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Július 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Valter nevû kedves olvasóinkat.

Valter: A német Walter névbôl. 

Jelentése: uralkodó sereg.

Köszönthetjük még Barót, Eusz-
ták, Fausztusz, Karméla, Karmeli-
na, Kármen, Kont, Marléne, Raj-
nold, Ria nevû barátainkat.

Július 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Endre, Elek nevû kedves olvasóinkat.

Endre: Valószínûleg a német End-

res, Endris, Enders neveknek, az 

Andreas német változatainak a rövi-

dülése.

Elek: Az ismeretlen eredetû régi 

magyar Velek személynévbôl ered, 

jelentése: védô.

Köszönthetjük még Alexia, Bánk, 
Celina, Ciril, Leó, Marcella, Ond 
nevû barátainkat.

Július 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Frigyes nevû olvasóinkat.

Frigyes: A magyar figyes szóból alkot-

ták a 19. században a korabeli magyar, de 

német eredetû Fridrik név helyettesíté-

sére. A Fridrik a német Fridrichbôl ered, 

elemeinek jelentése: béke + hatalom..
Köszönthetjük még Arnold, Ká-

mea, Kamill, Kamilla, Mirkó, Si-
mon  nevû barátainkat.

Július 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emília, nevû kedves olva-sóinkat.

Emília: Az Aemilius férfinév nôie-

sítése.

Köszönthetjük még Alfréd, Alfré-
dia, Ambrus, Aranka, Aurélia ne-

vû barátainkat.

Július 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Illés nevû kedves olvasóin-kat.

Illés: A héber Éliás név önállósult 

változata.

Köszönthetjük még Eliána, Éliás, 
Gyöngyi, Jeremos, Margaréta nevû 

barátainkat.

Július 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Dániel, Daniella nevû olvasóinkat.

Dániel: A héber Dánielbôl. Jelenté-

se: Isten a bírám.

Daniella: A Dániel latinos–olaszos 

nôiesítése.

Köszönthetjük még Angelina, Da-
lida, Elena, Helén, Ilma, Julietta 
nevû barátainkat.

Július 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Magdolna nevû olvasóinkat.

Magdolna: A Magdaléna név ma-

gyarosodott alakváltozata. 

Köszönhetjük még Lipót, Magda, 
Manda, Marica, Verbéna nevû 

barátainkat.

vezetése között, amibôl gazdálkodási nehézségek is születtek. Eddig az intézet 
és az állam között mindig volt egy közbeiktatott szereplô, közalapítvány, vagy 
nonprofit kft. Ez forrásokat vont el a konkrét nevelô-fejlesztô tevékenységtôl, 
és vitákat gerjesztett --- tette hozzá Rétvári Bence.

A parlamenti államtitkár szólt arról is, a biztosabb normatív alapú finanszí-
rozás mellett új támogatások és források is megnyílnak az államháztartási 
törvény alapján az intézet számára. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló törvény szigorú abban a tekintetben, hogy bizonyos támogatási formák 
csak költségvetési intézményeknek nyújthatók. A hivatalos gyakorlóiskola 
minôsítéssel a normatív finanszírozás szintén kiszámíthatóbb jövôképet jelent 
majd. Úgy fogalmazott: biztosak abban, a mostani törvénymódosítás véglegesen 
lezárhatja az aggodalmakat.

Schafhauser Franz, a Petô Intézet rektora szintén a sajtótájékoztatón 

Kövér: Egyetlen magyar ügy 
létezik, a megmaradás és 

gyarapodás ügye
Kövér László szerint nincs, és nem lehet többé határon túli és határon 

inneni magyar ügy. Az Országgyûlés elnöke az erdélyi Torockón a Duna Tele-
vízió Nonprofit Zrt. által létrehozott kulturális központ, a Duna-ház felavatásán 
mondott ünnepi beszédet.

Kövér László hozzátette, a nemzet közjogi egyesítése után immár „csak 
egyetlen szerves magyar ügy létezik: a magyar megmaradás és gyarapodás 
ügye”.

A házelnök úgy vélte, a nemzet határokon átívelô egyesítése tulajdonképpen 
1992-ben, a Duna Televízió létrehozásával kezdôdött. Hozzátette, 2014-ben 
folytatódik a magyar állam négy évvel ezelôtt megkezdett újjáépítése, a ma-
gyar nemzet megerôsítése.

„Senki jogos érdekét nem sértjük, csak a magyarok érdekét erôsítjük, véd-
jük” ---- fogalmazott Kövér László. Az Országgyûlés elnöke szerint olyan idôk 
járnak, amikor Budapesttôl Torockóig szükség van a magyarok akaratának és 
erejének az összefogására. „Nemzetünk megerôsítésében a magyarságnak 
szüksége van az erdélyi magyar életerôre, az erdélyi magyarságnak pedig 
szüksége van a magyar állam és a magyar társadalom támogatására azért, hogy 
szülôföldjén megôrizhesse és erôsíthesse a magyar jövôt” ---- fogalmazott 
Kövér László. Célként azt jelölte meg, hogy a 94 éve szétdarabolt nemzet „ne 
csupán egy apadó lelki forrásokból táplálkozó virtuális közösség”, és ne is „csak 
a magyar útlevéllel rendelkezôk adminisztratív halmaza”, hanem egy „a min-
dennapi élet sûrû kapcsolatrendszerével átszôtt” közösség legyen.

Kövér László úgy vélte, kitartást és leleményt igénylô munka vár a magyar-
ságra, melynek elvégzéséhez az anyagi és szellemi erôforrások jobb felhaszná-
lására lesz szükség.

Dobos Menyhért, a Duna Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arról 
beszélt, hogy a Duna-ház láncszem lesz, amely összeköti az anyaországot az 
erdélyi szórványban élô magyar közösséggel. „A Duna Televízió most már nem 
az éter hullámaiban van jelen, hanem a maga fizikai valóságában is” ---- tette 
hozzá a vezérigazgató. A Duna Televízió egy éve vásárolt a Kolozsvártól 60 
kilométerre fekvô Torockó fôterén egy 580 négyzetméter alapterületû mûem-
léképületet, melyet azóta felújíttatott. A Duna-házban vendégszobákat és egy 
ötven fô befogadására alkalmas közösségi termet alakítottak ki, amelyben 
konferenciákat, elôadásokat, filmvetítéseket lehet szervezni. A 90 százalékban 
magyarok által lakott Torockón vasárnap az ortodox egyház is rendezvényt 
tartott. Irineu gyulafehérvári érsek újraszentelte a pár tucatnyi hívet számláló 
gyülekezet templomát és négy méter magas keresztet avatott a Duna-házzal 
szemközti templomkertben.

Rétvári: Biztos 
a Petô Intézet jövôje

Rétvári Bence szerint hosszú távú, biztos finanszírozást és jogi környezetet 
biztosít a Petô Intézet számára az oktatási törvények módosítása, amellyel 
közvetlenül állami fenntartásba kerül az intézmény. Errôl az Emberi Erôforrá-
sok Minisztériuma parlamenti államtitkára beszélt szerdán a fôvárosban, az 
intézmény elôtti sajtótájékoztatóján.

Rétvári Bence kiemelte, elemi kötelessége a mindenkori kormányzatnak, 
hogy biztos hátteret teremtsen annak a nevelô-fejlesztô munkának, ami Petô 
Intézetben zajlik. Ez egy hungarikum, az intézetben olyan módszert alkalmaz-
nak, amit a világ sok országában elismernek és szeretnének alkalmazni --- 
mutatott rá.

Jelezte, az intézmény költségvetése korábban 1,5-2 milliárd forint között 
mozgott, és a fenntartóváltással ezt az összeget a korábbi évek bizonytalansága 
után garantáltan biztosítani tudják. A támogatás összege attól is függött, hogy 
az intézet csak az oktatási tárca felé tudta akkreditálni képzését, vagy az 
egészségügyi kasszából is pénzt kapott. Ez továbbra is az intézmény autonó-
miája marad, ha két irányban akkreditálják, akkor több normatívát kapnak 
majd.

Az állami fenntartásba vétellel a felesleges jogi bonyolítások helyett köz-
vetlen kapcsolat lesz a leendô Petô András Fôiskola, a gyakorlóiskola és az 
állam között ---- mondta a parlamenti államtitkár, aki felidézte, az intézettel 
kapcsolatos jogi viták, finanszírozási nehézségek nagyon régre nyúlnak vissza. 
Már 2006-ban is állandó huzavona volt az akkori felügyelôtestület és az intézet 
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elmondta, a szenátus üdvözli a módosítási javaslatot és egyetértenek azzal. 
Hozzátette, már készülnek azokra a szerkezeti és szervezeti változásokra, 
amelyeket indukál a módosítás.

A normatív támogatás mértéke évek óta csökkenô, és az elmúlt tanévben 
már az elsô szemeszterben is kaptak kiegészítô juttatást, a most záruló tavaszi 
szemeszterben 270 millió forintos külön felsôoktatási támogatásban részesültek. 
Az átalakulás és szeptember elsejére a tartozások rendezése összesen mintegy 
300 millió forintot tesz ki. Kitért arra: saját bevételekkel is számolnak, nem-
zetközi projektekkel és hazai szolgáltatásokkal szeretnék forrásaik egy részét 
biztosítani.

Az új finanszírozási formától a pályázati lehetôségek bôvülését reméli a 
rektor, aki kérdésre rögzítette: nem terveznek elbocsátásokat a konduktorok 
körében, a jelenlegi mintegy 300 fôs állománnyal számolnak.

A Párbeszéd Magyarországért társelnöke szerint  nem lehet tudni, hogy az 
átalakítás után mi lesz a konduktorképzéssel. A független képviselô félônek 
nevezte, hogy konduktorokat bocsáthatnak el.

Azt viszont üdvözölte, hogy a kormány valószínûleg meg kívánja szüntetni 
azt a kft.-t, amelyik „pancser módon intézte” az intézet pénzügyeit. Hangsúlyozta, 
hogy eddig is ellenôrizhetetlen volt a Petô Intézet mûködése, a pénzügyek 
például teljesen szabálytalanul folytak.

Külön érthetetlennek tartotta a tervezett fôiskolává alakítás során, hogy 
habár a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság 2012-ben akkreditálta az 
intézetet, de az akkor megfogalmazott számos szakmai problémát nem kezelték 
az elmúlt három évben. Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
parlamenti államtitkára egy szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hosszú 
távú, biztos finanszírozást és jogi környezetet biztosít a Petô Intézet számára az 
oktatási törvények módosítása, amellyel közvetlenül állami fenntartásba kerül 
az intézmény. Az államtitkár kiemelte: elemi kötelessége a mindenkori 
kormányzatnak, hogy biztos hátteret teremtsen annak a nevelô-fejlesztô 
munkának, ami Petô Intézetben zajlik. Ez egy hungarikum, az intézetben olyan 
módszert alkalmaznak, amit a világ sok országában elismernek és szeretnének 
alkalmazni - mutatott rá.

Rétvári Bence szerint hosszú távú, biztos finanszírozást és jogi környezetet 
biztosít a Petô Intézet számára az oktatási törvények módosítása, amellyel 
állami fenntartásba kerül az intézmény. Az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
parlamenti államtitkára a fôvárosban, az intézmény elôtti sajtótájékoztatóján 
kiemelte: elemi kötelessége a mindenkori kormányzatnak, hogy biztos hátteret 
teremtsen annak a nevelô-fejlesztô munkának, ami Petô Intézetben zajlik. 
Jelezte: az intézmény költségvetése korábban 1,5-2 milliárd forint között moz-
gott, és a fenntartóváltással ezt az összeget ---- a korábbi évek bizonytalansága 
után ---- garantáltan biztosítani tudják. Forrás: MTI

Nincs elég szakember az 
egészségügyben

Az egészségügy egyik legnagyobb problémájának a szakemberhiányt tartja 
Zombor Gábor egészségügyért felelôs államtitkár.

A szakpolitikus a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház Semmelweis-napi ünnepségén pénteken úgy fogalmazott: a szak-
emberek elvándorlását igyekszik megállítani a kormányzat, ezt a tendenciát 

meg kell fordítani. Azt mondta, ehhez sok minden kell, és az elkövetkezô 
években ez határozza meg az ágazatot, annak jövôjét.

Zombor Gábor szerint egyértelmû, hogy az ágazat helyzete, a munkakö-
rülmények az elkövetkezô években fejlôdnek. Az egészségügyben jelenleg több 
mint 300 milliárd forintnyi beruházás kivitelezése tart, fôleg uniós forrásból. 
Fôleg a vidéki kórházak újulnak meg, a munkakörülmények javulnak, jelentô-
sen korszerûsödik a kórházak „eszközparkja” --– tette hozzá.

