a talajvízbôl a tározóba beemelt talajvízzel. Az
X-es kazetta így egyszerre volt lerakó (vörösiszap), veszélyes-anyag raktár
(nátronlúg) és óra nélküli kiapadhatatlan kút (talajvíz) –-- szûrhetjük le a
szakvélemény alapján. De ez a hármasság sem verte ki a felügyelôk szemét.
Pálos szerint a környezetvédelmi hatóság fölös óvatosságból írta elô a
résfalazást 2004-ben, hiszen a vörösiszappal több méter vastag, a kövér agyagtól
is tökéletesebb vízzáró réteg alakult ki a medencében. A résfal áldás volt,
egyben átok is. Áldás, mert kizárta azt, hogy a tározóból szennyezô anyag
kerüljön a természetbe, és átok, mert felborult a talajvíz természetes áramlása,
ami korábban a megépült gát alatt vezetett északkelet–délnyugat irányba. A
résfal miatt ugyanis feltorlódott a belvíz, amit a Mal Zrt. beszivattyúzott a
tározóba. Ezáltal –-- írja a szakértô –-- „ingyenvízhez” jutott ugyan a társaság,
ám ez, a „betárazott” nátronlúggal együttesen, túltöltést eredményezett a kazettában.Ez a kôkemény valóság a kolontári gátszakadás ügyében – a kationcsere
tetszetôs, ám ködbe (altalajba) veszô elmélkedés csupán, hasonlóan az ûrfelvétellel bizonyítani kívánt gátsüllyedéshez. A történetnek itt a vége, a természet
védelmében is kiált az igazság –-- írta lapunk kérdésére válaszolva a szakértô.A
gátszakadás nem következett volna ugyanis be, ha a kolontári X-es kazettát
rendeltetésszerûen használja a Mal – állítja a szakértô. A tragédia kialakulásában
az ôsbûn a 2009-ben dilettáns módon kivitelezett gátmagasítás volt. A második
bûn a termelésbe visszaáramoltatni szándékozott maró lúg „átmeneti” tárolása
egymillió-százötvenezer tonnányi mennyiségben. Ez az az anyag, amelyet rendkívül erôs lúgossága, agresszivitása okán kifejezetten tilos volt (pontosabban:
lett volna!) ott tartani.
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A kationcserés altalajmegcsúszás a nátrium-hidroxid tárolási tilalma miatt
eleve be sem következhetett volna. Vagy ez is a természet bûne lenne? –-- teszi
fel a kérdést Pálos. A tragédiához vezetô út utolsó állomása már „csepp a
tengerben”, a harmadik bûn, a felszínre jutott talajvíz (belvíz) tározóba történô
beemelése volt. Ezt azért tették –-- szögezi le Pálos László –-, mert a Mal Zrt.-nek
a timföldgyártáshoz irdatlan mennyiségû vízre volt szüksége, ami súlyos
anyagi terhet jelentett. Ezt kívánták mérsékelni az „ingyenvízzel”. Ám a tározó
szintje éppen ezzel a többletvízzel közelítette meg a gátkoronát húsz centiméterre –-- ostromolva a száznegyven centiméterrel utólagosan magasított gát csúcsát. A délkeleti-északnyugati irányú, negyven-ötven km/óra sebességû széllökések hullámzásba hozták a felsô vízréteget, így „lengô teherré” alakult a
víztömeg. A végeredmény: a már korábban szivárogni kezdô gát 2010. október
4-én átszakadt, és pillanatok alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert, aztán Somlóvásárhelyt, tíz ember halálát okozva.Az ezzel kapcsolatos büntetôper másodfokon folytatódik az ügyészségi fellebbezés nyomán, elsô fokon a Veszprémi
Törvényszék valamennyi vádlottat felmentette.
Lesz folytatása a gátcsúszás ügyének, kiderült, hogy nem homogén földgátként építették meg a kolontári vörösiszap-tároló gátját, agyagréteg is keveredett
a kohósalak közé. Nem az altalajba, hanem a felépítménybe –-- közölte lapunkkal
az igazságügyi szakértô, aki úgy véli, hogy ez a körülmény is alátámasztja annak fontosságát, hogy az agrárgazdasági igazságügyi szakértôi testület vizsgálja meg a gátat. Ahogyan Pálos fogalmazott, „tövirôl hegyire”. „Ebben az ügyben
ugyanis –-- tette hozzá –-- már huszonnégy szakértô szólalt meg, olyan súlyú
kérdésrôl van szó, amelyben az eltérô vélemények közti vitát egyetemi tanárok
grémiumának kell eldöntenie.”
Pálos László szerint tisztázni szükséges annak okát is, hogy mi okozta a tárolóban lévô és kiömlô iszapzagy maró, égetô, lúgos kémhatását, a rendkívül magas pH-értéket. Már korábban is felvetôdött, hogy a X. tárolóban nem csupán
vörösiszapot tároltak, ám míg korábban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a vörösiszap 11-12 pH-értékét mérte Kolontáron,
addig 2010. október 7-én –-- három nappal a tragédia után –-- a Torna-patak
vizében 13,5 pH-szintet, rendkívül magas értéket rögzítettek. Pálos szerint
egyelôre még költôi az a kérdés is, hogy a bekövetkezett természetkárosítás és
a tárolóban lévô magas pH-értékû lúg között mi az összefüggés. Vegyészek
szerint a timföldgyártás során használt lúgos technológia nem indokolja ezt a
magas pH-értéket –-- mondta Pálos.
A Legfôbb Ügyészség azt mondta, még vizsgálják a szakértô beadványát. A
büntetôperben a Budapesti Mûszaki Egyetemrôl kirendelt két szakértô
véleményét elfogultság miatt kirekesztette a Veszprémi Törvényszék bírája.

Az ötvenes évek hírei
az interneten
Az ötvenes évek elejétôl a kétezres évekig megtörtént a megyei napilapok
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Cigarettavég

A helsinki olimpia után jártunk. Az
Aranycsapat tagjai a nyár közepe táján a siófoki futballpályán bemutató
mérkôzést játszottak.
De úgy is írhatom, hogy az istenek
lesétáltak az Olümposzról. Mondanom
sem kell, zsúfolt nézôtér fogadta ôket,
halandók lógtak a fákon, minden villanyoszlopon. Aki élt és mozgott, látni
akarta azokat, akiknek a lába aranyból
volt. S ahogy az aranylábúak a zöld
színben fürdô küzdôtérre léptek, a
jelenlévôk hihették: álmodják az
egészet. Gyerekként én is ott szorongtam az állóhelyen. Mellettem a
barátok: Jóska, Pisti, Attila, Feri. Amit
testközelbôl láttunk, elég volt egy
életre. A gyerek nyitva felejtette a
száját, s az élménytôl nem tudott éjszaka elaludni.
A mérkôzés után az öltözô felé
igyekeztünk, hogy még egyszer láthassuk a bálványokat. A pillanatra,
erre a rövidzárlatra az idô áramkörében, tisztán emlékszem. Kocsis
Sanyi lépett ki az öltözôbôl, kezében
cigaretta, és szóba elegyedett a
szurkolókkal. (Sok évvel késôbb, barcelonai presszójában felelevenítettem
neki a jelenetet.) Mi is ott lihegtünk a
közelében. S amikor elszívta a cigarettáját, és elhajította a csutkáját,
uccu neki fakereszt, egyszerre öten
vetettük rá magunkat arra az árva
cigarettavégre, amely a földön hevert.
Egymást cibáltuk, taszigáltuk, majdhogynem felökleltük, csakhogy megszerezzük magunknak azt az értéktelen valamit, amit a tolvajnyelv
csak csikknek nevez.
Már nem emlékszem, melyikünké
lett, de alighanem egyikünké sem,
mert a nagy tülekedésben egymás
kezébôl téptük ki Kocsis eldobott
cigarettavégét, úgyhogy legnagyobb
szomorúságunkra, nem maradt belôle
semmi. Azon tûnôdöm, hogy ha ma
lennék tizenéves, kinek a cigarettavégére ugranék, mint szöcske, hogy
emlékbe eltehessem. Szomorú beismerés, és a kínosat vélem itt alkalmatos kifejezésnek: de nem jut az
eszembe senki sem… A legendát nem
öleli át egy újkori legenda. Egy illúzió
elvesztése gyakran még keserûbb
csalódás, mint az anyagi veszteség. És
nem igaz, hogy a korosodással elszállnak az illúzióink. A régi illúziók
helyére újak lépnek, amelyek
ugyanolyan szívósak, mint a korábbiak, és csak velünk együtt halnak
meg.

egy részének digitalizálása, és nyolc megyei könyvtár hozzáférhetôvé tette tartalmukat a Hungaricana közgyûjteményi portálon –-- mondta lapunknak
Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke a március
közepén lezajlott Internet Fiesta kapcsán. A rendezvény a világhálón megtalálható online közgyûjteményekre hívta fel a figyelmet.
Magyarország tizenhét évvel ezelôtt egy francia kezdeményezéshez csatlakozva kapcsolódott be az Internet Fiesta programsorozatba. A nemzetközi
részvétel néhány évvel késôbb megszûnt, a hazai érdeklôdés azonban megmaradt. Idén, a március közepén megrendezett tizenhetedik fiestán már csaknem
hatszáz település könyvtárai kétezer programmal regisztráltak a rendezvény
honlapján –-- mondta el lapunknak Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke. Tizenhét évvel ezelôtt még más céllal rendezték meg az elsô
Internet Fiestát: akkor még a legújabb széles körû szolgáltatások bemutatása
helyett az internetezés lehetôségére való felhívás volt a cél. Ma a fiesta programjai fôleg azokat célozzák meg, akik még nem rendelkeznek a szükséges
feltételekkel, illetve szeretnék bemutatni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket
maguk a könyvtárak állítanak elô.Idén egy olyan szolgáltatáscsomagot mutattak be, amely nyolc megyében jelenleg a legfrissebbek közé tartozik. A Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatásával nyolc megyei könyvtár tette hozzáférhetôvé a Mediaworks Kiadó jogtulajdonában lévô megyei napilapokat a HungariKô András
cana Közgyûjteményi portál felületén (Hungaricana.hu). A felhasználóknak
(Magyar Hírlap)
lehetôségük nyílik a névre, helyre és témára fókuszált keresésre, felidézhetik
az elmúlt évtizedek történéseit, szüleik, nagyszüleik, ismerôseik vagy akár saját életük fontosabb eseményeit. A napilapok digitalizálása jelenleg az ötvenes
évek elejétôl egészen a kétezres évekig történt meg, több mint egymillió oldalnyi anyag feldolgozásával. A cél az, hogy a többi megyei lapot is elérve folyta- Múlt heti lapszámunkban megtódjon a munka, és minél több anyag válhasson közkinccsé.
jelent „Egy köztünk élô legenda”

Utólagos kiegészítés

Újabb Magyar Örökség Díjakat adtak át

Újabb Magyar Örökség Díjakat adtak át a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében.A díj honlapján elérhetô információk szerint a Magyar Örökség
és Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság ítélte oda az elismerést hét
kiemelkedô személyiség vagy alkotó munkásságát.A mostani átadón Magyar
Örökség Díjjal ismerték el Petrás Mária népdalénekes, keramikus moldvai
csángó kultúrát bemutató mûvészetét, a Határok nélkül címû, a Kossuth Rádión
a rendszerváltás óta hallható mûsor alkotóközösségét, a 20. század autójának
megszavazott Ford T-modell fôkonstruktôre, Galamb József (1881-1955)
munkásságát, Deáky András tanár, nyugdíjas iskolaigazgató gyimesi csángókat megtartó nemzetszolgálatát, Kô Pál szobrászmûvészetét, az Egymásért
Alapítvány több évtizedes Kárpát-medencei karitatív szolgálatát és Kubinyi
Anna (1949-2015) textilmûvészetét.
A Magyar Örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és
csoportoknak adható negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, a gazdaság, a sport, a tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

cimû cikkünk utólagos kiegészítést
igényel, mert az egyik mondat végérôl sajnálatosan lemaradt Rozinszky Gyula egykori példaképe,
egy egykor szintén köztünk élt legenda neve.
Ám álljon itt a kiegészitett mondat:
„Fiatal korától kezdve érdekeli a
torna és a birkózás, keresi a lehetôségeket az önvédelmi, harcias
sport gyakorlatok tanulására.
Elsô ilyen hely, az elsô Magyar
Ház Richmondban, ahol Linka
Márton judót tanit.“
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Európai válság: a vég kezdete?
(Folytatás az 1. oldalról.)
sokszor zsarnoki számvevŒként viselkedik. Beleszól abba, hogy mire költhetünk és mire nem, milyen adókat
kell fizetnünk és milyen alacsony
lehet a nyugdíjunk. És leginkább egy
német számvevŒként jelenik meg
ebben a szerepben – véli Parks.
Mindenki számára tiszta, hogy Berlin az egyetlen hatalmi központ az
EU-ban. A közösségi döntéshozatal
komédiája véget ért. A kompromiszszum ugyanis hosszadalmas és fárasztó. Így ha gyorsan kell döntést
hozni, azt Németország hozza meg.
Miközben ugyan a németek vezetnek – Parks szerint – senkit sem érdekel a német kultúra. A filmek és regények nagy részét az USA-ból vagy
legalábbis az angolnyelvû világból
importáljuk. Német befolyás alá esünk,
de nem érdekel minket hogyan él és
mit gondol Németország. A Trónok
Harca és a hollywoodi kasszasikerek
annál jobban. Többet tudunk az amerikai elŒválasztásokról, mint a német
vagy akár az európai parlamenti
választásokról. Az utóbbin pedig még
szavazunk is. Nagyobb a valószínû-

sége, hogy a New York Times-t követjük, mintsem a Frankfurter Allgemeinét.
Tim Parks véleménye szerint a globalizáció elsöpörte egy közös európai
identitás lehetŒségét. Az EU magját
Németország és Franciaország adja,
azonban a lingua franca az angol. Egy
olyan ország nyelve, amely a leginkább euroszkeptikus. Az európai diákok elsöprŒ többsége egy olyan nyelvet sajátít el második nyelvként,
amelynek kultúrja ellenséges az európaiság eszményképével. Vagy mindenesetre közömbös iránta.
Tim Parks úgy látja, hogy az állampolgárok szabad mozgása az erŒseket
erŒsíti, ugyanis a hatalmi központok
magukhoz vonzzák a képzett és fiatal
polgárokat. A munkanélküliség vagy
a háború hatására Európába özönlŒ
migránsok nagy része Londonba és
Berlinbe akar eljutni. Ugyanúgy,
ahogy az európai állampolgárok tömegei is odatartanak. Az angol és német fŒvárosok kreativitástól, kulturális vitalitástól és energiától duzzadnak. Hozzájuk hasonlítva Milánó fá-

radt és bágyadt. Róma pedig kaotikus, elárasztva korrupciós botrányokkal.
Európai kényszerzubbony
A vágyott stabilitásból stagnálás
lett. Ahelyett, hogy véget ért volna a
történelem, a rabszolgái lettünk. A
gazdasági szuverenitás feláldozásának
az eredménye az lett, hogy a gyengébb országokat a dŒzsölésbŒl felébredve a szegénység fogadta. Továbbá
keserû a tény, hogy elvesztették életük felett az irányítást. A monetáris
fegyelemmel való német megszállottság miatt az egész eurózóna
súlyos árat fizetett. Pusztító éveket
kellett eltûrni, mire az EU lassan
elkezdett felépülni és elindult az USA
és Nagy Britannia útján. Így az EU
egy prosperáló társaságból, akikhez
érdemes csatlakozni, egy kényszerzubbony lett.
Parks véleménye, hogy a nemzetállam továbbra is jó egészségnek
örvend. Az államok belsŒ problémáik
ellenére még mindig erŒs közös identitással bírnak. A nemzetiség nem
olvadt fel. SŒt, az állandó csaták
során, hogy merre tartson az Unió, az
államok egyre inkább rébredtek saját
különbözŒségükre és külön érdekeikre. Tim Parks szerint ez leginkább a

külpolitika területén látszik meg. Az
EU a kezdetektŒl pacifista. Annyira,
hogy még az ellenségeit sem igazán
tudja veszélyeztetni. Kineveznek
ugyan egy „külügyminisztert”, aki
azonban nevetségesen könnyû súlyú.
Még a tettetése sincs meg a komolyságnak.

szerint szavazunk? Vagy az csak egy
fügefalevél az egész demokratikus
folyamaton, miközben egy nemzet
hozza a döntéséket a többi helyett?
Vajon az EU egy német birodalom?
Tim Parks szerint Olaszországban,
ahol Œ jelenleg él, sokan úgy érzik, és
Görögországban még inkább.
És Nagy Britannia? Tim Parks szerint az újratárgyalást szorgalmazó
britek hozzáállása a kezdettŒl fogva
opportunista és pragmatikus volt,
sosem idealista. Azért csatlakoztak,
mert gazdaságilag megérte nekik.
Minden szuverenitás-átadást elleneznek, amely nem feltétlenül szükséges
a pénzcsináláshoz.

Miután Franciaország rájött, hogy
nem képes hegemóniára az Unióban,
azóta egyedül és azon kívül tevékenykedik. Nagy Britannia nem is képzelte soha másképp. A gazdaságot
vezetŒ németek pedig bármilyen
háborús magatartást elképzelhetetlennek tartanak. Parks úgy látja, ez a
felállás mûködött, amikor Oroszország még a posztszovjet sebeit nyalo- Mindenképp egy bonyolult és nehéz
gatta. Napjainkban, Putyin idején folyamat lenne az újratárgyalás, hogy
azonban ez Œrültség.
minden európai vezetŒ igényét kielégítse. A folyamat maga azonban egy
És hogyan tovább? – kérdezi Tim nagy lehetŒség. Végre egy esély,
Parks. Az egész lebontása elképzelhe- hogy ezek a vezetŒk kezükbe vegyék
tetlen, de folytatni sem lehet úgy, a dolgokat. Rájöjjenek, hogy mire
ahogy most történik. A mostani euró- való az EU, és milyen pozitív közös
pai vezetŒk biztosan nem álmodnák identitás kifejezésére lenne képes az
meg az Uniót, az a hangulat elmúlt, Unió ha egyáltalán létezik olyan.
véli Parks. Továbbá egyikük sem jött Tim Parks szerint ha ez nem törtémég rá, hogy miként lehetne össz- nik meg, és ez a valószínûbb, akkor a
hangba hozni az EU-t egy végtelenül vég kezdetével nézünk szembe.
gyorsan változó világgal. Mi értelme
Pál Benedek,
az EP-választásoknak, ha nemzetek
Danube Institute

HAJÓS-BULI!!
Közkívánatra újra fergeteges buli
Sydney látványos vizén!
2016. április 23-án, szombaton 19.45-tôl 24.00-ig
Kérünk�mindenkit�hogy�időben�érkezzen�mert�a�hajó�nem�vár!
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Ár:�$ 45.00/fô
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ZENE és Hangulat

NÉVTELEN EGYÜTTES
Csárdáskirálynőtől kezdve; MC Hawer; Magyar Mulatós, Lakodalmas, Rock, spanyol zene és minden más!

