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Augusztus 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Berta és Bettina nevû kedves olva-
sóinkat.

Berta: a német Berta névbôl, ez 
pedig Perchta istennô nevébôl. Ô volt 
a fény születésének istene.

Bettina: Az Erzsébetbôl származó 
Betta név továbbképzése.

Köszönthetjük még Géza, Gusztáv, 
Oktávia, Oktávián, Szixtusz, Ulri-
ka nevû barátainkat.

Augusztus 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ibolya nevû kedves olvasóinkat.
Ibolya: Régi magyar névadás a 

hasonló virágnévbôl.
Köszönthetjük még Albert, Ara-

bella, Donát, Donatella, Emilia, 
Hilária, Kötöny, Vénusz nevû bará-
tainkat.

Augusztus 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

László nevû olvasóinkat.
László: A szláv Vladislav névbôl fejlô-

dött. Jelentése hatalaom, dicsôség.
Köszönthetjük még Cirjék, Eszme-

ralda, Gusztáv, Hedvig nevû bará-
tainkat.

Augusztus 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emese és Emôd, nevû kedves olva-
sóinkat.

Emese: Régi magyar történelmi 
név, jelentése: anyácska.

Emôd: az Emese férfias hangalakja, 
férfi utónévként használatos.

Köszönthetjük még Hágár, János,  
Mária, Roland, Román nevû bará-
tainkat.

Augusztus 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lôrinc nevû kedves olvasóinkat.
Lôrinc: A latin laurentius név 

rövidülésébôl. Jelentése: a Róma mel-
letti laurentum vidékérôl származó 
férfi.

Köszönthetjük még Amádé, Ama-
dea, Bianka, Blanka, Filoména,, 
Lóránt, Lóránd nevû barátainkat.

Augusztus 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Zsuzsanna és Tiborc nevû olvasóinkat.
Zsuzsanna: A héber sosanna nevet 

a biblia görög és latin fordításai 
Susanna alakba vették át, ebbôl lett a 
magyar kiejtés. Jelentése: liliom.

Tiborc: A latin Tibortius név 
rövidülésébôl.

Köszönthetjük még Ince, János, 
Liliána, Tibor, Viktor nevû baráta-
inkat.

Augusztus 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Klára nevû olvasóinkat.
Klára: A latin Clarus melléknév 

nônemó alakjából. Jelentése: világos, 
ragyogó, híres, kitûnô, jeles.

Köszönhetjük még Hilária, Hilda, 
Letícia, Amália, Sugárka nevû ba-
rátainkat.

között feszülô ellentéttel --– az önkormányzat változtatási tilalmat is elrendelt --
– tarkított évek során például Zoboki Gábor irodája is betársult, Kis Péterrel 
közösen „betonhegység” jellegû tetôzetet terveztek. Még ezelôtt a nyertes is 
elôállt egy átdolgozott verzióval, amely afféle oszlopcsarnokot állított volna a 
torzóra. A szakmai és politikai vitákkal --– a ráépítés túl magas, túl alacsony, túl 
tömör, túl átlátszó, illetve hogy az építészeti pályázat elôtt koncepciót is kellett 
volna megfogalmazni --– terhelt évek és a 2010-es kormányváltás után végül 
csupán a torzó korszerûsítését és helyreállítását rendelték el.

Az 1844-ben, Morvaországban született Kallina Mór Prágában végezte 
építészeti tanulmányait, majd Bécsben a neves Otto Wagner irodájában dolgo-
zott. Wagner Pestre küldte az általa tervezett Rumbach Sebestyén utcai zsina-
góga építésvezetôjének, itt kedvelte meg az építkezési lázban égô, formálódó 
nagyváros vagyonos közönsége. Javarészt neoreneszánsz jegyekkel tervezett, 
sorra kapta a megbízásokat bérpaloták megalkotására, amelyek közül több ma 
is áll, fôképp az V. kerületben. Indult az Országház tervpályázatán is egykori 
mesterével, ahol bekerültek a legjobbak közé. Késôbb Kallina tervezte a Szent 
György téri Honvédelmi Minisztériumot, amely 1880-ra épült fel, a hozzá 
hátulról, a Dísz tér felôl hasonló sítlusban kapcsolódó fôparancsnokság pedig 
1897-re. Nevéhez fûzôdik még a Budai Vigadó 1900-ban elkészült épülete, ezt 
vejével, a szintén neves Árkay Aladárral jegyzi. Budapesten halt meg 1913-
ban.

A trianoni emlékmûvek 
figyelmeztetnek

„Az emlékmûvek azt üzenik a mának és a jövônek is, hogy fontos a függet-
lenség megôrzése, hiszen mindig akkor érte baj az országot, amikor hiányzott 
az önrendelkezése” ---- mondta az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára szombaton Tiszadadán, ahol felavatta a kétezer lakosú 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település trianoni emlékmûvét és emlékpark-
ját. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy az elsô világháború elôtt, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia idején nem volt teljes az ország szuverenitása külügyi 
és hadügyi kérdésekben, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzügyekben Bécsben 
született döntés, és így lépett be a háborúba az ország.

Az államtitkár szerint a trianoni emlékmûvek „feladatként szabják meg az 
önrendelkezés mindenkori elômozdítását”, hogy az elszakított területeken élô-
ket is ugyanolyan jogok illessék meg, mint a Nyugat-Európában élô kisebbsége-

Végre megújult a budavári torzó
A korábbi nagy ívû rekonstrukciós álmok után most készen van a Budai 

Várnegyed szégyenfoltjának, az egykori Honvéd Fôparancsnokság épületma-
radványának a szerényebb megújítása. Az állagmegóvás, korszerûsítés és he-
lyenkénti restaurálás után információs pontként és rendezvénytérként elkép-
zelt torzóban a jövô héten Zsolnay-kiállítás nyílik --– jelentették be az illetékesek 
az összesen 850 millió forintos beruházás lezárultával.

Mintegy hét évtized után látogathatóvá válik az egykori Honvéd Fôparancs-
nokság épületének maradványa: a budai Vár közepén, a Dísz téren álló torzó 
augusztus 1-jén egy Zsolnay-kiállítással nyílik meg. Mint az építmény állag-
megóvásáról, restaurálásáról és a tárlatról tartott tegnapi sajtótájékoztatón a 
Miniszterelnökség kiemelt kulturális fejlesztésekért felelôs helyettes államtit-
kára, Sárváry István felidézte, 2012-ben született kormánydöntés a rekonstruk-
cióról. Az 1897-re, Kallina Mór tervei szerint elkészült egykori fôparancsnokság 
a második világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett, majd fokozatosan, 
1962-re lebontották a felsô emeleteket, és csupán a pince, a földszint és a 
félemelet maradt meg ---– tette hozzá. A helyettes államtitkár rámutatott arra 
is: évtizedekig raktárnak, karbantartó bázisnak használták a torzót, mûhelyek 
is mûködtek benne. Az elmúlt esztendôk különféle rekonstrukciós elképzelései 
után pedig összesen mintegy 850 millió forintos állami forrásból megújították a 
megmaradt részeket az utóbbi másfél évben, fûzte hozzá Sárváry István. Arról, 
hogy eredetileg tavaly év végére kellett volna elkészülni, elmondta: a késés oka, 
hogy az idén tavasszal sikerült az eredeti 700 millióhoz pluszforrást találni, így 
az elôcsarnok stukkóit, szobrait és padlózatát is restaurálhatták, valamint a 
homlokzatok háborús lövésnyomait is eltüntethették. Az egykor az épületen 
körbefutó hatvannégy vármegyecímerbôl megmaradt mintegy kéttucatnyit is 
helyreállították, a méretes vaskapu is megújult, az ablakrácsokat is restaurál-
ták.

A rekonstrukció terveit Deák Zoltán készítette --– aki egyebek mellett a 
Mátyás-templom rekonstrukciójának is vezetô tervezôje volt --–, a cél az volt, 
hogy megtisztítsák a tereket, a megmaradt értékeket restaurálják. Bár tegnap 
a sajtó képviselôi még nem járhatták be teljesen az épületet, az már látszik: az 
elveszett értékeket nem pótolták, hanem nagyrészt a téglafalazatig letisztított, 
natúr terek várják majd a látogatókat, a kiszolgálóhelyiségek --– például a 
mosdók –-- pedig egyszerû, modern és elegáns belsôt kaptak. Ami megmenthetô 
volt, így a fentebb említettek mellett az elôcsarnok stukkói és márványpad-
lózatának maradványai, a fôlépcsôház elsô fordulója, az egykori övpárkány --– 
amely a védôtetô alatt immár zárópárkány ---–, a gránitból faragott lábazat, azt 
helyreállították, a hiányokat pótolták. Az elôcsarnok két, fej nélküli szobrát, a 
Béke és a Háború alakjában Hungária-allegóriaként megjelenô nôfigurát is 
restaurálták, amint a geometrikus mintázatú márványburkolatot is. Hátul, az 
egykori Honvédelmi Minisztériummal közös tûzfal pedig takarást kapott, és 
két ajtót nyitottak a Szent György tér felé. A homlokzat az elmúlt évtizedek 
látványához képest jóval üdítôbb így helyreállítva --– noha a fénykorában sem 
különösebben értékes eklektikus-neoreneszánsz építménymaradvány még 
mindig kissé furcsa a polgárváros és a palotanegyed határán.Kérdésekre vála-
szolva Sárváry István elmondta: az épület a Várgondnokság vagyonkezelésében 
van, és a korábban megfogalmazottak szerint --– a beruházást a néhai Zumbok 
Ferenc kormánybiztos irodája kezdte el --– kulturális, turisztikai célokra, 
rendezvényekre fogják használni, reményeik szerint önfenntartó módon. Az 
augusztus 1-jétôl látogatható, Egy zseniális család: Zsolnay címû kiállítás ku-
rátora, Gulyás Gábor --– a Mûcsarnok volt igazgatója, jelenleg a Velencei 
Képzômûvészeti Biennále magyar részvételének nemzeti biztosa --– arról 
beszélt: az épület belsô részében kialakított egyszerû megoldások, a natúr tégla 
és a csiszolt betonból készült padló megfelelô és szép terek a tárlatoknak. Az év 
végéig látogatható Zsolnay-tárlaton mintegy háromszáz mûvészi kerámia és 
porcelán lesz látható. A kiállítást jórészt a pécsi Janus Pannonius Múzeum és 
egy, a Párizsi Galéria által gondozott magángyûjtemény anyagából állították 
össze. Külön egységként mutatják be az épületkerámiákat, valamint az egykori 
gyárban gondosan vezetett úgynevezett terrakottakönyveket, amelyek közül 
egyet elsô ízben láthat a közönség. Mint Gulyás hangsúlyozta, néhány mûalkotás 
is elôször kerül a nagyközönség elé. Emellett a Zsolnay család történetét is feli-
dézik majd a tárlaton, a világhírû kerámiagyár négy meghatározó szereplôje, 
Zsolnay Vilmos, lánya, Júlia, fia, Miklós és veje, Sikorski Tádé alakját 
színészekkel forgatott jelenetek mutatják majd be.

A Honvéd Fôparancsnokság maradványára már a hatvanas–hetvenes évek-
tôl számos elképzelés született, végül 2004-ben írták ki a legutolsó tervpályá-
zatot. Kis Péter elhíresült „rózsaszín tömbje” --– valójában inkább terrakotta-
szerû szín --– mégsem valósulhatott meg. Az I. kerület és az akkori kormányzat 
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ket. „Például területi autonómiát kaphassanak a Székelyföldön élôk, úgy, 
mint ahogy az a Dél-Tirolban lakókat is megilleti” --- fûzte hozzá.

A tiszadadai trianoni emlékmûvet Kövér József 55 éves szobrászmûvész - 
fogorvos és egyetemi oktató süttôi mészkôbôl készítette. A történelmi Magyar-
ország szétszabdalt fekvô térképe felett egy lépô férfialakot faragott a három 
méter magas kô közepére, jelképezve, hogy mindenkinek foglalkoznia kell a 
régmúlttal, és cselekednie kell az igazságtalanságok mindenkori elhárításáért.

Kutatás indul a külhoni magyarság 
médiafogyasztási szokásairól

A határon túli magyarok médiafogyasztási szokásairól indul kutatás ôsszel - 
hangzott el a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Közmédia 
sátorban tartott kerekasztal-beszélgetésen, Tusnádfürdôn.

Szabó László Zsolt, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelô Alap 
(MTVA) vezérigazgatója a Közmédia közösen a külhonban is --- a nemzetben 
gondolkodás a közszolgálati médiában címmel rendezett panelbeszélgetésen 
elmondta: szeptemberben indul a médiatanács Médiatudományi Intézete által 
koordinált felmérés, ami összesen 2750 elembôl fog állni. 

Az adatfelmérés után, a kielemzett információkból vonják le a következtetést 
a mûsorkészítésre és a tudósítói hálózat esetleges megerôsítésére ---- jelezte, 
hozzátéve: nagyon sokat várnak ettôl ---- az MTVA Kós Károly Kollégiuma által 
kezdeményezett ---- felméréstôl.

Kitért arra is: jelenleg 68 partnerük van a határon túl, közte tévéstúdiók, 
rádiók és hírügynökségi tudósítók. 2013-ban a rádióban 2898 hír hangzott el eb-
ben a tematikában, ami havonta 240, naponta 8 beszámolót jelent. A televízióban 
3725 hír jelent meg, ami havi 310, napi tíz hírt jelentett a határon túlról.

Jelezte: nagyban segíti az együttmûködést a Kós Károly Kollégium, amely 
péntekenTusványoson is ülést tart majd. 

Szólt arról: jelentôs forrásokat mozgósítottak a technikai és mûszaki színvo-
nal emelése érdekében, és négy olyan határon túli stúdió van --- Székelyudvar-
helyen, Kolozsvárott, Dunaszerdahelyen és Szabadkán ---, amely élô beszélge-
tésre, bejelentkezésre alkalmas. A rádiós tudósítókat is igyekeznek magas 
színvonalú technikával ellátni, s a következô nagy feladat Kárpátalján önálló 
stúdió létrehozása, amit az idén szeretnének megvalósítani --- jelezte.

A közmédia által szervezett médiaakadémián határon túliak is végeztek --- 
jegyezte meg. Kiemelte, az a cél, hogy a határon túli tematikát „kiszabadítsák a 
négy fal közé szorított létbôl”, és az átszôje a közszolgálati mûsorokat és a hír-
ügynökségi tevékenységet. Ezzel vág egybe a tusványosi rendezvény is, és 
ezért is van közmédiasátor --- vélte.

Jónás István, a Magyar Rádió Zrt. vezérigazgatója elmondta: a határon 
túlra a Kossuth rádió adása jut el elsôsorban. Számára --- folytatta --- azok a 
legfontosabb adások, amelyek a hagyományokkal „szembe mennek”, és nem azt 
üzenik, hogy a határon túli tartalmak csak néhány mûsor kiváltsága.

Az a szándék, hogy bármilyen típusú is egy mûsor, abban ugyanúgy jelenjen 
meg határon túli tartalom, mint anyaországi. A tervek szerint a hangjátékok 
között több lesz a határon túli szerzô mûve, és a médiatanács Mecenatúra 
pályázata keretében készülô mûsorok között is sok kortárs szerzô lesz.

A Petôfi rádió egyfajta missziót töltött be azzal, hogy olyan együtteseket mu-
tatott be, amelyek határon túlról érkeztek --- jegyezte meg, hozzátéve: a követ-
kezô években is fontos célkitûzés, hogy az egységes nemzetben való gondolko-

dást az egyes csatornákon folyamatosan át lehessen élni.
Medveczky Balázs, az MTV Zrt. vezérigazgatója kiemelte: kiemelt feladat-

nak tartják, hogy a külhoni témákat megjelenítsék. Ennek egyik terepe a Ma 
reggel címû mûsor, ahol ezen tematika rendszeresen megjelenik, valamint a 
kéthetente jelentkezô Átjáró és a heti 52 perces Magyarlakta adása. Nem új 
mûsorokra készülnek, hanem arra, hogy ezek a tartalmak integrálódjanak más 
mûfajokba is --- jelezte.

Dobos Menyhért, a Duna TV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: 22 éve 
azért alakult a csatorna, hogy elsôsorban határon túli magyaroknak készítsen 
mûsorokat. Céljuk a nemzeti identitás erôsítése - emelte ki, majd kitért többi 
között a Kárpát Expressz, valamint a Térkép címû mûsorokra. Szólt a Csíksom-
lyói búcsú élô közvetítésérôl és a Székely Vágtáról is. Fontos, hogy ne csak a 
virtuális térben legyenek jelen ---- hangsúlyozta.

A jövô évi mûsorszerkezetrôl augusztusban tárgyalnak, az online felületen 
terveznek változásokat ---- jelezte. Felhalmozódott több dokumentumfilm, ami-
bôl szeretnének válogatást készíteni. 

Beszélt még a Duna World csatornáról és az Öt kontinens --- egy nemzet 
mûsorról. Jelezte: Magyarok a nagyvilágban címmel portré sorozatot és Hello 
Magyarország címmel turisztikai sorozatot indítanak jövôre.

Gazsó L. Ferenc, az MTI Zrt. vezérigazgatója a hírügynökség ingyenes 
hírszolgálata és a külhoni magyarságról szóló hírek mellett szólt arról, hogy 
tavaly éppenTusványoson jelentették be a külhoni magyar sajtószolgálat elin-
duását. Mára mintegy 400 szervezet él a lehetôséggel, hogy az Országos Sajtó-
szolgálat mintájára híreit feltöltse és közvetítse ---- jelezte.

Elmondta: a Kárpát-medence minden térségében telepített tudósítója van az 
MTI-nek, emellett fotóriportereket is foglalkoztatnak. A fotóriporterek a Ko-
lozsvári magyar napokon a Világ magyar szemmel címû kiállításon mutatkoznak 
be hamarosan.

A hírügynökségi anyagok pedig még az idén megjelennek a közösségi por-
tálokon is --- mondta a jövôbeni tervekrôl.

Hozzátette: fontos, hogy ne csak beszéljenek a közösségi médiáról, hanem 
közvetlen élô kapcsolatot alakítsanak ki a közönséggel és a szakmával. Minden 
lehetôséget meg kell ragadni, ami erre alkalmas, ilyen Tusványos is.

Havi 870 ezret kap 
a nyugdíjrekorder

Több tízezer 90-100 éves nyugdíjas él Magyarországon, a legidôsebbek kö-
zött szép számmal képviseltetik magukat a 100 év felettiek is. Egyesek több 
százezres havi ellátást is kapnak, a rekorder 870 ezer forintot kap havonta. A 
Pénzcentrum összegyûjtötte, hogy pontosan hány 90 év feletti nyugdíjas is él 
hazánkban, mennyit keresnek ôk, illetve az átlagnyugdíjasok, illetve mekkora 
hazánkban a csúcsnyugdíj.

A gyûjtés szerint 2014. januárjában 561 olyan nyugdíjasnak folyósítottak 
ellátást, aki már elmúlt 100 éves. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság 
(ONYF) emellett a lappal közölte, hogy a legidôsebb ellátott 110 éves, ami azt 
jelenti, hogy az igen szép kort megélt illetô körülbelül fél évszázada lehet nyug-
díjas (természetesen attól függôen, hogy mikor nyugalmazták).

A kilencven év feletti nyugdíjasok 38 ezren vannak. Ôk egyébként az összes 

öregségi nyugdíjban részesülôknek a 
két százalékát teszik ki, és az átlagnál 
va-lamivel magasabb (118 ezer 
forintos) ellátást folyósítanak 
részükre. Az átlagos öregségi nyugdíj 
összege 115 786 forint volt az idei év 
elején --– mondta el az ONYF a lap 
kérdésére. Érdemes figyelembe venni 
azt is, hogy a nemek között is jelentôs 
eltérés mutatkozik az átlagos 
folyósítások összegében.

Habár a nyugdíjas nôk jelentôsen 
felülreprezentálják a férfiakat (akik 
az összes ellátottnak mindössze 38 
százalékát teszik ki), minden 
korcsoportban érezhetôen kevesebb 
nyugdíjat kapnak. Míg a férfiaknak 
átlagosan 126 ezer forintot folyósítanak 
havonta, addig a nôknek mindössze 
110 ezer forintot. Mindemellett a 
nyugdíjasok többségének (54 
százalékuknak) folyósított ellátás 
összege még a 116 ezer forintos átlagot 
sem éri el: több mint 1,1 millióan van-
nak, akiknek 50 és 99 ezer forint 
közötti nyugdíjból kell havonta 
megélniük. A januári adatok szerint 
ugyanakkor van egy illetô, aki 
igencsak komoly nyug-díjat kap: ô 
havonta 870 ezer forintot kap a 
számlájára, ez csaknem 7,6-szorosa az 
átlagnak.

Tartósan 
alacsonyan marad 

az alapkamat
A monetáris tanács a várakozásokat 

meghaladó mértékben, 20 bázisponttal 
újabb történelmi mélypontra, 2,10 
százalékra csökkentette kedden a 
jegybanki alapkamatot. Matolcsy 
György jegybankelnök az ülést 
követôen bejelentette, hogy az MNB 
„tartós tartásra”, vagyis arra 
rendezkedik be, hogy a jegybanki 
alapkamat 2015 végéig ezen a szinten 
marad.

Hozzátette ugyanakkor: a monetáris 
tanács nem zárja ki, hogy ---- ha az 
alapfolyamatok indokolják --- ismét 
kamatcsökkentési ciklust nyisson, de 
ez most nem látszik reálisnak. 
Kérdésre válaszolva elmondta: a 
jegybanknak nincs kamatcélja, csak 
egy „horgonyhoz” igazodik, a 
középtávú inflációs célhoz, amely 3 
százalék. 