Az államtitkár hangoztatta: az orvosok itthon tartása, a munkakörülmények 
további javítása további pénzügyi forrásokat igényel, „amíg ebben nem tudjuk 
azt a reális, hiteles és mindenki által hihetô dokumentumot letenni az asztalra, 
addig erre igen kicsi az esély”.

Szólt arról is: mindezek mellett a legfontosabb a gyógyítás, a betegekkel való 
foglalkozás egyre magasabb szintre emelése, és az is, hogy az egészségügyben 
dolgozók is jobban érezzék magukat „és egyre többen maradjanak a szakmá-
ban”.

A Semmelweis-nap, július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 
Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentôje, akinek nevét 
orvostörténeti múzeum, emléktábla és orvosi egyetem viseli.

A dévai gyerekeknek gyûjtött 
a Három királyfi

Az erdélyi gyerekeket segítô Dévai Szent Ferenc Alapítványnak gyûjtött 
adományokat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom a budapesti 
Corvin Plázában, a CBA élelmiszerbolt elôtt.

Elsôsorban tartós élelmiszerekre és tisztítószerekre volt szüksége a szegény, 
árva erdélyi gyereket befogadó családoknak, nevelôszülôknek, akik között a 
Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványa osztja szét a Magyarországon 
gyûjtött adományokat. A pártoktól és egyházaktól is független civil mozgalmat 
Kopp Mária orvos-pszichológus hívta életre öt éve azzal a céllal, hogy Magyar-
országon megszülethessenek a fiatalok által tervezett, de késôbb valamiért 
mégsem vállalt gyerekek.

Minden második magyar komoly 
megszorításokkal él

A magyar lakosság több mint fele úgy gondolja, hogy nincsenek felesleges 
kiadásai, így nincs lehetôsége az elôgondoskodásra ---- derül ki egy friss 
felmérésbôl.

A Groupama Garancia Biztosító legfrissebb kutatása szerint a magyarok 56 
százaléka érzi úgy, hogy elég komoly megszorításokkal él, azaz egyáltalán 
nincsenek felesleges kiadásai.

A népesség csaknem negyede, 24 százaléka gondolja azt, hogy ha lemondana 
felesleges kiadásairól, akkor el tudna kezdeni rendszeresen megtakarítani akár 
egy jelentôsebb összeget. A válaszadók 19 százaléka, a lakosság ötöde mondta, 
hogy felesleges kiadásai lemondása nélkül is képes takarékoskodni. A meg-
kérdezettek úgy vélik, hogy tudatosabb vásárlással, a fogyasztási szokások 
megváltoztatásával havonta mintegy 20 ezer forint megspórolható lenne.

A felmérés alapján a családokban a legtöbb pénz lakásfenntartásra és 
élelmiszerre megy el. 

A válaszadók szerint a legtöbbet a kisösszegû kiadásokon az élelmiszerbol-
tokban, valamint az otthoni háztartási energiával való takarékoskodással lehet 
megspórolni.

Következôként a dohányárukat, elsôsorban a leszokást mondták a megkérde-
zettek, valamint az öltözködésre szánt pluszköltségeket, kocsi helyett a tömeg-
közlekedés használatát és a megfontoltabb telefonálási szokásokat.

A szerencsejátékokra, a szeszesitalokra, a szórakozásra, a szépítkezésre for-
dított kiadások szintén mérsékelhetôek lehetnek a válaszadók szerint --- derül ki 
a Groupama közleményébôl.

Horn Gyula szobrot kapott
Az egykori miniszterelnök szobrát Budapesten, a XIII. kerületi Gyermek 

téren avatták fel. Horn Gyula egész alakos portrészobrát Tóth József leplezte 
le. A szoboravató ünnepségen számos hazai és európai szocialista politikus részt 
vett.

Tóth József, a kerület szocialista polgármestere beszédében kiemelte, a bal-
oldali Horn Gyula élete során mindig a társadalmi egyenlôségért, az alsó 
osztályok felemelkedéséért dolgozott, miközben a „szabadság illatát megérezve 
a határokat feszegetve és tágítva ténykedett egy szabad, igazságos Magyaror-
szág megteremtéséért”. Legnagyobb emberi teljesítménye abban állt, hogy egy 
hétgyermekes munkáscsalád szegényes körülményei közül elindulva felküz-
dötte magát a miniszterelnökségig, és Európa-szerte, elsôsorban a Német Szö-
vetségi Köztársaságban a legismertebb, és a legnagyobb tiszteletnek örvendô 
magyar politikussá vált --– mondta Angyalföld polgármester.

Tóth József felidézte, elsô nagy nemzetközi sikerét a keletnémet menekültek 
elôtti 1989-es határnyitás jelentette. Az akkori külügyminiszteri posztot betöltô 
Horn Gyulát ettôl kezdve hôsként emlegették. Véleménye szerint hazai népsze-
rûségét növelte, hogy egy évvel késôbb, 1990 tavaszán ô írta alá a szerzôdést a 
Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáráról.

Kijelentette, Horn Gyula egyenes, bátor büszke baloldali volt. Döntései mel-
lett kiállt, és nem tagadta 1956-os szerepét sem. „Akkor sok magyar társához 
hasonlóan komoly érzelmi hatások alatt kellett döntést hozni, súlyos családi 
drámák közepette” ---- fogalmazott Tóth József. A kerület vezetôje hozzátette, 
akik egy döntés alapján akarták megbélyegezni Horn Gyulát, elfelejtették, 
hogy a tudatlan ítélkezés ugyanolyan emberi gyarlóság, mint egy adott esetben 
meghozott helytelen érzelmi döntés. Emlékeztetett arra is, hogy Horn Gyula 
2004-ben lett a kerület díszpolgára. Állami kitüntetésére nem került sor, mert 
az erre irányuló kormány-elôterjesztéseket két államfô is elutasította --- jegyez-
te meg.

Éliás Tóbiás
...Tóbiás József, az MSZP megbízott 

frakcióvezetôje azt írta az MTI-nek, 
hogy Orbán Viktor --- Juncker elnöki 
jelölését elutasító „legújabb szabad-
ságharcos fellépésével” --- ismételten 
szembekerült az Európai Unió tagál-
lamainak túlnyomó többségével, és 
„látványos vereséget” szenvedett. Az 
Európai Bizottság elnöki posztjára 
pályázó Jean-Claude Juncker prog-
ramja összeegyeztethetô a magyar 
nemzeti érdekekkel ---- fûzte hozzá a 
szocialista politikus. „Orbán Viktor 
nem a magyar nemzeti érdekeket kép-
viseli. Magatartásával tovább erôsíti 
Magyarország elszigetelôdését, az 
országunkról 2010 óta kialakult nega-
tív képet” ---- írta Tóbiás... A De-
mokratikus Koalíció (DK) üdvözli 
Jean-Claude Juncker jelölését az Eu-
rópai Bizottság élére ---- közölte Mol-
nár Csaba ügyvezetô alelnök...

„Az új elnök számíthat a DK támoga-
tására a szükséges uniós reformok 
keresztülvitelében és az integrációs 
folyamat meggyorsításában. Elvárjuk 
viszont, hogy tegyen meg mindent a 
magyar demokrácia és a magyar 
emberek védelmében akár Orbán Vik-
tor kormányával szemben is” --- jelezte 
az alelnök...

hirado.hu --- MTI

Hannes Swoboda, az Európai 
Parlament szociáldemokrata képvise-
lôcsoportjának volt vezetôje beszédé-
ben hangoztatta, együtt kell harcolni 
azért, hogy Európát ne lepje el újra a 
nacionalizmus és a gyûlölet. Hannes 
Swoboda beszéde végén magyarul 
mondott köszönetet Horn Gyulának.

Horn Gyula egész alakos portré-
szobrát Tóth József leplezte le. Ezt kö-
vetôen a jelenlévôk, elsôként a korábbi 
kormányfô özvegye és családjának 
tagjai virágokat helyeztek el a szobor-
nál.Az ünnepségen több mint kétszá-
zan vettek részt. Megjelent az MSZP 
számos politikusa, többek mellett Hi-
székeny Dezsô, Angyalföld országgyû-
lési képviselôje, Szanyi Tibor európai 
parlamenti képviselô, Kunhalmi Ág-
nes budapesti elnök, valamint a párt 
korábbi elnökei, Lendvai Ildikó, Hiller 
István, Kovács László és Mesterházy 
Attila.

Köszönetnyílvánítás
Köszönettel tartozunk minden --- 

Böjte Csaba testvér Szent Ferenc 
Alapítványának --- támogatóinak, 
most az utólag befutó adomá-
nyozóknak szeretnék külön köszönetet 
mondani: Palai József, Dr. G. 
Nagy, N.N., Káldy Gabi  (kereszt-
szülô), Kepler Antal 2+, Kiss Olga 
(keresztszülô).

Szeretettel: Eszter
Dr, Kalotay Eszter
Tel.:(02) 9906 6886
Email: drekalotay@gmail.com
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(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar gazdaság átvételére és 
annak véglegesítésére olyan nagy 
felkészültség érkezett az országba, 
hogy lehetetlen volt minden védeke-
zés. Kiterjedt a gondoskodás arra is, 
hogy 1990-tŒl 2010-ig (az elsŒ Orbán-
kormány kivételével) bármely össze-
tételû  kormány uralkodása idején – 
külföldi, fŒleg amerikai beavatko-
zással – a Szabad Demokrata Szö-
vetség diktátuma érvényesült a ma-
gyar gazdasági életben, és nagy mér-
tékben a politikai életben is. A 
„gyenge állam” programot, ami a 
nemzetközi tŒkés érdekeltségek ve-
zérlŒ szerepét erŒsítette, érvényre 
juttatta az a 16 év, ami az SZDSZ 
háttérhatalmi irányításával végbe-
ment. 

A nemzetközi tŒkés behatolás mér-
tékét érzékelteti Pokol Béla profesz-
szor „Nemzeti kapitalizmus kontra 
globalizmus” címû írásában:

„A neoliberális társadalomszervezés 
terjedésének útjai annyiban eltértek 
Nyugat-Európa és a többi térség vo-
natkozásában, hogy míg az elŒbbiek-
ben a már jelzett gondok miatt a 
plurális szellemi vitákban nagyobb 
amerikai szellemi és politikai nyomás 
nélkül kerültek domináló helyzetbe a 
neoliberális szervezés elvei – és az 
így kormányra került erŒk belülrŒl 
valósították ezeket meg –, addig a 
többi térségben ehhez hozzájött egy 
tudatos eladósítási politika az angol–
amerikai bankárkörök részérŒl az 
1980-as évektŒl. Az eladósított orszá-
gok aztán a pénzügyi összeomlás el-
kerülése érdekében mindenre rá-
kényszerültek, amit e körök követel-
tek a belsŒ társadalomszervezésük 
átalakítási irányát tekintve. Ezek pe-
dig a már jelzett neoliberális átalakí-
tási tervek voltak: privatizáció, a bel-
sŒ piacok teljes mértékû megnyitása 
a multinacionális vállalatok elŒtt, a 
pénzmozgások elŒtti korlátok teljes 
mértékû lebontása stb. E külsŒ kény-
szer és a belsŒ ellenállás hiánya miatt 
ezért a kelet-közép-európai térségben 
például oly mértékben megvalósultak 
a neoliberális szervezési elvek, ami a 
kontinentális nyugati országokban is 
csak részben ment végbe, de még a 
Latin-Amerikai országok esetében is 
csak részben tudta ezt elérni a globá-
lis pénzoligarchia. Ebbe a globálissá 
váló uralmi rendbe és az angol– 
amerikai banki-pénzügyi tŒkés cso-
portok által uralt világba léptek be a 
szovjet birodalom felbomlása után a 
közép-kelet-európai országok, közöt-
tük mi, magyarok is. Noha ekkor még 
nem volt teljesen befejezett a globális 
pénzoligarchia és a neoliberális ural-
mi rend kiépülése, de fŒ vonalaiban 
ez már megvalósult az 1989-es rend-
szerváltozás idejére.”

Kerek húsz évet kellet várni arra, 
hogy hatalomra kerüljön olyan kor-
mány, amely vállalkozott arra, hogy 
mindent visszafordítson. Ehhez kétsé-
gen kívül a magyar nép józan észhez 
térése adott lehetŒséget, aminek a 
nemzeti kormány igyekezett megfe-
lelni. Ezt értékeli a megismételt erejû 
társadalmi megbízatás.  

Irányított nemzeti kapitalizmus cí-
men összegezi Tölgyessy Péter az 
ellenoldalról eléggé tárgyilagosan a 
nemzeti kormány politikáját, ebbŒl 
közlünk egy bekezdést?