Kihagyhatatlan BULI!!

Mindenki táncra fog perdülni!

Funky, House, Rock, Pop, RnB !!!!!!!!!!-��DJ
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A második világháború végén a
nyugati polgár, akinek szemét a háború eseményeinek követése sok tekintetben felnyitotta, azt vette észre,
hogy a háborús célként megjelölt
„náci” fenyegetettség megszûntével,
a Németország felett kivívott gyôzelem napján merôben más világhelyzet
elôtt áll, mint amit a háborúba lépés
elôtt látott. Az új világhelyzetben
nem csak az volt új, hogy a német
katonai és politikai elem hiányzott,
hanem szembetûnô volt elsôsorban a
németellenes koalícióban háborús
szövetségesnek, a Szovjetuniónak
nyomasztó jelenléte a nemzetközi porondon, valamint Amerika fegyveres
és politikai részvétele minden földrészen, mint hangos szószólója a világ
átrendezésének, mint a gyarmatosítás
elleni mozgalom vezetôje, egyszóval
olyan szerep elômozdítója, amelynek
megjelenésétôl a nyugati ember polgári életformáját, szabadságát, nemzeti, vallási és társadalmi kereteit féltette.
Újra elárasztotta a nyugati polgár
agyát a napi sajtó az elsô háború
utáni világátalakító maszlaggal. E
szerint a polgári életforma elavult, az
csak a kapitalizmus terméke volt,
átmeneti fejlôdési fok, amelybôl a
haladás iránya: a kollektív társadalom. A terv nem volt új, Wilson és
gengje párizskörnyéki békéi a Népszövetségben látták a nemzetköziség
világhatalma kiépítésének lehetôségét. De akkor nem sikerülhetett: az
elsô nagy háború nemcsak megerôsített (közvetve a nemzeti helytállás
élményében) népeket nemzeti öntudatukban, hanem új országokat is
létesített Közép-Európában, amelyek
hamar elfeledték nemzetközi kötelezettségeiket. Németországban a nemzetközi szolidaritás útját járó weimari
köztársaság megbukott, és a mintának rendelt szocializmusból öncélú
nemzeti-szocializmust, kizárólagosan
németérdekû államot hozott létre a
mással megoldhatatlan történelmi
helyzet.
Oroszországban ugyanaz történt,
avval a különbséggel, hogy Sztalin a
vörös internacionalizmus kulisszái
mögött épített nagyorosz birodalmat.
A nemzetköziség megszállottjainak
ez ha nem is tetszett: megfelelt a
megváltozás reményében. Bankjaik a
bôség szaruit megnyitották részére,
és amikor a Hitler-i gyakorlat veszélyes góc és példamutatás lett Európában, Sztalin háborús szövetségesükké vált a Hitler-ellenes felvonulásban.
A második világháború európai
hadszínterén két hatalom maradt a
füstölgô romok felett: az amerikai és
az orosz. A gyôztesek a félúton találkoztak. Ahol az amerikaiak gyorsabbnak bizonyultak, visszamaradtak,
mint ahogy késôbb kiderült, a megszállási övezet elôzetes megállapítása
szerint. A hírhedt jaltai és potsdami
megállapodás nyugatra tolta Lengyelországot, létesített egy oroszgyarmat-fél-Németországot, Magyarországot pedig visszacsonkította és
kiszolgáltatta az új pánszláv nagyhatalomnak és szláv mini-imperializmusok zsákmányéhségének.
Nyugat közvéleménye szemében a
Szovjetunió közép-európai viselkedése a háború után a század legnagyobb
botránya lett. Amerikában komoly
méreteket öltött az ellenzéki hangulat
és tevékenység. Egymásután jelentek
meg könyvek, folyóirati cikkek az
Establishmentnek (a hatalmat gya-
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Két pogány közt
korlók társulatainak) be nem vallott
szándékú, de tetteikben megnyilatkozó tevékenységérôl. A politikai
irodalom liberális névvel jelöli Amerikában a nemzetközi baloldali törekvések megvalósításáért küzdôk, vagy
lelkesedôk csoportját, míg ezek ellenzôit, akik a nemzeti keretben fenntartandó polgári, szabad magánvállalkozáson alapuló rendet kívánják
fenntartani, konzervatívoknak nevezi.
Az Egyesült Államok Roosevelt 1933as gyôzelme óta a liberálisok irányítása alatt áll, sajtója, egyetemei, politikai és társadalmi szervezetei fokozatosan ennek az irányzatnak a befolyása alá kerülnek. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, és annak olyan
megoldása, amiben a kommunisták e
világszervezetben jelentôs partnerré
váltak, az amerikai liberális irányzat
munkája volt. Ez az irányzat emelte a
belsô bajokkal küzdô Szovjetuniót
Amerika világuralmi partnerévé.
A hidegháború nem antibolsevizmus
volt volt, ilyen híre csupán a polgári
életformáját féltô nyugati közvélemény lenyugtatását szolgálta. A hidegháború álságos megoldás volt
amiatt, hogy az oroszok másképpen
értelmezték a szocializmus építését,
mint az amerikai liberálisok. Szovjetoroszország úgy rendezkedett be az
általa megszállt területeken, mint
ahogy azt a cári Oroszország tette,
vagy tette volna. Hasonlóképpen kénye-kedve szerint irányította a nyugati országok kommunista pártjait.
Joggal hivatkozott arra, hogy szocializmus csak ott valósul meg, ahová a
vörös hadsereg benyomul, tehát a
világ átalakításának nagy mûve az ô
feladata. A nyugati baloldal kifogásolta az embertelen gyakorlatot, és
komolyan aggódott amiatt, hogy
Oroszország elriasztja a világot a szocializmus elfogadásától. A hidegháború legfôbb célja az amerikaiak
részérŒl a „szocialista országok mo-

nyugatról éveken át tüzelt folyamat
magyar földön olyan irányt vett, ami
elutasította a bolsevizmusnak mindkét formáját, és napokon belül az
áldemokrácia és álszocializmus helyére munkástanácsok szintjérôl kiépített egy nemes érzésekkel, összefogással, újrakezdéssel telített, valóban demokratikus, valóban szociális
telítettségû, központ nélkül is egyöntetû társadalomigazgatást. Az eddigi
mûvilág helyére beérett politikai öntudatú valóságvilágot. Ez már a közös veszély rémképe volt a nemzetközi baloldal részére: Washington
zöld szemafort állított Moszkvának.
Gyakran mondjuk magunk között
is, hogy a magyar jó katona, de nem

nolitikus rendjének” megbontása volt.
Fô színtere, a fô bûnök színtere: Közép-Európa. Lefolyása során Jugoszláviát, Romániát, Albániát (és TávolKeleten Kínát), sikerült több-kevesebb mértékben függetleníteni
Moszkvától, míg Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia és KeletNémetország Moszkva szorításában
maradt.
A hidegháború ostora Magyarországra csapott le legfájóbban, s talán
nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy
a magyar forradalom és szabadságharc késztette a népek sorsával kockázó vitapartnereket, hogy a hidegháborút détant-ra cseréljék fel. A

jó politikus. Itt ismét felmerül a
kérdés: miért ment a magyar felkelés
oly távoli pontig, ahol már csak a
bukás várt rá? Még olyant is hallunk;
lám, még az oláhok politikája is
ügyesebb. Erre a kérdésre könnyû a
válasz: 1956-ban nem volt idô politikai
ügyeskedésre. Gerô sortûzének pillanatával megindult az események
folyamata: egyik kioldotta a másikat
egymás után. Mindaz ami a sortûzig
történt, a Párt elôretervezett mûforradalma volt; ráigazodás a kelet–
nyugati vita pillanatnyi állására. A
„liberalizálódásnak” megvolt a maga
szoros és korlátozott menetrendje,
amely a hatalom csúcsa alatti más-

Elsô ízben történik,
hogy a

60

évvel ezelôtti nemzeti
forradalom és
szabadságharc kerek
számú évfordulóját
együtt önnepeljük
nemzeti
elkötelezettségû
magyar kormánnyal,
híven

1956

szellemében.
Ausztráliában ez most
az 59-ik szabadságharcos megemlékezés
lesz.

odik vonal „nép által követelt” bevonására volt tervezve. A Párt is tudta,
hogy a levegôben lebeg, hajszálgyökeret sem tudott a nép közé ereszteni.
Magyarország 1945-ben szláv megszállás alá került. 1956-ban a magyar
nép legfôbb szándéka ennek a megszállásnak a megszüntetése volt.
A Párt Magyarországon nem válhatott a nemzet szervévé olyan mértékben, mint Csehszlovákiában, Jugoszláviában vagy Romániában, mert Magyarország az ún. szocializmust a
pánszláv megszállás folyamán és országcsonkítás kíséretében kapta, így
a Párt szükségszerûen magyarellenes
nem-magyar elemek érdekszövetsége
volt. Ez határozta meg a Rákosi–
Gerô-rendszer embertelenségét, és
állandósította az ország megszállás
jellegét. Ezért nem szabad Magyarországot pillanatra sem ôrizet nélkül
hagyni.
A történelmi pillanatban a nemzet a
Pártban elsôsorban a megszállók
szervét látta, emiatt nem tudott ráhangolni a kedvezô nemzetközi csillagállásra. Nem vette észre a magyar
nép, talán szabadságharcának vezetô
egyedeiben sem, hogy a nyugati államok hidegháborús szólamai álcázott
szólamok, és a bolsevizmus alól való
felszabadítás jelszavai korlátozottabb
szándékot takarnak. De nem is lehetett az elôírt lépcsôkön fontolgatva
járni a politikai megalkuvás útját,
mert a magyar nép teljes egésze vette kezébe az események irányítását,
amikor a rendszerre rászakadt a
mennyezet, és ez az irányítás nem
ismert centizést, taktikázást, és fôleg
nem ismerhette a két »szembenálló«
világhatalom együttmûködésének és
ellentétének pillanatnyi egyensúlyi
állását. Nem tudhatta, hogy Amerika
Hangja és a Szabad Európa Rádió
oroszellenes, szovjetellenes propagandája mögött nyugatnak a valóságos szándéka nem több, mint hogy a
Szovjetunió ne a nagy-orosz szándékok szerint, hanem a kenyéradó gazda utasításai szerint kormányozza az
ôrizetére bízott kelet-európai népeket.
A hidegháborúra az is jellemzô,
hogy a két fél egyikénél sem volt
megállapodott irányvonal amolyan
fehér–vörös alapon: nyugaton kezdetben erôs irányzata volt annak a felfogásnak, hogy rá lehet bízni a világ
szocializálását az oroszokra, de az
amerikai nép várható belsô ellenállása és az orosz botrány feletti hangulata a containment-politika kidolgozására késztette New York Empire politikai tervezôit.
Moszkvában is szembenállt a két
nézet egymással: az amelyik úgy vélte, hogy a Szovjetunió már elég erôs
a világ tervezett átalakítására, és a
másik, amely józanabbul mérte fel a
helyzetet: mi lesz ha elmaradnak a
milliárdos dollárkölcsönök és egyéb
ipari kereskedelmi segítség. Sztalin
halálát követôen ez utóbbi nézet került látszólag elôtérbe bizonyos erôs
külsô figyelmeztetések (a jugoszláv
külön út és a románok nyugatról támogatott ellenkezése) után, Hruscsov
feladata volt végrehajtani a „sztalintalanítás” folyamatát, amit taktikázva,
inkább látszat megoldásokkal igyeke-

zett úgy végezni, hogy az orosz irányítás ne essen ki a kelet-európai
népek kormányzásából. Ezt a taktikázást nyomon lehet követni a Rajk-per,
Nagy Imre miniszterelnöksége, majd
leváltása, Rákosi és gengje visszatérése eseményeiben. Az olvadás idôszakának nyugatról folytatott befolyásolásáról mélyen hallgatnak a külföldre áttelepült, kiábrándult muszkavezetôk, de hatásaiban ilyen befolyás
erôsen feltételezhetô. Kétségtelen, ha
Nagy Imre a helyén tud maradni 55ben, egy év múlva nem következett
volna be Magyarországon a kazánrobbanás.
De a magyar nép nem tudhatta,
hogy Moszkva és New York megosztott világában nemzeti függetlenség
vagy semlegesség nem lehetséges, és
még csak arra sincs lehetôség, hogy
egyik táborból átállni a másikba. A
jaltai elosztást véglegesnek tartják
Moszkvában is és New Yorkban is,
mert Európa ellenôrzésének alapköve
Közép-Európa megosztása. Magyarország semlegesítése 1956-ban azt
jelentette volna, hogy egy ország
kivonja magát a vörös ötágú csillag
és a fehér ötágú csillag kormányzati
felosztása alól, és elindul egy olyan
harmadik úton, mely Európa minden
népe számára példamutatás lett volna. Ez már nem szerepelt a nyugati
partner terveiben, és ezért az általa
felbuzdított balek-ország letiprására
távirati engedélyt adott partnerének.
A containment folyamatát csak rövid idôre zavarta meg a magyar szabadságharc. Az UNO is hamar levette
a mûsorról és a világsajtó is. Amirôl
nem ír a média, az nincs többé. Európában harmadik út nincs! Közvetett
módon mégis a nyugati szándékot
segítette a magyar áldozat, nem a
nyugat közvéleménye szándékát, hanem a kétpólusú világhatalom nyugati ellentétpárját, mert azóta egyremásra javul a viszony Nyugat és
Kelet között, aminek a kézzelfogható
jele a helsinki idill, amely az együttmûködés idôszakának kezdetét jelenti.
A szabadságharc után eltelt 21 év
folyamán a magyarországi belsô
helyzet alakulása pontosan rásimult a
nyugat-keleti détant fejleményeire.
Az akasztófára juttatott „imperialisták
ügynökei” nem tudják, hogy mivé
fejlôdött az otthoni világ, de akik világgá futottak, keserû szájízzel
tapasztalják, hogy mindazt amit egy
véres forradalom árán nem tudtak
elérni, a Kádár nevével fémjelzett
rendszer 21 év alatt elérte, és ôk
kimaradtak a buliból. Amit az 56-os
forradalom, másszóval kifejezve,
amit 56-ban a Párt második vonala el
akart érni, azt a Kádár-rendszer megvalósította: ezek az urak ma már nyugodtan hazatérhetnek, esetleg hasznos kapitalista összeköttetéssel.
Ami a szabadságharcot illeti, annak
eszméi nem valósulhattak még meg,
mert annak a nyugati mûvilág is
ellene van. De egyet ne felejtsünk el:
az a folyamat, amit a magyar népbôl
a szláv bolsevizmus rövid úton
kiprovokált, egy napon más népek
tudatában is cselekvôképessé érik.
Mert egyszerû a tétel: szabadságot,
demokráciát, szocializmust nem lehet
örökké csak hazudni.
Ötvenhat szabadságharca nem tévút
volt, hanem egy jövendô hôsi küzdelem korán érkezô hírnöke.
(Csapó Endre írása, Ausztráliai
Magyarság, 1977 október.)
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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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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Az Egyesült Államok és szövetségeseinek feltett szándéka, hogy megdöntsék a demokratikusan megválasztott szíriai kormányt és helyette nyugat-barát rezsimet segítsenek hatalomra. Ennek pedig az a fô oka, hogy a
szíriai elnök nemet mondott az amerikai és nyugati érdekekre a katari
gázvezetékprojekt kiépítése kapcsán.
Stephen Lendman amerikai újságíró
lebbentette fel a leplet a valódi amerikai célokról. Megint ott tartunk,
hogy a végére nyilvánvalóvá válik,
emberek százezrei pusztulnak el, kelnek útra Európába, csak azért, mert a
világ urainak iszonyú anyagi vonzattal
járó globális projektjének megvalósításába belepiszkított a szír elnök.
Lendman szerint az amerikai irány fô
oka, hogy a neokonok Washingtonban
kiszemeltek legalább hét országot a
Közel-Keleten és Közép-Ázsiában,
hogy levezényeljék az úgynevezett
rendszerváltást.
A napokban publikált a Politika magazin hasábjain egy terjedelmes írást
egy amerikai ügyvéd, aki ráadásul
unokaöccse a néhai amerikai elnöknek,
John F. Kennedynek. Robert F.
Kennedy Jr. ugyanis leírta a dolgozatában, hogy az Egyesült Államok
akkor döntött Asszád megtámadásáról,
miután meghiúsult a 10 milliárd dollár
értékû gázvezeték megvalósítása,
amely Katarból Szaúd-Arábián, Jordánián, Szírián és Törökországon keresztül juttatta volna a gázt Európába.
Ebbe a levesbe köpött bele Asszád szír
elnök, aki kijelentette, hogy Szíria
nem adja áldását a gázvezeték kiépítésére, és így az ötlet megfeneklett.
Nem sokkal ezután kezdte a CIA

finanszírozni az Asszád-ellenes csoportokat Szíriában, kirobbantotta a
polgárháborút, amelynek hatásait Magyarország érzi igazán az elmúlt idôben. Ankara profitált volna a gazdag
tranzitdíjakból és a Perzsa-öböl döntô
szunnita királysága, Katar erôsítette
volna a világ földgázpiacait.
Katar legnagyobb szövetségese az
arab világban az Egyesült Államoknak.
2011 márciusa óta az Egyesült Államok és szövetségei, különösképpen
Szaúd-Arábia, Katar és Törökország
proxyháborút folytat Szíria ellen. Az
évek óta tartó konfliktusban 270-470
ezerre tehetô a halottak száma, és a
szíriai lakosság fele elhagyni kényszerült lakóhelyét, több százezer ember
pusztult el, és az ország lakosságának
fele kényszerült elhagyni lakóhelyét,
Európa bástyáit százezrek rohamozzák. (Kincses Albin - Hunhír.info)
***
Egy éven belül meg kell változtatni a
lengyelországi köztereken az olyan
elnevezéseket, amelyek a kommunizmushoz kötôdnek vagy a kommunista
korszakot idézik –-- az ezt elrendelô
törvényt fogadta el egyhangúlag a lengyel parlament alsóháza.
A jogszabály értelmében az önkormányzatok nem adhatnak az újonnan
megépült utcáknak, hidaknak és
tereknek olyan személyekre, szervezetekre, eseményekre vagy dátumokra utaló neveket, amelyek a totalitárius
rendszert jelképezik vagy a kommunista korszakra emlékeztetnek. A mûemlékekre és az emléktáblákra a törvény azonban nem vonatkozik.
A már létezô köztéri elnevezéseket
illetôen a jogszabály arra kötelezi az