Elefántséta póráz 
nélkül

Egy Gyulára érkezett vándorcirkusz-
társulat egyéb lehetôségek híján ele-
fántsétáltatással reklámozta mûsorát. 
A jelenségre a helyi közterület-felü-
gyelet hívta fel a rendôrség figyelmét, 
az szúrta a szemüket, hogy az állatot 
póráz, vagy biztonsági kötél nélkül 
utaztatták.
Vargáné Szombati Andrea ren-dôr-

ségi sajtóreferens a lapnak elmondta: 
a cirkuszosokat szóbeli figyel-mezte-
tésben részesítették.

Az események hátterében az áll, hogy 
a településen rendelet tiltja a hirdetô-
kocsis hangos reklámokat, amely alól 
— mint azt dr. Varga Erzsébet al-
jegyzôtôl megtudtuk — a városba 
érkezô cirkusz vezetôje felmentést 
szeretett volna kérni. A rendelet azon-
ban nem ad lehetôséget a kivétele-
zésre.A cirkuszosok ezután döntöttek 
úgy, hogy más „reklámlehetôséget” 
választanak, és elôadásuk propagálá-
saként sétára indulnak a településen a 
showban is szereplô állattal.

beol.hu

Szent István királyunkról
a megemlékezés ünnepélyes 

Szentmise keretében,
a Szent Colman templomban

lesz megtartva,

2014. augusztus 17-én 12 órakor.
Kérjük, hogy az egyesületek, szervezetek, 

hozzák el zászlójukat és a hölgyek, akiknek van, 
népi viseletben jelenjenek meg.

A szentmise keretében kenyérszentelés is lesz!

A mise után ünnepi ebéd.
Jelentkezés lehet:

Kovács Jánosnál a (03) 9543-1810 telefonon.
Mindenkit szeretettel várunk.

St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az itteni politika fontos része kell 
legyen, hogy meg tudja szerezni az 
Erdélyt illetŒ költségvetési forráso-
kat azon intézmények fenntartására, 
amelyek állampolgári jogon járnak.

Úgy fogalmazott: „óvatos”, hogy az 
erdélyi szervezetek közötti diskurzus-
ban állást foglaljon, szerinte az, hogy 
egyik-másik oldal vitájában felvonul-
jon, a magyar nemzetnek és az itt 
élŒknek sem érdeke. Az autonómia-
kérdés a nyugati autonómiavitákban 
gyakran pénzügyi kérdés is – jegyez-
te meg.

A rakétapajzsot felvetŒ kérdésre 
azt mondta: olyan Vaskupolát tudnak 
vonni, amelyre ha valaki ránéz, azt 
látja, ezt nem érdemes lyuggatni, és 

vastagsága az anyaország gazdasági 
helyzetének javulásával nŒhet.

A román–magyar viszonyról szólva 
kiemelte: az elmúlt másfél-két évben 
nem volt olyan magyar kormányfŒi 
nyilatkozat, amely ne adta volna meg 
a tiszteletet a román népnek és veze-
tŒinek. De román oldalról hosszú az 
ilyen nyilatkozatok listája. Szerinte a 
tisztelet és a nyitottság a kulcskér-
dés, és azt ígérte, továbbra is megad-
ja a tiszteletet, ami kijár a román 
népnek és a vezetŒinek, és mindig 
nyitott lesz azon kérdésekre, amelyek 
megtárgyalása indokolt. Ennyit tud-
nak tenni, de ennyit meg is fognak 
tenni – hangsúlyozta Orbán Viktor.� 
Szöveg: MTI; 

A munkaalapú állam korszaka

Orbán a liberálisok elevenére tapintott„A demokrácia felszámolása”
Heti Válasz, Dévényi István
Borítékolható volt, hogy Orbán Vik-

tor tusványosi programhirdetése ab-
ban a pillanatban heves tiltakozásokat 
vált majd ki, amint elhangzik a „nem 
liberális természetû” kifejezés.

Sajnos az is sejthetŒ volt, hogy a 
vita ismételten nem a tartalomról, 
hanem a mögéje gondolt világvesze-
delemrŒl szól majd. Így aztán nincs 
abban semmi meglepŒ, hogy miután 
a Demokratikus Koalíció (DK) a hét-
végén leelmebetegezte a kormányfŒt,  
az Együtt–PM bejelentette, hogy 
Brüsszelt is bevonja a mérkŒzésbe, 
mert akkora már a veszély.

Konkrétan az Együtt-PM Szövetség 
az Európai Bizottsághoz fordul Orbán 
Viktor miniszterelnök TusnádfürdŒn 
mondott beszéde miatt. Karácsony 
Gergely és Szigetvári Viktor, az 
Együtt-PM Szövetség társelnökei 
közleményükben az írták: a szövetség 
„nem fogja hagyni, hogy Orbán Vik 
tor putyini bábállamot csináljon” Ma-
gyarországból. Az Együtt-PM szerint 
Orbán Viktor miniszterelnök Tusnád 
fürdŒn mondott beszédével „valami 
eltört”, mert a kormányfŒ most 
mondta ki elŒször nyilvánosan, hogy 
„fel kívánja számolni a magyar de-
mokráciát, és helyette egy oligarchi-
kus államszervezet kialakítását tûzi 
ki célul, melynek példája a putyini 
Oroszország”.

Az a baj, hogy az elmebetegezés és 
demokrácia felszámolása után való-
színûleg ritkásan fog a kormányoldal-
ról higgadt, mély, úgy egyáltalán ér-
telmezhetŒ ténykifejtés érkezni.

Mert végveszély énszerintem pont 
megint nincs, viszont tényleg jó lenne 
tudni, hogy pontosan és részleteiben 
mire is gondolt a kormányfŒ, amikor 
a kérdésre, hogy a nemzetállam, libe-
rális állam, és jóléti állam után mi 
következhet, azt felelte: „a magyar 
válasz az, hogy egy munkaalapú ál-
lam korszaka következhet el. Mint 
mondta, azt várják el a polgárok a 
magyar vezetŒktŒl, hogy dolgozzák ki 
azt az új államszervezŒdést, amely a 
liberális államszervezŒdés korszaka 
után – a kereszténységet, szabadsá-
got, az emberi jogokat tiszteletben 
tartva – ismét versenyképessé teszi a 
magyar közösséget.”

Ellenzéki bírálatok
Erdély Ma
A magyarországi ellenzéki pártok 

vezetŒi kifogásolják Orbán Viktor  
tusványosi beszédét. Az LMP szerint 
tévesek a kormányfŒ következtetései, 
az MSZP úgy látja, szélesebb, erŒsebb 

demokráciára van szükség, míg a 
Jobbik meglátásában a kormányfŒnek 
a magyarság ügyérŒl kellett volna 
beszélnie.

Az LMP szerint nem Orbán Viktor 
miniszterelnök helyzetértékelésével 
van vitatkoznivalójuk, hanem a követ-
keztetésekkel. Schiffer András, az 
ellenzéki párt társelnöke a kormányfŒ 
TusnádfürdŒn elmondott beszédére 
reagálva azt mondta: Orbán Viktor 
egész hatalomgyakorlását a cinizmus 
tartja össze, ami leginkább abban 
érhetŒ tetten, ahogy „gátlás nélkül” 
kihasználja, hogy a magyar társada-
lom „szolidaritáshiányos”. Hozzátette: 
ezek után pedig a cinizmust ostorozni 
meglehetŒsen sajátos. Ez leginkább 
egy lélekbúvárnak okozna feladato-
kat, és nem egy politikai elemzŒnek – 
fogalmazott. Szerinte a miniszterel-
nök helyzetértékelésével akár egyet 
is lehetne érteni, arról ugyanakkor 
elfelejtett beszélni, hogy az általa 
vezetett Fidesz – az SZDSZ-szel szö-
vetségben – az egyik fŒ felelŒse, hogy 
1989 után Magyarországon olyan li-
berális demokrácia alakult ki, amely 
nem védte meg például a közvagyont 
annak fosztogatóitól, nem jöhettek 
létre védelmi rendszerek.

„Amikor a liberális demokráciát, il-
letve a ’89 utáni magyar fejlŒdés te-
hertételeit ostorozza Orbán Viktor, 
talán lehetne néhány szava arra, hogy 
az ultraliberális Fidesz 1989 után 
mennyiben támogatta a nyakló nélkü-
li privatizációt” – jegyezte meg 
Schiffer András, példaként említve a 
protekcionizmus leépítését. Rámuta-
tott: fŒ vitájuk abban van, hogy az 
LMP szerint a liberális demokráciá-
nak nem a közmunkaalapú társada-
lom vagy a „rabszolgatartás” az alter-
natívája, hanem a részvételi demok-
rácia. Schiffer András a szembené-
zést is hiányolta a kormányfŒ elŒ-
adásából. Kifejtette: az a gazdaságpo-
litika, amit a kormány az elmúlt négy 
évben folytatott, „jottányit sem tér el 
attól, ami a megelŒzŒ húsz év fŒ 
tehertétele volt”. Az egyoldalúan a 
multikra építŒ gazdaságpolitika fo-
kozza az ország kiszolgáltatottságát, a 
napokban történt tömeges elbocsátá-
sok, gyárbezárások pedig pontosan 
azt mutatják, ez megbukott, nem 
alkalmas új munkahelyek teremté-
sére – értékelt, kiemelve: a közmunka 
nem alkalmas arra, hogy itthon tartsa 
a magyar fiatalokat.

*
Az MSZP elnöke szerint az az állam, 

amely nem a szabadság köré szerve-
zŒdik, elŒbb vagy utóbb kilép a demok-

rácia keretei közül. Tóbiás József 
közölte: szélesebb, erŒsebb, külsŒ és 
belsŒ kontrollokkal mûködŒ demokrá-
ciára van szükség. Az ellenzéki párt-
elnök úgy értékelte, hogy a miniszter-
elnök tusnádfürdŒi beszédével kilé-
pett az európai és a magyar polgári 
demokráciák értékrendszerébŒl. Tó-
biás József azt mondta, hogy közjogi-
lag még van az országnak miniszter-
elnöke és kormánya, de az értékeket 
tekintve nemcsak a szocialistákkal 
szakított a kormányfŒ ezzel a beszé-
dével, hanem a liberálisokkal, a kon-
zervatívokkal és mindenki mással, 
aki a demokrácia értékrendszerében 
keresi a megoldásokat.

*
A Jobbik szerint a magyarság ügyé-

rŒl kellett volna szólnia Orbán Viktor 
TusnádfürdŒn elmondott beszédének. 
Novák ElŒd, a párt alelnöke azt 
mondta: a legnagyobb csalódást az 
okozta, a kormányfŒ nem beszélt ar-
ról, hogy tíz évvel a csatlakozás után 
az Európai Unió nem jelent gyógyírt 
a külhoni magyarság számára sem. A 
miniszterelnök éppen tíz éve ugyan-
csak a Bálványosi Nyári Szabadegye-
temen jelentette ki, hogy Románia 
esetleges uniós csatlakozásánál élni 
kell akár a vétó lehetŒségével is, egy 
évvel késŒbb mégis feltétel nélkül 
megszavazták azt – mondta az alel-
nök. Szavai szerint a tehetetlenség 
jele az is, hogy magyar forrásból 
akarják kipótolni az erdélyi intéz-
mények költségvetését. A külhoni 
magyarságot Európa legnagyobb jog-
fosztott kisebbségének nevezve kifo-
gásolta azt is, hogy Magyarország 
soros elnöksége sem a magyarság 
ügyérŒl szólt.

*
Az Együtt–PM szerint megdöbbentŒ 

beszédet mondott Orbán Viktor Tus-
nádfürdŒn, a magyar miniszterelnök 
„Putyint majmolja”. A szövetség köz-
leményében úgy fogalmaz: „A liberá-
lis internacionálé egykori alelnöke 
ma eltemette a liberális államot. Or-
bán Viktor miniszterelnök mai beszé-
dével azonban nem a liberális demok-
ráciának áldozott le, hanem magának 
a demokráciának.”  Véleményük sze-
rint az állam már nem minden ma-
gyar állama, nem mindenkit képvisel, 
csak a kedvezményezettek szûk kö-
rét: azokat, akik földet, trafikot, meg-
rendelést, állást kapnak, és a demok-
ratikus igazságszolgáltatásnak is leál-
dozott. A közlemény szerint a magyar 
miniszterelnök Putyintól vette át azt 
az ötletet is, hogy arra hivatkozva 
üldözze a civil társadalmat, hogy azok 
külföldrŒl is kapnak támogatást. 

A liberálisok szerint a kormányfŒ 
TusnádfürdŒn elmondott szombati 
beszédében új államrendet hirdetett, 
megtámadta mindazt, ami a demokrá-
cia alapja. Értékelésük szerint Orbán 
Viktor nemet mondott a szabadságra, 
a piacgazdaságra, a civil társadalom 
önszervezŒdésére és értékeire. „Meg-
tagadta mindazt, amiért egykor harc-
ba szállt és politikai szerepet vállalt, 
megtagadta egykori önmagát” – fo-
galmaztak. Bírálták egyebek mellett 
azt, hogy a kormány sok ezer embert 
tett munkanélkülivé, magára hagyta 
az elesetteket, állami kézbe vette a 
közintézményeket, és megfosztotta az 
embereket a magánnyugdíjuktól. 
Úgy fogalmaztak: Orbán Viktor hiva-
talosan is bejelentette, hogy „vége 
hazánkban a demokráciának”, azt a 
munkaalapú állam váltja fel.

Az Orbán-alapú állam
Népszabadság Online
Gomperz Tamás

Liberális demokrácia: 
most múlik csendesen. Orbán Vik-

tor szakított  a liberális demokráciá-
val.

A „liberális” ebben a szóösszetétel-
ben nem a kifinomult hazai közélet 
örök mumusát jelenti, azt a transz-
vesztita rémet, aki nemcsak bátorítja 
az iskolai drogozást és a tanárverést, 
de a magyar nemzeti ereklyéket is 
megbecsteleníti, miközben az izraeli 
himnuszt dúdolja. A feje pedig PetŒ 
Ivánéra emlékeztet.

Orbán Viktor sem így értette. (Bár 
nyilván megkönnyíti a dolgát, hogy a 
mûvelt publikum igen).

A liberális jelzŒvel nem néhány 
filozófusra és íróra utalt, akikben a 
fideszes értelmiség konkurenciát lát. 
(Doktor úr, azt hiszem kisebbrendû-
ségi érzésem van. Uram, sajnos, ön 
tényleg kisebbrendû.) Orbán Viktor 
egyáltalán nem az SZDSZ-rŒl és an-
nak politikájáról beszélt. Arra csak a 
helyzetértékelésével egyetértŒ (!) 
Schiffer András asszociált. A minisz-
terelnök nem ilyen fafejû, Œ rendsze-
rekben gondolkodik.

Helyénvaló ezért tisztázni, hogy mi 
nem többé Magyarország, aztán ki-ki 
döntsön, merre tovább. Rendszer-
szinten a liberalizmus az egyéni sza-
badságjogok érvényesülését jelenti. 
Tulajdonképpen ez a lényeg, a többi 
(magántulajdon, kapitalizmus, jogura-
lom, hatalmi ágak szétválasztása, par-
lament) már ebbŒl következik. Az 
összefüggés kölcsönös: ha nincsenek 
elválasztva a hatalmi ágak, ha az 
állam nem tiszteli a magántulajdont, 
ha nem a jog uralkodik, akkor az 
egyéni szabadság elveszik (vagy meg 
sem születik).

A demokráciában választhatsz, de a 
többséggel szemben nem véd semmi. 
Azt gondolod, hogy te is odatartozol, 
aztán hopp, már viszik a trafikodat, a 
földedet, az állásodat, a tankönyvki-
adódat. (Ezt hívja Tocqueville a több-
ség zsarnokságának. Magyarországon 
annyi az érdekesség, hogy a parla-
menti szupertöbbség mögött csak a 
társadalom negyede áll. A kisebbség 
zsarnoksága.)

Amennyiben ott szerepel a liberális 
kitétel a demokrácia elŒtt, akkor van 
magánéleted; gyakorolhatod szaba-
don a vallásod, bármelyiket, nemcsak 
a többségét; a tulajdonodat a törvé-
nyek óvják a kormánnyal szemben; 
lehet nemi életed a házasság elŒtt/
közben/után/mellett/helyett, akkor is, 
ha a többség pont azt a formát nem 
helyesli, ezt csinálhatod ellentétes 
nemûvel vagy sajáttal, a te dolgod; ha 
megvalósul a homofóbok vágya rém-
álma, és a heterók kisebbségbe kerül-
nek, akkor is, mert az alapvetŒ jogaid 
nem a pillanatnyi többség hangula-
tától függenek; ezek a jogok ugyanis 
sérthetetlenek, már amennyiben a 
demokrácia liberális, különben nem; 
ha igen, akkor nyugodtan utálhatod a 
kormányt, de lehetsz akár békemene-
tes is, mert a liberális demokráciában 
még azt a deviáns perverziót sem kell 
titkolni, ha valaki a hatalom mellett 
akar tüntetni.

Nem liberális országokban elŒbb-
utóbb csak azt lehet. Ezeken a helye-
ken szokott jönni a Kehi vagy az ÁVO 
vagy a Gestapo, mikor melyik, ezt be-
folyásolja a korszak, a divat, a vezetŒ 

szeszélye, de valaki mindig jön. Té-
ged meg eltipornak. Trafikbizottság, 
Pedagóguskar, Mûvészeti Akadémia, 
Földalap, mindegy hol húzod meg 
magad, ha nincsenek olyan jogaid, 
amelyeket a kormány sem korlátoz-
hat. A liberális demokráciában van-
nak, a nem liberális demokráciákban 
és egyéb izékben nincsenek.

Kábé ennyi a különbség.
Munkaalapú szolgálat
A fogalmi keret rövid áttekintése 

után, nézzük meg részletesen, milyen 
érvekkel mondanak le nagyvonalúan 
a szabadságunkról ismételten (hány-
szor támadt tenfiad szép hazám, keb-
ledre, satöbbi).

„A politika nem spekulatív mûfaj, 
hanem inkább tapasztalati” – kezdte a 
miniszterelnök, aztán hosszú speku-
lációba kezdett a liberális demokráci-
ák hanyatlásáról és a nem liberális 
(nem) demokráciák sikerességérŒl, 
mely feltevését semmilyen tapaszta-
lati bizonyíték nem támasztja alá.

„Ma a világ azokat a rendszereket 
próbálja megérteni, amelyek nem 
nyugatiak, nem liberálisok, talán nem 
is demokráciák, és mégis sikeresek, 
az elemzések sztárjai pedig Szinga-
púr, Kína, India, Oroszország, Török-
ország.”

Így van, bár ezek az elemzések va-
lójában azokat a társadalmi feszültsé-
geket próbálják megérteni, amelyek 
hatására sok millióan menekülnek a 
felsorolt országok többségébŒl a her-
vadó Nyugatra. Fordított irányú nép-
vándorlásról, annak hiánya miatt, 
nem készülnek elemzések.

„Bátran ki kellett mondanunk egy 
olyan mondatot, ami a liberális világ-
rendben szentségtörésnek hangzott: a 
demokrácia nem szükségképpen libe-
rális.”

Köztünk szólva, ennek a köztudo-
mású ténynek a kimondásához nagy 
bátorság nem kell, a sikerországok 
különféle pasái naponta szajkózzák 
(ld még: helyi hagyományok, eltérŒ 
fejlŒdés, nehéz gyerekkor). A lesza-
kadó nyugaton a szélsŒjobboldali pár-
tok hívei szintén bevállalják a nem 
szükségképpen liberális demokráciát, 
de az utóbbihoz sem ragaszkodnak 
szükségképpen. Azért, bravó.

„Az államszervezŒdéseknek eddig 
ismertük három formáját: a nemze-
tállamot, a liberális államot és a jóléti 
államot. A kérdés az, hogy most mi 
következik. A magyar válasz az, hogy 
egy munkaalapú állam korszaka kö-
vetkezhet el, amely nem liberális ter-
mészetû.”

Ez a kulcsgondolat. Azt nyilván 
mindenki érzi, hogy csillagászati mér-
tékû baromság. A felsoroltak nem 
vagylagos viszonyban vannak egy-
mással (van jóléti nemzetállam, meg 
liberális nemzetállam, sŒt az még jó-
léti is lehet), de a munkaalap hozzájuk 
képest teljesen más kategória, ami-
nek amúgy sincs semmi értelme. 
Olyan ez, mintha azt mondaná, hogy 
a párkapcsolatoknak három típusa 
van: a szerelmi, a családi és a gye-
reknevelŒs, de most majd jön a moso-
gatós korszak. Hogy kerül a sörbe 
görény?

Munkaalapú gazdaság 
(vs spekulatív) már volt pár éve, 

természetesen annak sem volt értel-
me a szocialista nosztalgián túl, most 
fokozásképpen itt a jól csengŒ elneve-
zésû munkaalapú állam, ami nem 
liberális. A magyar foglalkoztatottsá-
gi szintet és az itteni munkaerŒ ter-
melékenységét sokszorosan felülmúló 
liberális Amerika nem a munkára 
épül.



A figyelemfelhívás egyik biztos, de 
kockázatos módszere a provokáció.