„A Fidesz nem csupán a folyó jöve-
delmeket, hanem az üzleti és a média 
lehetŒségeket, a mûvészeti erŒfor-
rásokat is átcsoportosítani kívánja 

kedvezményezettjeinek. Nem pusztán 
a közüzemek vagy az olajipar vállala-
tai között, hanem a versenyszférában 
is növelné a köztulajdon szerepét, 
vagy éppen a hatalomhoz kötŒdŒ mo-
nopolszervezeteket hozna létre. Ahol 
csak lehet, egyébként is az államot 
erŒsíti, és az erŒ pozíciójából kíván 
egyezkedni a gazdaság legerŒsebb 
képviselŒivel. Nem hisz a piaci auto-
matizmusokban vagy az uralomgya-
korlás indirekt formáiban, inkább az 
állami befolyásolás szerteágazó esz-
közeivel közvetlenül mozgatná a gaz-
daságot. Törvényei, más jogszabályai 
sokszor vállalati, intézményi szintre 
lebontva próbálják megvalósítani a 
központi akaratot. A miniszterelnöki 
elszánás láthatóan egyfajta »irányított 
nemzeti kapitalizmus« kialakítását 
célozza. Orbán Viktor eltökélt abban, 
hogy új modelljével hazánk sikeresen 
kiemelkedhet a globális piaci kapita-
lizmus szerinte tartós válságba jutott 
világából.”

A liberalista elveket valló Tölgyessy-
tŒl idézett panasz valójában Orbán 
Viktor dícsérete, ha visszafordítjuk 
az általa elkövetetteket a helyes né-
zetbe, a nemzeti szemléletbe.  

Az Amerikai Egyesült Államok min-
tájára szervezŒdŒ Európai Egyesült 
Államok terve téridegen elgondolás, 
mégis erŒltetik. Nem nehéz megjósol-
ni, hogy a közeljövŒben mindegyre 
elŒtérbe kerül a vita arról, hogy 
mennyi intézkedési jogosultságról 
érdemes vagy veszélyes lemondani 
az államoknak a közös egység javára. 
Keletre haladva mind erŒsebb a füg-
getlenség igénye. 

Friss hír: az Európai Bizottság élére 
megválasztották J-C Junckert, aki-
nek a megválasztása ellen csak a brit 
és a magyar miniszterelnök állt ki 
amiatt, hogy a jelölt ismert föderalis-
ta, nem híve a nemzetek Európájának. 
Most viszont meglepŒ kijelentést tett 
az Európai Konzervatívok és Refor-
merek európai parlamenti képviselŒ-
csoportjával folytatott megbeszélé-
sen: „Miért mondják, hogy föderalista 
vagyok? Nem vagyok az. Nem hiszek 
az Európai Egyesült Államokban” – 
közölte.  „A nemzetek igenis számíta-
nak, és nem a történelem ideiglenes 
találmányai. Nem vagyok sem Œsfö-
deralista, sem fŒgonosz.”

Európa mindig történelmi mûhely 
volt, idealizmusnak, humanizmusnak, 
haladásnak, megújulásnak a földje. 
Meg kell szabadulnia a liberalizmus 
szélsŒséges eszméitŒl és béklyóitól, 
hogy kiépíthesse a nemzeti sajátossá-
gokat elfogadó, nemzetek közösségé-
bŒl épülŒ független Európát.

A kötelezô ideológia méltatása 
Avagy a liberális eszme-

rendszer kudarca a 
külpolitikában

Magyar Hírlap/IJ. 2014.07.08.

Az Egyesült Államokban sokan úgy 
vélik, hogy az általuk megtestesített 
életforma világszerte követendŒ. A 
liberális értékek erŒszakos terjesz-
tése azonban általában visszafelé sül 
el – olvasható a Foreign Policy ameri-
kai külpolitikai folyóirat friss elem-
zésében.

Liberális idealizmus
a külpolitikában
Barack Obama amerikai elnök a 

július 4-i függetlenség napi beszédé-
ben azt hangoztatta, hogy továbbra is 
az Egyesült Államok jelenti a demok-
rácia és a társadalom modelljét az 
egész világ számára. MeggyŒzŒdése 
szerint jelenleg nincs egyetlen olyan 
ország sem a Földön, amely ne cse-
rélne szívesen az Egyesült Államok-
kal.

A hidegháború utáni amerikai elnö-
kök rendre ugyanazt a hibát követték 
el: túl nagy szerepet szántak a liberá-
lis idealizmusnak külpolitikájukban. 
Ez magyarázza a többi között azt, 
hogy miért tartották szükségesnek az 
iraki és az afganisztáni beavatkozást, 
ahelyett, hogy kizárólag az al-Kaida 
nemzetközi terrorhálózat állásaira 
fókuszáltak volna a 2001. szeptember 
11-i terrortámadás után – írta a cikk 
szerzŒje, Stephen Walt, a Harvard 
és a Princeton egyetem korábbi pro-
fesszora.

Egy eszmerendszer
költséges kudarcai
A liberalizmus alapját egy sor er-

kölcsi és politikai meggyŒzŒdés ké-
pezi. A szabadelvûek az egyént he-
lyezik a politika középpontjába, és 
úgy vélik, minden embert születésétŒl 
fogva bizonyos elidegeníthetetlen jo-
gok illetnek meg. A liberálisok hisz-
nek a demokráciában, a jogállamiság-
ban, az egyéni és kollektív szabadság-
jogokban, valamint a piacgazdaság-
ban.

Ezen eszmerendszer központi ele-
mei sokak szemében rendkívül vonzó-
ak, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
önmagukban stabil alapját jelenthetik 
egy ország külpolitikájának. Az utób-
bi két évtized tapasztalata mutatja, ha 
egy nagyhatalom elsŒdlegesen liberá-
lis eszmékre alapozza külpolitikáját, 
az költséges kudarcokhoz vezet.

Az a fŒ probléma, hogy nincsenek 
világos és hatékony stratégiák a libe-
ralizmus erkölcsi abszolútumainak át-
ültetésére. Az eszmerendszer számos 
morális célt fogalmaz meg, amelyeket 
minden társadalomnak követnie kel-
lene, azonban keveset mond arról, 
hogy mit kellene tennie egy liberális 
államnak abban az esetben, ha egy 
külföldi vezetŒ visszautasítja, hogy „a 
helyes dolgot cselekedje”.

A bírálatoknak nincs sem
értelme, sem hatása
Ha egy külföldi kormány határozot-

tan antiliberális módon cselekszik, 
vagy ellenzi a nyugati hatalmaknak 
az emberi jogok, a demokrácia vagy 
más liberális elvek terjesztésére irá-
nyuló erŒfeszítéseit, akkor az ameri-
kai vezetŒk szinte automatikus reak-
ciója az érintett ország irányítójának 
haragosan elítélése. Jobb esetben re-
akciósnak, rosszabb esetben egyene-
sen a gonosz megtestesülésének ne-
vezik.

Walt professzor szerint nem haté-
kony stratégia pusztán rámutatni ar-
ra, hogy a szóban forgó külföldi veze-
tŒ hitvány zsarnok, ez ugyanis nem 
változtat semmin, különösképpen ak-
kor nem, ha a vádak igazak. Egy igazi 
zsarnok nem fogékony az efféle bírá-
latokra.

A liberalizmusnak nincsenek jó 
megoldásai arra az esetre, ha az er-
kölcsi megbélyegzés kudarcot vall. A 
gazdasági szankciók alkalmazása 
meglehetŒsen gyenge eszköz az álla-
mok kezében, a korlátozások ráadásul 
általában a tekintélyelvû vezetŒk to-
vábbi megerŒsödéséhez vezetnek. A 
szankciók az egész népet sújtják, mi-
közben a vezetŒ réteg tagjai jórészt 
érintetlenül maradnak. Még ha ez a 
politika végül sikerre is vezet, mint 
az többek szerint a Dél-afrikai Köz-
társaságban történt, az is évtizedekig 
tarthat.

Fegyverrel liberalizmust kreálni
Ennél is rosszabb, ha fegyverrel 

próbálják terjeszteni a liberális esz-
méket. Ahogy Irakban, Afganisztán-
ban és Líbiában is megfigyelhetŒ volt, 
a kierŒszakolt rezsimváltás lényegé-
nél fogva azt jelenti, hogy lerombol-
ják a meglévŒ politikai és társadalmi 
intézményeket. A korábbi vezetés 
összeomlása és a katonai megszállás 
még valószínûtlenebbé teszi egy 
egészséges demokrácia megszületé-
sét.

Mi több, az idealista keresztes had-
járatot folytató kormányzatoknak ha-
talmas kiterjedésû nemzetbiztonsági 
apparátust kell mûködtetniük, emel-
lett pedig gyakran maguk is hazudni 
kényszerülnek saját állampolgáraik-
nak, hogy fenntartsák a lakosság tá-
mogatását a külföldi missziókhoz. Mi-
nél hevesebben próbálja terjeszteni 
politikai meggyŒzŒdéseit idegen föl-
dön egy liberális kormány, paradox 
módon annál valószínûbb, hogy ott-
hon veszélyeztetni fogja ezen értéke-
ket.

Végül pedig, a liberálisok többsége 
biztos abban, hogy meggyŒzŒdése 
vitán felül áll, nem ismerik fel, hogy 
más társadalmak nem feltétlenül fog-
ják üdvözölni ezeket a külföldrŒl ka-
pott ajándékokat. Éppen ellenkezŒleg, 
minél intenzívebb a külföldi beavat-
kozás, az annál hevesebb reakciókat 
válthat ki a helyi közösségbŒl. A 
nagyszabású államépítési projektek 
leginkább a helyi gazdaság eltorzítá-
sával és a korrupció fokozódásával 
végzŒdnek, különösen akkor, ha a be-
avatkozó államoknak fogalmuk sincs 
arról, hogyan mûködik az adott társa-
dalom.

Elôször otthon kell rendet rakni
A levonható következtetés nyilván-

való. Az Egyesült Államok és a többi 
liberális demokrácia sokkal hatéko-
nyabban terjeszthetné nagy becsben 
tartott értékeit, ha inkább otthon tö-
kéletesítenék ezeket a vívmányokat, 
ahelyett, hogy megpróbálnák Œket 
átültetni a világ más részeire. Ha a 
külvilág azt látja, hogy a nyugati álla-
mokban olyan virágzó és igazságos 
társadalmak jönnek létre, amelyek 
tökéletesen megfelelnek az általuk 
vallott eszméknek, akkor az arra fog-
ja sarkallni az embereket, hogy a 
helyi viszonyokat figyelembe véve 
saját országukban is meghonosítsák 
legalább ezen vívmányok némelyikét.

Ez a folyamat, amely a Nyugaton 
évszázadok alatt ment végbe, bizo-
nyos országokban viszonylag gyorsan 
lejátszódhat, máshol viszont akár 
hosszú évtizedekig is eltarthat. Aho-
gyan viszont Washington próbálja 
felgyorsítani ezt a folyamatot 1992 
óta, az nagy valószínûséggel inkább 
visszaveti, mintsem elŒsegíti ezen 
értékek terjedését – állapította meg 
Stephen Walt professzor.

A liberalizmus erôszakos terjesztése visszafele sül el

Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselŒ-
jelöltje szerint pártja Brüsszelben tiszteletet követel 
majd Magyarországnak, nem engedi elveszni az uniós 
forrásokat és küzd a „bal- és jobboldali szélsŒség” ellen.

A kormánypárti képviselŒ errŒl, egy XVI. kerületi 
lakossági fórumon beszélt néhány száz fŒs közönség elŒtt. 
Hangsúlyozta, a Fidesz az európai néppárt meghatározó 
tagjaként továbbra is kiáll majd az egész nemzet mellett, 
így például az Európai Unión kívül élŒ magyarok érdekeit 
is képviseli majd. Szájer József szerint emellett a magyar 
családokat, a rezsicsökkentést és a termŒföldet is megvé-
dik, továbbá küzdeni fognak az uniós támogatásokért is.

„A Fidesz az Európai Néppárt meghatározó tagjaként
továbbra is kiáll majd az egész nemzet mellett”

„Annyi francia fog Magyarországon földet vásárolni, 
ahány magyar Franciaországban” – vette védelmébe Szá-
jer József a magyar földtörvényt, hangsúlyozva, hogy azt 
igazságtalanul támadja az ellenzék. A fideszes politikus 
szólt arról is, hogy pártja a „bal- és jobboldali szélsŒség” 
ellen is küzdeni fog Brüsszelben. Szájer József a szocia-
listák szélsŒségességeként említette, hogy nem Magyar-
ország érdekeit képviselik Európában, hanem az unióét 
saját hazájukban, ráadásul az Együtt-PM és a DK már 

kampányát is „hazugsággal kezdi”, hiszen listáik élén 
szereplŒ jelöltjeik nem kívánnak EP-képviselŒkké válni. 
A kormánypárti EP-képviselŒ a Jobbik szélsŒségességét 
az uniós zászló égetésében nevezte meg. 