önkormányzatokat, hogy ezekrôl véleményt kérjen a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetétôl (IPN), és az új szabályozás hatályba lépését követô 12
hónapon belül változtasson rajtuk.
Az utcák és terek megváltozott nevei
miatt ugyanakkor a személyazonosító
okmányokat a törvény szerint nem
kell kicserélni.
A törvényt még a szenátusnak és a
lengyel államfônek kell jóváhagynia.
A felsôházi szavazáskor nem várhatók
akadályok, mivel a törvényjavaslatot
ott dolgozták ki. A jogszabály a jóváhagyását követô három hónap után lép
hatályba.
Az elôterjesztôk szerint a jogszabály
mintegy 1200-1400 lengyelországi köztéri elnevezésre vonatkozik. Ez a
becslés az önkormányzatoknál végzett
felmérésen alapul. Kommentárok szerint a szükséges változtatások valódi
száma ennek kétszeresére is rúghat,
mivel nem minden önkormányzat
adott kimerítô tájékoztatást.
***
Lemondott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöksége a párt Országos Tanácsának (OT) szombaton Pozsonyban tartott ülésén, ahol június
11-re tûzték ki a tisztújító kongresszus
idôpontját.
A felvidéki magyar párt elnöksége
azzal indokolta távozását, hogy ezáltal
vállalja a politikai kultúra részét képezô szélesebb körû felelôsséget azért,
mert a párt nem jutott be a parlamentbe a márciusi 5-én tartott választáson. Az elnökség ügyvezetôként
látja el a párt vezetését a tisztújító
kongresszusig, amelyet Érsekújváron
tartanak meg.

Az elmúlt
nyolc év

mondani: mire is ment el alsó hangon
négyezermilliárd forint?
Jutott belôle erre is, arra is, a lehívott
hitel döntô része viszont adósságtípusú
finanszírozást szolgált, a költségvetési
deficitet fedezte, vagy a lejáró állampapírokat fizettük belôle vissza. Magyarán: mûködési költségeinket fizettettük meg az IMF-fel és az EU-val.
Miután azonban a Nemzetközi Valutaalap kapcsán az érzelmi faktorok
és a racionalitás sokszor szemben állt
az elmúlt nyolc évben - s ezt nem
áthalással, hanem szó szerint értjük -,
illendôen megemlékezve a hitelrôl,
nos, azt finanszírozóink nagyjából
piaci szinten folyósították. Egy, akkoriban végletekig kiszolgáltatott, államcsôd közeli helyzetbe jutott uniós
tagállamnak. Amennyiben esetleg elfelejtettük volna, Magyarország volt
az elsô európai uniós tagállam, mely az
IMF-hez fordult!
Más pénzén élni, azonban szégyen.
Helyes döntés volt tehát az IMF-hitel
elôtörlesztése, a költségvetési hiány
leszorítása, amelyek révén ma már a
piacról finanszírozzuk magunkat. Ez a
minimum egy talpra állított gazdaság
esetében.
Hogy mekkorát is változott a világ,
nem pusztán az jelzi, hogy gond nélkül
vissza tudtuk fizetni a teljes lehívott
összeget, hanem az is: jelenleg önerôbôl olcsóbban bocsát ki Magyarország állampapírt, mint a nemzetközi
hitelcsomag kamata volt. Ráadásul a
kölcsön jelentôs részét forintból finanszíroztuk, és nem devizakötvény
kibocsátásából.
Gazdaságtörténészeink
eldöntik
majd, hogy a mögöttünk hagyott 2008-tól számított - nyolc év ebbôl a

szempontból mennyire volt eredményes, azonban vitathatatlan: hatalmas tehertôl szabadulunk meg.
Szó se róla, a hitelkeretrôl szóló megállapodás aláírása óta folyik arról a
vita közgazdászok és politikusok
között, hogy a költségvetés és az
adósság szempontjából nem teljesen
mindegy-e, hogy kinek tartozunk: a
Nemzetközi Valutaalapnak, vagy
éppen egy globális pénzügyi vagyonkezelônek?
Úgy tûnik, nem. Az IMF-hez szélsôséges esetben - például államcsôd
fennállta esetén - fordulnak a kormányok -, míg például egy, a világgazdaságban ismert pénzügyi szolgáltató akkor finanszírozza egy adott
állam pénzügyeit, ha kellô megtérüléssel szállhat majd ki az üzletbôl.
Vagyis üzenetértéke van annak, hogy
képesek vagyunk magunkat a piacról
eltartani: az ugyanis növeli a befektetôi
bizalmat, s éppen a magyar eset világít
rá, még olcsóbb is.
Akárhogyan is, de kijön a matek: a
balliberális „elmúlt nyolc év”, valamint
a mögöttünk lévô elmúlt nyolc év
közötti különbség egyértelmû.
Hiszen micsoda eltérés magyar
államcsôdre hazardírozni, vagy arról
értekezni, mekkora is lesz a gazdasági
növekedés üteme hazánkban!

Végleg megszabadulunk a 2008-ban
felvett nemzetközi hitelcsomagtól, miután törlesztjük az Európai Bizottságnak hátramaradt, másfél milliárd
eurós tételünket. Pont kerül hát a
nyolc éve kvázi államcsôdbe jutott
gazdaságtörténeti kisiklásra. Nem
mellesleg, ha a „nagy bukó”, mármint
az államcsôd bekövetkezik, máig nem
álltunk volna talpra, és Athén mellett
Budapest lenne az Európai Unió pénzügyi-gazdasági - fekete báránya.
A sztori úgy kerek, ha rögtön köszönetet mondunk fô hitelezôinknek: a
Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) és
az Európai Uniónak, hiszen nemzetközi
kölcsön nélkül adósságunkat, költségvetési hiányunkat, bankjainkat vagy
éppen a recesszióba zuhanó gazdaságunkat senki sem akarta finanszírozni.
Ezzel együtt programország lettünk a 2009-ben elfogadott, 2010-re vonatkozó költségvetés, valamint az azt kísérô megszorítások pontosan fémjelezték ezt. Például választási költekezés azért nem következhetett be, mert
az IMF–EU páros ezt nem engedélyezte.
Tegyük hozzá: az összesen húszmilliárd euróra taksált gigahitelünk
„IMF-es” részét a második Orbánkormány 2013-ban visszafizette, a teljes tartozás lezárására pedig most kerül sor. Így a harmadik Orbán-kormány egyenlíti ki a balliberális „elmúlt
nyolc év” egyenlegét. Nem jár érte
dicséret, hogy a rendelkezésre álló
pénz hetven százaléka került lehívásra,
ugyanis azt pontosan nem lehet meg-

Szajlai Csaba
(Magyar Hírlap)
***
Kroyherr Frigyes betegsége
miatt, az „Ukrán krízis” cimû írását
következô számunkban folytatjuk.
Addig is mielöbbi gyógyulást kívánunk munkatársunknak
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Az MKP országos kongresszusa a járási szervezetek jelöltjei közül választja meg az új pártelnököt és az új
vezetôséget, valamint várhatóan dönt
az MKP alapszabályának módosításáról is. Ez utóbbi változtatás központi
eleme, hogy a jövôben már ne csak az
országos kongresszus felvetése alapján, hanem az elnökség indítványára -- háromötödös többséggel --- az OT is
megváltoztathassa az alapszabályt. Az
OT szombati ülésén a párt tisztújító
kongresszusának elôkészítése mellett
értékelték a parlamenti választás
eredményeit, illetve az aktuális politikai helyzetet az új kormánykoalíció
létrejöttének tükrében.
„Alacsony volt a választási kedv a
számunkra fontos járásokban... ugyanakkor a felvidéki magyarság körében
az MKP kapta a legtöbb szavazatot, ez
kötelez bennünket, van értelme folytatni és folytatni kell” a magyar közösség magmaradása és gyarapodása
érdekében végzett küzdelmet --- foglalta össze Szigeti László, az MKP OT
elnöke a parlamenti választási eredménnyel kapcsolatban megfogalmazott álláspontot a tanácskozás után
tartott sajtótájékoztatón.
A választási eredményre utalva kifejtette: az okok egyértelmûek, a választási részvétel a magyarok lakta
járásokban átlagosan 53 százalék volt,
jóval alatta maradt a csaknem 60
százalékos országos átlagnak. Hozzátette: azt is látni kell, hogy már nem
fedik a valóságot a 2011-es népszámlálás ---- a helyi magyar közösség
létszámára vonatkozó ---- adatai, megmutatkozott, hogy az utóbbi hat év
alatt több tízezerrel fogyatkozott meg
a magyarok létszáma a Felvidéken.
Az MKP immár ügyvezetô elnöksége
elhamarkodottnak és megalapozatlannak tartja a négypárti kormánykoalíció
megalakulását. Úgy ítéli meg, hogy a
koalíció részét képezô Most-Híd párt
vezetése nem tett meg mindent annak
érdekében, hogy egy jobboldali szövetség jöjjön létre, és Bugár Béla pártelnök pálfordulást követett el azzal,
hogy elfogadta kormánykoalíciós társnak a Szlovák Nemzeti Pártot (SNS).
Ôry Péter elnökségi tag az MKP jövôbeli irányvonalára utalva elmondta:
együtt akarnak mûködni azokkal az

ellenzéki pártokkal, amelyekkel hasonló értékeket vallanak. Egy esetleges, az MKP és a Bugár Béla vezette
Most-Híd párt közötti ---- a lehetséges
együttmûködésrôl szóló ---- tárgyalás
létrejöttének lehetôségérôl az elnökség tagok azt mondták: továbbra is
fontosnak tartják a közös magyar politikai fellépést, ám az azzal kapcsolatos
döntéseket már a párt új vezetése hozza meg.
Az új szlovák parlamentbe 8 politikai
csoportosulás jutott be, köztük 6,5 százalékos eredménnyel a hetedik helyen
a Most-Híd. A Berényi József vezette
Magyar Közösség Pártjára a választók
4,04 százaléka adta szavazatát, azaz a
párt nem érte el az ötszázalékos parlamenti küszöböt, emiatt a pártelnök
Berényi már március 7-én lemondott
posztjáról.
***
Júliustól tilos az egyszer használatos
mûanyag zacskók forgalmazása a
francia kereskedelemben a környezetvédôk megelégedésére, akik évek
óta az újrahasznosítható zacskókért és
a komposztálható csomagolásokért
szállnak síkra.
A tíz évig tartó vita után a tavaly nyáron megszavazott törvénynek eredetileg január 1-jén kellett volna életbe
lépnie, de az errôl szóló rendelet csak
most jelent meg a hivatalos közlönyben. A gyakorlatban viszont már az év
eleje óta nem használatosak a mûanyag zacskók a francia boltokban.
Az intézkedés minden kereskedelmi
szektorra vonatkozik, az élelmiszeripartól, a pékektôl és hentesektôl kezdve a kisebb boltokon és szupermarketeken át a benzinkutakig, a
gyógyszertárakig és a piacokig.
Jövô év elejétôl a boltok piacairól
levehetô élelmiszereket is tilos lesz
nejlonba csomagolni. Csak bio eredetû
és házilag komposztálható (növényi
anyagokat, például kukorica- vagy
burgonyakeményítôt, algát tartalmazó) zacskókat lehet majd használni a
zöldségek, gyümölcsök, húsáruk vagy
halak csomagolásához.
A környezetvédelmi minisztérium
szerint az intézkedés célja a zacskók
elôállításához és használatához köthetô, jelentôs környezetvédelmi károk

csökkentése.
A biológiailag nem lebomló zacskók
több száz év alatt tûnnek csak el.
A tengerekben található hulladék 75
százaléka mûanyag zacskó, és a tengeri teknôsök 86 százaléka lenyeli, mert
összekeveri a medúzákkal --- hívta fel
a figyelmet a tárca.
Évente 5 milliárd mûanyag zacskót
használtak eddig a francia boltok
pénztárainál, és további 12 milliárdot
más célokból, jóllehet a mennyiség
csökkent, amióta fizetni kell a zacskókért a boltokban. A becslések szerint
mindezek fele elkallódott a környezetben.
***
A legújabb kutatások szerint az ember érkezése pecsételte meg az alacsony termetû Homo florensis sorsát.
Evolúciós léptékben nézve a hobbitok
gyakorlatilag egy percet sem tudtak
„békességben” egymás mellett élni a
Homo sapiensszel.
Tizenhárom évvel ezelôtt szenzációs
leletek kerültek elô Indonézia egyik
isten háta mögötti barlangjából: egy
addig ismeretlen, alig egy méter magas emberféle, a Homo floresiensis
maradványai. Az akkori mérések szerint a faj (amely alacsony termete miatt a hobbit becenevet kapta A Gyûrûk
Ura kis növésû szereplôire utalva) 12
ezer évvel ezelôtt veszett ki. De most
kiderült, hogy valójában sokkal korábban, már 50 ezer éve kihaltak. Ezért
pedig valószínûleg fajunkat terheli felelôsség.
Flores szigete, az indonéz szigetvilág
közepén, már régóta izgatja az antropológusokat. A földdarab afféle ugrókôként, köztes tengeri állomásként
funkcionálhatott ugyanis az ember
Ázsiából Ausztráliába történô, mintegy
50 ezer évvel ezelôtti vándorlása során.
A modern ember nyomait kereste
ezért az az ausztrál–indonéz expedíció
is, amely 2003-ban a sziget Liang Bua
nevû barlangjában végzett ásatást.
Igencsak meglepôdtek, amikor egyértelmûen emberféle, de a Homo sapiensnél jóval kisebb faj szinte teljes
csontvázára, illetve más egyedek koponyájára, csontjaira bukkantak.
Kezdetben voltak tudósok, akik szerint az átlagosan 110 centiméter magas, grapefruitnyi koponyájú csontvázak talán törpenövésû modern
emberek lehettek. De az elkövetkezô
években kialakuló tudományos konszenzus szerint különálló fajról, az
ember törzsfájának egy kihalt oldalágáról van szó, amelyet a lelôhely alapján Homo floresiensis neveztek el.
A maradványokat tartalmazó kôzetrétegben talált faszén szénizotópos
kormeghatározása alapján 2004-ben a
legfiatalabb leletek korát 19-12 ezer
évesre saccolták. Emellett megtalálták
a barlangban a Stegodon ôselefánt fogait, amelyet jóval korábbra, 74 ezer
évvel ezelôttre datáltak. Mindent egybevéve a kutatók arra jutottak, hogy a
floresiensis 95-12 ezer évvel ezelôtt
tûnhetett el a föld színérôl.
Ezek az adatot azt jelentették, hogy
akár 40 ezer évig is együtt élhettek a
szigetre bevándorló Homo sapiensszel,
így vélhetôen a modern embertôl független okok miatt haltak végül ki. De,
mint az azóta is a barlangban vizsgálódó antropológusexpedíció legújabb,
a Nature-ben publikált eredményeibôl
kiderült, az eredeti kormeghatározás
hibás eredményt hozott, tudósít a The