Demokráciában (úgynevezett jogál-
lamban) ez nem annyira veszélyes, a 
közterületen feltûnni vágyó izgága 
személyt vagy a járókelôk, vagy a ren-
dôrség teszi ártalmatlanná. Mivel egy-
re több a kábítószer hatása alatt álló, 
beszámíthatatlan egyén szerte a vilá-
gon, most már nálunk is, nem elég 
óvatosan kitérni, mint a részeg randa-
lírozók elôl, állandóan résen kell lenni, 
ha az ember az utcán jár vagy jár-
mûvel közlekedik. A sokat emlegetett 
közbiztonság problémája jelentôs 
részben a hivatásos vagy alkalmi bû-
nözôk észlelésére és elfogására össz-
pontosul, a rendôri jelenlét növelése 
társadalmi érdek, mellyel az összes 
politikai erô nagyjából egyetért. A sza-
badsággal együtt megérkezô rendet-
lenség azonban 1990 óta szinte lehe-
tetlenné tette a társadalmi együttélés 
minimális szabályainak meghatározá-
sát, illetve a határ megvonását ma-
gánügy és közügy között. A balliberá-
lisok még ma is szívesen alkalmazzák 
a Kuncze Gábor idején megrökönyö-
dést kiváltó „megélhetési bûnözés” 
sajátos fogalmát, a megélhetési politi-
kusok és újságírók szavakban ma is 
krokodilkönnyeket hullatnak a szegé-
nyek miatt, lassan már húszmillió ma-
gyar éhezik, ha ugyan nem huszonhá-
rommillió, sôt legalább annyian 
kitántorognak Nyugatra, mert itthon 
csak közmunka várja a nyomorgókat. 
Az elégedetlen és tudatlan emberek 
hergelése bizonyára megéri a hivatá-
sos hergelôknek, végtére is jó szakma, 
méghozzá nemzetközi, elég hozzá egy 
alapítványi bejegyzés valamilyen el-
nyomott kisebbség védelmében, aztán 
ugyan ki tudná visszafejteni a köny-
velésbôl, kiken segítettek, ha már ön-
magukon igen. Ez a legnagyobb baj a 
jogvédelem provokátoraival, nevezzük 
egyszerûen farizeusi magatartásnak, 
bár antropológiai és etikai szempontból 
csúnyábbakat is írhatnék a permanens 
forradalom vagy még inkább anarchia 
és feltûnési viszketegség képviselôrôl, 
akik nálunk érdekes módon szinte 
mind az egykori SZDSZ szellemi for-
rásvidékéhez kapcsolhatók. Ebbôl a 
forrásból szerencsére már nagyon ke-
vés ember iszik, de a baloldalt nagyon 
megmérgezte, 1994 óta csak tüneti ke-
zeléssel bajlódik. A „baloldal” tragiko-
mikus megújulási próbálkozásai köz-
ben nem akarja észrevenni, hogy még 
mindig ugyanaz az erô irányítja, min-
degyik pártjában, mozgalmában ott 
vannak a feltûnési viszketegségben 
szenvedô, megélhetési provokátorok. 
Amíg erre nem döbbennek rá, addig 
számukra a „szociáldemokrácia” olyan 
utópia marad, mint a szocialisták szá-
mára a kommunizmus. És elfogyott a 
Tôke.

* * *
„Szavak fogságában vergôdve” kért 

elnézést Eörsi Mátyás meggondolatlan 
nyilatkozata miatt.

Ez olyan megható, hogy azonnal fel-
jegyeztem. A politikai közbeszéd már 
régóta a szavak fogságában vergôdik, 
ugyanis a tények megnevezése szigo-
rúan tilos volt a szocializmus évtizedei 
alatt, 1990 után pedig a „politikailag 
korrekt” véleményterror súlya nehe-
zedett mindenkire, aki nemcsak tudta 
az igazságot, hanem ki is merte mon-
dani, sôt le is merte írni. A politikai 
ellenfél kirekesztésének legkiválóbb 
módja az volt, ha rásütötték, hogy ki-
rekesztô, a további jelzôket jól ismer-
jük, mert ma is használatosak. A hatal-
mas balliberális sajtófölény idején ez 
a módszer pompásan mûködött, de 

aztán --– fôleg az internet terjedésével 
–-- ez a véleménymonopólium kezdett 
széttöredezni. Talán az ôszödi beszéd 
nyilvánossá válása volt az elsô rés a 
balliberális álszentség páncélzatán, 
mert akkor lett letagadhatatlan, mi-
lyen színvonalú emberek kezébe ke-
rült a hatalom és a magyar nemzet 
sorsa. Kiderült, hogy az úgynevezett 
balliberális „értékek” hamisítványaival 
üzleteltek, így aztán az sem csoda, 
hogy egyetlen jelképes igazodási pont-
juk mindmáig Horn Gyula, és ennél 
többet nem is kell mondani. Az enyhén 
szólva kissé pecsétes mundért renge-
tegen próbálták megtisztítani és diva-
tossá szabni („húzzunk bele!”), most 
éppen az idôs szocialisták hoztak létre 
egy Deák Kört a megújulás érdekében, 
és Deák Ferenc nem tiltakozhat. Ezek 
a kísérletek már régen komolytalanok, 
mi több, szánalmasak és a még létezô 
törzsszavazókat is eltávolítják, de job-
bat nem is érdemelnek. Valójában in-
kább a balliberális holdudvar és sajtó-
ja szenved csak látványosan és joggal, 
hiszen ez a társaság mindent megtett, 
hogy visszaálljon a régi egység, buz-
gón szidalmazták, vádolták a „demok-
rácia” ellenségeit és rémtetteit, me-
lyek egész Európát, sôt a 
világegyetemet is végveszélybe so-
dorják. A szétesô politikai vezetést 
kiszolgáló „baloldali” sajtómunkások 
most sértôdötten úgy vélekednek, ôk 
remekül dolgoztak, nincs részük a po-
litikai vereségben, sôt --– mint a Nép-
szabadság írja --– „az idesorolt sajtó 
megôrizte pozícióját”, nem ugyanab-
ban a sorsban osztozik, legfeljebb 
részben, „de az emberek választására 
az ellenzéki sajtó ma sokkal biztosab-
ban támaszkodhat, mint a baloldali 
pártok. Nem az ô sorsukban osztozik, 
hanem a sajátját éli”. Ezt a hadmûve-
letet nevezték annak idején rugalmas 
elszakadásnak, de van szebb megfogal-
mazása is: „a szabadság sokszínûsége 
és a szolidaritások teljessége --– egyik 
sem tûr alárendelôdéseket”. Lehet, de 
most inkább úgy látszik, a baloldal saj-
tója boldogan alárendelôdne, de nincs 
kinek. Marad a Deák Kör.

* * *
A kormány a következô, hétéves cik-

lusban sávos rendszer szerint osztaná 
el a földalapú támogatást.

Az összeg nem haladhatná meg a 
százötvenezer eurót, 1200 hektár felett 
nem járna támogatás.

Háromszázmilliárd forintos uniós 
támogatás elosztásáról van szó, a 
nagybirtokosok máris sírnak, a ked-
vezményezettek, vagyis a kis- és kö-
zépbirtokosok pedig örülnek, fôleg a 
kertészek és állattartók. Azt eddig is 
sejtettük, hogy „egy bizonyos réteg” 
irányítja az árak alakulását, valamint 
azt is, hogy a mezôgazdasági nagyü-
zemek viszik el a területalapú és vi-
dékfejlesztési támogatások 70-80 szá-
zalékát. Nagyüzemekre persze 
szükség van, de az uniós irányelvek 
készítôi is rádöbbentek, hogy az eddigi 
rendszer igazságtalan és értelmetlen. 
A földkérdés minden társadalmi rend-
szerben érzékeny pont volt, nálunk 
1990 óta törvények sokasága próbálta 
rendezni, az uniós elôírások és aján-
lások pedig tovább növelték a zûrza-
vart és az egyenlôtlen feltételeket. A 
magyar nagybirtokok keletkezése, a 
tulajdonviszonyok kialakulása eleve 
(enyhén szólva) kétes volt, nem is 
szólva az élelmiszeripar tudatos el-

sorvasztásáról. Mindenesetre a támo-
gatások fokozatos leépítése a tagálla-
mokra kötelezô, viszont szabadon 
választható a kisgazdaságok egyszerû-
sített támogatása, illetve a termeléstôl 
függô támogatás, például a cukorrépa 
esetében. A laikus számára is nyil-
vánvaló, hogy ezen a téren is nagy 
küzdelem várható, gazdasági és politi-
kai háttérrel, akárcsak a reklámadó 
bevezetésével kapcsolatban. Nemcsak 
a közteherviselésrôl lesz itt is vita, 
hanem az agrárium fejlesztésérôl és 
„versenyképességérôl”. Hazai és nem-
zetközi lobbierôvel minden tagállam-
ban a nagybirtokosok rendelkeznek, 
és ragaszkodni fognak elôjogaikhoz, 
ahogyan ezt a történelem során mindig 
is tették. Persze mindez szakmai ér-
vekbe lesz csomagolva, melyeket a 
„lakosság” pártállása szerint fog tá-
mogatni vagy elvetni, ahogyan ez már 
lenni szokott. Kívülrôl szemlélve a 
problémát az egészen biztos, hogy az 
uniós „ingyenpénz” horribilis összegei 
eddig nem nagyon szolgálták a vidék-
fejlesztést, és súlyosan visszavetették 
a mezôgazdaságot és az abból élôk 
többségének létkörülményeit. A 
„rendszerváltás” idején mindenütt a 
liberális gazdaságpolitika gyôzött, és 
egy nagyon ügyes kisebbség óriási 
vagyonra tett szert. Most minden bi-
zonnyal a nagybirtokosok fognak zo-
kogni szegény bankárok után, mi 
pedig erôsen figyeljünk, kik veszik 
majd védelmükbe ôket. Nem is kell 
sokat találgatni. Még szerencse, hogy 
a brüsszeli direktívák alkalmazása mi-
att nehéz lesz Brüsszelben tiltakozni.

* * *
Önkínzó módon végignéztem Martin 

Schulz videoüzenetét, amelyet a sze-
gény magyar népnek küldött, mond-
ván, meg fog minket védeni, és nem 
hagy az út szélén.

Ettôl nagyon megnyugodtam, és iga-
zi, szabadságvágyó demokrataként 
néztem és hallgattam az Ellenállás 
napjának rendezvényét, melyet az 
ATV közvetített. Csupa gyújtó hatású 
szónoklat hangzott el a DK emel-
vényérôl. Eörsi Mátyásnak már a ne-
vét is elég leírni ahhoz, hogy szeressük 
és tiszteljük e nagy formátumú, hite-
les, ízig-vérig demokrata politikust, 
akárcsak Kerék-Bárczy Szabolcsot, 
aki közölte, hogy ô konzervatív ugyan, 
de itt a helye, és ráadásul hisz Is-
tenben, nem úgy, mint a jelenleg reg-
náló hatalom. A DK köreiben ez „co-
ming out”-nak minôsülhetne, de a 
népfrontos összefogásba ô is belefért. 
Kunhalmi Ágnes a „lerohadt” Buda-
pest nevében hívta tetemre Tarlós 
Istvánt, de természetesen a délután 
fénypontja maga az ôszödi rém volt, 
aki a tôle megszokott szenvedélyes-
séggel ostorozta az önkényt szokásos 
paneljeiben, s felhívta a publikum fi-
gyelmét, hogy nem kell feláldozniuk 
magukat, elég, ha ébren tartják ma-
gukban a hitet és a reményt, valamint 
nem Orbánt kell leváltani, hanem azt a 
gondolkodást és kultúrát is, amelyet a 
miniszterelnök jelképez. Továbbá 
majd ôk hozzák el az idôt, amikor még 
a nap is melegebben süt majd. Gyor-
san lejegyeztem, amire emlékszem, 
hozzátéve még, hogy Eörsi Mátyás jó 
reggelttel köszöntötte a DK-s és 
MSZP-s zászlókat lengetô népet, s mi-
vel délután volt, ez nyilván arra utalt, 
hogy immár új nap virrad az egy-
mástól elválaszthatatlan balliberálisok-

ra, csak persze még melegebben fog 
sütni, ha az SZDSZ összes volt vezetôje 
feltûnik valamelyik utódpártban. Ol-
vasom az interneten e szûk kör egyik 
nagy alakjának, Konrád Györgynek a 
véleményét, miszerint az autonóm 
értelmiségnek szellemi felügyelet alá 
kell vonnia a nemzetállamokat. Mint a 
demokratikus többség egyik tagja, 
nem egészen értem, „hogy ezt most 
hogy?”, ez olyan Aczél Györgyhöz 
méltó gondolat, mondjuk eléggé egy-
értelmûen a nemzeti szuverenitás ta-
gadása, de ez egybecseng a karizma-
tikus Martin Schulz álláspontjával, az 
Ellenállás napján az örökmécsesnél és 
a Szabadság téren is az autonóm ér-
telmiség gyûlt össze, hogy gyakorolja 
a szellemi felügyeletet a hibásan gon-
dolkodó magyarok felett, bár a rém 
jóindulatúan és kegyesen elismerte, 
hogy azért mi is (a többség) a nemzet 
része vagyunk, hiszen egy hazában 
élünk. A szellemi felügyeletrôl még 
sok kósza ötletem volna, de ne firtas-
suk, az autonóm értelmiség mitôl auto-
nóm és mitôl értelmiség, ez inkább 
gyógyászati probléma, a bajt már ré-
gebben kezeltetni kellett volna, most 
meg már mindegy.

* * *
Elôször is szeretném tudatosítani a 

tisztelt Olvasókkal, hogy egy szélsô-
jobboldali napilap cikkét olvassák, va-
gyis szégyelljék magukat, és nézzenek 
szembe önmagukkal.

A DK közleménye szerint írásaim és 
megszólalásaim a Magyar Demok-
ratában, Magyar Fórumban, Magyar 
Hírlapban és Echo Tv-ben „hibátlanul 
illeszkednek az említett médiumok 
irányvonalába, szellemiségébe”. A „hi-
bátlanul” itt stilisztikai bravúr, mert 
pozitív kicsengése van, de ez nyilván 
az erôs dühkitörés pillanatában csú-
szott a közleménybe. „A DK nem csak 
a magyar kormány, de az egész ország 
szégyenének tartaná, ha az új nagy-
követ elfoglalhatná állomáshelyét”, 
ezért Molnár Csaba és Niedermüller 
Péter, a párt EP-képviselôi levélben 
tájékoztatták az olasz külügyminisz-
tert, továbbá a szociáldemokrata frak-
cióban helyet foglaló Olasz Demokrata 
Párt képviselôit, járjanak közben an-
nak érdekében, hogy az olasz kormány 
vegye fontolóra a nagykövetjelölt 
fogadását. Nemzetközi tényezô lettem, 
kíváncsian várom, összehívják-e a Biz-
tonsági Tanácsot is ebben az ügyben, 
vagy megelégednek-e olyan megoldás-
sal, amit az Együtt–PM javasolt Lázár 
Jánosnak, miszerint haladéktalanul 
vonuljon vissza a közélettôl. Nem száll 
a fejembe a dicsôség, hiszen itt a go-
nosz kormány a célpont, ahogyan az 
RTL Klub is sebzett vadként gyaláz-
kodik rólam és miattam, és ez tökéle-
tesen érthetô. A politikai bosszú haté-
kony fegyvere a rágalmazás, és 
cseppet sem szeretnék jámbor áldo-
zatként szerepelni, hiszen némi szemé-
lyes munkám is benne van abban, 
hogy a DK és annak szenvedélyes 
fônöke odajutott, ahol éppen tart. Az 
RTL Klubról magyarországi megjele-
nése óta ugyanaz a véleményem, ezt 
egykori tévékritikáimban is szíves-
kedtem rendre megfogalmazni. Az 
üzletszerû, balliberális erkölcstelenség 
1990 óta ellenzékben és kormányon 
arra volt büszke, hogy európaiságának 
ismérve és alapja, hogy nem ismer 
sem Istent, sem hazát, sem családot. 
Aki pedig nem osztja ezt a felvilágosult 
nézetet, az szélsôjobboldali, Európa 
ellensége, minden közfunkcióra alkal-
matlan mucsai. A levadászási technika 
nemzetközi színtérre emelése egyéb-
ként aljas és kontraproduktív mód-
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
szer, de nyilván olyan örömet szerez, 
mint egy jól sikerült feljelentés vagy 
névtelen levél. Tiszta szerencse, hogy 
a baloldali EP-képviselôk vagy a ke-
reskedelmi tévék vezetôinek alkal-
massága vagy alkalmatlansága még 
kérdésként sem merülhet fel. Az elôb-
biek a demokrácia, utóbbiak a sajtó-
szabadság letéteményesei. Fellebbe-
zésnek helye nincs, annyira 
szalonképesek, hogy mindenki kimegy 
a szalonból, ha ôk bemennek. Ha 
szükséges, ezt a cikket angolul, olaszul, 
franciául, németül vagy spanyolul is 
elküldhetem, ha a magyar nyelvvel 
problémájuk lenne, bár úgy látom, van 
is. Vonuljanak vissza a közéletbôl.

* * *
Az utópisták Platón óta mindig szí-

vesen elmélkedtek az igazságos társa-
dalomról, melynek magam is híve 
volnék

De a szép elképzelések mindig meg-
rekednek annál a pontnál, amikor 
megpróbáljuk meghatározni, mit is 
jelent az igazságosság.

Erre minden kor és rendszer kereste 
a magyarázatot és a megoldást, a 
filozófusok kezdték, aztán a tömegek 
folytatták. A forradalmak és háborúk 
is e nagy és nemes célt zászlajukra 
tûzve robbantak ki, mindig voltak 
gyôztesek és vesztesek. A liberális 
felfogás szerint (egy kicsit) mindenki-
nek igaza volt, a marxista nézet szerint 
a történelem az osztályharcok tör-
ténete, a gazdasági helyzet és az 
egyenlôtlen fejlôdés az oka a nagy 
tömegmozgalmaknak, a szegények és 
gazdagok örök ellentétének csak a ki-
zsákmányolás megszüntetése vet 
majd véget. Az „osztályharc” és a „ki-
zsákmányolás” elég régen kikerült a 
politikai közbeszédbôl, a piac önsza-
bályozásának alapelve kiterjedt a poli-
tikai, társadalmi, gazdasági élet egé-
szére, a konzervatív gondolkodók is 
inkább a tôke és a munka kívánatos 
egyensúlyáról elmélkednek. Az egyre 
riasztóbb globális mûveletlenség ko-
rában talán sokaknak fel sem tûnik, 
hogy az utópiák kihaltak, mindenki 
belátta, hogy már a holnap sem tervez-
hetô, mindenkinek kedvezô megoldás 
pedig az emberiség szintjén nem lé-
tezik. Elképzelni sem tudom, az el-
méleti és gyakorlati materialisták, 
akik a világ nagy rendszereit mûköd-
tetik, miben reménykednek, vagy mit 
gondolnak titkon a jövôrôl. Mi, ke-
resztények úgy véljük, az erôszak 
semmire nem megoldás, ahogyan az 
sem, ha a gazdagok mindent elvesznek 
a szegényektôl, vagy a szegények 
ugyanezt teszik a gazdagokkal. Je-
lenleg tucatnyi nagyobb, helyi háború 
folyik a Földön, és tisztes távolból 
nézve mindegyik teljesen értelmetlen, 
ha egyáltalán értelemrôl lehet itt be-
szélni. A régi, bevált szövegek a sza-
badságról, demokráciáról minden ol-
dalról elhangzanak, a terroristák 
szemközt szabadságharcosok vagy 
megfordítva, a béketeremtôk imperi-
alisták és háborús bûnösök, egyébként 
tehetetlenek vagyunk, legfeljebb ado-
mányokat gyûjthetünk, és küldhetünk 
takarókat, sátrakat, gyógyszereket. 
Ha (Isten ne adja!) megint fordul a 
sors kereke, mi is kaphatunk huma-
nitárius segélyt. Egy helyben járunk, 
csak a gyilkolási technika fejlôdött. 
Már az is utópia, hogy az elkövetkezô 
háborúkat robotok vívják majd egy-
mással. Mert ezek a robotok nem 
fogják betartani Asimov három 
törvényét. A drónokat teljesen 
hidegen hagyja, hol született 
Vörösmarty Mihály, de azt is, aki 
irányítja a szerkezetet.



Harci fémkarmokat fedeztek fel Tru-
jillo városában egy 1500 éves perui 
sírban, ahonnan számos más réztárgy 
is elôkerült. A régészek szerint ez 
nemesember sírjára utalhat.

A karmokra a Krisztus utáni 100-800 
között Dél-Amerikában virágzó mocse 
kultúra fôvárosában, a Huaca de la 
Luna (Holdtemplom) ásatási helyén 
bukkantak rá. A tudósok úgy vélik, a 
fémkarmok rituális jelmezhez tartoz-
hattak, amelyet harci szertartás során 
viseltek --– idézte a The Independent 
online kiadása az El Comercia címû 
helyi lapot.

A rituális csata résztvevôi állati bô-
rökbôl készült jelmezben küzdöttek. A 
vesztest feláldozták az istenségnek, a 
gyôztes megtarthatta a ruhát, amely 
azután rangot adott neki.

A karmokat egy felnôtt férfi marad-
ványai mellett találták meg. Réz jogar, 
maszk és fülbevaló is feküdt a sírban: 
ez arra utal, hogy a férfi a társadalmi 
elithez tartozhatott. A régészek úgy 
vélik, a mocse vallásban jelentôs sze-
repe volt az emberáldozatnak. Az áldo-
zat személyérôl az elit egymás közötti 
rituális csatáival döntöttek.