Szájer József szólt arról is, hogy a Fidesz idei ország-
gyûlési választáson elért sikerét nagyobbnak érzi a 2010-
esnél, mivel szerinte a választópolgárok ezúttal nem vala-
mi ellen, hanem a kormány munkájának folytatására 
szavaztak. A politikus az elmúlt négy év legfontosabb 
eredményei között említette a gazdaság talpra állítását, a 
multik megadóztatását, a 300 ezer új munkahely létre-
hozását, a növekvŒ béreket, a rezsicsökkentést, a család-
támogatási rendszer reformját, valamint az új alaptörvé-
ny megalkotását. A Fidesz EP-listavezetŒje minderre is 
hivatkozva tiszteletet követelt BrüsszeltŒl a magyarok-
nak.

A rendezvényen bemutatkozott Tóth Edina fideszes 
EP-képviselŒjelölt is, aki az elmúlt tíz évben politikai 
tanácsadóként dolgozott Brüsszelben. Hangsúlyozta, 
amennyiben a kormánypárt listáján bejut az Európai 
Parlamentbe, akkor továbbra is megalkuvás nélkül a 
nemzet érdekéért küzd majd.

(MTI-fidesz.hu)

Gyakran hazudott
Jean-Claude Juncker
Magyar Nemzet, 2014. június 18.

Számos alkalommal tett a demokra-
tikus elvekkel ellentétes kijelentése-
ket a nemzetközi sajtóban az Európai 
Bizottság elnöki posztjára pályázó 
luxemburgi politikus, Jean-Claude 
Juncker. Többször hangsúlyozta, 
hogy 22 éves politikai pályafutása 
alatt gyakran hazudott. Például a 
Frankfurter Allgemeine Zeitungnak 
(FAZ) 2011-ben úgy fogalmazott: ha 
komollyá válik a helyzet, az ember 
bizony hazugságra kényszerül. 
Szintén a FAZ-nak arról is beszélt, Œ 
maga a „sötét szobákban történŒ 
titkos tárgyalások híve”.

A Fidesz a szélsôségek ellen is küzd majd Büsszelben
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Oroszország hangja
vesztve a korszerût az ocsmánysággal. 
Ha egy ilyen törvény nálunk életbe 
lépne, elôször is be kellene zárni pár 
mûködô színházat, ahol trágárság nél-
kül nincs elôadás. Legalább negyven 
futó elôadást le kellene venni a mûsor-
ról. Sajnos azt nem írhatom, hogy a 
kifejezetten fesztiválfilmeket ki kelle-
ne vinni a mozikból, mert ezek a fil-
mek alig érdekelnek valakit. Meg kel-
lene inteni olyan irodalmi lapokat és 
portálokat, amelyek ezt az emberi 
méltóság meggyalázásának tartanák, 
és hogy saját szakmámnál maradjak: 
egy egész drámaírói generáció veszte-
né el maga alól a talajt. Majd húsz éve 

indult a divat, amely szerint az öncélú 
trágárság velejárója kell legyen a drá-
mai szövegnek. Pár író rájött, a hiva-
talos színházi kritika és a „mûvészi 
szakma” kegyeibe úgy tud beférkôzni, 
ha minél vaskosabb trágárságokkal 
pakolja meg a dialógusokat. Erre a 
legjobb helyzet egy magyar falu kocs-
mapultja, ahol a mélyen lenézett vidé-
ki ember „természetesen” csak iszik, 
és hülyeségeket beszél. Azt is ocsmány 
szavakkal. Ebbôl szinte önálló mûfaj 
lett. Az elmúlt évtizedben egy fiatal 
író, ha drámára vetemedett, kötelessé-
gének érezte, hogy ilyen eszközökhöz 
nyúljon. És ha továbbment ezen az 

úton, „megtalálták” a 2000-es években 
a legjobb ösztöndíjak, szakmai elisme-
rések és jutalmak, fesztiválszereplések. 
És mindez tart a mai napig, sôt. Ha egy 
ilyen törvény életbe lépne nálunk, mi 
lenne velük? Még kénytelenek lenné-
nek beérni a magyar nyelv elképesztô 
gazdagságával trágárság nélkül, és le-
het, hogy az eddigieknél jobban élvez-
nék a széles értelemben vett közönség 
befogadó szeretetét is. Brrr! Borza-
lom! Ráadásul ezek a többnyire alter-
natívnak tekintett írók és mûvek a mai 
napig megkapják az elismerést, aka-
démiai tagságokat, különféle állami 
díjakat.Kétszer dobtam ki könyvet a 
kukába. Elôször 1985-ben, amikor a 
ma már élô klasszikusnak tartott (már 
aki annak tartja) írónk könyvét, ami-
kor a tizedik oldalon Bartók nemi 

szervének méretét kezdte el taglalni. 
A második a közelmúltban volt, ami-
kor ajándékba kaptam könyvet egy 
frissen díjazott szerzôtôl, és nem tud-
tam elviselni a mûbôl áradó, öncélú 
ocsmány trágárságot. Majd jobban 
utánanéztem ennek az írónak. Fiatal 
korára ezekért a teljesítményeiért 
minden létezô támogatást megkapott, 
politikai hatalomtól függetlenül.Visz-
ockij és Govoruhin a példa arra, hogy 
a lélek szabaddá válásához nem feltét-
lenül szükséges a trágárkodás és az 
ocsmányság. Egy Govoruhinhoz ha-
sonló „Magyarország hangjára” 
nagyon nagy szükségünk lenne.

Pozsgai Zsolt 
(Magyar Hírlap)

 Sokan meghökkentek, amikor jött a 
hír: július elsején életbe lépett Orosz-
országban egy törvény, mely megtiltja 
a trágár beszédet a színpadon, filmben, 
televízióban.

Félreértés ne essék: ez nem hír a 
múltból, ez a jelen, mostani, 2014-es 
július elsejérôl van szó. Érdekes, 
ahogy a magyar hírportálok tálalták 
ezt az újdonságot. A liberális jelzôt 
pajzsként maga elôtt tartó portál ter-
mészetesen felháborodva, hiszen ez a 
mûvészi szabadság megsértése, Pu-
tyin elnök közvetlen támadása a de-
mokrácia ellen. Mintha Putyin az uk-
rán háborús helyzet, a szíriai válság, a 
földgázproblémák, a grúz valóság és 
egyéb teendôk helyett csak azon gon-
dolkodott volna, hogy lehet a trágár 
beszédet számûzni, mondjuk a színpa-
dokról. Már megint ez a Putyin! -– 
hörögték az újságírók, akik Orbán-
nal… és itt megy tovább az ismert 
szöveg. És természetesen eljutnak a 
„magyar valósághoz”, az intoleranciá-
hoz, hogy aztán végül ismét a másság 
kérdésénél kössenek ki. Merthogy Pu-
tyin már a melegeket is… Aztán követ-
kezik pár olyan szó, amelyet magam 
nem írok le oda nem illô környezetbe, 
és egyáltalán, nem alkalmas erre a 
számítógép klaviatúrája, hogy a leg-
ocsmányabb káromkodó szövegeket, 
szavakat felsorolja. De ez az „elemzés” 
megteszi. Hadd lássuk, mirôl van szó. 
Milyen szavakat, kifejezéseket akar 
kitiltani az irodalomból és közéletbôl 
egy „elvadult diktátor”.Az orosz Duma 
kulturális bizottságának elnöke már 
nagyon régóta „Oroszország hangja”, 
az immár 77 éves, de örökifjú film-
rendezô és kultúrpolitikus, Sztanyisz-
lav Govoruhin. Családjával megjárta 
a büntetôtáborokat, örök szálka volt a 
szovjethatalom szemében, miután 
azonban egyre-másra alkotta meg 
rendkívül sikeres filmjeit, hagyták 
dolgozni. Még úgy is, hogy az akkori 
szellemi ellenállás jelképével, Viszoc-
kijjal együtt alkotott, aki legjobb ba-
rátja volt. Viszockij vagy harminc 
filmben szerepelt, több száz dal ma-
radt utána úgy, hogy mindenki ismeri 
és énekli ôket, pedig haláláig egyet 
sem adtak ki közülük írott vagy hang-
zó formában. A Viszockij-féle Hamlet 
örök hivatkozás marad az orosz mûvé-
szeti életben azoknak is, akik nem lát-
ták, nem láthatták. Hobó nagyszerû 
estje sok magyar nézô számára meg-
idézte ôt, és idézi a mai napig. A lán-
cokat nem tûrô ember dalai, minden-
féle szellemi zsarnokság elleni 
lázadás.Viszockij barátja és szellemi 
örököse készítette el ezt a törvényja-
vaslatot. Ezen azért érdemes lenne ki-
csit elgondolkodni. Nehéz azt mondani 
rá, hogy szûklátókörû, ultrakonzervatív 
ember lenne, aki ostobaságból veteme-
dik ilyen „demokrácia elleni” bûntet-
tekre. Az önmagát liberálisnak mondó 
magyar portál természetesen nekiro-
han ennek az embernek is, anélkül, 
hogy halvány fogalma lenne arról, ki 
is ô valójában.Eltûnôdtem azon, vajon 
itthon mi történne, ha hasonló törvény-
tervezettel állna elô valaki. Nem tu-
dom, mi késztette az orosz rendezôt, 
hogy ilyen radikális javaslattal álljon 
elô, lehet, hogy hasonló a helyzet ott is, 
mint nálunk. Ahol a trágárság az ön-
magát egyedüli mûvészi megjelenési 
formaként aposztrofáló irodalom ter-
mészetes sajátossága lett. Ahol a szín-
házi kritika önmagából kivetkôzve ün-
nepli azt a fordítót, aki Shakespeare 
valamely drámáját „újra fordítva” a 
legvastagabb káromkodással és nyelvi 
vulgarizmussal tömi tele. Összeté-

Tengerparti zene és tánctábor 2014.

örömmel értesíti a kedves olvasókat, hogy
nagyszabású zene és tánctábort szervez! Egy

mindazoknak, kik szeretnének bekapcsolódni a

néptáncainkba, azok most megtehetik ez
alkalommal! Családok számára gyermekekkel
való foglalkozást is biztosítunk!

beosztású hálószobákkal rendelkezik korlátozott

Tengerpart..!

szeretnének megismerkedni a gazdag kulturális magyar hagyományunkkal.

A tánctábor tanítói egyenesen Magyarországról jönnek kiváló felkészültségüknek párja

játékmester foglalkozik, aki magyar klasszikusokból készít élvezetes, improvizációs

várunk a Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes !

„LordSomersCamp”ParklandsAve. Somers,Vic 3927

web: http://gyongyostabor2014.wix.com/gyongyostabor

Email: gyongyos.tabor@gmail.com

Sinka Imre 0413 423 130
Huszár Jutka 0412 809 793
Szabó Endre 0418 378 620



A Marosvásárhelyi Táblabírság jog-
erôs ítélete nyomán el kell távolítani a 
magyar zászlót Csíkmadaras polgár-
mesteri hivataláról ---- közölte az 
Agerpres hírügynökség.
Adrian Jean Andrei prefektus a 

hírügynökségnek elmondta, a jogerôs 
ítélet kimondása után írásban szólítot-
ta fel Csíkmadaras polgármesterét, 
hogy azonnal távolítsa el a zászlót.

„Ha nem távolítja el, a táblabíróság 
közigazgatási bírságot róhat ki, ha ezt 
követôen sem hajtja végre az ítéletet, 
bûnvádi eljárás indulhat ellene” --- je-
lentette ki a prefektus.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) színeiben megválasz-
tott Bíró László az MTI-nek elmondta, 
várja a táblabíróság ítéletének az in-
doklását, hogy eldönthesse mit tegyen. 
Hozzátette, azt fontolgatja, hogy le-
mond a tisztségérôl, de nem veszi le a 
zászlót.

A csíkmadarasi községházán 2008 óta 
lobog a piros-fehér-zöld zászló. A szim-
bólumot a Ponta-kormány hatalomra 
lépése után 2012-ben kifogásolta Har-
gita megye prefektusa. A polgármester 
elutasította a zászló eltávolítását, 
mondván, hogy az nem idegen állam 
zászlaja (melynek kitûzését törvény 
szabályozza Romániában), hanem a 
magyar nemzet zászlaja.

Bíró Lászlót 2013 februárjában 4000 
lejre (266 ezer forintra) bírságolta 
meg a prefektus a zászló miatt. A pol-
gármester fellebbezése nyomán a tör-
vényszék 2500 lejre (166 ezer forintra) 
csökkentette a bírság összegét. A pol-
gármester adományokból kifizette a 
bírságot, és le is vette a zászlót, de --- 
mint korábban nyilatkozta --- „mosás 
és vasalás után” újra kitûzte azt.