Guardian.
Nem a laboratóriumi eljárás eredményezett fals adatokat, hanem a mintavételnél nem vettek észre egy fontos
körülményt. Most, hogy mélyebbre
ástak a barlang talajába, kiderült,
hogy a floresiensis eltûnése óta eltelt
évezredek során az erózió átalakította
a kôzetrétegek fekvését. Lejtô alakult
ki a barlang északi része irányába
(ahol a csontvázakat találták), és a lejtés miatt a maradványok környezetében felhalmozódtak a fiatalabb üledékek.
Magyarul a csontok környezete valójában nem egyidôs magukkal a csontokkal, csak késôbb halmozódott fel
ott.
Újraértékelve a barlang más, kevésbé erodált részein talált kôzetrétegek
korát, kiderült, hogy a hobbitok jóval
korábban, már mintegy 50 ezer évvel
ezelôtt eltûnhettek a barlangból (és
jelenlegi tudásunk szerint az egész
bolygóról). Az újonnan feltárt rétegben
kôeszközök ezreit is megtalálták, így
nagyon valószínû, hogy valóban a floresiensis idejébôl származnak. A leletek korát 190-50 ezer évesre becsülik.
Az új felfedezés nemcsak egyetlen
számadat pontosítását jelenti a Homo
floresiensis történetében. Ugyanis az
50 ezer évvel ezelôtti kihalás pontosan
egybeesik az Ázsiából Ausztráliába
tartó modern ember (H. sapiens) szigetre érkezésével. (Persze ezt nem
úgy kell érteni, hogy szándékosan
Ausztráliába akartak menni, hiszen
fogalmuk sem lehetett a földrész létezésérôl. Valójában csak a közeli szigetek lépésrôl lépésre történô meghódításával igyekeztek új élôhelyet,
vadászterületet találni maguknak, és
így jutottak egyre messzebb a tengeren.)
Tehát a hobbitok, akik a feltételezések
szerint talán egymillió évig is háborítatlanul éltek a térségben, a Homo
sapiens érkezésekor hirtelen kihaltak,
evolúciós idôléptékben gyakorlatilag
egy percet sem éltek egymás mellett
„békességben”.
Túl pontos ez az egybeesés ahhoz,
hogy véletlenrôl legyen szó – legalábbis
a felfedezést értékelô számos antropológus véleménye szerint. A Homo
floresiensis bukását ugyanakkor nem
feltétlenül ôseink agressziója okozta
közvetlenül. Egyelôre nincs bizonyíték,
amely arra utalna, hogy a Homo sapiens kiirtotta, esetleg elfogyasztotta
volna a floresiensis –-- bár ez is egy
eshetôség. Könnyen elôfordulhatott,
hogy a hobbitok alulmaradtak az új és
rátermettebb versenytárs elleni „gazdasági” küzdelemben. A sapiens okosabb, erôsebb lehetett, hatékonyabban
vadászott, egyre több területet foglalt
el. A floresiensis pedig elveszítette
élôhelyét, táplálékát.
Egyszerûen nem maradt számára
hely a földön.
***
Világszere 641 millió elhízott ember
él, és ha a trend folytatódik, 2025-re a
Föld felnôtt lakosságának egyötöde
elhízott lesz --- ezt állapította meg egy
frissen közzétett globális tanulmány,
amely húszmillió felnôtt testtömegindexét (BMI) vizsgálta 186 országban.
A Lancet folyóiratban publikált dolgozat rávilágít, hogy az elmúlt negyven évben drámaian nôtt az elhízottak
aránya. A 30-nál nagyobb testtömeg-

indexszel rendelkezôk száma 1975-ben
világszerte 105 millió volt, 2014-re
viszont elérte a 641 milliót. Tíz férfiból
több mint egy és minden hetedik nô
elhízott.
A BMI megállapításához a kilogrammban megadott testsúlyt osztják
el a méterben megadott testmagasság
négyzetével. A 25 fölötti indexszám
azt jelzi, hogy ez egyén túlsúlyos, a 30
fölötti az elhízást, a 40 fölötti a súlyos
elhízást jelzi.
Majid Ezzati professzor, az Imperial
College London tudósa arra figyelmeztetett, hogy világszerte soha nem látott
mértéket ért el az elhízás.
A súlyos elhízás már olyan kiterjedt
járvány, amelyet nem lehet vérnyomáscsökkentô gyógyszerekkel, diabétesz-kezeléssel vagy néhány plusz kerékpárúttal megállítani. Ahhoz, hogy
valódi eredményt lehessen elérni, globális lépésekre van szükség, például
az egészséges élelmiszerek árának
csökkentésére, az egészségtelen élelmiszerek árának növelésére, a cukrozott és magas feldolgozottságú élelmiszerek adóztatására --- mondta Ezzati.
A tanulmány szerzôi arra is felhívták
a figyelmet, hogy a világ szegényebb
felén viszont a túl alacsony testtömegindex okoz súlyos közegészségügyi
problémát. Dél-Ázsiában a népesség
csaknem negyede alultáplált. Középés Kelet-Afrikában a nôk 12 százaléka,
a férfiak 15 százaléka alultáplált.
A globális felmérés elkészítésében az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
és világszerte több mint 700 kutató
vett részt: 186 országból 20 millió ember testsúlyát és testmagasságát elemezték.
Megállapításaik szerint az elmúlt
négy évtizedben az átlagos, életkorral
korrigált BMI a férfiaknál 21,7-rôl
24,2-re nôtt, a nôknél pedig 22,1-rôl
24,4-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy
a világ népessége minden évtizedben
átlagosan 1,5 kg-mal lett súlyosabb. A
kutatók úgy vélik, ha a tendencia
folytatódik, akkor 2025-re a férfiak 18
százaléka, a nôk 21 százaléka elhízott
lesz.
A tanulmány szerint a leggazdagabb
országok lakosai közül a japán felnôtteknek a legalacsonyabb, az amerikaiaknak a legmagasabb a testtömegindexe. Kínában és az Egyesült
Államokban több elhízott férfi és nô él,
mint bármely más országban. Európában a svájci nôknek és a boszniai
férfiaknak a legalacsonyabb a BMI-je.
Világszerte 55 millió felnôtt ---- a
férfiak 1 százaléka és a nôk 2 százaléka
--- küzd súlyos elhízással, amely azt
jelenti, hogy állapotuk olyan alapvetô
fizikai funkcióikat nehezíti meg, mint
a lélegzés és a járás.
***
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Krencsey Marianne és Darvas Iván
a Liliomfi címû filmben

Meghalt
Krencsey Marianne

Nyolcvannégy éves korában elhunyt
Krencsey Marianne, az ötvenes és
hatvanas évek egyik legnépszerûbb
magyar színésznôje.
Krencsey nem akart színésznô lenni,
Makk Károly azonban felkérte a Liliomfi nôi fôszerepére, és az itthon nagy
sikert aratott, a Cannes-i filmfesztivált
is megjárt filmnek köszönhetôen új
irányt vett a pályája.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára járt,
majd a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola rendezôi szakán folytatta tanulmányait. A fiatal fôiskolásra 1954-ben
Mészöly Dezsô, a Liliomfi dramaturgja hívta fel Makk Károly rendezô
figyelmét, aki rögvest szerzôdtette is
Mariska szerepére Darvas Iván és
Dajka Margit mellé. Mint kiderült,
jól választott: a Liliomfi minden idôk
ötödik legnézettebb magyar filmje
lett.
Krencsey Marianne 1957 és 1960 között Makk Károly felesége volt, tizenkét év alatt mintegy harminc filmben szerepelt, többet közülük még ma
is vetítenek a televíziók (Két emelet
boldogság, A 9-es kórterem, Gábor
diák, A Noszty fiú esete Tóth Marival),
több Jókai Mór-adaptációban, a Szegény gazdagok-ban és Az arany ember-ben is szerepelt. A Tenkes kapitányá-ban ô játszotta a nyafogó Amália
grófnét. Színpadi pályája a Vígszínházban indult, majd Kecskeméten, Szolnokon és Pécsett folytatódott, 19631966 között a József Attila Színház
tagja volt.
A rendezôi oklevelet is megszerezte,
bár vizsgarendezését a Liliomfi miatt
el kellett halasztania, végül 1956-ban
Budapesten, a József Attila Színházban
Mérimée A mûvésznô hintaja címû
színmûvét állította színpadra.
A mellôzöttséget sosem ismerte, orvos férjével 1966-ban mégis elhagyták
az országot. A fájdalmas döntésnek
több oka is volt: feljelentést tettek ellenük, és besúgásra is rá akarták venni
ôket. Távozásuk után, távollétükben
börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték ôket.
A házaspár rövid angliai és izlandi
tartózkodás után New Yorkban telepedett le. A színésznô elôbb banktisztviselô volt, majd egy nyugdíjfolyósító intézetben vállalt munkát,
azután húsz évig férje orvosi rendelôjében dolgozott. Arra, hogy a filmszínészettel megpróbálkozzon, nem is
gondolt: nyelvtudását nem érezte eh-

hez elégségesnek, és azzal is tisztában
volt, hogy az amerikai színészek felkészültségével sem versenyezhet, hiszen
ô rendezônek tanult.
Egyik nyilatkozatában azt mondta:
jól választottak új hazát, de semmi
nem pótolja a régit.
Amerikában tevékeny életet élt: a
New York-i Fészek Klub egyik alapító
tagja volt, Carelli Gábor halála után
elnöke, 1993-ban az ô vezetésével alakult meg a Magyarság Jó Hírét Védô
Liga. Önéletrajzi kötete 2001-ben jelent meg. A rendszerváltás után hoszszabb-rövidebb idôre évente hazalátogatott, 2003 óta az ô kézlenyomata és
aláírása is szerepel a budapesti Uránia
Nemzeti Filmszínházban található
Csillagok Falán.

Elhunyt
Biszku Béla

94 éves korában a Mazsihisz szeretetkórházában elhunyt Biszku Béla volt
belügyminiszter, a kommunista pártállam egyik meghatározó politikusa.
A Fôvárosi Fôügyészség 2012 szeptemberében több ember ellen elkövetett emberölésre való felbujtás háborús bûntettével gyanúsította meg
Biszkut. 2013 októberében a Budapesti
Nyomozó Ügyészség háborús bûntett
és más bûncselekmény elkövetése
miatt vádat emelt ellene. 2014. május
13-án elsô fokon öt és fél éves szabadságvesztésre ítélték, de 2015 nyarán,
másodfokon mindezt hatályon kívül
helyezték, és új eljárást rendeltek el.
Biszku Béla az ‘56-os forradalom
elôtt viszonylag szürke eminenciás
volt, 1956-ban lett budapesti párt-

szervezet elsô embere, és a Központi
Bizottság, valamint a Politikai Bizottság tagja. 1957-ben, 36 évesen lett
belügyminiszter, és így a forradalom
utáni véres megtorlás közvetlen politikai irányítója.
Az állampárti politikus volt az egyetlen kommunista vezetô, akit az 1956-os
forradalom utáni megtorlások miatt
próbáltak felelôsségre vonni. 2013-ban
emeltek vádat ellene. Az elsô tárgyalási napon Biszku megtiltotta, hogy
kép és hangfelvételek készüljenek
róla. Védôje pedig azt kifogásolta,
hogy egy polgári személy ügyében
hadbíró járjon el. Magyar Gábor a
tárgyalás idôzítését is aggályosnak
tartotta. „Helytelennek tartom azt,
hogy egy választási kampányidôszakban tárgyalunk egy ennyire politikailag exponált ügyet, mert óhatatlanul
az a benyomás keletkezik a külsô
szemlélôben, hogy egyfajta politikai
tevékenységet végez a bíróság” --–
közölte Magyar Gábor, Biszku Béla
védôje.
A törvényszék a megismételt eljárásban a 94 éves egykori kommunista
vezetôt bûnpártolással elkövetett háborús bûntett miatt két év, három évre
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte,
azonban felmentette az 1956 decemberében a budapesti Nyugati téren,
valamint a Salgótarjánban történt,
összesen 49 halálos áldozatot követelô
sortüzekkel kapcsolatban az aljas indokból, több ember sérelmére felbujtóként elkövetett háborús bûntett
vádja alól: „Nem az volt a tárgya, hogy
a vádlott irányította-e belügyminiszterként az 1956-ot követô megtorlásokat, így nem is azt mondja a bíróság,
hogy abban bûnös vagy nem bûnös” -– indokolt Steiner Gábor, a Fôvárosi
Törvényszék bírája.
Így Biszkunak végül nem kellett
börtönbe vonulnia. Az ítélet sem emelkedett jogerôre, miután a vád súlyosításért, a védelem pedig felmentésért
fellebbezett.
Idehaza nincs akarat a Biszkufélék felelôsségre vonására
A vád nem volt alaposan összerakva,
és az eljárással is akadtak gondok a
megismételt Biszku-perben, ennek köszönhetô, hogy az egykori belügyminiszter letöltendô büntetését felfüggesztettre enyhítették. Gellért Ádám,
aki 4 éve összeállította a lex Biszku
alapjául szolgáló törvényjavaslatot,
tövirôl hegyire ismeri a lezajlott eljárás történetét. Hosszú ideje várja,
hogy egy szakszerû vizsgálat keretében derüljön ki végre: felelôsségre
vonható-e jogilag Biszku Béla. A nemzetközi jogász úgy látja, a kelet-európai és balti országokkal ellentétben
nálunk hiányzik az akarat ahhoz, hogy
a kommunista hatalombirtokosok
elleni eljárások elinduljanak.

Meghalt
Kertész Imre

Életének 87. évében elhunyt Kertész
Imre Nobel-díjas író.
A Kossuth-díjjal is kitüntetett, zsidó
származású szerzô 1929. november 9én született Budapesten. Tizennégy
éves korában, 1944. június 30-án deportálták Auschwiztba, majd a Buchenwaldba vitték, innen a lágerek felszabadítása után tudott hazatérni
Magyarországra 1945-ben.
Az érettségi vizsga letétele után,
1948-ban a Világosság, majd az Esti
Budapest címû lap munkatársa lett.
1951-ben gyári munkás, 1951-tôl 1953ig a Kohó- és Gépipari Minisztérium
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sajtóosztályának munkatársa volt,
azóta szabadfoglalkozású íróként, mûfordítóként dolgozott.
Negyven éven át egy apró garzonban
--- „önkéntes börtöncellájában” --- élt
feleségével, kenyerét az ötvenes évek
végén, a hatvanas évek elején zenés
komédiák és bulvárdarabok írásával
kereste.
A táborok megrendítô élménye adta
az ihletet késôbbi világsikert aratott
mûvéhez, az 1960-tól ‘73-ig készült
Sorstalansághoz, amely számos visszautasítást követôen 1975-ben jelenhetett
meg. A regénybôl késôbb ô maga írt

forgatókönyvet, a Sorstalanság címû
filmet Koltai Lajos rendezésében
2005-ben mutatták be, s bár kritikai
fogadtatása nem volt egyöntetû, a közönség körében népszerû volt az alkotás.
A 2014-es esztendô termése A végsô
kocsma címû kötet, amely szokatlan
és a maga nemében páratlan
vállalkozás volt: a 2001 és 2009 között
írt naplófeljegyzések és szépirodalmi
vázlatok, töredékek egy megíratlan
regény különös és fájó történetét
idézik meg.
A könyvben éles hangon bírálta az
európai kontinens gyakorlatát, amely
az európai kultúrát muszlim kultúrával
akarja helyettesíteni, s így fogalmazott: „Európa, gyerekes és öngyilkos
liberalizmusa miatt, hamarosan aláhanyatlik. Európa alkotta meg Hitlert, és
Hitler után a kontinensnek nincsenek
érvei: a kapuit szélesre tárja az iszlám
elôtt, nem mernek többé beszélni
fajról és vallásról, miközben az iszlám
csak az idegen fajokkal és vallásokkal
szembeni gyûlölet nyelvét ismeri.”
Mûveit számos nyelvre lefordították,
igazán nagy sikereket német nyelvterületen ért el.

Fájó szívvel tudatjuk minden baráttal,
ismerössel, hogy

Polai (Szabó) Ilona
2016. április 2-án, életének 94. évében
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Drága halottunktól búcsúznak
fia Sanyi, felesége Andrea,
unokái Katie és Remy,
valamint menye Ili.
Drága halottunktól végsô búcsút
április 21-én, csütörtökön, de. 10.30-kor,
a Szent István templomban veszünk.
760 Boronia Rd. Wantirna

Koszorú megváltást a Szent István templom javára kérnénk.
(Bárminemü felvilágosítás Alex 0417 579-066 telefonszámán)

Adj Uram örök nyugodalmat neki

Gyászjelentés

Galló Erzsébet
(1922. március 20. – 2016. április 5.)
Búcsúzik szeretô férje, Géza,
gyermekei, George, Frank és Beatrice,
menyei, Intarti és Tracie,
valamint veje, Ray.
Búcsúztatják imádott Nagymamájukat unokái,
Elsa, Louis, Toby, April és Clara.

Gondoskodó szereteted emléke
örökké szívünkben él.
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Hetvenöt éve halt meg gróf Teleki
Pál miniszterelnök, a két világháború közötti Magyarország egyik
legikonikusabb politikusa
A Magyar Távirati Iroda 1941. április
3-án reggel kiadott szûkszavú jelentése alapján a rádió és a sajtó révén
hamarosan ország-világ megtudta,
hogy „ma éjjel tragikus hirtelenséggel
elhunyt” gróf Teleki Pál magyar
királyi miniszterelnök. Az arisztokrata
politikus a két világháború közötti
Magyarország egyik legismertebb és
legbefolyásosabb személyisége volt.
Teleki Pál halálának körülményei sok
utólagos találgatásra adtak okot.
Mindeddig azonban senkinek sem sikerült meggyôzô érveket felvonultatni
amellett, hogy akár kisebb mértékben
is hitelt lehetne adni azoknak a visszaemlékezéseknek, amelyek cáfolják
vagy megingatják azt, hogy a miniszterelnök önkezével vetett véget
életének. A kortársak összességében
értetlenül, megdöbbenéssel fogadták
a hírt, és voltaképp – a körülmények
figyelembevétele mellett – csodálkozni
sem lehet azon, hogy szinte azonnal
lábra kaptak a különféle híresztelések.
Habsburg Ottó az amerikai sajtónak
azt nyilatkozta például, hogy kétsége
sincs afelôl, hogy Teleki gyilkosság
áldozata lett.
A fennmaradt két rövid búcsúlevél
hitelességéhez azonban kétség sem
férhet, azokat többször vizsgálták
írásszakértôk is. A rendkívül tömör
közlések határozott modorban fogalmazódtak, az íráskép még a laikus
számára is megdöbbentôen higgadt
vonalvezetést mutat, a zavartság vagy
a kényszer legkisebb jele nélkül.
Halála elôtt Teleki többek elôtt utalt
arra, hogy milyen tettre készül. A
hozzá – fôleg az utolsó években – igen
közel álló Kozma Miklós, Kárpátalja
kormányzói biztosa, amikor Teleki
halálhírét vette, szinte azonnal így
kiáltott fel a telefonkagylóval a
kezében: Öngyilkos lett!
A közelmúltban két, Telekirôl készült
monográfiában is olvashatunk a Sándor-palota falai közt 1941. április 3-ára
virradó éjjelen történtekrôl (Ablonczy
Balázs kitûnô és lényeglátó könyvében,
valamint Nyári Gábor új megközelítéssel élô, sok forrást felvonultató
munkájában). Ezek alapján is azt kell
állítanunk, hogy az öngyilkosság ténye
egyelôre szilárdan megáll, noha a halottkémi vizsgálat több szabálytalanságára lehet felhívni a figyelmet, és a
helyszínelés alapossága is joggal
megkérdôjelezhetô.
Reálpolitika és moralitás
Teleki Pál tragikus halálának évfordulója kapcsán sokkal inkább érdemes figyelmünket tettének mozgatórugóira és erkölcsi üzenetére
irányítanunk, vagyis politika és morál
kérdéseire, a kormányfôi ténykedés
eredményeire és végsô kudarcára.
Teleki karaktere, megnyilatkozásai
és végül a halála kétségkívül sokatmondó a Horthy-korszak Magyarországának külsô és belsô viszonyait
illetôen. Túlzás nélkül állítható, hogy
az 1944-ig tartó idôszaknak – névadója
mellett – Teleki volt az egyik leginkább
ikonikus alakja, jelentôs befolyással
Horthyra és személyes vonzerôvel a
környezetére, éppen ezért különös,
hogy a kormányzó mennyire rövid idô
alatt tért napirendre a kormányfô
halála felett. Az, amivel Teleki utolsó
óráiban szembe kívánt szállni, kétségtelenül a politikában még fellelhetô
értékek rohamos kiüresedése volt.
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A gondviselés emberének tekintették