* * *
Félmillióval csökkenhet a következô 

másfél évtizedben Tokió lakossága, a 
japán fôváros azonban így is a világ 

legnépesebb városa marad, idézte az 
ENSZ most kiadott elemzését a Világ-
gazdaság.

A városodás folyamatait vizsgáló do-
kumentum szerint Tokióban 2030-ban 
is több mint 37 millióan élnek majd, 
ezzel megelôzik Delhit. Ma a föld la-
kosságának 54 százaléka él városok-
ban, arányuk 2050-re eléri az összla-
kosság kétharmadát, a városlakók 
létszáma 2,5 milliárddal bôvülhet. A 
legnagyobb városi koncentráció Indiá-
ban, Kínában és Nigériában várható.

A városlakók létszáma 1950-ben még 
csak 746 milliót tett ki a világban, má-
ra ez 3,9 milliárdosra nôtt, az ENSZ 
prognózisa szerint 2045-ben már eléri 
a hatmilliárdot. A városok növeke-dé-
sével párhuzamosan az évtized vé-gé-
tôl csökkenni kezd a falvakban élôk 
összlétszáma.

* * *
Alkotmányellenesnek nyilvánította a 

halálbüntetést egy kaliforniai körzeti 
bíró helyi idô szerint szerdán hozott 
ítéletében.

A bíró arra alapozta az ítéletet, hogy a 
számos kiszabott halálos ítélet közül 
csak igen keveset hajtanak végre, 
ezáltal maga a kivégzés mint proce-
dúra embertelen és önkényes az állam 
részérôl, tudósít az MTI.

„A túlzó és kiszámíthatatlan halasz-

tások miatt a halálbüntetés olyan 
rendszere alakult ki, ahol a sok száz 
halálra ítélt személy közül csak keve-
seket végeztek ki vagy fognak kivé-
gezni. Önkényes tényezôk --– például a 
bûncselekmény jellege vagy az ítélet 
kiszabásának idôpontja -–, nem pedig 
legitim indokok alapján döntik el, hogy 
valakit kivégeznek-e” --- írta Cormac 
J. Carney bíró az ítéletben. A bíró ezt 
a gyakorlatot nemcsak önkényesnek, 
hanem egyúttal embertelennek is mi-
nôsítette.

A bíró arra is emlékeztetett, hogy Ka-
lifornia államban az elmúlt 35 évben --
- a halálbüntetés bevezetése óta --- több 
mint 900 embert ítéltek halálra, de 
ebbôl csak 13 ítéletet hajtottak végre.

Nem ez az elsô eset, hogy egy bíróság 
embertelennek ítélte a siralomházban 
valóvárakozást. Korábban az Emberi 
Jogok Európai Bírósága is ügy döntött 
egy kiadatási ügyben, hogy bizonyos 
körülmények között embertelen bá-
násmódnak számít, ha valakinek éve-
kig kell várnia kivégzésre.

Egy másik amerikai bíróság 2006-
ban pedig úgy ítélt, hogy a halálbünte-
tés azért alkotmányellenes, mert túl 
nagy a veszélye annak, hogy a méreg-
injek-cióval való végrehajtás során 
túlzott szenvedés érheti az elítéltet.

A mostani ügyet egy 1994-ben halálra 
ítélt ember indította a kaliforniai San 
Quentin börtön igazgatója ellen. A 
felperesre, Ernest Dewayne Jonesra 
egyébként azért szabták ki a legsúlyo-
sabb büntetési tételt 1994-ben, mert 
megerôszakolta és megölte barátnô-
jét.

* * *
A holland kormányt is polgári jogi 

felelôsség terheli több mint háromszáz 
srebrenicai muzulmán férfi és fiú 
haláláért, akiket a boszniai háború 
idején öltek meg a kelet-boszniai vá-
rosban --- így döntött ítéletében egy 
hágai bíró, aki szerint az áldozatokat a 
holland békefenntartóknak meg kel-
lett volna védeniük a boszniai szerb 
katonáktól.
Larissa Elwin bíró indoklásában fel-
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Székelyföldi 
autonómia

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor egyik összejövetelén fel-
szólalt Antal Árpád Sepsiszentgyörgy 
RMDSZ-es polgármestere aki úgy vé-
lekedett, hogy azért nem jöhetett létre 
érdemi párbeszéd a székelyföldi ro-
mán közösség képviselôivel, mert 
ezek meghatározó csoportjait éppen 
az etnikai arányok megváltoztatásának 
a feladatával telepitették be a térségbe 
a kommunista diktatura idején, másik 
része „abból él, hogy székelyföldi ro-
mán”. Utóbbi magyarázataként el-
mondta, néhány évvel ezelött fény de-
rült rá, hogy a Székelyföldön szolgáló 
karhatalmiaknak húszszázalékos fize-
téspótlék járt a magyar közegben 
végzett munkáért. (Az ilyen típusú 
megkülömböztetés sem Brüsszelnek, 
sem pedig a hazai „haladó” balliberális 
„demokratáknak” nem szúrja a sze-
mét.)

Örömmel olvashattuk, hogy segítsé-
get igért a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség készülô autonomiater-
vezetének a székelyföldi román közeg-
ben való népszerûsítéséhez Sergiu 
Constantin, a Bolzano-i (Dél-Tirol) 
Európai Akadémia (EURAC) román 

származású kutatója. A kutató arról az 
élményérôl beszélt a Bálványosi Sza-
badegyetem egyik ülés pódiumbeszél-
getésén, hogy egy korábbi Sepsiszent-
györgyön végzett kutatásának román 
alanyai az autonómia pártolóivá vál-
tak, miután elmagyarázta nekik, hogy 
az számukra is szavatolná az arányos 
jelenlétet a közhivatalokban.

Antal Árpád felkérésére Sergiu 
Constantin vállalta, hogy részt vesz a 
hamarosan közvitára bocsátandó auto-
nómiastatúm román nyelvû magyará-
zásában. Az olaszországi Dél-Tirolban 
élô és dolgozó román autonómia kutató 
ugyanakkor bírálta a székelyföldi te-
rületi autonómia szorgalmazóit, ami-
ért nem próbálták bevonni a román 
szakértôket a statutum kidolgozásába. 
Emlékeztetett arra, hogy Dél-Tirol au-
tonómiáját egy olyan szakértôkbôl álló 
bizottság dolgozta ki 1972-ben, amely-
ben egyaránt jelen voltak a német, 
olasz, és rétoromán közösség szakér-
tôi.

Antal Árpád polgármester annak a 
véleményének adott kifejezést, hogy a 
székelységet a jelenlegi geopolitikai 
helyzet segitheti hozzá az áhított au-
tonómiához. Az ukrajnai válság miatt 
ugyanis az Egyesült Államoknak --– 
amely a rakétavédelmi programjában 
támaszkodik Romániára --– az az 

érdeke, hogy az ország stabilis legyen. 
„Meg kell értetni Amerikával, hogy 
akkor lesz ebbôl stabil ország, ha a 
székelyek megkapják ami jár nekik”.
Kalmár Ferenc, az Európai Tanács 

idén elfogadott autonómiapárti ajánlá-
sának a jelentéstevôje szerint a nem-
zetállam fogalmát kellene modernizál-
ni, hogy ne kirekesztô, hanem befoga-
dó fogalom legyen. Úgy vélekedett, az 
egység a sokszínûségben jelszó nem-
csak az Európai Unió országai közti 
viszonyt, hanem az országokon belüli 
viszonyokat is kell hogy jellemezze.

Végül, itt Ausztráliában is hozzájárul-
hatnak a magyarok a határon kivüli 
magyarok szabadságharcához. Az Er-
délyi Szövetségnek több sikeres prog-
ramja van amelyekbe mindenki ereje 
szerint bekapcsolódhat.
Legyen gyôztes Vörösmarty szel-

leme

„Testvéreim vannak, számos milliók
Én védem ôket, ôk megvédnek en-

gem
Nem félek tôled sors, bármit akarsz.
HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL 

LÉGY HÍVE ÓH MAGYAR!

Kroyherr Frigyes
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hívta a figyelmet arra, hogy az áldoza-
tokat 1995. július 13-án a Dutchbat 
holland békefenntartó zászlóalj poto-
cari bázisáról hurcolták el a szerb ka-
tonák. A békefenntartóknak nem 
kellett volna hagyniuk, hogy elvigyék 
ôket, számolniuk kellett volna azzal, 
hogy az elhurcolt bosnyák férfiak és 
fiúk népirtás áldozataivá válhatnak --- 
hangsúlyozta a bíró.

* * *
Minden esély megvan arra, hogy 

2030-ra ellenôrzés alá szoríthatjuk az 

AIDS-járványt, közölte az ENSZ ille-

tékes ügynöksége.

Folyamatosan csökken világszerte az 

új HIV-fertôzések és az AIDS okozta 

halálesetek száma, ez azonban önma-

gában nem elegendô ahhoz, hogy el-

tûnjön a kór. Ehhez további nemzetközi 

erôfeszítésekre van szükség, figyel-

meztetett az ENSZ AIDS elleni ügy-

nöksége, a UNAids.

A BBC által ismertetett, most nyil-

vánosságra hozott jelentés szerint vi-

lágszerte 35 millió a HIV-fertôzöttek 

száma. Tavaly 2,1 millió új esetet je-

lentettek --– 38 százalékkal kevesebbet, 

mint 2001-ben.

Az elmúlt három évben ötödével 

csökkent az AIDS-hez kapcsolódó ha-

lálesetek száma is –1,5 millióra évente. 

Különösen Dél-Afrikában és Etiópiá-

ban javult a helyzet.

A javuló statisztikák több tényezônek 

köszönhetôek. Könnyebb hozzájutni a 

szükséges gyógyszerekhez, és meg-

duplázódott azoknak a férfiaknak a 

száma, akik vállalják a körülmetélést, 

hogy csökkentsék a fertôzés veszé-

lyét.

Bár a számok biztatóak, a helyzet 

messze nem tökéletes. Tíz HIV-fer-

tôzöttbôl nem egészen négy kapja meg 

a szükséges gyógyszeres kezelést, és 

15 országra koncentrálódik az új fer-

tôzések háromnegyede.

Nigériában például az érintettek 

nyolcvan százaléka nem jut gyógyszer-

hez.

„Ha sikerül a mostani tempóban 

féken tartani a fertôzés terjedését 

2020-ig, akkor jó esély van arra, hogy 

2030-ra véget vessünk a járványnak – 

vélekedett Michael Sidibe, a UNAids 

ügyvezetô igazgatója. – Ha nem, akkor 

akár még egy évtizedre is szükségünk 

lehet.”

* * *
A nemzetbiztonságot, az ország jövô-

jét is veszélyeztetô szintre emelkedett 

Romániában az adócsalás --- jelentette 

be  Lonut Dumitru, a szakértôkbôl 

álló, független tanácsadói testületként 

mûködô Pénzügyi Tanács elnöke.

A szakértôk becslése szerint tavaly 

az adócsalás már a bruttó hazai termék 

16 százalékára rúgott, míg egy évvel 

korábban mértékét még 13,8 százalék-

ra becsülték. A feketézés legnagyobb 

részét az áfacsalás teszi ki, amelyet a 

GDP 12,2 százalékára becsülnek.

Az évi 72 milliárd lejre (16,2 milliárd 

euró) tehetô áfacsalásból mintegy 10 

milliárd lejnyit követnek el az élelmi-

szeriparban. Vannak olyan ágazatok, 

mint például a húsipar, ahol az adó-

csalás mértéke a 80 százalékot is meg-

haladja --– ecsetelte a szakértô a Ro-

mán Nemzeti Bankban rendezett 

konferencián.

Dumitru elmondta: az adókötelezett-

ségek kevesebb mint 60 százalékát 

tudják behajtani Romániában, részben 

a túlzott bürokrácia miatt, így a román 

költségvetési bevételek, amelyek a 

GDP 32,7 százalékát teszik ki, messze 

elmaradnak az Európai Unió 42,7 szá-

zalékos átlagától.

A Ponta-kormány áfa- és nyugdíjjáru-

lék-csökkentést ígért 2012-es hivatalba 

lépésekor abban a reményben, hogy a 

kiesô bevételeket az adócsalás vissza-

szorítása révén pótolják. A több ízben 

elhalasztott intézkedések közül most a 

nyugdíjjárulék csökkentését szeretné 

a kormány októbertôl bevezetni, az er-

re vonatkozó törvényt azonban Traian 
Basescu államfô egyelôre nem hirdet-

te ki, mert fenntartásai vannak a kiesô 

bevételek pótlásának módját illetôen. 

Románia öt százalékkal csökkentené a 

munkáltató által fizetendô járulék (je-

lenleg 20 százalék feletti) szintjét ab-

ban a reményben, hogy idôvel a bevé-

telkiesést a feketemunka kifehérítése 

pótolná.

A román sajtó szerint jelenleg min-

den harmadik munkavállaló feketén 

dolgozik Romániában: míg a statiszti-

kai hivatal több mint hatmillió alkal-

mazottról tud, közülük alig több, mint 

négymillió fizeti a tb-járulékot.

* * *
A hét végén „ünnepelte” 112. születés-

napját a világ legöregebb ehetô son-

kája. A húsüzemben felejtett, majd 

késôbb gallérral díszített és pórázon 

vezetett húsdarab igen kalandos élet-

utat járt be.

A virginiai Smithfieldben lévô Isle Of 

Wight megyei múzeumban ôrzött 

gasztronómiai „csodát” 1902-ben készí-

tette a Gwaltney húsüzem, elôször 

pácolták, majd többször füstölték, ám 

késôbb a húsüzem tárolójában felej-

tették.

Henrietta Gwaltney, a húsüzem 

egykori tulajdonosának unokája el-

mondta, hogy mára a sonka összezsu-

gorodott, de valószínûleg ehetô. A 

mintegy 60 centiméteres húsdarab 

pedig leginkább egy jókora darab öreg 

bôrre hasonlít.

Nagyapja, az ifjabb P. D. Gwaltney 

egyfajta házi kedvencként tekintett a 

sonkára, és hosszú éveken át marke-

tingeszközként használta vállalkozása 

népszerûsítésére, gallérral díszítve és 

pórázon lógatva mutogatta potenciális 

vevôinek.

A sonka kiszáradhatott, íze száraz, de 

nem penészes --– hangoztatta Tracey 
Neikirk, a múzeum kurátora. Az in-

tézmény a nyolcvanas években egy 

Gwaltney-örököstôl kapta a nem min-

dennapi kiállítási tárgyat.

Randy Worobo, a Cornell Egyetem 

mikrobiológia-professzora szerint 

mikrobiológiai szempontból a szárított 

ételeket lehet a legtovább eltartani. 

„Mikrobiológiai szempontból megha-

tározatlan ideig eltarthatók, ha elég 

vizet vonunk ki belôlük. Ami az ízét és 

textúráját illeti, nem biztos, hogy elég 

jó” --– idézte a The Wall Street Journal 

a szakembert.

Az Egyesült Államokban számos üz-

leti vállalkozás büszke tartósítási ha-

gyományaira. Egy memphisi étterem 

hirdetése szerint burgereit százéves 

zsírban készítik, amelyet naponta le-

szûrnek. A Dyer’s Burgers honlapja 

szerint a néhai Elmer „Doc” Dyer a 

húspogácsa-készítés technikáját 1912-

ben fejlesztette ki, és a legenda szerint 

a jó burger titka „a kortalan fôzôzsír”.

Az étterem még mai is ugyanazt a 

zsírt használja, de naponta újat ad hoz-

zá --– mondta Sandy Robertson tu-

lajdonos az amerikai lapnak. Érdekes-

ségként hozzátette, hogy éjszakára 

mindig elzárják a zsírt, sôt, amikor új 

helyre költözött az étterem, a gasztro-

nómiai ritkaság fegyveres kíséretet 

kapott.

* * *
Kitoloncolták Kanadából az ott em-

bercsempészésért elítélt Dömötör-Ko-

lompár bûnszervezet húsz tagját --- 

jelentette be kedden Hamiltonban 

Steven Blaney kanadai közbiztonsági 

miniszter.

Az észak-amerikai országban a banda 

22 tagját ítélték el embercsempészés 

és más bûncselekmények miatt. Kö-

zülük ketten továbbra is Kanadában 

maradtak. A bûnözôk jobb életfelté-

telek ígéretével csábítottak ki embere-

ket Magyarországról Kanadába, ahol 

kényszermunkára fogták és megalázó 

körülmények között tartották fogva 

ôket. A hamiltoni székhelyû banda tag-

jai rávették ôket, hogy folyamodjanak 

hamisan menekültstátusért, a segélyt 

pedig elkobozták tôlük.

„Az emberek ilyen kirívó kihasználása 

a bevándorlási rendszerünkön belül 

határozott választ követelt. Kanadában 

nincs helyük olyanoknak, akik elkö-

vetik az embercsempészés szörnyû és 

aljas bûncselekményét” --- jelentette 

ki sajtótájékoztatóján a kanadai mi-

niszter.

Blaney modern rabszolgatartásnak 

nevezte az embercsempészést, amely 

fenyegetést jelent a közbiztonságra és 

a bevándorlási rendszerre nézve. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a be-

vándorlók túlnyomó többsége törvény-

tisztelô, és pozitívan járul hozzá az 

ország fejlôdéséhez. A kanadai szö-

vetségi rendôrség 2010-ben fogta le a 

Dömötör-Kolompár banda tagjait, aki 

valamennyien rokoni kapcsolatban áll-

nak egymással. Azért buktak le, mert 

az egyik áldozatuk, akinek sikerült 

megszöknie a fogságból, feljelentést 

tett ellenük.

A bûnszervezet vezetôjét, idôsebb 

Dömötör Ferencet 2012 májusában 9 

évi szabadságvesztésre ítélték. Goran 

Vragovic, a kanadai határôrizet regi-

onális igazgatója a sajtótájékoztatón 

bejelentette, hogy a csoport 20 tagját 

2012 májusa és 2014 májusa között 

toloncolták ki Kanadából.

* * *



Mozgalmas volt július 
a melbournei Magyar 

Központban
Június 29 vasárnap
Regnum Szövetkezet rendezésében 

ebéd. A gyülekezô vendégeket, meleg 
terem, terített asztalok, az asztalokon 
tégla alakú tartóban virág költemé-
nyek, Kövess György és Magyar 
Károly remekmûvei, várták. Minden-
ki igyekezett, a hideg miatt, a terembe 
menni, így gyorsan megteltek az asz-
talok az ebédre váró közönséggel. Ez 
jó alkalom volt egymás köszöntésére. 
Bakonyi Pétert vezetô konzul, kedves 
feleségét Zsófiát és kislányaikat kö-
szönthettük sorainkban. Üdvözölte a 
jelenlevôket és kérte, hogy az Ô pél-
dájukat követve, a legközelebbi ren-
dezvényre, hozzák el gyermekeiket/
unokáikat. Jelen volt még Michael 
Migliaccio és felesége Desi is. Mic-
hael, akinek felôsségei közé tartoznak 
a Multikulturális fesztiválok, gratulált 
a rendezôknek és egyben a magyar 
közösségnek a magyar nyelv és kul-
túra megtartásáért, ápolásáért. El-
mondta, hogy valóban „Multikultura” 
alatt azt értjük, hogy ilyen és hasonló 
rendezvények alkalmat adnak egymás 
kultúrájának megismerésére. Meg-
köszönte a meghivást. 

A konyhából az ebéd illata már be-
járta a termet és nemsokára az ügyes 
felszolgálók hozták is az inycsiklandozó 
ételt. Az ebéd utáni jó hangulatot a Kö-

2014 július 5-én megalakult az Auszt-
ráliai Magyar Pedagógusok Egyesü-
lete. Az egyesület tisztviselôi Makkai 
Márta elnök, Kicsi Csilla elnökhe-
lyettes, Szabó Mária (Marika) pénztá-
ros.

A Konferencia ünnepélyes diszvacso-
rával ért véget, melynek keretében 
Sikó Anna nagykövet emléklapot aján-
dékozott a jelenlevô pedagógusoknak, 
megköszönve áldozatos munkájukat 
és átadta a magyar állam könyvcsomag 
ajándékát, melyet minden iskola 
képviselô köszönettel fogadott.

Az egyesület tagjainak munkájukhoz 
kitartást és jó eredményt kívánunk!
Makkai Márta írása nyomán A.E.
Július 12
Elsô One Hun Buli
„Elsô alkalommal rendezték meg a 

melbourne-i fiatalok a „One Hun Buli”-
t a Magyar Központban július 12-én. 
Nagyon sok ismerôs és ismeretlen 
fiatal összejött és táncolt, énekelt, 
mint például Edda, Pataky Attila, 
illetve Omega együttes ismert száma-
ira. Köszönet a rendezôknek és remél-
jük, hogy máskor is rendeznek hasonló 
bulit.” Kövesdy Éva

Beszélgettem a rendezô gárda egyik 
tagjával, aki elmondta, hogy az a 
százon felüli csoport aki részt vett az 
elsô „One Hun Buli”-n már nagyon 
hiányolta az ilyenfajta rendezvényt. 
Mivel nem akarnak ismét egy új egye-
sületet alakítani azért nem nevezik 
meg magukat a rendezôk. A jövôben, 
évente, legalább négy „Bulit” tervez-
nek és ezekre a rendezvényekre sze-
retettel várják melbourne fiataljait. A 
legközelebbi „Buli”-t az év utolsó ne-
gyedében fogják rendezni.

Sok sikert kivánunk az új ötlet kivite-
lezéséhez és számtalan vendéget!A.E.
Július 20
„Édesanyám arra kérem, ne sír-

jon.....” Emlékmûsor az I. Világ-
háború századik évfordulója alkal-
mából.