2013 novemberében a prefektus 
újabb --- ezúttal 9000 lejes (600 ezer 
forintos) ---- bírságot rótt ki, amit a pol-
gármester ismét peres úton próbált 
érvényteleníteni. Bíró László valószí-
nûsítette, hogy ebben a perben szüle-
tett a prefektus álláspontját megerôsí-
tô jogerôs ítélet.

* * *
Románia meg akarja elôzni, hogy az 

Európai Unió Bíróságának joggyakor-
lata révén uniós hatáskörbe kerüljenek 
olyan a tagállamok szuverenitását 

érintô kérdések, mint a kisebbségekhez 
tartozó személyek jogainak védelme --
- közölte szombaton Titus Corlatean 
tárcavezetô nyilatkozatát idézve a ro-
mán külügyminisztérium.

Corlatean ezzel magyarázta azt, hogy 
Románia az Európai Bizottság oldalán 
lépett be az etnikai, és nyelvi közössé-
gek jogairól szóló európai polgári kez-
deményezések elutasítása miatt a 
luxemburgi bíróságon indított perek-
be. Ezek egyikét, a Minority SafePack 
nevû kezdeményezést a bukaresti kor-
mányban részt vevô Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) az 
Európai Nemzetiségek Föderatív Uni-
ójával (FUEN) közösen dolgozta ki. A 
szövetség kilátásba helyezte a buka-
resti a kormánykoalícióból való kilé-
pését, ha Románia nem száll ki a 
luxemburgi perbôl.

* * *
A The Sunday Telegraph címû tekin-

télyes konzervatív brit lapnak magas 
beosztású kormányilletékesek el-
mondták: London korlátokat akar állí-
tani a bevándorlás elé olyan uniós or-
szágok esetében, amelyeknek hazai 
összterméke (GDP) „eltér” Nagy-Bri-
tanniáétól. „Továbbra is fogadnánk 
például románokat, de megszabnánk 
egy felsô számszerû határt arra, hogy 
hányan jöhetnek” --- idéz egy név nél-
kül nyilatkozó kormánytisztviselôt a 
brit lap.

A Konzervatív Párt vezette brit kor-
mánykoalíció az utóbbi hónapokban 
sorra jelentette be az uniós állampol-
gárok nagy-britanniai munkavállalási 
feltételeinek szigorítását, és az unión 
belüli szabad munkavállalás egész 
rendszerének átalakítását is követeli.
David Cameron miniszterelnök ta-

valy év végén a Financial Times címû 
üzleti napilapban megjelent cikkében 
részletesen is ismertette London e 
követeléseit. A kormányfô akkori írá-
sa szerint olyan új megállapodást kell 
kötni, amely az EU „központi, ám nem 
minden feltétel nélküli” alapelveként 
ismeri el a munkaerô szabad áramlását 
az unión belül, és amely lelassítja a 
hozzáférést egymás munkapiacaihoz 
mindaddig, amíg nem lehet biztosra 
venni a 2004-es keleti EU-bôvítés utá-
nihoz hasonló, nagyon nagy arányú 

migráció elkerülését.
A konzervatív párti brit kormányfô 

már abban a cikkben is indítványozta, 
hogy az új EU-tagállamok egy fôre 
jutó jövedelmének el kellene érnie egy 
bizonyos szintet, mielôtt teljesen sza-
baddá válik állampolgáraik számára a 
munkavállalás más uniós országok-
ban.

Ez a javaslat a jövôben EU-taggá váló 
új tagországokra vonatkozott, a The 
Sunday Telegraph azonban hangsú-
lyozza, hogy a Konzervatív Párt vezetô 
tisztviselôi által felvázolt új, „radikális” 
tervek alapján a korlátozások az Euró-
pai Unióba már felvett, de a brit jöve-
delmi szintektôl még elmaradó tagál-
lamokra is kiterjednének.

A vasárnapi brit lap szerint a Konzer-
vatív Párt „legfelsô szintjein is” támo-
gatott elképzelésekbôl egy „kétkörös 
Európa” modellje rajzolódik ki. A kül-
sô körbe Nagy-Britannia mellett Dá-
nia és Svédország tartozna; ezek az 
országok hivatalosan deklarálnák, 
hogy soha nem csatlakoznak a „belsô 
körbe” tartozó, mind szorosabb integ-
rációra törekvô euróövezethez, ehe-
lyett az EU-val folytatott kereskede-
lemre összpontosítanának, de a 
jelenleginél sokkal lazább társulási 
formában.

Cameron már korábban bejelentette, 
hogy a brit-EU viszonyrendszer alap-
vetô újratárgyalására törekszik az 
Európai Bizottsággal, és 2017-ig nép-
szavazást tervez kiírni a brit EU-tag-
ság jövôjérôl. A brit választóknak a 
Brüsszellel tervezett tárgyalássorozat 
eredményei alapján kellene dönteniük 
arról, hogy az Európai Unión belül 
vagy azon kívül szeretnék tudni hazá-
jukat.

* * *
Az Európai Környezetvédelmi Ügy-

nökség jelentése szerint Dánia, Hol-
landia és Luxemburg az Európai Unió 
nitrogénnal legszennyezettebb orszá-
gai.

A magas nitrogénkoncentráció átfor-
málhatja az érzékeny ökoszisztémákat, 
például bizonyos növényfajoknak ked-
vezve azok elszaporodásához vezet, 
ami csökkenti a biodiverzitást.

Dániában az ökoszisztémák toleran-
ciája a növényi tápanyagokkal --- köz-
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A hatóságok 
tisztelete

Nagyon sok példa van arra, hogy az 
engedelmesség, a fônök és a hatóságok 
tisztelete egy fegyelmezett, jól mûkö-
dô rendszert eredményez, azaz általá-
ban véve elônyösnek nevezhetô. De 
vannak olyan helyzetek ahol ez egy 
tragédiához vezethet.

Tegyük fel, hogy te egy német vagy 
és a Hannover-Hamburg nagy sebes-
ségû vonaton a fiaddal együtt a 250 km 
per óra sebességgel vágtató a német 
vasutak büszkeségén utazol. A dátum 
1998. június 3. A vonat az Eschede 
falut éppen elhagyja, amikor egy 100 
mm széles 20 mm vastag acélrúd át-
töri az utastér alját és  felcsap a két 
utas közötti kar támlára. Ha ez 30 cm-
rel jobbra vagy balra történik, akkor 
vagy te vagy a fiad súlyos sérüléseket 
talán még halálos sebeket is elszenved-
tetek volna. Nos, te német most mit 
csinálnál? Az a német aki ennek a 
nagyon veszélyes jelenségnek tanúja 
volt, látta, hogy a kocsinak valami sú-
lyos hibája van, ezért átküldte a fiát a 

másik kocsiba, és --– amíg minden más 
náció fia (vagy leánya) meghúzta vol-
na a vészféket, ô úgy döntött, hogy 
megkeresi a kalauzt és jelenti neki, 
hogy mi történt, s ezzel ô megtette a 
kötelességét. A kalauzt egy jó darabig 
nem találta, de végül sikerült a vonat 
fônökével közölnie, hogy mi történt. A 
vonat fônöke ragaszkodott ahhoz, hogy 
személyesen a helyszínen akarja meg-
tekinteni a balesetet. De amikor ez 
megtörtént, a vonat menedzser nem 
volt hajlandó meghúzni a vészféket 
azzal indokolva, hogy neki nem volt 
meg a kellô mûszaki képzettsége, s így 
nem tudta felmérni az eset súlyossá-
gát.

Közben múltak a percek, a vonat ki-
siklott, majd átugorva egy második 
váltót keresztbe állt a pályán és 200 
km per óra sebességgel nekicsapódott 
egy közúti betonhidnak. A többi kocsit 
a hátsó hajtófej beletólta a már össze-
omlott 200 tonnás híd darabjaiba. A 
sértetlenül maradt elsô két kocsi és az 
elsô hajtófej leszakadt, tovább haladt, 
és csak 2 km -rel messzebb állt meg.

A tragédiában 101 ember életét vesz-
tette, 88 súlyos további mintegy 100 

személy könnyebb sérülésekkel került 
a kórházba.

A balesetet az okozta, hogy a vonat 
elsô kocsijának az egyik kerekén el-
tört a költségkimélés miatt a gyári 
értéknél vékonyabb anyagból készült 
acélabroncs amelynek darabjai szét-
szóródtak, egyik része az utastérbe 
fúródott.

A tragédia elkerülhetô lett volna ha 
azonnal meghúzzák a vészféket.

Az ilyen tragédia után történt kivizs-
gálások és bírósági eljárások közül 
egy érdekes tény, hogy a vonat fônököt 
minden felelôsségtôl felmentették. A 
bíróság érvelése: a menedzsernek 
sem vonat karbantartás sem mérnöki 
sem más technikai képzettsége, illetve 
gyakorlata nem volt, így tehát ôt 
ugyanazzal a mércével kell mérni 
mint egy utast. De mivel egy utast 
nem lehet beperelni azért mert nem 
húzta meg a vészféket így a vonat 
fônökét sem lehet felelôsségre vonni.

Ilyenkor az az angol szójárás jut 
eszünkbe: „The law is an ass!” Azaz 
a törvény az egy szamár!

Kroyherr Frigyes  
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tük a nitrogénvegyületekkel --- szem-
ben 2010-ben minden típusú természeti 
területen meghaladta a határértéket. 
Az elôrejelzések szerint a 2020 és 2030 
közötti idôszakban a dán területek 99 
százaléka még mindig a tolerancia-ha-
tár fölötti értéket mutat majd.A tanul-
mány a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok 
kibocsátásának jelentôs csökkenését 
valószínûsíti a nehézipar visszaszoru-
lása és a nem hatékonyan mûködô 
erômûvek bezárásának köszönhetôen. 
Ugyanakkor a mezôgazdaságból szár-
mazó ammónia továbbra is gondot 
jelent, hiszen mennyisége jelenleg nô 
és 2020-ig nem is valószínû, hogy mér-
séklôdne.

„Már sokat tettünk a nitrogén-kibo-
csátás csökkentése érdekében, de 
szükség van arra is, hogy segítsük az 
erre érzékeny természetes területeket. 
Fokozni kell az erôfeszítéseket, és meg 
kell vizsgálni, mit tehetünk a közleke-
dés, az üzemanyag-felhasználás és a 
kibocsátások terén” ---- magyarázta 
Sören Laurentius Nielsen, a Roskil-
dei Egyetem biológus professzora.

* * *
Támogatja a verespataki arany és 

ezüst kitermelését Victor Ponta román 
miniszterelnök a környezetvédelmi 
normák betartása mellett.

A román miniszterelnök a DC News 
román hírportálnak adott csütörtöki 
interjúban nyilatkozott errôl. Újságírói 
kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 
verespataki beruházás jelenleg halott 
terv, és mindaddig az marad, amíg 
nem rendelkezik politikai támogatás-
sal. „Ugyanakkor úgy gondolom, hogy 
az országnak a javát szolgálja, ha 
nyersanyagot termelünk ki, beleértve 
az aranyat is úgy, hogy minden kör-
nyezetvédelmi normát betartunk” --– 
mondta a román miniszterelnök.

Ponta nem ért egyet azzal a magatar-
tással, miszerint „még el sem kezdôdik 
egy beruházás, és máris egyesek 
ellenzik”. Példaként a palagázt említet-
te, amelynek kitermelése ellen Romá-
niában széles körû tüntetések voltak.

Az amerikai Chevron Románia több 
részén próbafúrásokat akart végezni, 
hogy megállapítsa, mennyi palagáz 
rejlik a kôzetekben, de azokat el kellett 
halasztania a tüntetések miatt. Ponta 
akkor sem értett egyet a tüntetôkkel, 
hangsúlyozva, hogy hasznos lenne tud-
ni elôbb, mennyi palagázzal rendelke-
zik Románia, majd utána kellene dön-
teni, hogy kitermelik-e. A környezet 
védôk azonban attól tartanak, hogy 
már a próbafúrások is szennyezik a 
talajvizet, és helyrehozhatatlan kör-

nyezeti károsodást okoznak.
A Mediafax román hírügynökség em-

lékeztetett, hogy 2011-ben, amikor 
Ponta még ellenzékben volt, élesen bí-
rálta Traian Basescu román államelnö-
köt amiatt, hogy a verespataki arany 
kitermelése mellett foglalt állást. Az-
zal vádolta Basescut, hogy az aranyat 
kitermelni akaró kanadaiak finanszí-
rozták választási kampányát, és állás-
foglalásával az ô érdekeiket védi. Ak-
kor kijelentette, hogy a verespataki 
projekt nem fog megvalósulni, mert 
„nem minden politikust lehet megvásá-
rolni úgy, mint Basescut”.