Teleki Pál miniszterelnök és felesége Horthy István esküvôjére érkezik
a budai Szilágyi Dezsô téri templomb
Tömören azt is mondhatnánk, a nyers
reálpolitika és az ideálok feloldhatatlan
összeütközése. Miközben tudomásul
vette, hogy Magyarország messzemenô alkalmazkodásra kényszerül a
tengelyhatalmakkal szemben, nem
feledkezett el a hosszabb távon meghatározó geopolitikai tényezôkrôl és
arról, hogy a morális hitelt nem lehetséges teljesen feláldozni a
reálpolitikai érdekelv oltárán.
Természetesen Teleki sem tudhatott
semmi biztosat a háború végsô kimenetelérôl, azonban földrajztudósként
rendíthetetlen híve maradt az amerikai Alfred T. Mahan elméletének,
amely egy elhúzódó világméretû
konfliktusban a „tengeri hatalmak”
elkerülhetetlen fölényével számolt. Ôt
és híveit nem tévesztették meg a
gyors német sikerek, amelyeket
tágabb összefüggésükben szemléltek,
ellentétben a kormányzóval, akit
könnyen ragadott el a lelkesedés,
amikor látta, mennyire értik a németek a „háború mesterségét”. Amikor 1941 márciusának végén Hitler
közlése eljutott Horthyhoz a Jugoszlávia elleni katonai fellépésrôl,
Teleki és Bárdossy igen határozott
fellépése kellett ahhoz, hogy a német
igényekkel szemben tartózkodó, a
konkrét katonai együttmûködést illetôen pedig lényegében elutasító választ küldjenek a Führernek.
Korábban, 1939-ben azonban Teleki –
az országnak a Népszövetségbôl való
kilépése kapcsán – maga is úgy látta,
hogy a nemzetközi szervezetek és a
nemzetközi jog édeskeveset tett hozzá
Európa és benne Magyarország –
ahogy ô maga megfogalmazta –, a
„mostohagyerek” problémáinak megoldásához, így a trianoni igazságtalanság jóvátételénél a tengelyhatalmakat a „történelmi szükségszerûség”
eszközeinek tekintette.
Szuverenitás és revízió
Az idô elôrehaladtával azonban
Teleki gyorsan belátta, hogy a Berlin
és Róma támogatása mellett kivívott
revíziós sikerek ellenére, sôt inkább
azok következtében súlyos veszélyek
leselkednek az ország szuverenitására.
Mindeközben komoly kétség férhetett
a már elért területi nyereségek maradandóságához is. A második bécsi
döntés, amely alighanem Teleki
legnagyobb diplomáciai sikereként

könyvelhetô el, valódi örömöt nem
szerzett a miniszterelnöknek, aki alig
akart szólni a fogadására összesereglett tömeghez, miután letargikus
állapotban szállt ki a Bécsbôl hazatérô
delegáció szerelvényébôl.
Teleki minden bizonnyal osztotta a
náci rendszerrel kapcsolatos kritikus
nézeteket, és alighanem úgy vélte,
hogy hosszabb távon Hitler – akár épp
gyors sikerei miatt is – bukásra van
ítélve, mint egykor Napóleon. A
revízió igazi sikerét ô a háborút lezáró
tárgyalásoktól várta a zöldasztal
mellett, nem akarván kockáztatni a
majdani eredményeket a pillanatnyi
elônyökért. 1939-40-ben a nyugati
hatalmak fôvárosaiban Teleki személye nagy tiszteletet ébresztett,
Horthyval együtt amolyan „gondviselés embere” gyanánt tekintettek
rá. Magyarország helyzetének ismertetésére Teleki másodlagos, nem
hivatalos csatornákat is igyekezett
fenntartani, így kívánva meggyôzni a
brit politikusokat, köztük Churchillt is,
hogy méltányolják hazája törekvéseit.
Világos volt azonban, hogy London az
addig elért területgyarapodások hallgatólagos elismerésétôl is vonakodik,
azokat nem tekinti jogszerû változtatásoknak.
A miniszterelnök számára, aki 1940
ôszétôl pesszimistább és befelé forduló is lett, egyre kevésbé lehetett
kétséges, hogy elôbb-utóbb kenyértörésre kerülhet sor Németországgal.
Emiatt kezdte el egy majdan az
Egyesült Államokban felállítandó
emigráns kormány létrehozását célzó
lépéseit. Brit részrôl 1941 tavaszán
kapott biztatást is arra vonatkozólag,
hogy külföldre távozása után
„Ôfelsége Kormánya” elismeri Magyarország legitim képviselôjének.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy
csupán Teleki vagy más jelentôs náciellenes politikai személyiség megjelenése Londonban vagy Washingtonban – ha közben Horthy helyén
marad és a magyar politikai felépítményben nem állnak be drasztikus
változások, valamint egyértelmû német katonai akcióra sem kerül sor
Magyarországgal szemben – kevés
reménnyel kecsegtetett. Egy ilyen,
úgynevezett „exilkormány” aligha
részesült volna végül maradéktalan
elismerésben. Az is igen kétséges,

németek kénytelenek voltak jelentôsebb katonai erôket lekötni.
Teleki üzenete és öröksége
Nehéz megmondani, vajon mi lehetett az utolsó csepp a pohárban, ami
arra indította Telekit, hogy maga ellen
fordítsa fegyverét (sokak szerint
Barcza György londoni követnek a
kemény brit álláspontot közlô távirata), de tettével kétségtelenül határozott morális üzenetet akart küldeni, remélve azt is, hogy javíthat
Magyarország helyzetén. Kétséges,
hogy valóban sikerült-e bármit befolyásolnia a késôbbi eseményeket
illetôen. Jóllehet igaz, hogy a Londonból érkezô fenyegetések ellenére
brit hadüzenetre végül nem került sor,
de az elmaradt például a Jugoszlávia
ellen szintén fellépô Bulgária esetében
is, és késôbb sem fûzôdött érdeke a
szigetországnak ahhoz, hogy háborús
ellenfeleinek számát gyarapítsa.
Teleki, aki többször foglalkozott a
lemondás gondolatával, végül két
évnél is hosszabb idôt töltött a kormányfôi poszton. Anélkül, hogy
részleteiben kitérnénk itt politikájának
egyébként (különösen a zsidóságot
érintô) kedvezôtlen és ellentmondásos
„eredményeire”, idôszakát olyan
események fémjelzik, mint Kárpátalja
birtokba vétele, a végeredményét
tekintve ellentmondásos, mégis Teleki
stabil többségét továbbra is biztosító
1939. májusi választások, amelyek a
parlamenti politikát és a belsô erôviszonyokat markánsan meghatározták a háború végéig, vagy az ÉszakErdélyt visszajuttató második bécsi
döntés.
Teleki hatalmas ûrt hagyott maga
után, és államférfiúi képességeit az
országnak késôbbi, még inkább végzetes döntéseknél kellett hiányolnia.
Miniszterelnöksége során igyekezett
elôkészíteni, hogy a háború alatt
mûködhessen egy olyan rejtett hálózat, amely képes belül vagy kifelé is
képviselni és érvényesíteni a magyar
érdekeket. Bizton állítható, hogy a
Teleki által kiemelten kezelt miniszterelnöki IV. Tájékoztató Osztály
és munkatársai, így közeli munkatársa,
Szent-Iványi Domokos – akit a miniszterelnök a majdani békedelegáció
élére szánt – igyekeztek tovább is
vinni irányvonalát. Késôbb Horthy,
Kállay Miklós kinevezésével, Teleki
alapelveihez kívánt újra visszakanyarodni. A miniszterelnök kapcsolatrendszerében korábban feltûnô,
bizalmát élvezô személyek (így SzentIványi vagy Váli Ferenc nemzetközi
jogász) szerepet kaptak a magyar
béketapogatózások során is.

hogy számot tarthatott volna-e késôbb
a szovjetek partnerségére, akik még a
lengyel emigráns kormánnyal is
megszakították utóbb a kapcsolataikat.
Teleki maga is érezte, hogy az adott
helyzetben igen kétséges kimenetelû
vállalkozás lett volna mindez.
Az angolszász hatalmak és képviselôik felfogása, érdekei és világlátása, valamint a Teleki által megfogalmazott magyar igények között
szakadék tátongott. Katonai segítség
tekintetében London nem tudott (az
ekkor még semleges Egyesült Államok még kevésbé) megígérni jószerével semmit. Ígéretei addig terjedtek,
hogy a háború „megnyerése” után
segítenek majd a „szabad Magyarország létrehozásában”, miközben
Hitler messzemenô ajánlatokkal állt
elô a jugoszláv területek vonatkozásában. Abban a tragikusnak mondható
pillanatban a tengelyhatalmak csillaga
magasan járt, illetôleg a háború hossza
és végkimenetele tekintetében még
rendkívül nagy volt a bizonytalanság
(miközben Jugoszlávia állami létének
megszûnése küszöbön állt), ráadásul a
britek által hangsúlyozott erkölcsi
megfontolások Trianon és következményei fényében nem tûntek
meggyôzônek a magyar fülek számára. Nem élni a termékeny bácskai
területek visszaszerzésének lehetôségével, ahol mintegy félmillió magyarral lehetett számolni, az adott
Joó András
helyzetben akár reálpolitikai nonszensznek is minôsíthetô. Ezt egyéb- A szerzô a Veritas Történetkutató
ként a brit külügyminisztériumban is Intézet tudományos fômunkatársa
így látták.
Teleki az elôzô év decemberében
aláírt, majd 1941 februárjában ratifikált jugoszláv–magyar „örökbarátsági” szerzôdés miatt került feloldhatatlan morális csapdahelyzetbe.
Az az elgondolás, amelynek jegyében
nagy gyakorlattal és
létrejött volna egy Magyarország és
Jugoszlávia által alkotott, színleg
szakértelemmel,
tengelybarát, mégis szuverén államok
mindenféle ügyintézést,
partnerségén nyugvó blokk, gyenge
jogi tanácsadást vállal.
lábakon állt. Nagyobb mértékben
kellett volna figyelembe venni a
Forduljon bizalommal:
délszláv államon belül már korábban
Dr. Horváth Anna
is mutatkozó dezintegrációs tendenciák hatásait és azt is, hogy az ake-mail:
koriban Németországgal szemben
drhorvatha@yahoo.com
egyedül küzdô britek érdekeinek a
fax: (0011) 36-1-4038503
minél nagyobb zavar elôidézése felelt
meg legjobban a Balkánon, ahol így a
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szolgálatai
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
MELBOURNE (VIC)
2016. április 17-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)
9.30-tól -— 12 óráig Vasárnapi Iskola
a Bocskai Nagyteremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY
2016. április 17-én vasárnap de. 11.30 órakor
Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket,
hogy hozzák el a kicsinyeiket.
Uniting Church, Carrington Ave.Strathﬁeld
ADELAIDE (SA) 2016. április 17-én de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)
2016.április 17-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
2016. április 17-én vasárnapján du. 2 órától Istentisztelet
közös ebéd
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina minden hónap
elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
Aspley, Észak Brisbane minden hónap második vasárnapján de.
11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés nélkül

Ifj. Csutoros István és Charmaine
Bernie április 2-án örök hûséget fogadtak egymásnak, a North Fitzroy-i
Magyar Református Templomban.
István néhai, alapító lelkészünk Nt.
Antal Ferenc unokája és Csutoros
István fôgondnok és neje, Violának
a fia. Érthetôen István a templom
tôvében nôtt fel. Mint a magyar közmondás tartja: „három a magyar
igazság”.
Itt lett keresztelve, konfirmálva, itt
történt a házasságkötése.
A szép ceremonia után a 120 fônyi
vendégsereg, hegedû és tangóharmonika, megszólaltatásának kíséretében mentek át az Edinburgh parkba
egy „British garden Party”-val folytatva a Bocskai Nagyteremben a hangulatos lagzi mulatságot.
Sok sikert, boldogságot kívánunk az
ifjú párnak. Isten áldása Rátok!

Csutoros István

A boldog pár

Lakodalom a Bocskaiban

Figyelem — megváltozott dátum!

Az érdekeltek szíves elnézését és megértését kérjük, de Szüreti Bálunk korábban
behirdetett dátumának megváltoztatására kényszerültünk technikai okok miatt
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Amikor magyar
huszároktól
rémüldözött Berlin

Gróf Hadik András
tábornagy korabeli portréja
A hadtörténelem leghíresebb huszárcsínye Hadik András gróf nevéhez
fûzôdik. A vakmerô portyáiról elhíresült magyar stratégának, a Habsburg Birodalom legmegbecsültebb
tábornokának Berlin megsarcolása
volt a legismertebb haditette. Az egyik
leghíresebb magyar hadvezér, Hadik
András gróf 226 éve, 1790. március
12-én hunyt el.
Kisnemesi sarjból lett birodalmi
tábornagy
Hadik András életútja kitûnô példa
arra, hogy egy viszonylag alacsony
sorból származó magyar kisnemesnek
milyen karrierlehetôségek nyíltak
meg a 18. század közepén, a magyarokkal erôsen rokonszenvezô Mária
Terézia udvarában.
Katonai szolgálatát még Mária Terézia királynô apja, III. Károly németrómai császár és magyar király uralkodása alatt (1711-1740), 1732-ben
kezdte meg, egy magyarokból szervezett huszárezred kötelékében.
A magyar könnyûlovasság harcmodora és taktikája olyan sikeres volt,
hogy a 18. században valamennyi európai nagyhatalom –-- még Angliát is
beleértve –-- a magyar minta szerint
szervezte meg saját könnyûlovas
fegyvernemét.
A kiváló tehetséggel megáldott Hadik András gyorsan haladt elôre a
ranglétrán; 1744-ben már ezredes, és
alig három évvel késôbb Mária Terézia „generális strázsamesterré”, azaz huszártábornokká léptette elô az

Hadik András alig több mint 4000 lovassal indult el
a kalandos portyára
ifjú fôtisztet.
III. Károly halála után leánya, az
akkor 23 éves Mária Terézia lépett a
trónra, a magyar országgyûlés által is
törvénybe iktatott 1723-as Pragmatica
Sanctio nôági trónöröklést biztosító
passzusa alapján. Azonban sem Bajorország, sem a Spanyol Királyság és a
Szász Választófejedelemség nem ismerte el Mária Terézia trónra lépését;
ennek okán tört ki 1740-ben az osztrák
örökösödési háború.
Hadik András elôször ebben, az egész
akkori Európára kiterjedô csatározásban tüntette ki magát.
Noha az osztrák örökösödési háborút
lezáró 1748-as aacheni békével Mária
Terézia uralkodói jogai elismerésre
kerültek, ám a Habsburg Birodalom
érzékeny területi veszteségeket szenvedett el; így többek között le kellett
mondania a gazdag tartományról, Sziléziáról, amelyet Nagy Frigyes porosz
király szerzett meg országának.
Az 1756-ban kirobbant hétéves háború (1756-1763) a 18. század legnagyobb
fegyveres konfliktusa, tulajdonképpen
az osztrák örökösödési háború folytatásának volt tekinthetô. Mária Terézia
az aacheni békével idôt akart nyerni,
hogy hadseregét megerôsítve, és új
szövetségi rendszert létrehozva revansot vehessen Poroszországon.
Nagy Frigyes azonban 1756-ban meg-