Mi is volt az ok az elsô világháború 
kitörésének?

„Az Egyesült Királyság szilárdan el-
lenezte, hogy bármely hatalom egye-
síthesse Európát. Ezért a kontinens 
aktuálisan legerôsebb hatalmával 
mindig konfliktusba került. Az ango-
lok jóindulatú semlegességével támo-
gatta Bismarck Németországának lét-
rejöttét, mert ezt kevésbé tartotta 
veszélyesnek, mint a francia domi-
nanciatörekvést III. Napóleon csá-
szárságának részérôl. “

„A gyarmat-, flotta-, és kereskedelmi 
ügyek miatt az Egyesült Királyság 
egyre veszélyesebbnek ítélte Német-
országot. 1904-ben Franciaországgal, 
1907-ben pedig annak szövetségesével, 
Oroszországgal lépett szövetségre a 
németek megfékezése céljából.”
Wikipedia
Az idôjárás kevésbbé volt könyörü-

letes így majdnem csak azok voltak 
jelen, akik türelmesen várták, hogy a 
kegyelet és hála virágait elhe-
lyezhessék a Hôsi Emlékmû elôtt. 
Bakos János, a Melbournei Magyar 
Központ egyik igazgatója, üdvözölte 
az egybegyülteket és átadta a szót 
Kövesdy Andrásnak, aki a nagyapja 
tapasztaltain keresztül idézte fel az 
elsô világháború szomorú emlékét. 
András beszédét követôen Bakos Já-
nos egyenként szólította az Egyesü-
letek képviselôit a Hôsi Emlékmû 
elôtti tiszteletadásra.
Virágelhelyezôk névsora:
A Melbournei Konzuli Iroda nevében, 

Bakonyi Péter vezetõ konzul, Viktóriai 
Magyar Tanács, Árpád Idôsek Ottho-
na, Fonó -Magyar Központ Néptánc-
együttes, Magyarok Világszövetsége, 

Kék Duna és a Délvidéki Magyarok 
Szövetsége, Melbourne-i Cserkészek, 
Flíszár Petronella az elesett Nagyapa 
tiszteletére, Barna Szilard 1914-beni 
cserkészek tiszteletére, Simon József, 
Melbourne-i Magyar Központ.

A megemlékezés, nemsokára foly-
tatódott az Ifjúsági teremben, ahol 
kellemes meleg várta a megjelente-
ket.
Bakonyi Péter vezetô konzul üdvö-

zölte és egyben kérte az egybegyült 
közönséget, hogy fogadják a mûsort 
szeretettel. Elmondta, hogy ilyen na-
pokon mint a mai nem ünnepelünk, 
hanem emlékezünk. Emlékezünk az 
elsô világháborúra és reméljük hogy a 
második világháború volt az utolsó. 
Arra emlékezünk amit nem szerettünk 
volna átélni. Ezután megkérte a kö-
zönséget álljanak fel és némán em-
lékezzünk a húsz million áldozatra.  
Isten nyugosztalja ôket!

És mi volt az ürügy, hogy kitört az 
elsô világháború ?

A függöny szétnyilt, a párok a „Zúg az 
erdô, zúg a mezô vajjon ki zúgat-
ja?.....”dallamra táncoltak, egy löves 
eldördûlt, a táncosok megálltak..... 
„Gavril Princip halálosan megsebesí-
tette Ferenc Ferdinánd trónörököst és 
feleségét, Zsófiát”.

Ez volt az ürügy, így kezdôdött az elsô 
világháború.

„Aki nem lép egyszerre, nem kap ré-
test estére...” az apróságok erre nótára 
vonultak be a színpadra, ahol karikázó 
játékokat adtak elô. A játékuknak 
trombita szó vetett véget. Az ôsszekötô 
elbeszélô ismertette az okokat, hogy 
miért kezdôdött az I. Világháború. 
Többek között a következôket mondta: 
„Egyedül Tisza István volt az aki 
ellenezte a háborút, azonban Magyar-
ország kényszerû volt az Osztrák 
monarchia mellet állástfoglalni.”

„Magyar honvéd vagy“ a férfi cso-
port elôadásában verbunk következett, 
mely után „Isten minket úgy segéljen!” 
katonai eskû hangzott el. A férfiak 
elvonultak ének következett, majd a 
„Huszárok vágtatnak paripákon” címû 
verset hallottuk, két fiatal gyerek, egy 
lány és egy fiú, kiváló elôadásában. 
„Kimegyek a doberdói harctérre”  
hangzott a férfiak éneke. Majd az 
összekötô szövegmondót hallottuk, el-
mondta mit jelent „Doberdó? Isonzó? 
Tizenötezer magyar halálát jelenti. A 
háborúnak, havonta 3 800 000 áldozata 
volt.” A szereplôk énekekkel és tán-
cokon keresztül érzékeltették a nézô-
vel a háború hangulatát. Ez a hangulat 
még szomorúbb lett, amikor asszonyok 
és lányok gyászöltözetben búsan éne-
kelték „Jaj de szépen harangoznak, az 
én kedves galambomnak...”. A „Mia-
tyánk” következett Juhász Géza 
elôadásában, amit Géza olyan meg-
hatóan mondott el, mint még soha. A 
vers befejezô mondata alatt „Add 
vissza régi szép hazánkat, most és 
mindörökké, Ámen” a férfiak égô 
gyertyákkal kezükben jöttek a szín-
padra és közösen elénekeltük a Szó-
zatot. Ezzel a mûsor véget ért. A kö-
zönség a tetszését és háláját vastapssal 
fejezte ki.

Végezetül Vetô Olga igazgató a Köz-
pont vezetôsége nevében köszönetet 
mondott a Kôrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasainak, a szerep-
lôknek, a Fonó Tánccsoportnak az ap-
róságoknak, a technika kezelôinek, a 
cserkészeknek, a színvonalas mûso-
rért,  és mindenkinek aki bármiben 
segített. 
Köszönetet mondunk a felejthetet-

len élményért!
Atyimás Erzsébet
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KRÓNIKA
rösi Csoma Sándor Program ösztön-
díjasai, Zsuráfszky Lilla és Tapol-
czay Gábor és a Gyöngyösbokréta 
Tánccsoport által szervezett vidám 
ének és tánc bemutató növelte. Vé-
gezetül a Sütémény elfogyasztása 
után jöhetett a sorsolás, mely után 
lassan kiürült a terem, hazamentek az 
elégedett vendégek.

Köszönet a rendezôknek és a követ-
kezô személyeknek a finom ebédért, a 
kellemes szórakozásért:
Bartha Izolda, Ferencz Ildikó, Fe-

rencz József, Fogarassy Ferenc, 
Fogarassy Mária, Galambos Imola, 
Hadarics Gertrude, Kövess György, 
Koppán Éva, id. Koppán Lajos, ifj. 
Koppán Lajos, Magyar Károly, 
Mausecz János, Pál Cassie, Pál 
Zsuzsa, Szondy Katalin, Tóth Fe-
renc, Tóth Zsuzsanna

Július 2
Mesés gyermekfoglalkozás. Július 

másodikán, Köpataki Katalin hivá-
sára, a mesére vágyó gyerekek Anyu-
káik kiséretében, teljes létszámban 
voltak jelen. Ezek a foglalkozások, 
mesemondás bábok bevonásával, a 
készség, értelem és szellemi fejlôdést 
segítik elô. 

Július 5-6
Elsô Ausztráliai Magyar Pedagógusok 

Konferenciája, melyre Ausztrália 
nagy városaiból érkeztek résztvevôk: 
Adelaide, Gold Coast, Melbourne, 
Perth és Sydney. A konferenciát Ba-
konyi Péter a Melbourne-i vezetô 
konzul nyitotta meg. Dézsi Csaba 
lelkipásztori köszöntését követôen Si-
kó Anna nagykövet elôadása „Nyel-
vében él a nemzet” hangzott el. A 
pedagógusok, az iskolák bemutatko-
zása után, kerekasztal beszélgetést 
folytattak, többek között a magyar 
érettségirôl és tanítási módszerekrôl. 
A délután vendégelôadója Katica 
Perinak, a Horvát Tanári Egyesület 
elnöke volt, aki ismertette, hogy- ho-
gyan történjenek a kiscsoportos fog-
lalkozások játékos-változatos módon. 
Szabó Ágnes az Adelaidei Közösség 
Igazgatója az érettségire jelentkezés 
folyamatáról számolt be, míg Szabó 
Marika a Melbournei Magyar Nyelv 
Iskola igazgatója az iskolák állami 
szintû tanmenet követelményeirôl 
adott tájékoztatást. Vasárnap Fûzi 
Csilla a sárospataki Huncutka Báb-
színház igazgatójának elôadását „Al-
kalmazott bábjáték a magyar nyelv 
oktatásban”--- címmel, hallhatták.

A konferencia fô eseménye, hogy 



NYÍLT LEVÉL 
IBN BATTÚTÁNAK

(Ibn Battúta XIV. századbeli 
arab jogtudós volt, aki szörnyû 
viszontagságokat vállalva, járta 
be az egész akkor ismert világot)
Igen tisztelt Bíró Úr!
Ne haragudjék, hogy ilyen európai 

modernséggel szólítom meg, de az 

Ön rangjának, korának és nyelvének 

megfelelô kifejezést nehéz lenne ta-

lálnom.

Erôsen remélem, hogy a „hetedik 

mennyországban”, ahol valószínûleg 

hurik nyájaskodásai közepette idô-

zik, nem tulajdonít már nagy jelentô-

séget a földi formaságoknak.

Tudom, hogy --- hithû muzulmán lé-

tére --- nem nagyon kedvelte élete 

folyamán se a zsidókat, se a keresz-

tényeket, se a pogányokat, ami pedig 

a nôket illeti, azokat különösen nem 

tartotta fontosaknak (megbotránko-

zott rajta, hogy a tatárok milyen 

nagy tisztelettel vették körül asszo-

nyaikat), noha egyszerre több felesé-

ge, számtalan ágyasa (rabszolganôje) 

volt, s gyermekeit alig tudta számon 

tartani.

Mégis, hogy miért keresem föl 
most soraimmal? Azért, mert a fön-

tiek ellenére is, vannak közös tulaj-

donságaink, közösen megvitatható 

témáink.

Az utazás démona például, mely önt 

21 évesen elsodorta Marokkóban élô 

családjától --- engem is üldöz! Igaz, 

sohasem foglalkoztam Korán-joggal, 

mint Ön, s nem is mentem Mekkába 

zarándokolni, de azok más idôk vol-

tak.

Én Közép-Afrikában kezdtem a 

„ván-dorlásomat”, mint egy olajkuta-

tó vállalat geológusa, s aztán, akár-

csak Ön, annyira kedvet kaptam a 

kóborláshoz, hogy deresedô fejjel 

sem vagyok képes abbahagyni. Most 

éppen Ázsiába (Szamarkandba és 

Buharába) készülök.

Ezek a nevek, tudom, ismerôsen 

csengenek a fülének, s ha eddig nem 

figyelt volna a szavaimra, gondolom, 

most föl fogja kapni a fejét.

Persze, nem teveháton megyek, és 

élvezett, hogy fontos megbízatással 

Kínába küldték követnek!

Még állt a világbirodalom, noha tö-

redezôben. Mindenütt boldogulni le-

hetett az arab és perzsa nyelvvel, 

nem beszélve a mindenkit egy ka-

rámba terelô vallási szokásokról!

S lám, itt érek el a minket össze-

kapcsoló második témához: mindket-

ten egy korszakváltás tanúi voltunk-

vagyunk!

Annak idején Dzsingisz Kán tatárjai 

jöttek és semmisítették meg a kultúr 

kincseket ---- Szamarkand pompás 

mecseteitôl Harun-al-Rasid bagdadi 

könyvtáráig (a beléje dobott teker-

csek, mint írják, eltorlaszolták a Tig-

ris folyó vizét), s közben a világke-

reskedelem áttolódóban volt a Föld-

közi tengerrôl az Atlanti Óceánra!

Ma? --- Nem is tudom pontosan 

megmondani, mi a legnagyobb fe-

nyegetés, de csontjaimban érzem 

(érezzük), hogy egy hatalmas civili-

záció, kultúra ismét a végéhez köze-

ledik, s helyette más jön, egészen 

más...

Azt mondják, a történelem nem is-

métlôdik, de bizony kopírozza önma-

gát, méghozzá kísértetiesen! S ezen 

nem is lehet csodálkozni, hiszen az 

emberi alaptermészet az évszázadok 

folyamán szinte semmit sem válto-

zott (ma is a kapzsiság, kegyetlenség, 

érdek a fô motívumok), s miként a 

modern lélektan állítja: a jellem 

vonzza a Sorsot --- népek esetében 

is.

* * *
Mindezeket egy olyan országban 

írom, ahol önnek sohasem volt alkal-

ma megfordulni. Miért is érdeklôdött 

volna iránta, hiszen akkortájt nem 

volt itt semmi, csak havas sziklák, 

gleccserek, félelmetes szurdokvöl-

gyek, harsogó vízesések.

Mindez ma is megvan --- szinte vál-

tozatlanul. De mégis, ez most Euró-

pa, a mi világunk közepe.

Aki innen tekint körül, az mindenfe-

lé elláthat térben, de hála a könyv-

nyomtatás fölfedezésének! --- idôben 

is.

Nem találja különösnek, hogy 600 
esztendô elteltével, éppen én talál-
tam rá a történetére, éppen nekem 
„meséli el” az utazásait, aki egy tu-
ristaház teraszán üldögélek és áb-
rándozom? Ha nem veti annak idején 

papírra, ma olyan lenne, mintha Ön 

(sôt kortársai nagy része!) nem is 

létezett volna.

Ülök a nyugágyban, és magára gon-

dolok. Milyen ember lehetett? Ne-

hezen tudom magam elé képzelni.

Olvasok a szultánoktól kapott me-

sés ajándékokról (drágakövekkel dí-

szített selyemruhákról, hímzett nye-

regtakarójú paripákról, arany edé-

nyekrôl, kínai porcelánokról, fehér 

és fekete rabszolgalányokról), pazar 

ünnepségekrôl és hajmeresztô bün-

tetésekrôl. Ez utóbbiak legáltaláno-

sabb formája az volt, hogy elevenen 

lenyúzták a delikvens bôrét, és szal-

mával kitömve, körülhordozták a 

városban.

Természetesen, ellene vethetné --- 

már ha Allah lehetôséget ad arra, 

hogy figyelemmel kísérje a mi földi 

dolgainkat! ---- hogy manapság sin-

csen másképpen. A kínzások legföl-

jebb változatosabbak és rafináltab-

bak, mint annak idején voltak, s talán 

még több az ártatlan ember (állat, 

növény), akinek el kell ôket szenved-

nie. S az Ön idejében legalább nem 

öntöttek le mindent a hipokrízis szi-

rupjával! Az ellenség nem „fölszaba-

dította”, hanem elfoglalta az országo-

kat, sôt nem találtak semmi szégyel-

nivalót abban, hogy „míg a hódítók 

vígan lakmároztak, a hóhérok csap-

kodták a fejeket...”

* * *
Kérem, ne nehezteljen túlságosan 

rám, hogy ilyen hosszan elvontam 

földöntúli kedvteléseitôl, de mikor 

utazásairól olvastam, úgy éreztem, 

okvetlenül „beszélgetnem” kell ön-

nel, noha tudom, hogy csak magam-

ban morfondírozom, hiszen levelem-

re aligha érkezik válasz, ha csak, ha 

csak --- nem született vagy születik 

meg újra ezen a földön? De hát errôl 

a Próféta --- Allah ôrizze meg az em-

lékezetét ----, másképpen vélekedett.

Bevallom végül, hogy egészen elér-

zékenyültem. „Kapcsolatunkra” hadd 

vonatkoztassam egy elhunyt magyar 

költô, Illyés Gyula versének záró 

sorait:

„...képtelenség, babona
rossz álom,
hogy csontként sincs meg már a 

koponya,
lelkem rokona,
legjobb barátom!” 
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Saáry Éva jegyzeteibôl

nem csatlakozom semmiféle kara-

vánhoz. Az az utazás, ami önnek 

évekbe került (napi 30 km-nél többet 

alig tudott megtenni, s gyakran hó-

napokat kellett vesztegelnie egyes 

városokban a zavaros politikai hely-

zet miatt, „kedvezô szélre” vagy va-

lamely járvány elvonulására vára-

kozva), számomra csupán két hetet 

vesz igénybe. Fölülök a vonatra Lu-

gánóban, a repülôre Zürichben, 

Moszkvában alszom, és másnap 

reggel indulok Dusanbéba. Közben 

telefonálok a családomnak, hogy ne 

nyugtalankodjanak miattam.

Jaj, de most döbbenek rá, hogy csu-

pa olyan dologról beszélek, ami az 

Ön számára ismeretlen. Nehéz is len-

ne egyszerûen elmagyaráznom 

mindezeket, hiszen 600 év óta az em-

beriség fölfedezett egyet s mást --- 

legalábbis a technika területén.

S itt térek rá levelem alapmotívu-

mára, az Ön iránt érzett csodálatra! 

Három évtized a kényelmetlen és 

veszélyes ázsiai-afrikai utakon, el-

addig jóformán teljesen ismeretlen 

vidékeken és népek között, nem cse-

kélység. Állítólag 70 ezer kilométert 

járt be: lóháton, teveháton, elefánt-

háton, kínai dzsunkákon és egyéb ví-

zi alkalmatosságokon. S közben kap-

csolatot sem tudott tartani a család-

jával; édesapja haláláról is csak 15 

éves késéssel értesült.

Igaz, szállásra, kosztra általában 

nem volt gondja. Akkor még örültek 

mindenütt a vendégnek, hiszen rádió 

és TV híján, híreket és változatos-

ságot vitt a helybenlakók egyhangú 

életébe.

Mohamed, Delhi-i szultán, igen szé-

pen nyilatkozott ebben az ügyben:

„Ha egy embert idegennek hívnak, 
akkor annak összetörik a szíve, és 
egész léte megkeseredik.”
Bezzeg, ha ma megkérdeznénk Pe-

ter Arbens-t, a svájci menekültü-

gyek intézôjét!

Szóval akkor, a XIV. században, 

nagy becsben tartották a vendéget, 

különösen az olyan híres és kiváló 

„kádit”, amilyen Ön volt. A munka-

vállalást se kötötték engedélyhez --- 

csupán a képességeket nézték. Így 

esett, hogy éveket „dolgozott” mint 

bíró az indiai uralkodónál, a Maldí-

viai szigeteken, sôt olyan bizalmat 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. augusztus 10-én vasárnap de. 11 órától 

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától ebéd, a Bocskai Nagyteremben 

(Watkins St. bejárat), Nôszövetségi gyûlés 
elsô és harmadik vasárnap iskola és ovóda 9.30-tól --12.00 óráig 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra, mindenkit szeretettel várunk  

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

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

www.hungarianreformedchurch.com
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 

N. S. W. SYDNEY 2014. augusztus 10-én vasárnap 11.30 
órakor 

 ISTENTISZTELET 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014. augusztus 10-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, a Templom 

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 BRISBANE (QLD) 

2014.augusztus 10-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET

 a Marsdeni Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
 és magyar nyelvû játszócsoport, gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
IBrisbane St. Paul’s Presyterian Church  23 St. Paul’s Terrace Spring 

Hill 
GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

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

A templom falában lévô Emléktábla 

Fôgondnok Csutoros István, valamint az alapító lelkész Dr. Nt. Antal Ferenc lánya, 
Csutoros Júlia és Nt. Dézsi Csaba a templom elôtti koszorúzásnál

A koszorúzáson résztvevô gyülekezet
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Petrik Béla 

Az ôrzô emlékére
 
Borbándi Gyula a népi mozgalom kiemelke-

dŒ alakja volt, a nagy parasztpárti generáció 
talán utolsó alakja, akinek halálával az eszme-
történet, a magyar folyóirat-kiadás, a magyar 
emigráció egy szakasza lezárult.

1919-ben Budapesten született. 1942-ben szer-
zett a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
államtudományi doktorátust. Egyetemi évei 
alatt a Széchenyi Szövetség alelnöke. Paraszt-
párti politikusként 1941 és 1949 között a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselŒje 
(1942–1945 között három évig szolgált a had-
seregben). 1949-ben, Kovács Imre parasztpárti 
politikus példáját követve, a várható letartóz-
tatás elŒl elmenekült Magyarországról, s két 
évig Svájcban szállodai alkalmazottként dolgo-
zott. 1951-tŒl 1984-ig a Szabad Európa Rádióban 
dolgozott, 1951–1984 között Gyulai Ernô néven 
a Rádió munkatársa, 1979–1984 között a magyar 
osztály helyettes igazgatója. 1950-tŒl, a Látó-
határ – majd késŒbb Új Látóhatár – alakulásától 
a megszûnéséig fŒmunkatársa, felelŒs szerkesz-
tŒje. 1970–1980 között a Hontalan Írók PEN-
központjában a német nyelvterület alelnöke. 
1991 óta a müncheni Ungarn-Jahrbuch szer-
kesztŒségének tagja. A HITEL folyóirat szer-
kesztŒbizottságának alapításától, 1992 óta a 
Magyar Szemle szerkesztŒbizottsági tagja. 

Szinte valamennyi emigráns magyar újság-
ban, kiadványban publikált, szerkesztŒként és 
szerzŒként számos kiadvány résztvevŒje, a nyu-
gati magyarság konferenciáinak állandó meg-
hívott résztvevŒje és elŒadója. Számos kötete 
nélkülözhetetlen forrásmunka, az egyetemes 
magyar irodalom és szellemtörténet maradandó 
darabjai. 