A román képviselôház június elején 
utasította el a verespataki aranykiter-
melés elôsegítését célzó törvényterve-
zetet, amit a Ponta-kormány terjesztett 
a törvényhozói testület elé tavaly au-
gusztus végén. A kormány lépése ellen 
több tízezer ember tüntetett Romániá-
ban több héten keresztül. A Rosia 
Montana Gold Corporation kanadai-
román vegyes vállalat 1600 tonna 
ezüstöt és 330 tonna aranyat akar 
kitermelni Verespatakon és környékén 
vitatott ciántechnológia alkalmazásá-
val.

* * *
Érdekes képet rajzol a magyarok uta-

zási szokásairól az a napokban közzé-
tett elemzés, amelyben az Eurostat az 
Európai Unió 28 tagállamát hasonlítja 
össze a 2012-es adatok alapján.

A jelentésbôl kiderül például, hogy a 
15 év feletti magyar lakosságnak 
mindössze 37,7 százaléka vett részt a 
turizmusban, ami az ötödik legalacso-
nyabb érték az unión belül. Nálunk 
kevesebbet csak a portugálok, a görö-
gök, a románok és a bolgárok utaztak, 
utóbbiak közül csak 18,9 százaléknyi. 
A rendszerváltó országok polgárai kö-
zül a csehek állnak az élen, akiknek a 
háromnegyede vett részt utazáson, ez 
még a 60,8 százalékos uniós átlagot is 
jóval meghaladja. Az EU-ban a finnek 
a legnagyobb utazók, 89,8 százalékos 
részvételi aránnyal, ôket a hollandok 
és –-- érthetô módon --– a luxemburgiak 
követik.

A jelenség nyilvánvalóan összefügg 
az anyagi lehetôségekkel is. A magya-
rok 67 százaléka nem tudott magának 
megengedni 2012-ben egy egyhetes 
nyaralást, ami a negyedik legmaga-
sabb arány az EU-ban. Ennél többen 
csak a horvátok, a bolgárok és a romá-
nok voltak kénytelenek lemondani a 
vakációról. Az uniós tagországok közül 
a svédek állnak a legjobban, mindössze 
9,9 százalékuk nem tudott magának 

fizetni egy egyhetes nyaralást.
Ha utaznak a magyarok, akkor is 

többnyire az országhatáron belül te-
szik ezt. Az összes utazáson belül a 
belföldiek aránya 78,1 százalék volt, 
ami kicsivel magasabb, mint a 76 szá-
zalékos uniós átlag. Itt már nem lehet 
megfigyelni akkora különbséget a régi 
és az új EU-tagországok között, mint 
egyébként: a legtöbben ugyan a román 
utazók maradnak otthon (95,4 száza-
lék), de a spanyolok, görögök, portugá-
lok és franciák sem szeretik átlépni a 
határt.

Nem kizárólag az anyagi lehetôségek-
kel van összefüggésben az sem, hogy 
mennyi idôt töltöttek átlagosan egy 
nyaraláson az adott ország polgárai. A 
magyar adat 3,7 éjszaka, ami a negye-
dik legkisebb az unióban, ám mögöt-
tünk szerepel Dánia, Finnország és 
Lettország is. A legtöbb idôt, 7,5 éjsza-
kát a görögök szántak egy átlagos nya-
ralásra.

Az eddigi kép nem túl kedvezô a ma-
gyarokra nézve, de az igazsághoz hoz-
zátartozik az is, hogy aki viszont uta-
zik, az sokszor teszi ezt. Egy 15 év 
feletti magyar turista átlagosan 5,5 
utazást tett 2012-ben, ami jóval a 4-es 
uniós átlag felett van. A magyaroknál 
több utat csak a spanyolok, a lettek, a 
dánok és finnek tettek. A negatív 
csúcstartók itt a görögök, akik mind-
össze 1,9 útra vállalkoztak (de, mit az 
imént kiderült, ôk tovább maradnak).

A külföldi célpontok közül a magya-
rok körében Németország volt a leg-
népszerûbb a felmérés szerint, ame-
lyet Ausztria, Románia, Csehország és 
Horvátország követ. A sorrendet nyil-
ván a munkavállalási és rokonlátoga-
tási célú utak is befolyásolták.

Az egyébként egész Európában meg-
figyelhetô, hogy az utazók jellemzôen 
nem mennek messzire: a 2012-ben 
megvalósult 1,2 milliárd útból mind-
össze 14,6 százalék szólt Európán kí-
vülre. Európán belül messze a legnép-
szerûbb célpont Spanyolország, hiszen 
minden ötödik vendégéjszakát itt töl-
töttek el a külföldre utazó európaiak. 
Magyarország 1,5 százalékos részese-
désével a középmezônyben foglal he-
lyet.

* * *
Depressziós lett, mert halálra gázolt 

egy bringást, és megsebesített másik 
kettôt. Ezért 1,35 millió dollárt követel 
az áldozatoktól és családjuktól egy 
kanadai nô.

Túl nagy pszichés kárt okozott a ka-
nadai Sharlene Simonnak, hogy halálra 
gázolt egy bringás fiatalt, ezért 
beperelte az elhunytat, annak szüleit, 
sôt az áldozat idôközben elhunyt báty-
ját, és két másik biciklis társát, akiket 
ugyancsak elütött, de nem haltak bele. 
Még a megyei önkormányzat ellen is 
pert indított, mert szerinte nem tartot-
ták megfelelôen karban az utat.

A kanadai nô még 2012 októberének 
egyik éjszakáján gázolta el a három 
bringást, akik hot-dogozni bicikliztek a 
Torontótól 90 kilométerre északra 
fekvô Alconában –– írja a Toronto Sun 
kanadai lap. A háromgyerekes, 42 
éves Sharlene Simon hátulról találta el 
a biciklizô a fiatalokat SUV-jával. Ki-
lencven kilométer per órával hajtott, 
bár csak nyolcvannal mehetett volna. 
Utóbb azt mondta semmit sem látott a 
biciklisekbôl, jóllehet fényvisszaverôk 
is voltak a kerékpárokon. A balesetben 

az egyik fiú, a 17 éves Brandon Ma-
jewski életét vesztette.

A rendôrök nem indítottak eljárást a 
gázoló ellen, még csak meg sem szon-
dáztatták, mivel szerintük erre nem 
volt okuk. A nô mögötti autót férje 
vezette, aki rendôr. Az esetrôl szóló 
jelentésben csak annyi szerepel róla, 
hogy lehúzódott a gázolás után, majd 
hazafuvarozta a nôt.

A nô keresetlevelében azt állítja, a 
fiúk fékjei nem megfelelôen voltak 
felszerelve, és alkalmatlan biciklisek 
voltak. Az eset pedig depressziót, szo-
rongást, ingerlékenységet és poszt-
traumatikus stresszt okozott nála. 
Mindezekért összesen 1,35 millió dol-
láros kártérítést követel.

Az áldozat szülei köpni-nyelni nem 
tudtak, amikor értesítették ôket az 
esetrôl. Már csak azért sem, mert má-
sik fiuk fél ével a gázolás után túla-
dagolta magát nyugtatókkal, amit ap-
juk állítása szerint azért szedett, hogy 
kezelni tudja öccse halála feletti gyá-
szát. „Ez az eset darabokra szakította a 
családunkat. És most ez a nô képes 
arra, hogy az általa megölt halott gye-
rekünkön nyerészkedjen?” –– idézte a 
felháborodott apát a kanadai lap.

A család ügyvédje is keresetet adott 
be a gázolóval szemben. Ebben a teme-
tési és az orvosi költségek megtérítését 
kérik. Azt állítják, hogy a nô túl gyor-
san hajtott, feltehetôen ittas volt, és 
mobiltelefonon beszélt, ezért nem vet-
te észre az úton biciklizôket.

* * *
A dinoszauruszok kipusztulását okozó 

aszteroida nyomán átmeneti, de pusz-
tító globális tél köszöntött be, amely 
elsötétítette az égboltot, lehûtötte a 
bolygó hômérsékletét és akadályozta a 
növények fotoszintézisét ---- idézi hol-
land kutatók új tanulmányát az MTI.

Hatvanhatmillió évvel ezelôtt egy 9,9 
kilométer átmérôjû kisbolygó csapó-
dott a mexikói Yucatán-félszigetbe 
(Chicxulub-kráter), katasztrofális ese-
mények sorozatát elindítva, ami végül 
a bolygó egyik legsúlyosabb tömeges 
kihalásához vezetett. Számítógépes 
szimulációk szerint órákkal a becsa-
pódást követôen a Földet erôteljes 
rengések, szökôárak és globális vad-
tüzek sújtották.Ezután a légkörbe ke-
rült óriási mennyiségû por és korom 
elnyelte a napsugarakat, sötétségbe 
borítva a Földet. A növények nem ju-
tottak elég fényhez a fotoszintézishez, 
ami a tápláléklánc széleskörû össze-
omlásához vezetett. Ezzel egy idôben a 

bolygó felszíne is hûlni kezdett. Mivel 
a víz tovább megtartja a hôt, mint a 
szárazföld, vagy a levegô, kezdetben 
jelentôs hômérsékletkülönbségek vol-
tak a légkör és az óceánok között, ami 
nagy erejû viharokat és hurrikánokat 
eredményezett. A globális tél ugyan-
akkor nem tartott sokáig: néhány hó-
nappal, vagy esetleg évtizeddel késôbb 
a por és a korom lehullt a földre és az 
óceánokba, szabad utat adva a napsu-
garaknak, hogy újra felmelegítések a 
bolygót.

Ez a forgatókönyv mostanáig csak 
egy nehezen bizonyítható elmélet volt. 
Az amerikai tudományos akadémia 
lapjában (PNAS) hamarosan meg-
jelenô tanulmányukban azonban hol-
land kutatók azt állítják, hogy elsôként 
sikerült meggyôzô bizonyítékot ta-
lálniuk a globális tél alátámasztására. 
A 66 millió évvel ezelôtti hômérséklet 
rekonstruálása érdekében a kutatók 
egy óceánban élô mikroorganizmus 
(Thaumarchaeota) lipidjeit elemezték, 
amelyet a texasi Brazos folyó területén 
lévô üledékes kôzetek ôriztek meg. 
Ezek a mikroorganizmusok a tengervíz 
hômérsékletéhez igazítják a sejtmem-
bránjukban lévô lipidek összetételét. 
Amikor az organizmus elpusztult, 
lesüllyedt a tengerfenékre és lipidjeit 
a homokos óceáni üledék ôrizte meg.

A hajdani globális tél rövidsége miatt 
a kutatók nehezen találtak olyan te-
rületet, ahol az üledékréteg elég vas-
tag volt ahhoz, hogy érdemes legyen 
az árulkodó lipidek után kutatni. A 
Brazos folyó környéke azonban meg-
felelô terepnek bizonyult: a krétakor-
ban ugyanis meleg tenger borította a 
területet - mondta a tanulmányt vezetô 
Johan Vellekoop, az Utrechti Egye-
tem munkatársa. Az aszteroida-becsa-
pódást követôen szökôár söpört végig 
a területen, több rétegnyi homokkal 
borítva be azt. A holland kutatók ebben 
bukkantak olyan vékony üledékréteg-
re, amely a jelentôs lehûlést bizonyító 
lipideket rejtette.

„Az új technológiák segítségével si-
került megállapítanunk, hogy a ten-
gerfelszín hômérséklete 30 Celsius-
fokról 23 Celsius-fokra, vagy még 
alacsonyabbra süllyedt. Ez néhány 
évig tartott, nem tovább néhány évti-
zednél. Amikor a por elkezdett vissza-
hullani a földre, a hômérséklet megint 
emelkedni kezdett, ami szintén kiol-
vasható az üledékekbôl” ---- mondta a 
szakember.
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Egy bô ezredévvel ezelôtt, a 9-10. 
században ôseink megítélése megle-
hetôsen kedvezôtlen volt Nyugat-
Európában és a Bizánci Birodalom-
ban. Elôdeinket rendkívül 
erôszakos, ugyanakkor jól képzett 
és felkészült harcosként tartották 
számon. Ami Nyugat-Európának 
veszedelmes rablóhadjáratokat je-
lentett, a magyar történetírásban a 
kalandozások korává szelídült.