Huszárok a 18. század végén

elôzô támadást intézett Szászország
ellen, hogy területileg bebiztosítsa országát a Habsburg fenyegetéssel
szemben. Ezzel vette kezdetét az
újabb, a gyarmati világra is kiterjedô
európai háború, amely Hadik András
számára elhozta az ôt egészen a birodalmi tábornagyságig repítetô világhírt.
Vakmerô huszárcsíny régi magyar
virtus
A sziléziai fronton szolgáló Hadik
tábornok 1757. október elején egy több
mint merész portya tervét dolgozta ki.
Azt tervezte, hogy rajtaüt a sziléziai
Habsburg-porosz csatározások frontvonalától 450 kilométerrel északra
fekvô Berlinen, Nagy Frigyes porosz
király udvari székhelyén.
Jól idôzítette a kalandos akció idôpontját, ugyanis a porosz uralkodó –-- a
18. század egyik legnagyobb hadvezére
–-- ekkor királyi városától távol, Namburgnál irányította személyesen a
franciák és Habsburgok elleni hadmûveletet.
Emiatt Berlinben nem maradt jelentôs számú helyôrség, valamint a Sziléziából Berlinbe vezetô út mentén
sem táborozott számottevô katonaság.
Hadik András a saját, valamint a Baranyay-huszárezred legválogatottabb
vitézeibôl állította össze mindenre elszánt lovascsapatát. Hadik 1757. októ-
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ber 10-én vágott neki a kalandosnak
ígérkezô portyának.
A vállalkozásban résztvevô huszárkülönítmény 4320 fôbôl állt. Elkerülendô
a csapat idô elôtti felfedezését, Hadik
tábornok az útról letérve, a terepen
vezette lovasait. Csak éjszaka haladtak, napközben a terepadottságok által
kínált álcázási lehetôségeket kihasználva, meglapultak a mezôn.
Mindössze hat nap alatt érték el Berlint, naponta 70-80 kilométeres távolságot lelovagolva. A vállalkozás külön
érdekessége, hogy a gyalogságot a huszárok mögé ülteteve vitték magukkal,
tehát egyetlen lónak két lovasa volt.
Rosszul tette a berlini magisztrátus, hogy nem akart fizetni a magyaroknak
A magukat tökéletes biztonságba
érzô berlinieket úgy érte a város falai
elôtt felbukkanó magyar lovascsapat
látványa, mint derült égbôl a villámcsapás. Ám az elsô sokkból felocsúdva,
és a város falaiban, meg az 5500 fôs
helyôrségben bízva Hadik tábornoknak a város átadására és hadisarc
megfizetésére vonatkozó felszólítását
a magisztrátus elöljárói egyszerûen
kinevették.
Képtelenségnek tartották, hogy komoly ostromhoz szükséges haditechnika híján a magyar könnyûlovasság
beveheti a várost.
Amikor a városi tanács visszautasította Hadik András ultimátumát, a
tábornok elôre vontattatta a magukkal
hozott tábori ágyúkat és közvetlen
közelrôl szétlövette a városkaput .
A lerombolt kapun át villámgyorsan
beözönlöttek a huszárok, és fergeteges
lovasrohammal lekaszabolták illetve
szétszórták a váratlan akciótól megdöbbent helyôrséget.
Ezek után már a magisztrátus elöljárói is alázatosra vették magukat a
gyors gyôzelmet kivívott magyar huszárgenerális elôtt. Teljesítették a tábornok kívánságát, és összegyûjtötték
a városra kivetett, mesés vagyonnak
számító 215 000 talléros sarcot.
Hadik András igazi úriemberként
járt el –-- ebben a korban egyébként
még ez volt a szokás --- megkímélte a
várost, és keményen kézben tartott
embereinek semmiféle fosztogatást
nem engedett meg.
Mindössze hét pár nôi selyemkesztyût
vitt magával ajándékként az általa
nagyra becsült Mária Teréziának; a
kesztyûkre Berlin címerét hímeztette.
Nagy Frigyes megszégyenülése
Noha a Hadik-huszárok a legnagyobb
óvatossággal nyomultak Berlin felé, a
porosz király már október 13-án jelentést kapott a frontvonalon túli aggasztó

csapatmozgásról. Rögtön kiadta a parancsot, hogy egy jelentôs létszámú
csapatkontingens azonnal vonuljon
Berlin védelmére.
A porosz felmentô sereg október 18án érkezett a megsarcolt Berlin falai
alá, nappal késôbb, hogy a Hadik regimentek a hatalmas sarcot bezsebelve
ellovagoltak a város határából.
Megnehezítendô az ellenség üldözôinek dolgát, a magyar lovasok nem
azon az útvonalon tértek vissza Sziléziába mint amelyiken jöttek, hanem
nagyobb kerülôvel. Annak ellenére,
hogy erôltetett menetben vonultak
vissza, a huszárvirtus sem hagyta
nyugodni ôket; útközben a magyarok
Oderafrankfurt városát is sikeresen
megsarcolták.
A Hadik-huszárok oldalvédje a viszszavonulás közben többször megütközött az ôket üldözô porosz lovassággal,
minden esetben sikeresen visszaverve
a támadásokat. Hadik András tábornok és diadalmas huszárai végül sikeresen visszaérkeztek sziléziai táborhelyükre.
A csatározás közben a magyar sereg
88 fôt és 57 lovat vesztett, ám 450
foglyot ejtett, és fényes hadizsákmányt
szerzett. Nagy Frigyest sem ez elôtt,
sem pedig ez után nem érte akkora
szégyen, mint a frontvonaltól távoli
királyi székhelyének büntetlen megsarcolása.
A királynô és a székelyek kedvence
A királynô úszott a boldogságban, a
magyar tábornokot hôstettéért a
Habsburg Birodalom legmagasabb
katonai kitüntetésével, az általa alapított Mária Terézia érdemrenddel tüntette ki. A háború végén, 1763-ban
Hadik Andrást, kedvenc magyar tábornokát grófi rangra emelte, és hatalmas birtokot adományozott részére.
1772-ben Hadik gróf lett a birodalmi
csapatok fôparancsnoka, a királynô
1774-ben pedig marsallbotot adományozott az Udvari Haditanács élére
kinevezett tábornokának. Élete alkonyán az udvarban fennálló vitathatatlan tekintélyét felhasználva, kegyelmet eszközölt ki II. József császárnál a
kényszersorozás alól kibújt Moldvába
menekült székelyek és családtagjaik
számára.
A bukovinai székely települések
közül Andrásfalva és Hadikfalva is
a hôs magyar tábornok emlékét ôrzik. Az egyik leghíresebb magyar
huszár bronz lovas szobra a budai
várban látható. Hadik András gróf,
birodalmi tábornagy, a 18. század
nemzetközi hírû hadvezére 80 éves
korában, 1790. március 12-én hunyt
el.
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Erdélyi Magyar
Szövetség Hírei

Beszámoló a 2016 febr. 28-án
rendezett Erdélyi Piknikrôl.
Engedelmûkkel, hadd kezdjem e beszámolót egy nemrég még kívülállóként megfigyelô vallomásával: nem
bírom eleget csodálni a szervezôk és
önkéntesek lelkesedését és munkáját!
A piknik két dologról szól: egy egyedülálló alkalom a helyi magyar közösségnek összejönni, régi ismerôsöknek
találkozni, és hát igen, jó otthoni ízeket
falatozni, enni-inni, jót mulatni!
A második, a bevétel:
Szövetségünk most már több mint 50
éve támogat erdélyi iskolákat, árvaházakat, templomokat; ösztöndíjakat utal
rászoruló diákoknak, egyetemistáknak;
kissebségi magyar közösségek fennmaradási harcában igyekszünk anyagi
segítséget nyújtani.
Anyagi forrásaink nagyon korlátozottak, egyetlen bevételünk a rendezvények jövedelme és adományok.
Ezért az önkéntesek munkája annyira
fontos, viccesen, de a szó szoros értelmében is megfizethetetlen, ugyanis ez
élteti a szövetségünket, és nem bírjuk
elégszer megköszönni mindenkinek a
fáradhatatlan munkáját, az anyagi
hozzájárulást valamint, a lelkes jelenlétet!

Piknikünk így minden szempontból
teljes sikert jelentett!
A zsongás már szombaton elkezdôdött, Bálint Kálmán és a lelkes segítôi: Szabó Endre, Miklós Béla,
Bálint Károly, Szövérfi Feri berendezték a templomligetet: sátrakat
állítottak, kihordták az asztalokat,
székeket.
A konyhában is pezsgett az elôkészület: Bálint Rózsika vezetésével,
Szövérfi Julia, Godó Marika, Világos Eszter, Tutorás Julianna, Szegedi Erika jókedvûen szorgoskodtak,
hogy minden megfelelôen és idôben
legyen elôkészítve a következô napra.
Modern idôk, modern módszerek:
Balint Károly kitartó és ötletes hirdetései az Facebook-on meghozták az
eredményt, fiatal, üde, segítôkész önkéntes csapat toldta meg a régi csapatot, és jó néhány új érdeklôdô vendég
is megjelent a pikniken.
A kissé felhôs idô senkit sem ijesztett
el, szép számban gyülekeztek a vendégek ---- hûséges támogatóink, és így
újabb és újabb asztalokat, székeket
kel-lett felállítani a kellemes hûvöst
adó fák és sátrak alá.
A süteményes asztalra egyre több,
finomabbnál finomabb sütemény érkezett, pogácsák, rétesek, dobos torta,
zserbók, szóval volt mibôl válogatni!
A süteményes asztalnál lelkes
munkát végeztek: Szegedi Erika és

Forgó Klári, Bánáti Erik szakács
pedig a finomságokkal töltött palacsintát sütötte a konyhában nagy szorgalommal.
Hálás köszönet a kedves hölgyeknek,
akik adományként süteményükkel
minden évben hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez.
Szabó Karina és férje Endre
csörögét sütöttek a segítôk csapatának,
de jutott ám az idejében érkezô kedves
vendégeknek is.
Jó ebédhez a nótát a HANGODIDUÓ, Éva és István szolgáltatta
Meglepetésként felléptek a Vardos
zenekar és Szigeti Éva is, szereplésüket nagy tapssal köszönték meg a
kedves vendégek.
A jól lehûtött italokkal Miklós Béla
és Szabó Endre várta a szomjas
vendégeket.
A fatányéroshoz a húsokat (BBQ-t)
Bálint Károly, Szövérfi Ferenc,
Sinka Imre sütötték nagy szakértelemmel, a csábító sült illata elárasztotta a környéket. Spurigán János és
Kati jól ismert szakácsunk, a finom
marha és bárány gulyása nagyon sokjól megérdemelt dicséretet aratott
gulyást fogyasztok körében.
A gyors és nagyon ügyesen kiszolgáló
hölgyek Miklós Kati, Huszár Jutka,
Szabó Katrina, Bálint Rózsika,
Szövérfi Julia kiválóan remekeltek!
Mint a szórólapunkon is hirdettük:

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road,
Brighton East 3187
Tel.: 9592 4222

email: cafe@hartartplus.com.au
www.hartartplus.com.au
Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

lángosunk egyedülálló, ez be is bizonyosodott Tóth Zoli, Csík Kati és
Bácsi Marika- az elôkészítésben,
Sinka Imre es Godó Marika a sütésben hozzáértô munkájuknak köszönhetôen.
A pénztárnál Gönczi Katalin,
Farkas Csilla, Kissh Andrea, Godó
Marika kitûnôen látták el feladatukat,
bebizonyították, hogy a pikniken hoszszú sorbaállás nélkül mennyire kellemes élmény!
Hálás köszönet Löwrécz Krisztinának, aki most már gyakorlott és képesített tombola jegy-felelôsünk, munkája eredménye a sok eladott jegy és
ebbôl a méltányos bevétel.
Köszönjük adományozóinknak a tombolához adott szép és értékes tárgyakat.
Végül gratulálunk a tombola tárgyak
nyerteseinek.
Szövetségünk rendszeres támogatói
idén is hozzájárultak a bevételhez,
nagyon szépen köszönjük hozzájárulásukat, elismervény és köszönô levél
továbbítva lesz adományozóinknak,
Holló János, (36287), Rácz Judith,
N/N, Buzy István, N/N, B Ferenc).
Az Erdélyi Szövetség vezetôsége és a
szervezôk még egyszer köszönetet
mondunk minden kedves adományozónak, önkéntes segítôinknek, honfitársainknak, és nem utolsó sorban mindazoknak, akik eljöttek és jelenlétükkel
elôsegítették az Erdélyi piknikünk

sikerét.
Méltók maradtunk szövetségünk jelszavához:
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK
A jövôben is sikeres rendezvényeket
szeretnénk es fogunk rendezni, nagyon kérünk mindenkit, visszajelzésekkel és ötletekkel járuljanak, hozzá
elkövetkezô rendezvényeink még népszerûbb és sikeresebb szervezéséhez!
Postacímünk: Ausztráliai Erdélyi
Magyar Szövetség
760 Boronia Road. Wantirna VIC.
3152
Facebookon is megtalálhatók, vagyunk:
Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség,
Akik továbbra is segíteni kívánnak és
tudnak, kérjük csekket, money ordert,
a:: COUNCIL OF AUSTRALIAN
HUNGARIANS FROM TRANSYLVANIA névre kitölteni.
Banki átutalási lehetôség is van:
Commonwealth Bank: 06 3610 / 1009
0349
Viszontlátásra a legközelebbi rendezvényünkön, az Erdélyi Ebéden, 2016.
október 9-én a Magyar Központ Kistermében.
„Ne Hagyd Elveszni Erdélyt Istenünk,,
Az Erdélyi Szövetség nevében,
Szedlacsek Zita,
Sajtófelelôs

Tabulam & Templer Homes for the Aged

31-41 Elizabeth Street,
Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai származású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért,
kérem forduljon
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au

2016. április 14.
2018-ban ismét
világbajnokságot
rendez a Magyar
Sárkányhajó Szövetség
2016. április 4-én az ausztráliai
Adelaideben a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF) tanácsa ismét
egyhangúlag úgy döntött, hogy bizalmat szavaz a Magyar Sárkányhajó
Szövetségnek, és Szegeden kerülhet
megrendezésre a sárkányhajósok legnagyobb létszámú világversenye, a
11. IDBF Klub Legénység Világbajnokság 2018-ban.
A 2018-ban 20. évébe lépŒ Magyar
Sárkányhajó Szövetség ismét hatalmas sportdiplomáciai sikert tudhat
magának. A bizalom nem alaptalan,
2013-ban a Szegeden megrendezett
nemzetek közötti Sárkányhajó VB-t
mind a mai napig minden idŒk legsikeresebb sárkányhajós világbajnokságaként tartja számon a nemzetközi
sárkányhajós társadalom.
2018-ban tehát ismét hazánkba látogat a sárkányhajó sport színe-java, a
szervezŒk 4-5000 sportolót várnak a
világ közel 35 országából.

Járosi Péter (a Magyar
Sárkányhajó Szövetség elnöke),
Mike Thomas (az IDBF elnöke.)

A sárkányhajózás a
legjobb csapatépítô
sport
Szinte minden magyar tavat és
folyót elleptek a vízisárkányok. Ezek
a látványos úszó szörnyek azonban
teljesen veszélytelenek, sŒt, határozottan szórakoztatóak, még evezni is
élvezet velük. Az idei év vízisportŒrülete a sárkányhajózás, nemcsak a
Balatonon. Áttörés ez az év, a kritikus
tömeg áttörése: egyszerûen mára
olyan sokan kattantak rá a dologra,
hogy még azok is kénytelenek észrevenni, akik az életükben nem fogtak
lapátot a kezükbe.
Hogy pontosan mirŒl van szó? Végy
egy bazi hosszú kajakot, aminek az
orrára sárkányfejet, tatjára pedig
sárkányfarkat fabrikálsz, ültess bele
húsz embert, adj a kezükbe evezŒt, és
hajrá! Hogy hol itt a mágia? Rejtély,
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SPORT
de a dolog mégis mûködik: idén már
nem csak pár megszállott kis sportegyesület foglalkozik a dologgal, de
szinte minden vízparti településen
találni sárkányhajóklubot, lehet venni
és bérelni, csapatépítŒ tréningnek is
ajánlják, sŒt: júliusban már egy rangos nemzetközi versenyen is jó helyezést ért el a magyar csapat. De honnan ez az egész Œrület?

mint két évtizede bukkant fel a
kontinensen, s mára gyakorlatilag
mindenütt megtalálható, hazánkban
is egy sor klub és csapat mûködik,
sŒt Sárkányhajó Szövetség is alakult.
Úgy tûnik, a közös evezés multifunkcionális dolog, mert nem csak a
sportŒrülteknek, de még cégeknek is
ajánlják – aki ügyesen használja a
webes keresŒket, könnyen találhat
sárkányhajós tréningcéget. Elmondásuk szerint a
közös evezés elsŒosztályú
közösségformáló játék, és
azok a munkahelyi csapatok, amelyek résztvesznek
a közös sárkányhajózáson,
utána együttmûködŒbbek,
hatékonyabbak és boldogabbak lesznek.

Hazai történet
A magyarok számára a
sárkányhajó sport története 1995-ben kezdŒdött a
német PG Mannheim
Járosi Péter, Mike Thomas és
vízisport
klubbal
való kapcsolat
Hangya Edina (pályázati PRPGM
Kurpfalz
Dragons
révén.
A
kommunikáció, Magyar Sárnevû
sárkányhajó
csapata
a
Német
kány-hajó Szövetség
Sárkányhajó Szövetség tagja volt.
Ebbe a csapatba Sziklenka László
A holt költô emléke
A sárkányhajózás szokása Kínából
ered, úgy látszik, a keleti birodalom a
legendák exportálásában is nagyhatalom. A sztori szerint bŒ 2000 évvel
ezelŒtt élt egy Csü Jüan nevû, sokak
által nagyra becsült államférfi, aki
nem mellékesen költŒ is volt (egyébként máig a kínai irodalom egyik
legnagyobbjaként tartják számon).
DicsŒ pályafutása úgy ért véget, hogy
egyik ellenfele puszta féltékenységbŒl
hazaárulással vádolta, és a korrupt
hivatalnokok elérték, hogy büntetésként számûzzék a költŒt – Œ viszont a
vádak fölött érzett bánatában és szégyenében vízbe vetette magát. A nép
egyszerû gyermekei viszont annyira közvetítésével meghívást kapott, mint
szerették, hogy csónakokba pattantak, idegenlégiós, néhány magyar (gyŒri
és megpróbálták kihalászni holttestét és paksi) kajak-kenus. Ilyen közös
a vízbŒl, hogy legalább a tisztességes csapat in-dult elŒször Schwerinben a
temetés meglegyen. Hát ebbŒl a ne- Német Sárkányhajó Bajnokságon,
mes célból rendezett össznépi evezésmajd késŒbb a Nottinghamben renbŒl eredeztetik a sárkányhajózást.
dezett IV. Sárkányhajó Klub Legénység Európa-bajnokságon.
A Borsodi Géza, Geigl Gábor,
Buli, sport, fíling
Mára a gyászos hangulat szerencsé- Janszky Gábor, Löndör István, Kocsis
re elillant a hagyományból, maradt a Róbert, Milkovics László és Szabó
látványos hajótest, a csapatos evezés Norbert által kiegészült mannheimi

csapat a nyílt osztályban (open) 250
méteren I. helyezést, 500 méteren III.
helyezést, vegyes osztályban 500
méteren I. helyezést szerzett. Az
Angliában elért sikerek és a verseny
hangulata adta a gondolatot, hogy ezt
a látványos sportot elterjesszük
Magyarországon és a nemzetközi
versenyeken önálló magyar csapattal
vegyünk részt.
Az elsŒ mérföldkövet 1997. februárjában a GyŒri és Rába Sárkányhajó
Club megalakulása jelentette. A két
gyŒri klub tagjaiból állt össze ezután
az a magyar csapat, amely 1997-ben a
Duisburgi II. Sárkányhajó Európabajnokságon szerepelt. A csapat a
férfi legénység révén egy II. és egy
IV. míg a vegyes egység két III.
helyezést szerzett. Ezeket a helyezéseket versenyen kívül értük el, mert

IDBF Vezető Testület
még nem voltunk tagja az Európai
Sárkányhajó Szövetségnek. 1998-ban
kaptunk egy használt sárkányhajót
Németországból, és még ugyan ebben
az évben megalakult a Magyar Sárkányhajó Szövetség, amely felvételt
nyert az Európai Sárkányhajó Szövetségbe (EDBF). Ebben nagy szerepet játszott az elŒzŒ évi szereplésünk
a duisburgi Európa-bajnokságon.