A rendszerváltás után kitüntették a Magyar 
Mûvészetért Díjjal, a Pro Cultura Hungarica-
val és a Magyar Érdemrend középkeresztjével, 
1992-ben Bethlen Gábor-díjat, 1995-ben Nagy 
Imre-emlékplakettet kapott. Széchenyi-díjjal 
1999-ben tüntették ki „esszéírói, történészi 
munkásságáért, a nyugati magyar emigráció 
kutatásáért”. 2000-ben Magyar Örökség díjat, 
2007-ben Hazám díjat kapott, 2011-ben irodalmi, 
történészi életmûve elismeréseként megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt 
a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést.

Borbándi azon nagyformátumú alkotók sorá-
ba tartozik, akiknek neve nemcsak a népi moz-
galmat, de az egész egyetemes magyarság 
történelmét és kultúráját fémjelzik, ahogyan 
Németh Lászlóé, Illyés Gyuláé, Kovács Imréé, 
Bibó Istváné, Sinka Istváné, Szabó Zoltáné, 
Kovács Béláé és a sort hosszan folytathatnánk. 
Nem szentségtörés nevét a fent felsoroltakéval 
együtt említeni, hiszen az Œ szívós és kitartó 
munkáján keresztül életmûvük megbecsültsége 
is emelkedett, s volt idŒ, amikor Borbándi 
„szürke eminenciás” volt azon kevesek egyike, 
akik fény alá tartották munkásságukat. Egy 
jobb korban, egy jobb helyen az egyik elsŒ 

számú vezetŒje lehetett volna egy korszerû 
konzervatív-keresztény pártnak, amelynek 
valószínûleg parlamenti frakcióját vezethette 
volna, a párt fŒtitkársága mellett. EttŒl a 
lehetŒségtŒl a sors megfosztotta, de élete és 
munkássága mégsem hiábavaló, még ilyen 
körülmények között is korszakos és az egész 
magyarság szempontjából meghatározó jelen-
tŒségû.

A magyar történelmet végigkíséri legjobb-
jaink, a legkiválóbbak kényszerû menekülése a 
hazából, a börtön és kivégzés helyett az önként 
vállalt számûzetés. Borbándi Gyula – 1949 
januári kényszerû menekülését követŒen – a 
magyar emigráció kiemelkedŒ tagja volt, aki-
nek munkássága, több szempontból is páratlan 
és pótolhatatlan teljesítmény. Hihetetlen alá-
zattal és aprólékossággal, pontossággal mérte 
fel és segítette nyilvánosságra, szervezte és 
dokumentálta a magyar emigráció szellemi 
életét, amely nélkül a magyar emigráció iro-
dalmi és politikai tevékenysége lényegesen 
szegényebb és kevesebb volna, számos szerep-
lŒjét, a nyugati magyarság életének számtalan 
eseményét a feledés homálya fedné.

Borbándi Gyula volt az egyik alapítója és 
kezdetektŒl az utolsó lapszámig szerkesztŒje –
Molnár József és Sztáray Zoltán mellett – a 
Látóhatár, majd az Új Látóhatár címû politikai 
és irodalmi folyóiratnak. Bár az alapítók és 
szerkesztŒk, maga Borbándi Gyula is a magyar 
népi mozgalom elkötelezettje, résztvevŒje, a 
folyóirat negyven évfolyamán keresztül az 
egész nyugati magyar emigráció részére bizto-
sított szellemi otthont, a megjelenés egyetlen 
feltételéül a minŒséget és az értéket szabva. Az 
Új Látóhatár negyven esztendeje Borbándi 
emigrációs életének negyven esztendeje is, a 
folyóirat sorsa az emigráció kezdeti szakaszától 
egészen a rendszerváltozásig, 1989-ig össze-

fonódott személyes sorsával. A folyóirat törté-
netét maga Borbándi írta meg, a tŒle megszo-
kott alapossággal és részletezŒ dokumen-
táltsággal, a Nem éltünk hiába címû kötetében. 
Az Új Látóhatár más folyóiratokkal és lapokkal 
együtt ébren tartotta az emigrációban a magyar 
nyelvû irodalmi életet, s fórumot biztosított a 
politikai, történeti és irodalomtörténeti írások-
nak, figyelemmel kísérte a magyarországi 
eseményeket, a legjelentŒsebb magyarországi 
személyekrŒl emlékezett meg. Amikor itthon 
Németh László, Illyés Gyula vagy Veres Péter 
a legszigorúbb elhallgattatás alatt álltak, az Új 
Látóhatár emlékszámokkal, írásokkal tisztelgett 
elŒttük. Még ma is meghökkentŒ annak a hihe-
tetlen szellemi töltésnek a látványa, amelyet 
ezek a lapszámok máig mutatnak, s ma is cso-
dálattal szemlélhetjük a szerkesztŒk erŒfeletti 
munkáját.

Borbándi Gyula szinte az indulás pillanatától 
munkatársa volt a Szabad Európa Rádió ma-
gyar osztályának, s nyugdíjba vonulásáig fŒ 
hivatásaként itt dolgozott. Ahogyan igaz volt 
megállapításunk az Új Látóhatárral kapcsolato-
san, úgy legalább annyira igaz ez a SZER 
kapcsán is: a rádió mindennapjai Borbándié: 

Az emigráció egyedülálló és kétség kívül a 
legtermékenyebb krónikása, aki írásaiban és 
könyveiben dokumentálta és feldolgozta a 
magyar emigráció történetét, aki minden 
valamire való személyt, eseményt, kiadványt 
megörökített az utókor számára. Alapmûvek 
sora kötŒdik nevéhez, így például A magyar 
emigráció életrajza 1945–1985 (Bern, 1985. 
EPMSz) címû közel ötszáz oldalas monográfia, 
a HITEL kiadásában megjelentetett Nyugati 
magyar irodalmi lexikon és bibliográfia és az 
Emigráció és Magyarország, Nyugati magyarok 
a változás éveiben 1985–1995. (Basel-Budapest., 
1996.) címûek, valamint az Anyanyelvi Konfe-
rencia által megjelentett, Emigránsok (2002) 
címû könyvek egészítették ki. Borbándi azon-
ban nemcsak maga írta és dokumentálta az 
emigráció történelmét, de szerkesztŒként, szer-
vezŒként a legjobbak írásait is napvilágra segí-
tette. Így születhetett meg a Nyugati magyar 
esszéírók antológiája (EPMSz, Bern, 1986.) és a 
Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 
(EPMSz, Bern, 1987.).

Borbándi Gyula szerkesztŒi és rádiós tevé-
kenysége mellett megírta az egyedülálló és a 
mai napig a témakört, a magyar történelem és 
irodalomtörténet egy külön fejezetét legtelje-
sebben feldolgozó kötetét, elŒbb német nyelven 
a Der ungarische Populismus (1976), majd Bibó 
István könyvnyi javaslata alapján újra írva A 
magyar népi mozgalom történetét, talán nem 
véletlenül nem Magyarországon élŒ szerzŒként. 
Ma is azt gondolom, hogy ezt a könyvet Ma-
gyarországon nem lehetett volna ilyen tisztán, 
világosan, érthetŒen megírni, torzításoktól és 
elfogultságoktól, a felesleges és kényszerû 
magyarázkodástól mentesen. Ehhez a munká-
hoz Borbándi Gyula kellett és az Œ számûzetése, 
így megkerülése nélkül a magyar népi 

Hosszan tartó súlyos betegség után július 25-
én elhunyt Dobos László, Kossuth-díjas felvi-
déki magyar író, szerkesztŒ, kritikus. 84 éves 
korában érte a halál.  

Dobos László 1930. október 28-án, Királyhel-
mecen született. 1945–1949 között a sárospataki 
tanítóképzŒben tanult. FelsŒfokú tanulmányait 
1951–1955 között a pozsonyi Pedagógiai FŒis-
kola magyar-történelem-polgári nevelés szak-
jain végezte.

1950–1951 között Királyhelmecen tanított. 
1955--1960 között a pozsonyi Pedagógiai FŒis-
kolán tanársegédi beosztásban kutatott és okta-
tott. 1956–1958 között a Szlovákiai Írószövetség 
magyar szekciójának titkáraként meghatározó 
szerepet vállalt az Irodalmi Szemle létrehozá-
sában. 1958–1968 között az Irodalmi Szemle 
fŒszerkesztŒjeként mûködött. 1968–1971 között 

Elhunyt BORBÁNDI GYULA (1919—2014) 
író, történész, szerkesztô, a magyar emigráció kiemelkedô alakja

Elhunyt DOBOS LÁSZLÓ (1930–2014)
Kossuth-díjas felvidéki magyar író, szerkesztô, kritikus

a Csemadok elnöke volt. 1970–1972 között a 
Madách Könyvkiadót igazgatta. 1990. január 1-
jétŒl ismét a kiadó igazgatója lett, majd 1994-tŒl 
a Madách-Posonium Kft. ügyvezetŒ igazgatója.

1989-tŒl a Csemadok tiszteletbeli elnöke. 1989–
1991 között a Magyarok Világszövetségének 
társelnöke, 1992-1996 között pedig a Kárpát-
medence képviseletében alelnöke, 1996-2000 
között régióelnöke volt. 1990–1994 között az 
Együttélés politikai mozgalom jelöltjeként nem-
zetgyûlési képviselŒ. 1994-ben Kossuth-díjjal 
tüntették. 2007-ben a Magyar Mûvészeti Aka-
démia rendes tagjává választották.

Dobos Lászlónak elévülhetetlen érdemei vol-
tak a csehszlovákiai, majd a szlovákiai magyar-
ság anyanyelvi kultúrájának fennmaradásáért 
vívott küzdelemben. Regényei, elbeszélései, 
novellái olyan korai formakísérletei a magyar 
prózairodalomnak, amelyek még az irodalom-
elmélet és kritika felfedezŒ figyelmére várnak. 
Szellemi öröksége ebben a pillanatban még 
fölmérhetetlen.

Dobos László Kossuth-díjas, Bethlen Gábor-
díjas szlovákiai magyar író, szerkesztŒ, mûkri-
tikus, politikus, a szlovák Pribina Kereszt 
kitüntetésének birtokosa, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja, mindig a maga egyete-
mességében látta a magyar történelmet, benne 
a határon túlra szakadt közösségek sorsát is 
európai léptékkel volt képes értelmezni.

Ezért lehetett megkérdŒjelezhetetlen tekin-
télye azokban a szlovák és cseh értelmiségi 
körökben, amelyek hittek azokban a törekvé-
sekben, amelyek a demokratikus elveket egy 
soknemzetiségû ország közös értékének tekin-
tették. 

Közéleti tevékenysége nem ismert határokat, 
az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália ma-
gyarsága éppúgy számíthatott rá, ahogyan ezen 
országok politikusai is egyenrangú partnerként 
kezelték – közölte a gyászhírt a család megbí-
zásából Antall István.

VégsŒ búcsúztatására július 31-én került sor 
Pozsonypüspökiben.

Felvidék.ma

mozgalom történetérŒl ma sem lehet írni. Ezt a 
monográfiát egészítette ki a témakört feldol-
gozó további írásainak gyûjteménye, a Népiség 
és népiek (Püski, 2000.), illetŒleg az alkotói 
pályát több önálló kötetnyi írás szegélyezte, 
mint például az Ötszáz mérföld (1989.), az 
Alkony és derengés, írások a posztemigrációról 
(Antológia, 1999.), ÉrtékŒrzés (Trikolor, 2001.).

Mi, magyarországi magyarok – talán tudat-
lanságból, gŒgbŒl vagy egyszerûen csak lusta-
ságból –, amikor a magyarságról, a magyar 
szellemrŒl és kultúráról, irodalomról gondol-
kodunk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a 
kisebbségi és a számûzetésben élŒ magyarság 
teljesítményérŒl, eredményérŒl. S így hajla-
mosak vagyunk elfeledkezni Borbándi Gyulá-
ról is, aki egy nemzedéknyi idŒn keresztül 
iránytûként szolgált az egész nyugati magyar-
ság számára. Aki munkásságával, mind szelle-
miségében, mind színvonalában a magyarság 
szinte páratlan folyóiratát létre hozta; aki szer-
kesztŒi munkásságával földrészeket, generá-
ciókat és szellemi irányzatokat volt képes 
összekötni és gondolataikat szintetizálni; aki 
szerzŒként több olyan alapmûvet, monográfiát 
írt, amely mások számára egy egész élet mun-
kásságát jelentené; aki az 1945 utáni magyar 
emigráció történetét oly alázatossággal és hite-
les aprólékossággal megírta és dokumentálta, 
akinek munkája nélkül ma már a magyar kul-
túra e fontos szelete nem volna teljes egészében 
megismerhetŒ; s aki erkölcsi tartásával például 
szolgált nemzedékek sorának. ÉletébŒl kiolvas-
ható az a rendkívüli helytállás és a magyarság 
jóhíréért folytatott küzdelem, az a fáradtságos 
út, amelyet a számûzött magyarok – a minden-
napi megélhetés lehetŒségeinek megteremtésén 
túl – megtettek a magyar nyelv, kultúra és 
szellem fennmaradásáért és ápolásáért.
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2014. július 13-án a KŒrösi Csoma 
Sándor Program idei ösztöndíjasainak 
fogadószervezete, a Dél-Ausztráliai 
KŒrösi Csoma Sándor Kulturális Kör 
szervezésében elindult a csapat, 
amely Szabó Ágnes, a Kör elnökébŒl, 
Herendi Erik, elnökhelyettesbŒl, Du-
nai Márk Bence és Hamar György 
József KŒrösi Csoma Sándor Prog-
ram ösztöndíjasaiból tevŒdött össze. 

A felfedezŒ út célja a mikró környe-
zetek, azaz a diaszpóra-csoportok be-
helyezése a makró környezetbe, a 
Magyar Nemzetbe.

ElsŒ utunk a 2010. novemberében 
és 2011. februárjában földrengésrázta 
Christchurchbe vezetett. Ehhez jó 
indoknak bizonyult az, hogy Adelaide 
és Christchurch testvérvárosokként 
vannak nyilvántartva. Itt Tóth Ist-
ván, a Magyar Klub több évtizede 
tevékenykedŒ elnöke, Gaál József, 
alapítótag, valamint Ferencz Gyöngy-

vér, tag hallatlan kedves vendégsze-
retetében volt részünk. A személyes 
találkozás után mind vendéglátóink, 
mind mi magunk is meggyŒzŒdtünk 
arról, hogy valóban magyarként talál-
kozhattunk egymással a még most is 
romjaiból épülgetŒ városban. 

Közösen szerveztünk 3 nap alatt 
egy programot a Magyar Klub tulaj-
donában lévŒ, a földrengés után szé-
pen rendbehozott klubházban. 2014. 
július 19-én, szombat este jöttünk 
össze, ahol legnagyobb örömünkre 
kétszer annyian jelentek meg, mint 
amennyire elŒször számoltunk. A 
vendégek között voltak az idŒsebb 
korosztályból, és megjelentek a nem-
régiben Új-Zélandra kivándorolt csa-
ládok közül is szép számmal. A szó-
rakoztató mûsort az adelaide-i csapat 
szolgáltatta, amelynek keretében Du-
nai Márk  Bence és Hamar György 
József levetítette az Összefogás címû 
2014-ben a KŒrösi Csoma Sándor 
Program keretében készült 15 perces 
rövidfilmet arról, hogy a világ külön-
bözŒ részein ki miért érzi magát 
magyarnak. Gyuri és Bence ezután 
rövid vetítés keretében beszámoltak 
az adelaide-i magyar közösségben 
végzett tavalyi és idei tevékenysége-
ikrŒl, eredményeikrŒl, majd legényes 

szélgetések során érzŒdött, hogy ez a 
magyar nyelv oktatására is vonatko-
zik. Hallgatólagos megállapodás szü-
letett arra, hogy az ausztráliai ma-
gyar nyelvoktatásra vonatkozó ta-
pasztalatok felhasználásával elkez-
dŒdhet Új-Zélandon is a közösségi 
magyar nyelviskolák létrehozása. 
Ehhez kíváló segítséget nyújthatna 
2015-ben  egy, a jelenleg a magyar 
Igazságyügyi Minisztérium irányítása 
alá tartozó KŒrösi Csoma Sándor 
Program keretében kiküldendŒ tanár-
néptáncos ösztöndíjas fiatalember. 

A nap folyamán alakalom nyílt arra 
is, hogy Brody Solt Éva saját óvodá-
jában is Bence és Gyuri eljárják 
legényes táncukat az apró gyermekek 
nagy érdeklŒdésének kíséretében.

Sajnos az idŒ rövidsége miatt Auck-
landban már nem tudtuk meglátogat-
ni a magyar közösséget, de tudomá-
sunk van arról, hogy létezik egy jól 
mûködŒ néptánccsoport. Rövid utunk 
során bebizonyosodott, hogy magya-
rok Új-Zélandon is vannak. Az is 
egyértelmû volt, hogy néhány kedves 
magyar szó mind az odalátogatóknak, 
mind a vendéglátóknak mindennél 

táncot adtak elŒ. Ezt Szabó Ágnes és 
Dunai Márk Bence palatkai táncbe-
mutatója követte. A programon 7 kis-
gyermek is megjelent, akik számára 
Gyuri és Bence gyermekjátékokat, 
majd Ágnes néhány percben magyar 
nyelvet tanított. A jó kedv megjelent 
mindenki arcán. Az idŒsebbek emlé-
keiket idézték fel, míg a kisgyerme-
kek a magyar kultúra és az együttlét 
örömét ösztönösen élték meg. Az 
egyik, eleinte visszahúzódó kisfiú 
pattogatott kukoricájának osztogatá-
sával fejezte ki megelégedését, míg a 
kislányok gyönyörködve nézték Ág-
nes népviseletét, és az adelaide-i Ka-
láris néptánccsoporttól kölcsönkapott 
szoknyáján csüngtek ragyogó sze-
mekkel. A belváros „katasztrófa” öve-
zetének szomorú látványa és magyar 
testvéreink földrengésrŒl szóló szív-
rengetŒ történetei ellenére is az este 
folyamán a magyar klubban kiváló 

volt a hangulat, amit Herendi Erik 
igen ízletesen elkészített vacsorája is 
elŒsegített. Az este során azt is meg-
tudtuk, hogy a földrengést általában 
egy süvítŒ hang elŒzi meg.

Christchurchben alkalom nyílt 
Dombay Helgával való találkozásra 
is. Helga nagyapja, Ludvig Jenô a 
20–30-as években diplomataként Indi-
ában élt. Helga folyamatosan dolgozik 
családja irathagyatékának feldolgozá-
sán. A korszak kulturájának kutatása 
céljára izgalmas dokumentumok és 
levelek másolatait adta át Szabó 
Ágnesnak. 

Másnap kora reggel Wellingtonban 
fogadott bennünket nagyon kedves 
házigazdánk, Brody Solt Éva férjé-
vel, Ivánnal és felnŒtt fiaival And-
rással és Mártonnal együtt. Délután 
a Wellingtoni magyar közösség egyik 
csoportjának, a Fészek klub fennál-
lása 10. évfordulójának ünneplésére 
érkeztünk meg. A Fészek klub házi-
gazdája, Kaprinay Éva egy rövid 
filmvetítéssel emlékezett meg az 
elmúlt 10 év eseményeirŒl a tagok és 
a meghívott vendégek elött. A meghí-
vott vendégek között volt Virginia 
H. Benavidez, a Fülöp Szigetek nagy-
követe, Shirin Zanoobi menekültek 
és bevándorlók szószólója, Paul Eag-

le városi önkormányzatnál a Welling-
ton déli városrészének (ahol a Fészek 
„otthona”  is van) képviselŒje és fele-
sége Miriam.

A program során Gyuri és Bence 
legényes tánca után Ágnes népdalo-
kat énekelt, amelyhez a jelenlevŒk is 
csatlakoztak énekükkel. A néprajzku-
tató munka keretében  hangfelvétel 
készült Heimler Gabriellel, a Párizs-
ban magyar szülŒktŒl származó festŒ-
mûvésszel, akinek „The Mover” címû 
hatalmas festménye megtalálható 
Wellingtonban a Museum Art Hotel 
külsŒ fŒutcára nézŒ falán.

Másnap felkerestük Wellingtonban 
a Milleneumi Emlékmûvet. Itt egy 
székelykaput találtunk, és a tér köve-
zetén sok-sok téglát azok nevével, 
akik az emlékmû felállítását bármi-
lyen formában elŒsegítették. A téglák 
között több olyan is van, amelyik 
olyan politikusok és mûvészek nevét 
Œrzik, akik az emlékmû felállítása óta 
napjainkig látogattak el a wellingtoni 
magyar közösséghez.

Shirin Zanoobival sok szó esett 
arról, hogy Új-Zélandon most kezd 
igazán fontossá válni a kisebbségi 
nyelvek oktatása. Tóth Istvánnal, 
Dénes Istvánnal, Dombay Helgával 
és Brody Solt Évával folytatott be-

többet ér. 
Ja..... és még valami..... Úgy látszik, 

hogy Új-Zélandon tett látogatás nem 
múlhat el úgy, hogy az odalátogató 
valóságban meg ne tapasztaljon egy 
földrengést. Egy esti, asztal körüli 
beszélgetés során jött is a már elŒ-
zŒleg emlegetett süvítŒ hang.... a 
következŒ pillanatban pedig a kanalak 
és a tányérok perdültek táncra, majd 
csörömpölŒ muzsika hangokat is 
hallhattunk. Vendéglátónk körülnézett 
a lakásban, majd nyugodtan tovább-
folytatta a beszélgetést. Szemével 
nyugtázta, hogy ezúttal a Welling-
tontól 100–150 km-re lévŒ epicentru-
mú, 4.1 nagyságrendû és 100 km-es 
mélységû földrengés nem okozott 
semmilyen észrevehetŒ kárt szépen 
megtervezett lakásában.