A magyar kalandozó hadjáratok már 
a honfoglalás elôtt, 830 körül elkez-
dôdtek, és egészen 970-ig tartottak, 
legsikeresebb szakasza pedig a 900-as 
évek elsô felére, a Kárpát-medencei 
megtelepedést követô idôszakra esik. 
A magyarok kezdeti sikereiket egy-
részt sajátos, ellenségeik számára ne-
hezen kezelhetô harcmodoruknak kö-
szönhették, másrészt pedig annak, 
hogy a 9-10. század mind Nyugat-Eu-
rópában, mind Bizáncban a széttagolt-
ság és a válság idôszaka volt. Ôseink 
pedig –-- miként egy bô évszázaddal 
korábban a Nyugat-Európára hajóval 
támadó vikingek --– kihasználták az 
érintett területek gyengeségét.
Egyre messzebb merészkedtek
Már a magyarokról fennmaradt leg-

korábbi, 830-as évekbôl származó ada-
tok is azt sugallják, hogy ôseink rabló-
hadjáratokat folytattak szomszédaik 
ellen. Az ekkor vélhetôen Levédiában, 
illetve késôbb Etelközben élô magya-
rok fôként a tôlük északra és észak-
nyugatra élô szlávokat zaklatták. 
Ezenkívül vannak adataink arról is, 
hogy Bizánc és a bolgárok ellen is ve-
zettek hadjáratot már a 9. században. 
862 után már távolabbi, nyugati vidé-
kek elleni támadásokról is tudunk: 
idônként már a nyugat-európai ügyek-
be is beavatkoztak egymással rivali-
záló hercegek, fejedelmek szövetsége-
seként. A honfoglalást közvetlenül 
megelôzô években a Kárpát-medencé-
be is indítottak felderítô hadjáratokat.

A honfoglalás csak néhány évre állí-
totta le a hadjáratokat, 899-ben már 
itáliai portyára indultak. A honfoglalás 
és a kalandozások 970 körüli lezárulása 
közötti évekbôl összesen 47 hadjáratról 
van idô- és célpontot is megadó ada-
tunk. A korszakot két részre oszthat-
juk: 899 és 955 között 42 hadjáratot 
ismerünk, ezekbôl 38 indult nyugat 
felé, és mindössze négy délre, Bizánc 
ellen. Az Augsburg mellett 955-ben 
elszenvedett vereséget követô másfél 
évtizedbôl csupán öt, kizárólag dél felé 
indított hadjáratról van tudomásunk. 
Szinte bizonyos, hogy ennél jóval több 
hadjáratot vezettek, ez különösen a 
déli hadjáratok esetében valószínû.

A nyugati hadjáratok kapcsán világo-
san kirajzolódik, hogy ôseink fokozato-
san egyre távolabb merészkedtek a 
Kárpát-medencétôl. 899-ben még 
„csak” Itáliáig jutottak, 909-ben Sváb-
földet dúlták, 911-ben átkeltek a Raj-
nán, 915-ben egészen Dániáig mentek, 
926-ban és 937-ben eljutottak az Atlan-
ti-óceánig, 942-ben pedig az Ibériai-
félszigeten kalandoztak. Bizonytalan 
adataink vannak arról is, hogy idôn-
ként észak felé is vezettek hadjáratot. 
Ez azonban csak mellékvágány volt: a 
magyarokat fôként a fejlettebb, gazda-
gabb, így több zsákmányt kínáló terü-
letek érdekelték.
Szép ez az ország, nehogy baja 

essen
A kalandozó hadjáratok több célt is 

szolgáltak. Világosnak látszik, hogy a 
hadjáratok nem a hódítást szolgálták, 
hiszen a magyaroknak tartós hódításra 
nem lett volna erejük a nyugat-európai 
haderôk ellen. A korabeli, a magyarok-
kal értelemszerûen nem rokonszen-
vezô nyugat-európai források egyér-
telmûen ôseink zsákmány utáni 
vágyát emelik ki. A magyarok fô cél-
pontjai a kolostorok voltak, hiszen 
ezeken a helyeken megtalálhatták 
mindazt, amire vágytak: nemesfémbôl 
készült tárgyakat --– ezeket beolvasz-
tották Magyarországra visszatérve –, 
selymet, értékes textíliákat, ritka étel- 
és italféleségeket. Fôként olyan luxus-
cikkeket igyekeztek megszerezni, 
amelyek könnyen szállíthatóak voltak, 
ugyanakkor a magyarok társadalma 
nem volt képes elôállítani.

A hadjáratok során számos foglyot is 
ejtettek a magyarok. A foglyokat, kü-
lönösen az elôkelôket elsôsorban cse-
realapnak használták, hogy értük az 
általuk oly nagyon vágyott zsákmány-
hoz jussanak. A foglyok között voltak 
olyanok, akiket hazavittek, és rabszol-

gaként otthon dolgoztattak, vagy ép-
pen arra kényszerítették ôket, hogy a 
legveszélyesebb hadmûveletekben a 
magyarok helyett harcoljanak. Elôfor-
dult olyan is, hogy a rabszolgákat arab 
kereskedôknek értékesítették tovább. 
A foglyokat és a megszerzett zsák-
mányt gyakran saját fogságba esett 
fôembereik kiváltására használták.

A kalandozó hadjáratok esetében a 
közvetlen zsákmányszerzés mellett 
jelentôs bevételt jelentett az is, hogy a 
10. század elejének zavaros európai 
viszonyai között egyre otthonosabban 
mozgó magyarokat gyakran az egy-
mással rivalizáló nyugat-európai feje-
delmek, hercegek bérelték föl. Ebben 
az esetben elôre kialkudott bért kap-
tak, a zsold fizetôi pedig még vezetôt is 
adtak, hogy a magyarokat békében át-
vezessék saját területükön ellenségük 
földjére, amit aztán az alkunak meg-
felelôen alaposan földúltak. A hadjára-
tok célja vélhetôen azzal is összefüg-
gött, hogy a magyarok kiismerjék 
Európa politikai viszonyait, esetleg 
szövetségesek keresésével erôsítsék 
helyzetüket.

A bevétel egy speciális formáját je-
lentették azok az akciók, amikor kife-
jezetten azért támadtak meg egy terü-
letet, hogy adót követeljenek. Ha 
kifizették az adót, a magyarok megí-
gérték, hogy nem dúlják föl az adott 
területet, amíg az adót fizetik. 924-ben 
például Madarász Henrik német ki-
rállyal kilenc évre békét kötöttek: a 
magyarok megígérték, hogy adó fejé-
ben nem dúlják Henrik országát. Hen-
rik 932-ben megtagadta az adó befi-
zetését, amire a magyarok a következô 
évben „kalandozó” hadjárattal vála-
szoltak. Henrik azonban a béke éveit 
erôgyûjtésre használta, így 933-ban 
Merseburg mellett alaposan megverte 
az adó behajtására érkezô magyaro-
kat.
Kik vettek részt a hadjáratokon?
Míg a kalandozó hadjáratok lefolyá-

sáról viszonylagos részletességgel be-
számolnak Nyugat-Európa krónikásai, 
a 10. századi magyarság belsô viszo-
nyairól nagyon kevés adatunk van, 
ezért a hadjáratok társadalmi háttere 
meglehetôsen bizonytalan. Nincs 
egyértelmû válasz például arra a kér-
désre, hogy a hadjáratok a magyar 
törzsszövetség közös akciói voltak-e, 
amit a fejedelmi központ kezdemé-
nyezett és indított el, vagy az egyes 
törzsek, esetleg még kisebb csoportok 
is kezdeményezhettek hadjáratokat.

Kristó Gyula történész szerint a hon-
foglalás elôtt még közösen szervezték 
a hadjáratokat, a honfoglalás után in-
kább az egyes törzsek, illetve alkalmi 
szövetségeik szintjére került a hadjá-
ratok szervezése. 906-ban például elô-
fordult, hogy a dalamancok fölbérelték 
a magyarokat a szászok ellen. A ma-
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gyarok földúlták Szászországot, ám a 
dalamancok földjén egy másik ma-
gyar sereggel találkoztak, akiknek ve-
zetôi részesedést követeltek a zsák-
mányból. Végül a második magyar 
sereg is végigdúlta Szászországot, s 
együtt tértek haza. Hat olyan évet is 
ismerünk, amikor több irányba is el-
indultak ôseink kalandozni. Ezek az 
esetek arra utalnak, hogy a törzsszö-
vetségnél kisebb egységek, a törzsek 
is szerveztek hadjáratot. Még az sem 
kizárt, hogy a törzsek specializálódtak 
bizonyos területekre és irányokra, 
ahol esetleg korábban megfelelô hely-
ismeretre tettek szert.

Keveset tudunk arról is, hogy milyen 
társadalmi csoportok képviselôi vet-
tek részt a hadjáratokban, és milyen 
hatást váltott ki a 10. század magyar 
társadalmában a beáramló rengeteg 
zsákmány. Az egyik nézet szerint leg-
inkább az alapvetôen szabadokból álló 
magyar társadalom alsóbb, lecsúszó-
ban lévô, így egzisztenciájukban fe-
nyegetett csoportjai indították a had-
járatokat. A másik elképzelés szerint a 
harcos középréteg adta a hadjáratok 
emberanyagát, hiszen a részvételhez 
megfelelô fegyverzetre és lóra volt 
szükség. A kérdés megítélése vitatott, 
a nyugat-európai források mindene-
setre jól fölszerelt harcosoknak írják 
le a magyarokat. Valószínûnek látszik, 
hogy a kalandozásokból befolyó zsák-
mány jelentôsen átalakította a magyar 
társadalmat. A vagyoni különbségek 
növekedésével tagoltabb lett a társa-
dalom, a korábban vélhetôen egyen-
rangú szabadokból álló közösség a 
vagyoni és társadalmi helyzet alapján 
erôsen differenciálódni kezdett.
A hadjáratok vége
A 950-es évek elejére a nyugat-eu-

rópai viszonyok megszilárdulásával a 
Bajorországon és Szászországon át 
vezetô utak lezárultak a magyarok 
elôtt. 954-ben azonban úgy tûnt, hogy a 
magyarok kihasználhatják, hogy a 
német területeken Ottó német király – 
késôbbi német-római császár --– ellen 
lázadás tört ki. A magyarok Ottó elle-
nében, a lázadók hívására vonultak be, 
ám végül nem ütköztek meg közvet-
lenül a királlyal, hanem továbbhalad-
tak. A mai Belgium és Franciaország 
területén jelentôs pusztítást vittek 
véghez, majd Burgundián és Itálián át 
tértek haza gazdag zsákmányukkal. 
Nem sejtették, hogy ez utolsó nagyobb 
szabású sikerük.

955-re Ottó helyzete sokat javult, a 
magyarok mégis abban reménykedtek, 
hogy kiújul a lázadás, így a gazdag 
zsákmány reményében újabb hadjá-
ratot indítottak. A becslések ötezer és 
tízezer közé teszik a hadra kelô ma-
gyarok létszámát. 955 augusztusában 
ostrom alá vették Augsburg városát, 
ám amikor hírét vették, hogy Ottó fel-
mentô sereggel közeledik, fölhagytak 
az ostrommal. A csatában Csorba 
Csaba történész szerint a magyarok 
nem szenvedtek olyan méretû veszte-
séget, mint ahogy az a közvéleményben 
él.

Az bizonyos azonban, hogy az Ottó 
páncélos lovagjaitól elszenvedett ve-
reség súlyos volt, és külön csapást je-
lentett, hogy a magyarok vezetôit, így 
Bulcsút, Lehelt és Súrt is foglyul ejtet-
ték a németek, majd Regensburgban 
kivégezték ôket. Német területen ké-
sôbb nagy kultusza alakult ki ennek a 
csatának: a krónikások a jelentôségét 
ahhoz hasonlították, amikor Martell 
Károly 732-ben megállította az arabo-
kat Poitiers-nél. A csata világossá tette 
a magyarok számára, hogy a nyugati 

irányú hadjáratok a továbbiakban 
nem folytathatóak. Föl is hagytak ez-
zel az iránnyal, és a továbbiakban 
Bizánc ellen vezettek további hadjára-
tokat. 958-ban Bizánc falai alatt álltak 
ôseink, ezt az esetet ôrizte meg Botond 
mondája. 970-ben Arkadiupolisznál a 
bizánci seregek nagy gyôzelmet arat-
tak, így errôl az irányról is le kellett 
mondaniuk.
Lehel kürtje
A Képes krónika szerint az Augsburg 

melletti csata után fogságba esett Le-
hel vezér utolsó hôstette az volt, hogy 
kürtjével agyonvágta Konrád csá-
szárt. Ezt követôen Lehelt és társait 
kivégezték. A legendából annyi igaz, 
hogy a fôvezérként szolgáló Bulcsú, és 
két alvezére, Lehel (vagy Lél) és Súr 
valóban fogságba estek a csatát köve-
tôen, késôbb ki is végezték ôket. A 
császár megölése azonban bizonyosan 
legenda, hiszen ekkor még nem volt 
koronázott német-római császár, a 
német királyt pedig nem Konrádnak, 
hanem Ottónak hívták. Feltehetô, hogy 
a legendában az augsburgi csatában 
elesett Vörös Konrád herceg emléke 
ôrzôdött meg

* * *
A ma a jászberényi Jász Múzeumban 

ôrzött kürt valószínûleg nem azonos 
Lehel kürtjével. A „Jászkürt” eredeté-
rôl nincs egyetértés: a 43 cm hosszú, 
elefántcsontból faragott, szépen díszí-
tett hangszer egyes vélekedések sze-
rint Bizáncban készült a 10. században, 
és eredetileg cirkuszi játékok során 
használták, más kutatások szerint 
viszont a 12. században készíthették 
Magyarországon vagy Kijevben. Any-
nyi bizonyos, hogy ez a kürt késôbb a 
jászokhoz került, és a jászok kapitá-
nyának legfôbb méltóságjelvénye lett. 
A hangszer nagyon szép állapotban 
van, ma is megszólaltatható. 