Mi az a sárkányhajózás?
A sárkányhajó egy olyan speciális,
hagyományos terv alapján megépített
12,5 m hosszú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok
díszít.
A versenyeken 18–20 lapátos két
oldalt arccal elŒre ülve egytollú
lapáttal, egy dobos adta ütemre és
egy kormányos iránytásával hajtja
elŒre a hajót.
A dobos háttal a menetiránynak
ülve elŒl foglal helyet, a kormányos
pedig hátul a hajó farában áll és a
rögzített kormánylapáttal kormányoz.
Az eddig leírtakból is kiderül, hogy
a sárkányhajózás egy olyan közösség
teremtŒ és fejlesztŒ sport, amelyben
egyszerre, egy célért több mint 20-an
küzdenek. Egy legénység 2 labdarugó
csapatnyi emberbŒl áll. A sárkányhajózást Magyarországon a Magyar

Sárknyhajó Szövetség fogja össze.
Célunk, hogy Magyarországon létrejöjjön a társadalom minden rétegét
átfogó (diákok, aktív dolgozó emberek, sportolók) szabadidŒs tevékenységként, vagy akár sportágként is ezt
választó emberek közössége. A fenti
célok megvalósításáért, a sportág
érdekében tett minden erŒfeszítést és
kezdeményezést, eddig is és a jövŒben is támogatunk, támogatni fogunk!
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(Folytatás)
Megnyugtató módon ugyanebben a
magazinban kedvenc Hugh FearnleyWhittingstahlunk ebben a témában is
tudja a tutit, és szinte teljesen korrekt
pörköltreceptet közöl, még az elnevezési galiba körül is rendet teremt
egyetlen mondatban.
A paprikás csirke –-- „Chicken
paprikash”
Kenji Lopez, a Serious eats magazin
Food Lab rovatának szerzôje az egyik
legalaposabb,
legszenvedélyesebb
gaszroblogger. Egy-egy receptnek sok
-sok verzióját leteszteli, összehasonlítja
és már-már valóban laboratóriuminak
mondható körülmények között vizsgálja az eredmények közti különbséget. Néhány hete a paprikás csirkét
vizsgálta, nem kevés mulatságot okozva ezzel nekünk.
Német nyelvû nagyik országa
A recept eredetét tekintve elárulja,
hogy nem rendelkezik magyar nagymamával, a német „Oma” szót használja. Feltehetôleg a nyugdíjas videoblogger sorozata, a Cooking With
Oma tévesztette meg, igaz saját bevallása szerint Mrs. Fritz valóban
Magyarországról származik.
Az autentikusságról annyit, hogy ô
Maggi-szósszal súlyosbítja saját verzióját, majd liszttel rántja be.
Kenji Lopez forrásai külföldön élô
magyar nénik, akik a videókon oktatják a magyar konyhának egy nyugatiasított verzióját, olívaolajos, csirkemelles pörköltöket mutatnak be.
Okos következtetések
Ennek ellenére Kenji hamar rájön,
hogy csirkemellel nem sokra megy,
sôt ez után végigvesz minden olyan
kérdést, amit mi magunk is fontosnak
gondolunk egy pörkölt készítésekor: a
paprika fajtája, minôsége és idôzítése
–-- eddig rendben is volnánk, ám kísérletei során egyre növeli a paprika
mennyiségét, 2-3 evôkanálról egy negyed bögrényiig, ami azért több a
soknál. A tálaláskor az olasz konyhához
fordul segítségért, mikor a szafthoz
tejfölt kever, belekeveri a nokedlit, és
így tálalja azt a hússal.

MAGYAR ÉLET

Amikor a külföldi gulyást fôz,
de nem tudja, hogyan kell
Ez, végül is, nem akkora butaság,
van, aki ezt megteszi itthon, csak épp a
saját tányérján. Ahogy tovább gondolkodik, Kenji rájön arra is, hogy a húst
meg kell pirítani, mielôtt párolni kezdjük –-ô ezt külön serpenyôben teszi
meg, ami, bár fölösleges, éppen nem
baj.
Zselatin! Halszósz!
Egészen idáig jól teljesít, okosan
gondolkodik, ezután azonban nagyon
szellôsre ereszti a fantáziáját. A szaftot kaliforniai paprikával gazdagítja,
ezzel amolyan lecsós csirkét farag a
paprikásból.
Hogy még sûrûbb legyen a szósz,
végül porzselatinnal kevert húslevest
ad az ételhez, sôt némi halszósszal és
citromlével egészíti ki az ízeket.
Jaj nekünk!
„Rakott crumpli”
A rakott krumpli nem egy bonyolult
étel, túl sokat veszekedni sem lehet
rajta: krumpli, tojás, kolbász, tejföl, és
kész. Talán van, aki tejföl helyett tejszínt használ, sôt láttam már a kolbász
mellett virslit is néhány tányéron, de
ezenkívül viszonylag egységes receptrôl van szó.
Egy blogon posztolt verziót egy kóser
szakácskönyvbôl szedte a szerzô, a
címbe ráadásul kiejtés szerint írja le a
magyar nevet –-- sosem gondoltuk volna, hogy látjuk leírva azt a szót, hogy
crumpli.
A receptbôl kimarad a kolbász, ami
aztán tényleg több a soknál, kolbász
nélkül nincs rakott krumpli, a belôle
kisülô fûszeres zsír az, ami átjárja és
ízesíti a krumpli-tojás rétegeket. Cserébe zsemlemorzsát tesz a rétegek
közé: bajnak éppen nem baj, csak hát

minek, a kolbász hiányától kevéssé
ízes ételt csak még jobban kiszárítja.
Kényeztetô magyar menü
A Saveur magazin, az egyik leghíresebb gasztromagazin két éve egy teljes magyar menüt fôzött le. Már az
összeállítás maga is szokatlan, bár sose lehet tudni, talán van, aki végigeszik
egy ilyet itthon, de nem a legtipikusabb
– karfiolleves, paprikás csirke, töltött
káposzta, tepertôs pogácsa és szilvás
pite. A leves és a csirke egészen megszokott recept alapján készül, a furcsaságok a káposztánál kezdôdnek.
Egységes töltött káposzta recept nem
létezik, de a legritkább esetben fordul
elô, hogy kizárólag füstölt sonkával
töltenénk a friss, és nem savanyú káposztaleveleket, és ha a kukoricadara
régi receptekben szerepel is, inkább a
rizs-sertés kombináció az elterjedtebb.
A szilvás pitére nem igazán ismerünk
rá, mint nagy magyar klasszikusra, a
tepertôs pogácsának pedig egészen
különleges verzióját közli a cikk. Egy
tepertôs zsemleféleségrôl van itt szó,
amit szilvalekvárral töltenek meg.
Éppen rossz étel nem lehet, de pogácsához viszont sok köze nincs. További
kedvencünk a pogácsa témájában a
Telegraph magyar beszámolója,
amelynek végén egy szinte szokványos
sajtos pogácsa recept szerepel. A szerzô azonban, gondolván, hogy a magyar
konyha mindenbe gondolko-dás nélkül
pirospaprikát önt, tesz a tésztába egy
jó adagot.
No de ne legyünk ilyen szigorúak,
szép tôlük, hogy egyáltalán gondolnak
ránk, és összességében jó hírét viszik
a magyar gasztronómiának.

A hét hirdetése

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre a válasz: 1. H2SO4, 2. Bizet Carmen c. operájában, 3. Muzsikoknak,
4. Az Etna (3263 méter), 5. Zigótának,
6. Kerekítve 3,14 7. Eötvös József, 8.
Pentóz, 9. Vergilius római költô, 10. A
szépirodalmat.
E heti kérdéseink:
1. Melyik országban játszódnak A
bûvös vadász, a Diótörô és A tenor c.
zenemûvek?
2. Mi az eredeti jelentése a kulák
szónak?
3. Melyik magyar szerzô sci-fijei a
Föld alatti piramis és az Üvöltô bika?
4. Melyik vallás egyik központi
alakja Ráma?
5. Hogy nevezték régen az üveges,
fedett hintót?
6. Melyik városban található az USA
Yale egyeteme?
7. Ki írta A Tündérlaki lányok c.
színmûvet?
8. Mi a magyar neve a varicella
nevû fertözô betegségnek?
9. Mi a neve a Fertô-tónak Ausztriában?
10. Mit nevezünk Kik voltak a
ludditák?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás
és gyakorlat alapján.

Specialitásunk a fonott kalács
valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807
E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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A misszionárius elmegy a kannibálok
közé. Pár hét múlva megírja elsô
jelentését:
--- Igen jól haladok a kannibálokkal.
Péntekenként már csak halászokat
esznek.
***
Beteg a kannibál törzsfônök. Tamtam dobon megy a hír faluról falura,
egészen a gyarmati helytartó házáig.
--- Beteg a fônök, tam-tam, segítség.
Megy a hír:
--- Küldünk orvost, tam-tam.
Egy hét múlva újra tam-tam dobon
száll a hír:
--- Orvost bevettem, nem használt.
Kérek más gyógyszert!
***
A misszionárius atyánál jelentkezik
egy megtérített vadember, hogy ô
gyónni akar. Az atya így szól hozzá:
--- Jól van fiam. Gyere vissza három
nap múlva, s addig békülj ki minden
ellenségeddel.
--- De atyám --- feleli a vad ---, nekem
nincs ellenségem!
--- Nincs? Hát az hogy lehet?
--- Úgy, hogy már valamennyit megettem.
***
Kovács Béla bemegy a kocsmába, és
vidáman felkiált:
--- Ma este mindenki a vendégem egy
körre!
--- Ez igen! --- mondja az egyik
cimbora. --- Úgy látom, jó kedved van
ma.
--- Hát hogyne lenne? Megbízott az
önkormányzat, hogy hétfôtôl én gyûjtsem be a pénzt a parkolóautomatákból.
Eljön a hétfô este, Kovács megint
megjelenik a kocsmában. Odaszól a
pincérnek vidáman:Pincér! Ma este mindenki a vendégem két körre!
--- Látom, tetszik az új állásod, Béla. -- mondja a haverja.
--- Hát még milyen boldog leszel, ha
megkapod az elsô fizetésed...
Kovács meghökken:Azt mondod, hogy ezért még fizetni
is fognak?
***
Újgazdagék dicsekszenek:
--- Látjátok ezt a festményt a falon?
Ez családunk ôsapját ábrázolja. Erre
az egyik vendég:
--- Látom, de hadd jegyezzem meg,
hogy ez akár az én családom ôse is
lehetett volna, ha nem sokallottam
volna az árát az ócskapiacon.
***
Gazdagéknál házibulit tartanak, és
meghívnak minden szomszédot, köztük Kovácsot, aki nemrég költözött
oda vidékrôl. A kertben, a medence
mellett mulat a társaság, amikor a
házigazda jókedvûen megszólal:
--- Figyeljen mindenki! Van egy
négyméteres krokodil a medencémben. Akinek van elég mersze beugrani
hozzá, annak adok egymillió forintot!
Egyszer csak látják, hogy Kovács
repül be a medencébe. Nagyot csobban, majd felbukkan az óriási hüllô
feje, és kemény harc kezdôdik. Fröcsköl ki a víz, mindenki tátott szájjal nézi
a küzdelmet. Végül Kovács épségben
mászik ki a vízbôl.
A gazda odamegy:
--- Nahát! Te aztán bátor vagy! Megérdemled az egymilliót!
--- Dehogy kell az nekem! --- mondja a
hôs.
--- Akkor mondd, mennyit fogadsz el,
félmilliót?
--- Nem, annyit sem!
--- Akkor mit szeretnél?

NA NE...
--- Csak annak a nevét, aki beledobott!
***
Kovácsékhoz mennek vendégségbe
Tóthék. Az elôszobában Tóth meglátja,
hogy egy kalapács van a falra
akasztva. Megkérdezi Kovácsot:
--- Te, miért van a falon ez a kalapács?
--- Hát, ez a mi beszélô óránk.
--- Hogyan mûködik? --- kérdi Tóth.
Kovács odamegy a falhoz, leveszi a
kalapácsot és rávág a falra. Egyszer
csak megszólal egy dühös hang a
másik oldalról:
--- A francba! Tizenegy óra múlt öt
perccel és az embert nem hagyják
aludni!
***
A kocsmában versenyt rendeznek az
erôs emberek: ki tudja egy narancsból
a legtöbb levet kisajtolni. Jön az elsô
nagydarab fickó, megszorongatja a
narancsot, aminek a leve félig tölt egy
poharat.
Jön a második, még tagbaszakadtabb
alak, ô is kézbe veszi a narancsot, a
leve pedig tele tölti a poharat. Nagy
taps, ováció, amikor is egy vézna, szemüveges alak lép elô.
Mikor elcsitul a derültség, kézbe veszi a narancsot, majd kis erôlködés
után a narancslé megtölti a poharat,
majd egy kis próbálkozás után kicsordul a lé. Döbbent csend, majd a csapos
megkérdi:
--- Uram, megkérdezhetem, hogy hol
dolgozik? Erômûvész, súlyemelô?
--- Á, dehogy. Adó-ellenôr vagyok.
***
A Ferrari Forma-1-es csapata lecserélte teljes mûszaki gárdáját, miután
magyar használtautó kereskedôkkel
végzett teszteket. A magyar kereskedôk csapata 4 másodperc alatt lecserélte a kerekeket, sôt ennyi idô alatt
megbuherálta a váltót, visszapörgette
a kilométerórát és az egész autót eladta a McLaren csapatnak.
***
Egy törpe sétál a Fehér Ház elôtt,
kezében lóbálja a lámpását. Kijön az
elnök és megkérdezi tôle:
--- Mit keresel itt, te törpe?
--- Az igazságot --- mondja a törpe.
--- Azt ne itt keresd --- válaszol az elnök ---, menj el egy európai országba.
A törpe eljön Magyarországra. Sétál
a Parlament elôtt, kezében lóbálja a
lámpását. Kijön az elnök, és megkérdezi tôle:
--- Mit keresel itt, te törpe?
--- Az igazságot --- mondja a törpe.
--- Azt ne itt keresd --- közli az elnök --, menj el Oroszországba.
A törpe elmegy Oroszországba. Sétálgat a Kreml elôtt.
Kijön az elnök, és megkérdezi tôle:
--- Mit keresel itt te törpe?
Mire a törpe:
--- Most már a lámpásomat.
***
Mexikóii szállodában kérdezi a vendég a portást.
--- Szabad itt az öbölben fürdeni?
--- Persze.
--- És biztos, hogy nincs itt cápa?
--- Egészen biztos. Ahol krokodil van,
ott sosincs cápa.
***
--- Mibôl építették az olimpiai falu
házait Moszkvában?
--- Mikrobetonból.
--- Mi az a mikrobeton?
--- 10% beton, 90% mikrofon.
***