Hát, így élnek Új-Zélandon magyar 
testvéreink......

Szabó Ágnes
KŒrösi Csoma Sándor Kulturális 

Kör, Dél-Ausztráliai elnöke
2014 KŒrösi Csoma Sándor 

Program Dél-Ausztráliába küldött 
ösztöndíjasainak mentora

Fénykép: Herendi Erik

2013. novemberben Budapesten megrendezett III. Diaszpóra 
Tanács alkalmával személyes igéretet tettem Dr Semjén 

Zsoltnak, a nemzetpolitikáért felelŒs tárcanélküli miniszternek és 
miniszterelnök-helyettesnek arra, hogy 2014-ben a KŒrösi Csoma 

Sándor Program keretében Dél-Ausztráliában, Adelaideben 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy megkeressük az Új-

Zélandon élŒ magyar közösségeket. 

Magyar Közösség Christchurchben

Kaprinay Éva és vendégei Wellingtonban

Szabó Ágnes, Hamar György és kisdiákok (Christchurch) 



Bronzérmes a magyar nôi 
vízilabda válogatott

A magyar nôi vízilabda-válogatott a 
harmadik helyen végzett a budapesti 
Európa-bajnokságon, miután a bronz-
mérkôzésen 10-9-re legyôzte az olasz 
csapatot.

A londoni olimpiai negyedik, 2013-
ban világ-, 2012-ben Európa-bajnoki 
harmadik magyar válogatott azzal az 
itáliai együttessel csapott össze a kis-
döntôben, amely a két évvel ezelôtti 
ötkarikás játékokon csak 7. volt, vi-
szont az az évi Eb-t megnyerte, s cím-
védôként érkezett Budapestre. A két 
gárda legutóbb kontinensviadalon 
2008-ban találkozott, az akkori bronz-
csatát a magyarok nyerték 9-6-ra. A 
margitszigeti meccsen a lelátókon he-
lyet foglaló mintegy ötezer pólóbarát 
harsány buzdításától kísérve kezdhe-
tett a Merész András szövetségi ka-
pitány irányította magyar csapat.

 „Azt gondolom, amit így az utolsó na-
pon kihozhatott magából a csapat, azt 
ki is hozta” --- nyilatkozta a találkozót 
követôen Merész András. A szakember 
köszöntet mondott minden játékosnak, 
stábtagnak, és a szövetségnek, vala-
mint külön kiemelte a szurkolókat, 
akik az egész Európa-bajnokság ideje 
alatt fantasztikus hangulatot varázsol-
tak a Margitszigetre. „A mérkôzés 
elején kicsit megleptek minket az ola-
szok azzal, hogy nem a szokásos zóná-
jukat védekezték, az egész összecsapás 
rendkívül hullámzó volt” --- tette hozzá 
a tréner.

Ami az eddigi nôi Eb-éremmérleget 
illeti, Magyarország a 12. medálját 
szerezte meg, két arany és öt ezüst 
után az ötödik bronzot.

Ezüstérmes 
a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 
ezüstérmet szerzett a budapesti Euró-
pa-bajnokságon, miután a döntôben 
12-7-re kikapott a címvédô szerb csa-
pattól.

A szerbek már az elsô negyedben 3-1-
es vezetésre tettek szert, kiválóan vé-

dekeztek és támadásban is hatékonyak 
voltak, majd a második felvonás is az ô 
három góljukkal indult, így Benedek 
Tibor együttese bô tíz perc játék után 
szinte lehetetlen helyzetbe került. Az 
ötgólos különbség maradt a szünetig, a 
harmadik negyed végén azonban a 
Varga testvérek, Dániel, majd Dé-
nes csodálatos góljával három gólra 
zárkózott fel a magyar válogatott. A 
zárófelvonás elsô két percében a szer-
bek két emberelônyt gólra váltottak, 
ezzel eldôlt a találkozó.

A magyar csapat legutóbb 2006-ban 
szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet, 
akkor a belgrádi fináléban ugyancsak 
a szerbekkel szemben maradt alul.

Csonka láb, 
kikezdhetetlen akarat: 

Noha a vízilabda nem magyar talál-
mány --– az elsô négy olimpiai aranyat 
a britek nyerték --–, szeretünk a taní-
tómester, az „örökös” bajnok szerepé-
ben tetszelegni. Nem érdemtelenül. A 
kilenc ötkarikás gyôzelem önmagáért 
beszél, ráadásul már-már mitikus hô-
sök alapozták meg a máig kikezdhe-
tetlen hírnevet. Közülük is talán kie-
melkedik a 105 éve született Halassy 
Olivér, aki gyerekkori balesete kö-
vetkeztében csonka lábbal lett kétsze-
res olimpiai bajnok pólós és Európa-
bajnok úszó.

Halassy (akkor még mint Haltmayer) 
Olivér 1909. július 31-én látta meg a 
napvilágot Újpesten, s a városhoz 
mindvégig hûséges marad. Itt sportolt, 
itt telepedett le, itt dolgozott a város-
házán elismert polgárként, s itt is halt 
meg 1946-ban.

Nyolcévesen villamosbalesetben 
vesztette el a fél lábát

Mint akkoriban szinten minden spor-
tolni vágyó gyerek, ô is arról álmodott, 
hogy labdarúgó lesz. Ez az álom nyolc-
éves korában szertefoszlott, amikor 

villamosbaleset következtében bal lá-
bát lábszárközéptôl amputálni kellett. 
A sportról azonban így sem mondott 
le. Úszott, 17 éves korától sorra nyerte 
a hosszú távú gyorsúszó- és folyamú-
szó-bajnokságokat, 1931-ben pedig 
1500 méteren Európa-bajnok lett.

Legnagyobb sikereit azonban vízi-
labdázóként érte el. Tagja volt az 1928-
ban ezüst-, 1932-ben és 1936-ban 
aranyérmes csapatnak. Eleinte a két 
sportág jól megfért egymás mellett, 
ám idôvel választani kellett. Úgy tûnt, 
végleg a póló mellett köt ki, ám az 
1931-es párizsi Eb-gyôzelem --– ponto-
sabban kettôs gyôzelem, hiszen a póló-
csapat is megnyerte a kontinenstornát 
–-- után gondolkodóba esett.

El-, majd visszatáncolt
Ismert történet, hogy a világválság 

közepette a magyar csapat saját költ-
ségén, hajóval, a Bremen nevû gôzös-
sel utazott az 1932. évi játékokra. Azt 
is elôszeretettel emlegetik, hogy a 
szakvezetô, a felejthetetlen Komjádi 
Béla megkérte a hajóskapitányt, haj-
nalonként a csapat hadd eddzen az 
óceánjáró medencéjében. Az viszont 
feledésbe merült részlet, hogy Halas-
sy az út során bátorságot gyûjtött, 
odament Komjádihoz, aki az úszókat is 
felügyelte, s közölte vele, inkább 
úszásban indulna az olimpián. Komjádi 
nem kezdte gyôzködni az ifjút, térjen 
észre, nélküle a pólósok sem nyernek, 
úszásban viszont nincs esélye, hanem 
tudomásul vette a döntést. Talán már 
akkor tudta, az élet majd elrendezi a 
kérdést.

A New York-i kikötôbôl még nagyon 
hosszú volt az út Los Angelesig. A kel-
lemest a hasznossal összekötve a póló-
sok a költségek fedezése érdekben be-
mutatómérkôzéseket játszottak. 
Nyertek New Yorkban, Bridgeportban, 
Brunswickban, Clevelandben is -– Ha-
lassy nélkül. Aki azonban Chicagóban 
újra ott volt a csapatban. Történt 
ugyanis, hogy Clevelandben úszóver-
senyt is rendeztek, s két hazai sportoló 
medencehosszal megelôzte a magyar 
bajnokot. Halassy jobb belátásra térve 
mi mást tehetett, ismét felkereste 
Komjádit, s közölte vele, mégis inkább 
a pólócsapatot erôsítené…

Bár Németh János „Jamesz” volt a 
magyar válogatott gólvágója, az 1932-
es olimpia utolsó összecsapásán Ha-
lassy öt találatával vertük 7:0-ra a há-
zigazda Egyesült Államokat.
Orosz katonák lôtték le a háború 

után
Hangsúlyozzuk, Halassy úgy vált 

korszakos játékossá, hogy csonka volt 
a fél lába. Az akaratereje azonban két 
embernek is elég lett volna. Az elvei-
bôl sohasem engedett. Leánya elbeszé-
lésébôl tudjuk, hogy a háború alatt ül-
dözötteket menekített. A halálát az 
okozta, hogy nem tudott beletörôdni az 
igazságtalanságba. Évtizedeken át 
csak azt rögzítették az életrajzában, 
hogy 1946. szeptember 10-én rablótá-
madás áldozata lett. Valójában egy 
orosz katonai járôr el akarta kobozni 
az autóját, amikor a társával Angyal-
földrôl hazafelé, Újpestre tartott.

Halassy ellenállt, s az orosz katona 
lelôtte. Noha hatalmas felháborodás 
övezte a halálát, a terjeszkedô szovjet 
hatalom árnyékában a hatóságok nem 
vizsgálták a gyilkosság körülményeit. 
Pedig köztudott volt, hogy mi történt. 
A Szabad Újpest címû újság 1946. 
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szeptember 14-ei száma hallgatott a 
legfontosabb részletekrôl, s így szá-
molt be az esetrôl: „Az ismert újpesti 
úszóbajnok, többszörös vízipóló-válo-
gatott Halassy Olivért a Szent László 
úton (Angyalföld) rablógyilkosok 
agyonlôtték. Apósa autóján haladt 
Újpest felé Csikáry Gyula sofôrrel 
együtt, mikor megállították kocsijukat. 
A rablók is autón voltak, és kiszállí-
tották Halassyékat. Mikor ellenálltak, 
lelôtték ôket. A gyilkosság után né-
hány órával a gumiktól leszerelt kocsit 
a külsô Andrássy úton a rendôrök 

megtalálták. A gyilkosok kézre keríté-
sére a nyomozás nagy eréllyel megin-
dult.”

Ötezer gyászoló kísérte utolsó útjára, 
Hajós Alfréd is búcsúbeszédet mon-
dott, hangsúlyozva, akkor hagyta itt 
hazáját, amikor a legnagyobb szükség 
lett volna rá. A rendszer-változás haj-
nalán, 1989-ben Halassy Olivérrôl ne-
vezték el az Újpest Po-zsonyi úti sport-
központját, majd posztumusz Magyar 
Örökség díjat kapott a sportoló. Élete 
örökre tanulságként szolgál mindany-
nyiunknak.

Diósgyôr: nehéz lesz megtanulni az oroszleckét
A három érdekelt magyar csapat közül csak a Diósgyôr jutott tovább a labda-

rúgó-Európa-liga selejtezôjének második fordulójából, a Gyôr és az FTC egya-
ránt 3-1-es összesítéssel esett ki. Értékelés és elôretekintés.

Az Európa-liga selejtezôjének harmadik fordulójában az összesen 29 párban 
érintett 58 gárda között egy magyart találunk, a Diósgyôrt, amely a második 
körben 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a bolgár Liteksz Lovecset. Szivics 
Tomiszlav vezetôedzô a DVTK honlapján így értékelte a látottakat: „Nagy bra-
vúrt hajtottunk végre, egy kiváló csapat kiesett, és egy harcos csapat to-
vábbjutott. Büszke vagyok a fiúkra, az utolsó tíz percre összezuhantunk kissé, 
de addig minden olyan forgatókönyv zajlott, ahogy elôzetesen elképzeltük. Ki-
szolgáltuk a szurkolóinkat, a szívünket-lelkünket kitettük a pályára. Az anyagi 
siker mellett rengeteget fogunk tanulni a nemzetközi mérkôzésekbôl.” A har-
madik fordulóba kerülés eddig összesen mintegy 120 millió forintot hozott a 
diósgyôriek konyhájára.
A Krasznodar más nagyságrend
A következô riválisnak, a mindössze hat éve alapított FK Krasznodarnak, 

amely tízszer többet ér, mint a DVTK, a klasszikus orosz modell szerint van egy 
milliárdos tulajdonosa --– az élelmiszerláncot tulajdonló Szergej Galickij --–, sok 
brazil és egyéb légiósa, összesen tíz válogatottja, s a nyárig Koman Vladimirt is 
a keretében tudta. Legutóbb ötödik lett a bajnokságban, s az elsô Európa-ligás 
párharcban 4-0-ra és 5-0-ra kiütötték az észt Sillamäe Kalevet.
Kiesés 3-1-gyel, esély nélkül
A másik két magyar csapat egyaránt 3-1-es összesítéssel esett ki. A Gyôr a 

hazai 0-3 után idegenbeli emberhátrányban Nemanja Andric szép átlövésével 
1-0-verte az IFK Göteborgot, a Ferencvárost pedig a fiumei 1-0 után a Puskás-
stadionban is megverte a HNK Rijeka, 2-1-re. A zöld-fehérek közel tíz év szünet 
után újra bevethették Gera Zoltánt, de ô sem tudott csodát tenni, a horvátok 
jobban játszottak, így érthetô Thomas Doll vezetôedô némi indulata: „Az elsô 
negyedórában még megfelelô teljesítményt nyújtottunk, de már akkor is 
hiányzott az átütôerô. Tudomásul kell venni, hogy a Fradinak nincs lehetôsége 
kétmillió eurós futballistákat venni, így egy csapásra nem lehet csodát tenni. 
Ettôl függetlenül az kevés, hogy magyar játékosaink, Gyömbér és Böde kite-
szik a lelküket, illetve hogy a két meccset összeadva 135 perc telt el az elsô ka-
pura lövésünkig.”

NB I, 1 forduló
Nyiregyháza-Debrecen 1-1, Honvéd-Dunaújváros 3-0, Videoton-Pápa 3-0, 

Pécs-MTK 0-4, Szombathely-Újpest 0-1, Kecskemét-FTC 1-3, Diósgyôr-Puskás 
2-1, Paks-Gyôr 2-0.
Alig voltak 20 ezren az NB I. nyitófordulójában
A Nemzeti Sport információi szerint az NB I. elsô fordulójában, nyolc mérkô-

zésen összesen 20476 nézô volt a lelátókon, ezzel 2560 volt a forduló átlagné-
zôszáma.

A forduló rangadóját Nyíregyházán rendezték, az újonccsapat a nagy rivális 
Debrecennel meccselt, de itt sem volt kiemelkedô nézôszám, 4828 fizetô nézô 
volt, de még így is ez volt a hétvége leglátogatottabb találkozója. Eredetileg a 
debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték volna a rangadót, azonban a Cam-
pus Fesztivál miatt meg kellett cserélni a pályaválasztói jogot.

Miért volt kevés nézô?A Diósgyôr hazai meccsein is erôs nézôszám szokott 
lenni, de a Puskás Akadémia elleni bajnokit csak 4314-en nézték meg, ezután 
jön egy nagy ûr, a harmadik legnagyobb nézôszámú meccs már a szombathelyi 
Haladás-Újpest volt 2950-nel. Három olyan mérkôzés volt, amin alig voltak 
ezernél többen, a Honvéd-Dunaújváros (1100), a Paks-Gyôr (1147), és a Pécs-
MTK (1300). A nyitófordulóból egyébként hét mérkôzést közvetített valamelyik 
tévéadó, egyedül a Pécs-MTK-t nem lehetett megnézni a tévében.

A magyarfutball.hu adatai szerint az idei elsô forduló még így is veri a tavalyit 
nézôszámban, akkor 19.462 nézô ment ki az elsô forduló meccsiere július vé-
gén.
Hatalmas veszteséggel zártak az NB I-es klubok
A mérlegek és üzleti beszámolók alapján 4 milliárd forint veszteséget termel-

tek a labdarúgó OTP Bank Liga csapatai a 2013-as naptári évben.
Muszbek Mihály sportközgazdász a Sportgazdasági Nagyító elnevezésû 

elemzését ismertetô szerdai sajtóbeszélgetésen azt mondta, hogy a 16 NB I-es 
klubot mûködtetô gazdasági társaság kiadása összesen 17,8 milliárd forint volt, 
ezzel szemben csak 13,8 milliárd forint bevételt könyveltek el.

„Ez azt jelenti, hogy a csapatok csak évi 2-300 millió forint tulajdonosi hozzájá-
rulás mellett tudnak mûködni” --- jelentette ki Muszbek.

A sportközgazdász hozzátette: a liga játékoskereskedelmi mérlege a tavalyi 
évben 750 ezer euró veszteséget mutat, pedig a környezô országok --- Románia, 
Horvátország és Szerbia --- ugyanezen a területen egyenként 2-3 millió euró 
nyereséget értek el.



Férfiakkal hívják fel a figyelmet 

arra, milyen abszurdak a motorral, 

konyhabútorral, dezodorral pózoló 

nôk.

Egyáltalán nem számít szokatlan 

jelenségnek, hogy a dezodoroktól 

kezdve a domainneveken keresztül 

egészen a konyhabútorig szinte 

mindent hiányos öltözékû hölgyek-

kel akarnak eladni a kevéssé kre-

atív reklámszakemberek. A jól be-

vált stratégiához még akkor is 

ragaszkodnak, ha a megcélzott vá-

sárlóközönséget elsôsorban nôk 

képezik.

Az oregoni Portlandben található 

Ducati-kereskedés is ehhez a kon-

vencionális reklámstratégiához 

nyúlt: készítettek egy fotósorozatot 

a Ducati 1199 Panigale modelljérôl; 

a jármû mellett természetesen csi-

nos hölgyek pózolnak. A cég férfi 

dolgozói azonban nem elégedtek 

meg ennyivel, miután elkészült a 

nôi sorozat, ôk is a kamera túlol-

dalára álltak, és megcsinálták a 

reklámok férfi változatát.

Az urak a hölgyekhez hasonlóan 

pózolnak a motor mellett. A sorozat 

igencsak humorosra sikeredett, rá-

adásul remekül felhívja a figyelmet 

arra, hogy valójában milyen ab-

szurdak ezek a „szexinek” szánt 

hirdetések. 

Maszkulin tekintet: a férfitest in-

kább nevetséges

Nem ez az elsô kísérlet, amelyben 

azzal próbálkoznak, hogy a reklá-

mokban felcseréljék a hagyomá-

nyos nôi-férfi szerepeket. Május-

ban egy kanadai egyetem diákjai 

készítettek egy videót, amelyben 

meglehetôsen arcpirító reklámfo-

tók „fordított”, azaz férfi változatát 

mutatták be.

A projekt során arra a következ-

tetésre jutottak, hogy a férfiakat 

egyszerûen nem lehet ugyanúgy 

tárgyiasítani, mint a nôket. A „kul-

turális tekintet” olyannyira masz-

kulin, hogy a férfitest ábrázolását 

képtelenség a nôiéhez hasonlóan 

manipulálni vagy szexualizálni, hi-

szen amikor a férfiakat a nôkhöz 

hasonlóan tárgyiasítva ábrázolják, 

az sokkal inkább nevetséges vagy 

éppen megalázó, semmint szexi.

14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                 2014. augusztus 7.

Így nézne ki, ha 
férfiak pózolnának 
a konyhabútorral

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Velencéé, 2. Priamosz és He-
kabé, 3. A temetetlen halott, 4. Az 
USA-hoz, 5. Endresz György (1931. 
július 16, 6. Az ezerforintos bankjegy 
hátoldalán, 7. A kék bálna. A hossza 
30 m., a súlya 80-120 tonna, 8. A Ruhr-
vidéken, 9. Csehszlovákia, Románia 
és Bulgária, 10. Akézmelegítô (muff).

E heti kérdéseink:
1. Mit jelent és honnan ered a rock 

and roll könnyûzenei mûfaj elnevezés?
2. Milyen betegségben hunyt el 

1936-ban Kosztolányi Dezsô?
3. Mi volt a jelmondata Dumas há-

rom testôrének?
4. Voltaképpen milyen nyelven be-

szélt az, aki deákul szólt?
5. Melyik vallási mû fejezeteit nevezik 

szúráknak?
6. Mi a fôvárosa Hondurasnak?

NA NE...
Kreatív szakács: Aztán mit csinál eb-

bôl a szép darab marhahúsból fôsza-
kács úr?

 --- Hát fiam, lesz belôle szarvas-
pörkölt, vaddisznósült, ôzfilé, zergeto-
kány és vagdalt libamell.

* * *
Két férj beszélget: A te felséged is 

oda szokta égetni az ebédet?
--- Hogy oda-e? Nála még a hidegtál 

sincs biztonságban!
* * *

Mit fôztél vacsorása szívem? --- kérdi 
a férj a feleségétôl. 

Nem tudom, mert a konzervrôl leá-
zott a címke.

* * *
Asszonyom, felírtam magának egy jó 

receptet --- mondja a háziorvos a bete-
gének

--- Jé, doktor úr, hát maga is annyira 
szeret fôzni?

* * *
Férj kérdi a feleségétôl: Hová mennél 

a házassági évfordulónkon? 
Valahová, ahol eddig még nem jár-

tam. 
Akkor a konyhát ajánlanám.

* * *
Két barát beszélget: Mondd! Te 

mindent megeszel, amit a feleséged 
fôz?

--- Ha csak ennyivel beérné! --- sóhajt 
fel a másik. Nekem még dicsérnem is 
kell a fôztjét.

* * *
A mama esküvô elôtt nyugtatgatja a 

lányát: Ne izgulj kislányom! Tudod a 
szex... 

Ugyan a szex! --- Én a fôzéstôl tartok.
* * *

Feleség a férjének:
--- Képzeld, tegnap, miután elaludtál, 

megvarrtam a lyukas nadrágzsebedet! 
Hát nem egy gondoskodó kis feleség 
vagyok?

--- De igen --- feleli a férj. Csak azt 
áruld el nekem, hogyan vetted észre, 
hogy lyukas a zsebem?!

* * *
A fiatalember imponálni akar a vá-

lasztottjának, ezért egy divatos olasz 
étterembe viszi vacsorázni. Miután 
megisznak egy palack bort, a fiú az 
étlap után nyúl.

--- Kérünk két ,,Giuseppe Spomda-
luccit” --- mondja a pincérnek.

--- Sajnálom uram, de az a tulajdonos! 
--- feleli a pincér.

* * *
Egy házaspár a Nemzeti Galériában 

egy mûvészeti kiállítást látogatott, 
ahol egy képet bámultak, ami teljesen 
összezavarta ôket. A kép három fekete 
meztelen férfit ábrázolt egy padon 
ülve. Kettôjüknek a farka fekete volt, 
de a középen ülônek rózsaszín. A ga-
léria ôre --- aki néger volt --- észrevette, 
hogy nem értik a képet és felajánlotta 
a segítségét. Közel fél óráig magya-
rázta, hogy a kép mennyire az Afrikai-
Amerikai férfiak szexuális elnyomását 
ábrázolja a fehér patriarchális társa-
dalom által.--- Valójában --- mutatott rá 
--- néhány komoly kritikus azt hiszi, 
hogy a rózsaszin pénisz tükrözi a ho-
moszexuális férfiaknak a mai társada-
lomban tapasztalt kultúrális és szociá-
lis hátrányosságát.

Miután az ôr elment, egy skót férfi 
lépett a párhoz és azt kérdezte:- Szeret-
nék tudni, valójában mit is ábrázol ez a 
kép?

--- Aztán milyen alapon hiszi, hogy ön 
többet tud, mint az ôr? --- kérdezte a 
házaspár.

--- Mert én festettem --- felelte a skót. 
--- A helyzet az, hogy azok egyáltalán 

nem Afrikai-Amerikai férfiak. Csak 
három skót bányász. A különbség 
mindössze annyi, hogy a középsô fickó 
az hazament ebédre...

* * *
Idôs hölgy egy öreg lámpát dör-

zsölget. Egyszer csak elé ugrik a 
dzsinn, és azt mondja, hogy teljesíti az 
agg dáma egy kívánságát.

--- Nézd csak dzsinn --- szól az éle-
medett korú hölgy ---, itt a macskám az 
ölemben. Nosza, változtasd át királyfi-
vá!

Csiribí-csiribá, eltûnik a macska, és 
ott áll a helyén a daliás királyfi. A ve-
terán hölgy elragadtatott sikollyal veti 
magát a karjai közé, mire a macskából 
lett királyfi megcsóválja a fejét:

--- No, mama, még most sem bánod, 
hogy kiheréltettél

* * *
Zuhog az esô, csöngetnek, az anyós 

áll az ajtóban. A vô nyitja az ajtót:
--- Anyuka, mit csinál ott kint az 

esôben? Miért nem megy haza?
* * *

Mózes jön le a hegyrôl.
--- Mózes! Mi volt?-
 Van egy jó és egy rossz hírem.
--- Mondd a jót!
--- Sikerült lealkudnom tízre.
--- És a rossz?
--- A „ne paráználkodj” még mindig 

közte van.
* * *

Egy idôs úrnak éveken át komoly hal-
lási nehézségei voltak. Végül orvoshoz 
forfult, és az ellátta ôt egy hallókészü-
lékkel, amelynek segítségével ismét 
100%-osan hallott. Egy hónap múlva 
az úr visszament az orvoshoz, aki 
megvizsgálta és így szólt:

--- Tökéletes a hallása. A családja 
boldog lehet, hogy maga megint hall.

--- Oh, még nem mondtam meg nekik. 
Csak üldögélek és figyelem, mit be-
szélnek. Már háromszor változtat-tam 
meg a végrendeletemet.

* * *
A feleség hazaérvén rajtakapja a 

férjét egy nôvel az ágyban. Hirtelen 
dühében elôkapja a pisztolyt a fiókból, 
s elkezd üvölteni:

--- Te szemét, most szétlövöm a mi-
csodádat!!

--- De drágám, legalább adj egy 
esélyt!

---Rendben van. Lóbálhatod!
* * *

Rendôr: 
--- Nézze. Elkaptuk a tolvajt, aki ön-

höz betört. Mindent bevallott, mindent 
visszaadott. Itt kell aláírni.

Áldozat:
--- Látni akarom! Beszélnem kell 

vele!
Rendôr: 
 --- Minek?
Áldozat: --- Éjjel kettôkor úgy surrant 

be, hogy a feleségem nem ébredt fel. 
Érdekel a technikája.

* * *
Három fiú vitatkozik az iskolában, 

kinek az apja a leggyorsabb futó.-
 Az én apám olyan gyors, hogy ha kilô 

egy nyilat, megelôzi menet közben --- 
mondja az elsô.

--- Az enyém lövész, és olyan gyors, 
hogy ha lô egyet, hamarabb ér célba, 
mint a golyó - mondja a második.

--- Az semmi. Az én apám fél ötig 
dolgozik, és minden nap már négykor 
otthon van...

* * *
A rendôr a halottra mutat:
--- Így jár, aki figyelmetlenül közle-

kedik. Íme az élô példa.

7. Mi az Amerikai Egyesült államok 
címerállata?

8. Melyik két sportágban rendeznek 
hivatalos szlalomversenyeket?

9. Ki rendezte a Szigorúan ellenôr-
zött vonatok c., nagy sikerû filmet?

10.Kinek a nevét viseli a nyíregyházi 
színház?

Válaszunkat a következô heti újság-
ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.



00:50 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Heródes 
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01:45 Sporthírek  
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Közéleti magazin
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03:30 Táncvarázs  
04:25 Élő népzene: Meste-
rek és tanítványok - a Téka 
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12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Latinovits Zoltán
15:45 A sokszínű vallás  
16:05 Unitárius ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár  
 19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Gellérthegy
20:00 Mindenki ártatlan? 
(1961)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Palásthy György. 
Szereplők: Szendrő József 
(rendőr), Tolnay Klári (bun-
dás nő), Ráday Imre (zakós 
úr), Gobbi Hilda (öregasz-
szony), Kállay Ilona (szőke 
nő), Márkus László
21:10 Nemes rózsa (1943)  
Magyar játékfilm.Rendezte: 
Martonffy Emil. Szereplők: 
Bulla Elma (Nemes Rózsa), 
Medgyaszay Vilma (Vesz-
prémyné), Simor Erzsi (Lo-
na), Pataky Jenő (Péter), Hal-
may Tibor (Zénó). Rózsa és 
öregapja a külvárosi szegény-
negyedben élnek. Alig hisz-
nek a fülüknek, amikor meg-
tudják, hogy Veszprémy gróf 
Rózsára hagyta a vagyonát, 
mert a lány apja valamikor 
megmentette az életét. Leu-
taznak a vidéki kastélyba. A 
család ellenségesen fogadja 
az esetlenül viselkedő jöve-
vényeket, noha Rózsa meg-
engedi, hogy a házban ma-
radjanak. A lány hamar bele-
tanul az úri életbe, de azt sem 
felejti el, hogy honnan jött. 
Veszprémy Péter beleszeret.
22:30 Összetört álmok su-
gárútján. Magyar dokumen-
tumfilm. Kambodzsa az em-
berkereskedők Mekkája. A 
gyerekek zömét saját család-
ja adja el, s így válnak ők is a 
világméretekben több milli-
ósra tehető modern rabszol-
gaság részeseivé
23:00 Kívánságkosár  
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01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar 
(2012) Quo vadis Zoboralja?
02:45 Linda (1990)  17.: A 
régi barát. Tévéfilmsorozat  
03:40 Ízőrzők  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News  
05:00 Duna anzix. 
05:15 Hazajáró. Magas-
Tátra 2. 
05:40 Gazdakör 
05:55 Hagyaték: Üzenet 
haza - Wass Albert hagya-
téka
06:20 Duna World News   
06:30  Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek: 
Bugactól Háromkútig 
utazunk egy rendhagyó 
műsor keretében 
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Mi nők, és barátnők
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Máté 
Ottília, Tarnai Kiss László, 
Puka Károly és zenekara
14:40 Nótacsokor: Hugyár 
Enikő, Gőg Zoltán, Puka 
Károly és zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Hamvas Béla
15:45 Élő egyház 
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: A Gül baba utca és 
környéke - a török időktől 
napjainkig
20:00 Önök kérték 
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 A KOR TÜKRE - 
ÍME A SZOCIALIZMUS. 
Viszlát, elvtársak! (2011)6/2.:  
A fenyegetés 1980-1985. 
Cseh-francia-lengyel-magyar-
német dokumentumfilm-
sorozat . Rendezte: Andrei 
Nekrasov. Egy nyugatra me-
nekült orosz, Vladimir Bu-
kovski találta ki, hogy bojkot-
tálják a moszkvai olimpiát. 
Az ötletet Carter amerikai 
elnök is támogatta. Az olim-
piára készülve Moszkva a 
koldusokat és prostituáltakat 
egy kellőképpen elszigetelt 
helyre száműzte. Így akartak 
tökéletes szocialista városnak 
látszani. Végül 65 nemzet 
bojkottálta a moszkvai olim-
piát. Brezsnyev halála meg-
ingatta a stabilitást, de a rend-
szer erre látszólag megfelelő 
megoldást talált Jurij Andro-
pov vezetővé választásával. 
Andropov elhatárolódott a 
nyugattól. Vezetése alatt a 
leszerelésről szóló tárgyalá-
sok teljesen megszakadtak 
az Egyesült Államokkal.
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... 8/2.:Kizár-
tak. Magyar dokumentum-
film-sorozat  
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó 
 01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
35 éves a Tanyaszínház
02:45 A Tenkes kapitánya 
(1963)  13/9.: A puskapor
03:15 A Tenkes kapitánya 
13/10.: A haditerv. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
03:40 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Óda a 
melki apátsághoz
05:15 Hazajáró: Nemere-
hegység - és az Úz-völgye 
hősei
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Intő kéz: 
A Szent Jobb
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek. Ha 
velünk tartanak Szekszárd-
ra, nemcsak minderről töb-
bet is megtudhatnak, sőt, 
még a mézeskalács-készí-
tés rejtelmeibe is beavatjuk 
Önöket.
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Pontosság kontra 
késés
12:00 Déli harangszó  
12:05 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Hollay 
Bertalan, Talabér Erzsébet, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, 
Szalai Antal és zenekara
14:40 Nótacsokor: 
Szentendrei Klára, Puka 
Károly és zenekara
14:55 Századfordító ma-
gyarok: Lechner Ödön. A 
műsor szakértő utódok, 
örökösök közreműködé-
sével tekint vissza Lechner 
Ödön korára, életpályájára, 
építészetére, a főbb megé-
pült épületeinek a bemuta-
tásával. 
15:45 Isten kezében: 
Császári ellopott képek
16:20 Család-barát 
válogatás
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek 
"A Krisztina" - Az esküvő-
től a vérpadig
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:25 Nemzeti nagyvizit : 
Családi kapcsolatok
21:05 Szenes Turné 8/3. 
22:00 Velünk élő Trianon 
14/6. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat . Ren-
dezte: Koltay Gábor. A II. 
világháború alatt egy sikeres 
kiugrás esetén másként tekin-
tettek volna a magyar határo-
kra, de elvesztésével kettős 
csapást kellett elszenvednie 
az országnak: megerősítették 
az I. világháborút követő bé-
keszerződést és az új békét 
Magyarország bolsevizálása 
követte.
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar 
...itt a szabad Európa rádió-
ja, a szabad Magyarország 
hangja... - László László a 
Szabad Európa Rádióról. 
Az egyűvé tartozást megjele-
nítő hazai és a határon túli  
törekvések bemutatásánál 
felváltva jelennek meg az 
anyaországi valamint a kör-
nyező országban, a szór-
ványban és szerte a világban 
működő  egyesülések és a 
magyarság ápolásához szo-
rosan kapcsolódó integráló 
személyek. A műsor keretein 
belül szeretnénk bemutatni 
azokat a magyarokat és a 
magyarsághoz kötődő sze-
mélyeket akiknek kiemelke-
dő közéleti szerepvállalásuk, 
művészi tevékenységük,  
vagy akik életútjukkal kivív-
ták környezetük elismerését.
02:45 Angyalbőrben 3/8.: 
Computer-manőver. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:45 Magyar elsők Az 
első magyar tévéadás. 
1964. különösen izgalmas 
esztendő volt az ifjúkorát 
élő magyar televíziózás 
számára. Több mint 200 
ezerrel nőtt az előfizetők 
száma, így már 675 ezer 
készüléken láthatták a 
nézők az új műsorokat
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix: Szikla-
tehén, rablólovagok és egy 
hűséges dalnok - kalando-
zás a mesebeli Wachau 
vidékén
05:15 Hazajáró: Alsó-
Garam- mente - Kenutúra a 
kurtaszoknyás falvak között
05:40 Gazdakör  
05:55 Az ESTE  
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek; 
Szigetvár 
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek  
08:15 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Fő az önbizalom! 
Komfortzónán innen és túl
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Vitkayné Ko-
vács Vera, Szalai Antal és 
zenekara
14:40 Nótacsokor: Tarnai 
Kiss László, Puka Károly 
és zenekara
14:55 Századfordító 
magyarok: Pilinszky János
15:45 Útmutató  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár   
 19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Szőnyi utca. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
20:00 Hogy volt?!   Az 
1986-os év tévéműsoraiból
20:55 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Párizs varázsa Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
02:35 Dúvad (1959)  Ma-
gyar játékfilm  (ff.)Rendez-
te: Fábri Zoltán. Szereplők: 
Bessenyei Ferenc (Ulvecz-
ki Sándor), Medgyesi Má-
ria (Monoki Zsuzsi), Bits-
key Tibor (Gál Jani), Barsi 
Béla (Bíró), Győrffy György 
(Balogh), Siménfalvy Sándor 
(Monoki), Bodrogi Gyula 
(Csoma Pali), Farkas Antal 
(Szűcs) Ulveczky az az em-
ber, aki ha valamit akar, azt 
meg is szerzi. Így van ez 
akkor is, ha nem valamiről, 
hanem valakiről van szó. 
Szemet vet a szép Monoki 
Zsuzsira, és a lányt magá-
val ragadja a férfi tempera-
mentuma, a szeretője lesz. 
Ám a férfi rövidesen meg-
unja, és elküldi őt. Zsuzsi 
hamarosan feleségül megy 
gyermekkori ismerőséhez, 
de a múltja nem engedi…
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - 
Szálka - Avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán: 
Mága Zoltán
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: Soproni-
hegység  - A hűség földje
06:50 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
09:00 KorTárs: Fehér 
László
09:25 Hogy volt?! Az 
1987-es év tévéműsoraiból
10:20 Tengerek világa: A 
hajóskapitány és a tenger
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Zrínyi 
Miklós
11:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 11. 
rész:. Magyar tévéfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Novum  3D animá-
ció a restaurátori munkában
12:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:15 Nyelvőrző 
13:40 Pecatúra  
14:10 Sírjaik hol dombo-
rulnak
14:35 Barangolások öt 
kontinensen 
15:05 Hazajáró: Soproni-
hegység  - A hűség földje
15:35 HungarIQ . Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
16:00 MESE 
16:30 Balatoni Nyár 
18:05 Budavári Palotakon-
cert  1. rész
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van 
1. A látogató, 2. A kölcsön
20:25 Balázs Fecó 60. szü-
letésnapi koncert - Aréna 
2/1. rész
21:20 Átok (2011)13.: Sza-
kadás. Magyar tévéfilm-
sorozat  
21:50 Átok 14.:A dilem-
ma. Magyar tévéfilmsorozat  
22:20 Fábry 
23:35 Egy történet, egy ze-
ne 14/2.: aki mesél: Hor-
váth Ádám. Magyar zenei 
sorozat

00:00 Úton. Zarándoklat a 
Családokért  
00:30 Kérdések a Bibliá-
ban  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Gasztroangyal: 
Fertő-tó
02:40 MAÁR GYULA 
EMLÉKÉRE. Prés (1971) 
Magyar játékfilm. Szerep-
lők: Szilárdy István (Fiú), 
Törőcsik Mari (Teréz), Szi-
lágyi Tibor (Bálint), Kőmí-
ves Sándor (Tábornok), 
Gór Nagy Mária (Juli) Egy 
kastélyban különös kikép-
zésre gyűjtött össze fiúkat a 
Tábornok és Bálint. A leen-
dő nagy akcióhoz akarják 
kiválasztani közülük a leg-
inkább rátermettet. A vá-
lasztás a Fiúra esik, akinek 
küldetése előtt ki kell állnia 
az utolsó próbát. Verni fog-
ják, de nem árulhatja el 
összekötője nevét. A Fiú a 
verés alatt nem törik meg, 
utána azonban apátiába 
esik, nem hajlandó kimoz-
dulni a szobájából. Teréz 
beszél vele érzelmesen, 
fenyegetően, logikusan - 
de hiába. Mikor Teréz el-
mondja Bálintnak, hogy a 
Fiú nem fog felkelni, a férfi 
kegyetlen parancsot ad 
neki…
03:50 Átok (2011)13.: Sza-
kadás.  
04:15 Átok 14.: A dilem-
ma. Magyar tévéfilmsorozat  
05:00  HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 12. 
rész:. Magyar tévéfilm 
05:50 HagyatéK: Felelős-
ség és áldozat - A reform-
kor és a magyar nemesség
06:20 Határtalanul ma-
gyar: Dombok között egy 
kis falu ...és a "bálok bálja" 
a Felvidéken
06:50 Balatoni Nyár 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen : A magyar 
gazdasági diplomácia öt 
kontinensen
09:25 Világ-Nézet 
09:55 Zarándoklat a 
Családokért
10:20 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnol: . Apafi 
Mihály
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!  
13:00 Fölszállott a páva 
Elődöntő - 3. rész
15:20 Nótacsokor; Pándy 
Piroska, Bokor János, 
Puka Károly és zenekara
15:40 Novum; 3D animá-
ció a restaurátori munká-
ban
16:10 MESE
16:30 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Dél-alföldi szőlővidék
20:20 Kultikon+  
20:45 Csellengők  
21:20 Gasztroangyal  
22:20 Bábel - Hesnával a 
világ  
23:15 Öt kontinens    
23:45 Önkéntesek

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul ma-
gyar: Műveld a csodát! 
02:45 " Mégiscsak érde-
mes ilyen öregnek lenni!" - 
Vásáry Tamás 80 éves 
(2014) E dokumentumfilm 
megismertet élettörténeté-
vel, 80-adik születésnapjá-
ra szervezett ünnepségek-
kel, betekintést nyújt egy 
olyan ember életébe, aki 
istenáldotta tehetségként 
olyan karriert teremtett, 
mely a semmiből építkez-
ve, sok-sok nehézséget le-
győzve példát mutat szak-
maszeretetből, kitartásból, 
emberségből.
03:40 Hagyaték: Kiáltó 
szó - Kós Károly és a 
Transzilvánizmus. Kós 
Károly szellemi és morális 
hagyatéka
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News
05:00 Duna anzix:
05:15 Hazajáró: Rozsnyói-
hegyek 
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Út a túlsó 
partra - Elmúlás a magyar 
hagyományban
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek. Ha 
van merszük, szegődjenek 
velünk a betyárok nyomá-
ba! Még a börtönbe is ellá-
togatunk, ahol némelyikük 
hosszú éveket töltött. De 
műsorunkban Petőfi Sán-
dor életéről is megtudhat-
nak kevéssé ismert részle-
teket, sőt a halasi csipkeké-
szítés fortélyait is bemutat-
juk. A Kiskunság  nem ép-
pen kietlen táj, győződjünk 
meg róla együtt!
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow: Mindennapi 
csodák
12:00 Déli harangszó  
12:05 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Gyulai 
Erzsébet, ifj. Sánta Ferenc 
és zenekara
14:35 Nótacsokor: Bokor 
János, Puka Károly és 
zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Nagy László. 
Nagy László költő (1926-
1978) portréfilmje. Beszélgető-
társ Kormos István. Az 1975-
ben készült beszélgetés felújí-
tott változata.
15:45 Unitárius magazin  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történet-
ek: Ménesi út
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra : "Tévéhumor"
20:55 MR2 Akusztik: 
Kerekes Band
22:05 Kultikon +  
22:35 Magyar elsők: Az 
első magyar pénzintézetek. 
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



16. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                 2014. augusztus 7.

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

MAGÁNYOSAN nincs öröm az 

életben. Melbourneben élem nyug-

díjas éveimet, és olyan 70 év körüli 

férfi ismeretségét keresem  aki társra, 

barátságra, egy asszony szeretetére 

vá-gyik. Hívjál a (03) 8707-4919 tele-

fonszámon.

KÖLTÖZÉS miatt egy ház teljes 

beredezése eladó a bútoroktól a ház-

tartási gépekig Melbourneben (Dove-

tonban). Hívják Franciskát a  8707-

4919 telefonszámon.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