2016. április 14.
Április 18. hétfő

15. oldal

MAGYAR ÉLET
Április 19. kedd

Április 20. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:50 Himnusz
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz '
01:00 Híradó
01:00 HÍRADÓ
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 01:15 Angol nyelvű hírek 01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
01:30 Hogy volt?! (2016) 01:25 Szenes Iván írta
02:20 Isten szeme előtt Psota Irén emlékére. Ezt a Zenés filmsorozat
Alsószentmárton
műsort évek óta terveztük, de 02:10 Elcserélt szerelem
ő valami miatt mindig halo- (1983) Rendezte: Szalkai 03:30 Ízőrzők Tápióbicske
04:05 Nevetni kell, ennyi
gatta. Pedig ő maga válogat- Sándor
ta ki, hogy milyen szerepeit 03:35 Ízőrzők Gyulafirátót. az egész (Balázs kabaré)
05:00 Híradó
vegyük elő az archívumból. Magyar ismeretterjesztő
05:15 Angol nyelvű hírek
Volt miből válogatni… Mű- sorozat
05:25 Hazajáró Északfaji határokat nem ismerő pá- 04:05 Üdítő
Hargita - Emberek a
lyáján vígjátéktól tragédiáig, 05:00 Híradó
musicaltől kabaréig minden 05:15 Angol nyelvű hírek havason
05:50 Lyukasóra
megtalálható:Yerma és
05:25 Hazajáró (2014)
06:20 Lélek Boulevard Olympia,Aase anyó és Mar- Páring-hegység 2.
garida asszony, Kurázsi
05:50 Lyukasóra Irodalmi Barkó Judit műsora-Eperjes Károly színművész
mama, Mrs. Dolly Levi, Or- műsor
06:50 Ridikül
bánné és Claire Zachanas06:20 Lélek Boulevard sian… Sziporkázó volt és
Barkó Judit műsora Aknay 07:45 A közönség a tükröm... (Portré Bárdy Györgygroteszk, ha kellett; tudott rút János festőművész. Szívig
lenni, és gyönyörű, ha olyan hatoló festmények, elismeré- ről) Aszínművész megkapó
volt a szerep. Királynő volt. sek, kiállítások, köztéri mű- őszinteséggel vezet végig
bennünket hosszú – megpróAz utolsók egyike.
vek, rajzok - mindezekről
02:25 Kísértés (1941) Ma- bárki képet kaphat, ha utána kkal, kalandokkal tarkított –
gyar film Rendezte: Farolvas a Kossuth-díjas festő- pályáján, mely a harmincas
évek elején kezdődött, és – a
kas Zoltán. Szereplők: Ka- művész munkásságának,
közönség örömére – mindrády Katalin (Horváth Ce- vagy kiállításra megy...
máig tart. Meleg hangon
cil), Nagy István (Dr. Két- 06:50 Ridikül
idézi föl szűkebb pátriáját,
zy Péter), Bulla Elma (Má- 07:45 Egy polgárkirályfi
ria,Kétzyfelsége),Hajmássy vallomásai - Dr. Habsburg Kispestet: innen indult el két
nagy szenvedélye a színház
Miklós(CorneliusvanDusen) Ottó Magyar dokumenés a tenisz meghódítására..
04:05 Slágertévé
tumfilm Bokor Péter és
08:40 Német nyelvű hírek
05:00 HÍRADÓ
Hanák Gábor filmj. Dr.
05:15 Angol nyelvű hírek Habsburg Ottó 1912-ben 08:50 Rejtélyes XX. szá05:25 Hazajáró (2014)
született a Monarchiában. zad - Kun Miklós műsora
Vihorlát-hegység - várak, 25 évvel ezelőtt az Európa 09:20 Nagyok
kastélyok, kráterek
Parlament tagja lett. Felső- 09:50 Orosz nyelvű hírek
10:00 Kék bolygó
05:50 Lyukasóra (2014)
Bajorország választotta
Irodalmi műsor
meg, CSU jelöltként… A 10:20 Rome Reports 06:20 Lélek Boulevard nyolcvanas évek óta kame- Vatikáni híradó
Barkó Judit műsora Szőke ránk előtt emlékezik a Mün- 10:45 Új nemzedék
11:15 Angol nyelvű hírek
András Filmrendező, forga- chen melletti Pöckingben,
tókönyvíró, operatőr és szí- vagy az egykori Királyi Vár 11:30 A hamis Néró (1968)
nész, az underground film- egyik zöldkupolája alatti mű- Rendezte: Marton Endre.
Szereplők: Básti Lajos
készítés legismertebb alakja. termünkben – a Széchenyi
06:50 Ridikül
Könyvtárban. „Ottó királyfi” (Varro), Dániel Vali (Mar07:45 Világ Kikötő India - egy köztársaság nyugállomá- cia), Egri István (Cejon),
Győrffy György, Iglódi
Múlt a jövőben
nyú képviselőjeként – friss
István (Knops), Kállai Fe08:40 Német nyelvű hírek szemmel követi a világ és
08:50 Öt kontinens
mindenekelőtt Közép-Euró- renc (Trebon), Kőmíves
Sándor, Őze Lajos (Teren09:20 Rúzs és selyem
pa sorsának alakulását.
09:50 Orosz nyelvű hírek 08:40 Német nyelvű hírek tius), Tyll Attila, Versényi
László. A korában rendkí10:00 Summa
08:50 Térkép
vül népszerű német író, Li10:20 Azutódokreménysége 09:20 Szerelmes földrajz
on Feuchtwanger regényé10:50 Isten kezében A
Puskás Tamás színész,
darutoll
rendező, a Centrál Színház nek tévé-változatában az
ókori történetben a viharos
11:15 Angol nyelvű hírek igazgatója
11:30 Elcserélt szerelem
09:50 Orosz nyelvű hírek huszadik századot,Apameia város elárasztásában egy
(1983) Rendezte: Szalkai 10:00 Minden tudás
híres berlini középület
Sándor. Szereplők:Avar Ist- 10:20 Önkéntesek
felgyújtását, egy magát
ván (Gábor, Zsolt apja), Mo- 10:50 Evangélikus
császárnak kikiáltó hamis
ór Marianna (Zsolt anyja),
magazin
Tordy Géza (Dezső), ifj. Pa- 11:20 Angol nyelvű hírek Néróban egy szintén
hírhedt huszadik századi
thó István (Zsolt), Görbe Nó- 11:40 Isten szeme előtt ra (Magdi), Rátonyi Róbert, Alsószentmárton Magyar zsarnokot ismerhetünk fel.
13:00 Híradó
Gobbi Hilda (Sári néni), Szir- dokumentumfilm
13:20 Rejtélyes XX. szátes Ádám, Bod Teréz, Szilá- 13:00 Híradó
zad - Kun Miklós műsora
gyi Tibor (főnök), Igó Éva,
13:20 Életkor
13:50 Nagyok
Balkay Géza, Sára Berna13:40 Térkép
14:20 Család-barát
dett, Bencze Ferenc
14:15 Család-barát
13:00 Híradó
15:45Srpski Ekran Szerb 15:55 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvű nemzetiségi
13:20 Médiaklikk
nyelvű magazin
magazin
13:45 Öt kontinens
16:15 Unser Bildschirm
16:25 Ecranul Nostru Ro14:15 Család-barát
Német nyelvű magazin
mán nyelvű nemzetiségi
15:45 Roma Magazin
16:45 Magyar gazda
magazin
16:15Domovina Szlovák 17:10 Útravaló
16:55 Kárpát expressz
nyelvű magazin
17:25 Tálentum Tímár
16:45 Itthon vagy!
Sándor - Néptáncnyelven 17:20 Zebra
17:40 Tavasz ünnep 2016 17:10 Tálentum Jurcsik
18:00 Képek az árvízről
fesztiválhíradó
Károly építész
2013 2/2.Magyar doku17:55 Gyaloglás Gulágföl17:45 Képek az árvízről
mentumfilm-sorozat
2013 2/1.
18:40 Tavasz ünnep 2016 - dön - Legészakibb lágerek
Magyar dokumentumfilm
18:45 Tavasz ünnep 2016 - fesztiválhíradó
fesztiválhíradó
19:00 Hogy volt?! Szegedi 18:50 Hogy volt?! Szirtes
Ádámra emlékezünk
19:00 Hogy volt?! Gyökös- Erika felvételeiből
sy Zsoltot köszöntjük
20:00 Nevetni kell, ennyi 19:50 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál (2006) 5/2.
20:00 Üdítő 9/1.
az egész
21:00 Híradó
21:00 Híradó
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon!
21:30 Maradj talpon!
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
22:30 Ridikül
22:30 Ridikül
23:25 Család-barát
23:25 Család-barát
23:25 Család-barát

Április 21. csütörtök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Szabadság tér '56
02:15 A hamis Néró
(1968) .
03:45 Magyar történelmi
arcképcsarnok Lórántffy
Zsuzsanna. Magyar ismeretterjesztő
03:55 VI. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál 5/2.:
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Hazajáró FelsőBodrogköz - Bodrognak,
Tiszának egy a hangja
05:50 Lyukasóra Irodalmi
műsor
06:20 Lélek Boulevard Barkó Judit műsora Kaiser
Ottó fotográfus
06:50 Ridikül
07:45 A színészléten túl... Gera Zoltán a legsokoldalúbb és legműveltebb színészeink egyike. A portréfilm életének és művészi
pályájának főbb állomásait
örökíti meg interjú formájában, legjelentősebb színpadi és filmszerepeinek
felidézésével. A mesterség
titkainak kutatása közben,
fölfedve sikereinek és kudarcainak okait, megismerkedhetünk az ezoterika
iránt fogékony világszemléletével és ennek hatékony befolyásával munkájára és emberi
kapcsolataira.
08:40 Német nyelvű hírek
08:50 Hazajáró
09:25 Magyar Krónika
09:50 Orosz nyelvű hírek
10:00 Tessék!
10:25 Útmutató
10:50 Így szól az Úr!
11:00 Kereszt-Tények
11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Antigoné (1965)
Rendezte: Vámos László.
Szereplők: Balázs Péter,
Bálint András, Bősze
György, Gábor Miklós
(Kreón), Gönczöl András,
Győrffy László, Hendel
Róbert (Haimón), Juhász
Jácint, Kardos Gábor, Kertész Péter, Kohut Magda
(Antigoné), Meszléry Judit
(Isméné), Orbán Tibor,
Ross József (Teiresias),
Simor Erzsi (Euridiké),
Szabó Gyula (Őr), Tóth
Sándor (A thébai vének
kara), Ujlaky László
(Hírmondó)
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Hazajáró
14:10 Magyar Krónika
14:45 Család-barát
16:20 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvű magazin
16:50 Alpok-Duna-Adria
17:20 Család és otthon
17:45 A Nobel-díjas hadifogoly (2014) Magyar
portréfilm
18:40 Tavasz ünnep 2016 fesztiválhíradó
19:00 Hogy volt?! (2014)
Dunai Tamás felvételeiből
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Család-barát

Április 22. péntek

Április 23. szombat

Április 24. vasárnap

00:55 Himnusz '
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Ég, föld, férfi, nő
(2014) Őrség
02:25 Antigoné (1965)
Rendezte: Vámos László.
Agörög tragédiák örökérvényűségével és olyan nagyszerű színészek, mint Gábor
Miklós, Kohut Magda vagy
Simor Erzsi emberábrázoló
segítségével fedezzük fel
ismét e nagyszerű drámát.
03:50 Magyar történelmi
arcképcsarnok Kanizsai
Dorottya
04:05 Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Hazajáró Róna-Havas - Átkelés a PoloninaRúnán
05:50 Lyukasóra
06:15 Lélek Boulevard Barkó Judit műsora (Kovács KOKO István olimpiai és világbajnok ökölvívó. 292 mérkőzésből 282
győzelem. Olimpiai és világbajnok ökölvívó, akiért
minden magyar ember
szurkolt, amikor ringbe lépett. Néhány éve visszavonult, azóta láttuk már televíziós műsorvezetőként,
sportriporterként
06:50 Ridikül
07:45 Ausztrália krónikása
- Kunz Egon . Rendezte:
Demian József, Józsa Erika. Portréfilm az ismert
ausztráliai magyar íróról és
társadalomkutatóról.
08:35 Német nyelvű hírek
08:50 Magyarország 2000
- Családi krónikák Szeremley Huba története
09:20 Orosz nyelvű hírek
09:30 Iskolapad
09:50 Élő egyház
10:10 Katolikus krónika
10:40 Isten kezében
11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 A csikós (1994) Rendezte: Zsurzs Éva. A Csikós, a XIX. század közepére eső és a vármegye életét
is bemutató bűnügyi történet. Szerelemféltésből és
vagyonszerzésből elkövetett gyilkosság, amelyben a
gyanú az ártatlan, szerelmes csikóslegényre s annak jövendő apósára terelődik. A furfangos számadó gazda azonban leleplezi
az igazi bűnöst. A főbb szerepekben Gregor Bernadett, Barabás Kiss Zoltán,
Juhász Jácint és Koncz
Gábor látható.
13:00 Híradó
13:20 Tessék!
13:40 Magyarország 2000
- Családi krónikák
14:20 Család-barát
15:50 Életkerék
16:20 Összhang
16:50 Kosár
17:15 Munkácsy a nagyvilágban (2005)
17:45 A mítoszteremtő Samu Géza (1947-1990)
18:45 Tavasz ünnep 2016 fesztiválhíradó
19:00 Hogy volt?!
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Család-barát

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Fábry
02:30 A csikós (1994)
Rendezte: Zsurzs Éva.
04:05 Slágertévé
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Hazajáró (2014)
SZALÁNCI-HEGYSÉG
- Vártúra a derűs Füzértől a
borús Szaláncig 05:50 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás
06:40 Öt kontinens
07:05 Német nyelvű hírek
07:15 A mítoszteremtő Samu Géza (1947-1990)
Samu Géza, a fájdalmasan
fiatalon elhunyt szobrászművész a XX. század képzőművészetének egyik legkülönlegesebb tehetségű
alkotója volt. A film megidézi alakját, élettörténetét, a
műtörténetben elfoglalt helyét és örökségét, a gyermekkori hatásoktól egészen a
nemzetközi színtereken elért
elismerésekig. Samu Géza
művészetének lényege a
pusztuló és épülő tárgyi világ,
a természetes anyagok enyészete és újrateremtése, a természet elemeinek átlényegítése, az idő, a korok, korszakok, a hagyomány egymásra
épülése-építése volt, és ebben
a maradéktalanul megvalósult, egyedi nézőpontú szándékában azóta sem tudta
senki sem meghaladni.
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Unió28
08:45 Kosár
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz
Puskás Tamás színész, rendező, a Centrál Színház
igazgatója
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 Hazajáró lélek (1940)
Magyar film Rendezte:
Zilahy Lajos. Szereplők:
PágerAntal (Török Ágoston), Karády Katalin (Mária), Ércz István (Arany István),CsortosGyula(Mulatótulajdonos), Mály Gerő.
Török Ágoston, a fiatal építészmérnök feleségül veszi
Máriát, aki korábban egy
lokálban volt énekesnő. Bár
a szerelem rövid időre
elfeledtette vele az asszony
múltját, de később annál
hevesebben támad fel a
férjben a féltékenység.
13:00 Híradó
13:15 Család-barát
14:40 Novum
'
15:15 Csángók költője egy csángó amerikai
éjszakában
16:10 Szabadság tér '56
17:00 Hogy volt?!
17:55 Csináljuk a
fesztivált! - Válogatás
18:45 Tavasz ünnep 2016 fesztiválhíradó
19:00 Mindenből egy van.
A nagy lehetőség, 2. A
meglepetés
20:00 Bízunk benned!
Bon Jovi rajongók csapata
és a Balázs atya csapata
21:00 Híradó
21:30 Fábry
22:50 Munkaügyek - IrReality show
23:30 Család-barát

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:25 Pókfoci (Pókfoci,
1976) Magyar filmszatíra
Rendezte: Rózsa János.
Szereplők: Madaras József
(igazgató), Rajhona Ádám
(Lengyel Pál), Halász Judit
(Lengyelné, Éva), Temessy
Hédi (igazgatóhelyettes),
Koltai Róbert (tornatanár),
Balázs Péter (tanár), Mentes
József (igazgatóhelyettes)
Egy új lakótelep új szakközépiskolájának névadó ünnepségéttartjáknagypompával és botránnyal. Hogy a
rossz eredményt leplezzék,
kitalálnak egy el nem csattant
pofont, egy távol lévő tanár
bűnét, melyhez mindenki
segédkezik, kivéve Lengyelné, a magyar tanár….
03:45 Virtuózok 8/2.
05:05 Híradó
05:20 Angol nyelvű hírek
05:35 Magyar történelmi
arcképcsarnok Széll
Kálmán
05:50 Gasztroangyal
Görög konyha
.
06:45 Operettalbum - Népszerű melódiák népszerű
művészek előadásában
07:25 Csángók költője egy csángó amerikai éjszakában (2015) Ha etelközi
ősi kultúránk nyomait
akarjuk keresni és megtalálni, akkor a hamarosan
teljesen eltűnő, beolvadó,
moldvai csángóságnál kell
megragadni az utolsó pillanatot. Filmünk főszereplője Duma András csángó
költő, aki archaikus nyelvezetű verseiben népe megrázó sorsát ábrázolva kiállt
a magyarság felé, segítséget remélve.
08:20 Élő egyház
08:40 Német nyelvű hírek
08:50 Minden tudás
09:15 Profit7
09:35 Orosz nyelvű hírek
09:45 Noé barátai
10:20 Novum
10:50 Térkép
11:15 Angol nyelvű hírek
11:35 Virtuózok (2016)
/8/2.Újra klasszikus
tehetségeket keresünk!
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:50 Szabadság tér '56
14:35 Család-barát
16:00 Rúzs és selyem
16:35 Önök kérték
17:30 Rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora
18:00 Öt kontinens
18:25 Tavasz ünnep 2016 fesztiválhíradó
18:45 Szeretettel
Hollywoodból
19:15 Gasztroangyal
20:10 Operettalbum - Népszerű melódiák népszerű
művészek előadásában
20:40 "Lehettem volna..."Psota Irén arcai
21:00 Híradó
21:30 1956-60 A FILMMŰVÉSZET TÜKRÉBEN Recsk 1950-1953 Egy titkos kényszermunkatábor története (1988) 3/2.
22:25 Tükör `56 a
művészetben
23:00 Öt kontinens
23:30 Család-barát

16. oldal

MAGYAR ÉLET

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
BOYD VARJU & ASSOCIATES
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
Magyarul beszélô könyvelô / adótetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal forszakértô
adók, nyugdíjak, vállalkozádultak hozzám terracotta és betoncserepû GRÜNER HENTESÜZLET
sok,
befektetések.
Mi jövünk Önhöz.
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A
*Delicatessen*
Varju
Péter
0431
133-550
háztetôrôl magas víznyomással a mohát
227 A Barkly St., St. Kilda
boydvarjuassociates@gmail.com
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem,
a víztilalom rám nem vonatkozik! A
Telefon/Fax: 9534-2715.
tetôje lehet terracotta vagy betoncserép.
Színes cementtel kúpcserepeit (duda- Grüner Péter és munkatársai
cserepeit) átcementezem, a törött cseMagyar állampolgársági
repeket, mind kicserélem vagy leraés útlevélkérelmek,
gasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyausztrál vízumügyek,
szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
NAATI fordítások.
szükség esetén az ön által választott
Személyes ügyek nyomozása
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a Házasságtörés titkos megfigyelése
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké0451 146-665 (Melbourne)
(MARN: 0962683)
mény körül is a pléh rozsdás és már folyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar
www.gaborhajdu.com.au
VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed
okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és
nyugtát adok a bíztosító részére. Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.
Wettenhall Plumbing Lic. No.
Amennyiben garázs, verenda, carport
vagy ehhez hasonló épületen tetô- 102602 Mobile: 0400 059-290
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 vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. 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 jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

Sonkavásár

várják önöket
az új évben is

Hajdu Gábor

2016. április 14.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,
sportos Magyarországon végzett testnevelô tanár (ausztrál állampolgár)
magyar, angol nyelvtudással munkát
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán
személyeknél. Egyéni mozgásterápia,
gyógytorna, maszírozás, általános segítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál
jogosítvány van). Magyar nyelv oktatás, kosárlabda edzés tartása, gyermek
felügyelet vagy bármi más hasonló elfoglaltság érdekel. Ausztrália bármely
varosában bentlakással is. Leinformálható ausztrál és magyar referenciákkal rendelkezem. Minden érdeklôdést szívesen várok az alábbi telefonszámon: 0403 084-855
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0424 166-041

gh@netspeed.com.au

BELLA MARINA

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.
PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy
választék importált selyembrokát,
damaszt, argin, polieszter és cotton
anyagokban. Abroszok, törülközôk
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.:
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.
KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a
(03) 9578-4640 számot.

magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban
és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések,
koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox.

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést
és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és
Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô
fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

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

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99,
lámpás fogfehérités $550;
Várjuk a kedves vendégeket,
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni:
5532 4168 Southport vagy
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és
1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