* * *
A 10. század második felére a rab-

lóhadjáratokból befolyó gazdag zsák-
mány és a megzsarolt uralkodók adói 
fontos szerepet játszottak a magyar 
gazdaságban és társadalomban. Ami-
kor Nyugat-Európa konszolidációja 
lehetetlenné tette a további hadjára-
tokat, a magyaroknak és vezetôiknek 
szembe kellett nézniük addigi életfor-
májuk válságával. Szerencsére 972-
ben olyan fejedelem került a trónra, 
aki világosan látta a válságból kivezetô 
utat. Géza fejedelem és fia, István a 
Nyugat-Európa hatalmaival megkö-
tendô békében, a keresztény állam 
létrehozásában és a földmûvelô-letele-
pedô életforma átvételében találta 
meg a megoldást.
Hogyan látta Bölcs Leó bizánci 

császár a magyarok harcmodorát?
„A fôseregen kívül van tartalékerejük, 

melyet kiküldenek tôrbe csalni azokat, 
akik elôvigyázatlanul állnak fel velük 
szemben, vagy pedig szorongatott csa-
patrész megsegítésére tartogatnak. 
Mások pedig a sereg egy részét állítják 
lesbe, éspedig nem a nagyobb részét, 
hanem a kisebbet. Az összecsapás 
megtörténtével azok, akiket elôreállí-
tottak, szándékosan futásnak erednek, 
és ha az ellenség hadrend nélkül üldözi 
ôket, mihelyt azok a leshelyen túlha-
ladtak, a lesben állók elôjönnek, és az 
ellenség mögött a hátába kerülnek; 
ezután az elôre meghatározott jelre a 
megfutamodók is visszafordulnak, és 
közreveszik az ellenséget... Jobbára a 
távolharcban, a lesben állásban, az el-
lenség bekerítésében, a színlelt meg-
hátrálásban és visszafordulásban, és a 
szétszóródó harci alakzatokban lelik 
kedvüket.” (Taktika, 10. század eleje)

Meddig jutottak el a 
kalandozó magyarok?

Jászberény, 2014. május 31. Néptáncosok elôadása Lehel 
vezér szobrának avatóünnepségén 
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Közösségi mûhely — SydneyA NSW-i Magyar Szövetség 
július 9-i tanácsülésén 
Kardos Béla tb. elnök 
magyar öntudatunk 

megvallása, megtartása és 
megvédése érdekében 
fontosnak tartotta az 
alábbiakat ismertetni:

Az ukrán-orosz konfliktus

Az ukrán-orosz konfliktussal kap-
csolatban kibocsátott közös nyilatko-
zatunkra vonatkozóan (ami megjelent 
a Magyar Élet 2014. május 22-i szá-
mában), megérkezett június 20-án az 
ausztrál külügyminiszter, The Hon. 
Julie Bishop MP válasza. Levelében 
megköszöni nyilatkozatunk megkül-
dését és tudatja velünk, hogy:

1. Az Ausztrál Kormányzat 2014. 
március 19-én és május 29-én beve-
zette az ún. vagyonzárolási „asset 
freezes” és utazási tilalom „travel 
bans” szankciókat bizonyos ukrán üz-
letemberekkel szemben, és lemondta 
a Minister of Trade & Investement 
tervezett oroszországi látogatását, 
valamint az Orosz Security Souncil 
titkárának ausztráliai vizitjét. 

2. Május 15-én külügyminiszterként 
bejelentette, hogy Ausztrália 300 000 
dollárral támogatta az Európa Biz-
tonsági & Együttmûködési Szervezet 
(EBESZ, angolul OSCE) ún. monito-
ring azaz felügyeleti misszióját Uk-
rajnában, hogy ezáltal hozzájáruljon 
a feszültség csökkentéséhez, a stabi-
litás és biztonság elŒsegítéséhez. Az 
OSCE hozzájárult az ukrán elnökvá-
lasztás tisztaságának ellenŒrzéséhez. 
Ebben a misszióban a Varsóban 
székelŒ ukrajnai ausztrál nagykövet 
is közremûködött. 

3. Az Ausztráliában novemberben 
rendezendŒ ún. G20 konferenciát ille-
tŒen az összes résztvevŒ tagországgal 
konzultálva, Ausztrália mint a tanács-
kozás elnöke úgy döntött, hogy a G20 
konferenciából nem zárja ki Oroszor-
szágot.

4. Ausztrália az orosz nagykövet 
személyét és a két ország viszonyát 
illetŒen nem kivánja a diplomáciai 
kapcsolatokat Oroszországgal meg-
szakítani, mert akkor megszûnne a 
tárgyalásoknak még csak a lehetŒsé-
ge is az ukrán-orosz konfliktus békés 
megoldására. (Ez utóbbi egyébként 
egyezik szövetségünk nevében a kö-
zös nyiltkozattal kapcslatban kifejtett 
véleményünkkel.) – Eddig a külügy-
miniszter levelének sûrített és 
lényeges tételeinek ismertetése.

Az utóbbi fejlemények szerint Po-
rosenkó elnök 14. pontból álló béke-
terve alapján nem kíván a vitatott 
kelet-ukrajnai területek és járások 
vezetŒinek kinevezésébe beleszólni, 
azaz nem óhajt a kormányzók kineve-
zésével foglalkozni. Az államfŒ véle-
ménye szerint a tervezett alkotmány-
módosítás jelenti az önkormányzati-
ság, a donec-medencei válság demok-
ratikus megoldása kérdésének megol-
dását.

A kormányzat csupán a törvények 
betartásának ellenŒrzését kívánja el-
látni.

Magyarországi 
helyzetjelentés
• Brüsszelben is elismerik a magyar 

gazdaság eredményeit. Az uniós 
megfigyelŒk megállapították, hogy az 
autógyártásban új kapacitások növe-
lik az exportot és az ipari termelést. 
A gazdasági válságból való kilábalást 
elŒsegítik az ösztönzŒ intézkedések: a 
Nemzeti Bank növekedést finanszí-
rozó projektje, a rezsiköltségek csök-
kentése, a közmunkaprogram, és az 
uniós alapok megnövekedett felhasz-
nálása. Csökken a külsŒ eladósodott-
ság, és az adósság finanszírozása biz-
tosítható a rekordalacsony hozamú 
állampapírok iránti erŒs keresletbŒl. 
A 2014-2015-ös magyar költségvetés 
3%-os dificitcélja teljesíthetŒ. 

• Az EU foglalkoztatási adatai. 
Az elmúlt hónapokban a munkanél-

küliség rátája 10,3%-ra csökkent. Az 
Eurostat adatai szerint 25.2 millió volt 
az állástalanok száma. A legnagyobb 
javulás Magyarországon következett 
be, ahol egy év alatt 10,5%-ról 7,9%-
ra esett a munkanélküliségi ráta. A 
Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint a foglalkoztatottak száma 
4,105 millió, ami 200 ezerrel több 
mint egy évvel korábban. A 7,9% 
munkanélküliség már a válság elŒtti, 
2008-as szintet idézi. Az Eurostat 
adatai szerint az EU-ban 0,1%ponttal, 
míg Magyarországon 2,8%-al mér-
séklŒdött a munkanélküliségi ráta.

• Teljesen átalakult
    a külügyi tárca, 
Külgazdasági és Külügyminisztéri-

umra lett átkeresztelve. Ez már 
májuban körvonalazódott, amikor 
Szijjártó Péter a Miniszterelnökség 
külügyi és külgazdasági államtitkára 
kijelentette, hogy a klasszikus diplo-
mácia idŒszaka a múlté, helyette 
olyan külpolitikát kell folytatni, 
amelynek egyértelmû és bevallott, 
semmiképpen sem szégyelt  célja a 
külgazdasági érdekérvényesítés. Az 
új tárca élére Navracsics Tibor ed-
digi miniszterelnök-helyettes a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium (KIM) vezetŒje és Szijjártó 
Péter került parlamenti államtitkár-
ként. Martonyi János külügyminisz-
ter lemondásával és távozásával a 
régi gárdát teljesenen kicserélték. 
Például: Gyôri Enikô az európai uni-
ós ügyekért felelŒs államtitkár Mad-
ridba került nagykövetnek, Németh 
Zsolt a KÜM parlamenti államtitkára 
az Országgyûlés külügyi bizottságá-
nak lett az elnöke, Prôhle Gergely 
helyettes államtitkár az Emberi 
ErŒforrások Minisztériumába került 
hasonló beosztásba. Az új KüKüm-
ben az összes új államtitkár, ill. 
helyettes államtitkár már Navracsics–
Szijjártó páros embere. Egy hónappal 
ezelŒtt Navracsics Tibor az új tárcá-
ról úgy nyilatkozott, hogy az: „a kele-
ıti nyitás minisztériuma lesz.” Nos, itt 
jön ismét elŒtérbe a sydneyi fŒkonzu-
látus újranyitása, hiszen kelet kapujá-
ban fontos szerepet tölthet be. 

• Változások a 
   nemzetpolitikában
A nemzetpolitika ezentúl az eddigi  

KIM-bŒl a Lázár János miniszter 
vezette Miniszterelnökséghez került, 
továbbra is Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes felügyelete alatt. 
Ugyanakkor államtitkárként a nem-
zetpolitikai titkárság irányítója Potá-
pi Árpád lett, aki azelŒtt az Ország-
gyûlés Nemzeti összetartozás bizott-
ságának volt elnöke. Munkájában 

Wetzel Tamás helyettes államtitkár 
segíti, aki Répás Zsuzsannát váltja. 
Wetzel ezt megelŒzŒen az egyszerûsí-
tett honosításért felelŒs miniszteri 
biztos volt. (E minŒségében járt idén 
februárban Ausztráliában.) Az Or-
szággyûlés elnöke, Kövér László 
szerint „korszakhatárhoz érkeztünk” 
a nemzetpolitika területén, a szim-
bolikus lépések után „tizszer több 
munkával, sokkal több pénzzel és 
minimális sajtónyilvánossággal kell a 
magyar–magyar integrciót tovább 
vinni”.

• A kétoldalú magyar–
   szerb kapcsolatok 
élénkítésérŒl tárgyalt e hó elején 

Orbán Viktor Belgrádban Tomislav 
Nikolic szerb elnökkel és Aleksan-
dar Vucic kormányfŒvel. A szerb 
államfŒ megköszönte a miniszterel-
nöknek Magyarország segítségét és 
támogatását, amelyet a Szerbiát sújtó 
májusi árvízek idején, és azt követŒen 
nyújtott. Kiemelte továbbá, hogy a 
vajdasági magyar kisebbség összekö-
tŒ szerepet tölt be a két ország között, 
ezért a jó kapcsolatok folytatása 
továbbra is mindkét fél érdeke. Or-
bán Viktor megismételte, hogy Ma-
gyarország támogatja Szerbia euró-
pai integrációját, majd Nikolics el-
nökkel együtt megnyitotta a Belgrádi 
Magyar Kulturális Intézetet. Ezt 
követŒen magyar és szerb kormány-
tagok csúcstalálkozójára került sor, 
amelyen kétoldalú megállapodásokat 
írtak alá. A magyar delegáció tagja 
volt: Navracsics Tibor külgazdasági 
és külügyminiszter, Pintér Sándor 
belügyminiszter, Hende Csaba hon-
védelmi miniszter és Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter. Orbán 
Viktor arról biztosította szerb kollégá-
ját Aleksandar Vucicot, hogy „a Déli 
Áramlat nevû gázvezetéket meg fog-
juk építeni”. Ez a vezeték a Fekete-
tenger alatt Bulgárián, Szerbián ke-
resztül Magyarországra és Ausztriába 
fog eljutni, gondoskodva energiaellá-
tásunk biztonságáról. A két kormány-
fŒ megállapodott abban, hogy a Bu-
dapest–Belgrád vasútvonal korszerû-
sítését felgyorsítják, és felújítják a 
Szeged–Szabadka–Baja vasútvonalat 
is, valamint gondoskodnak a magyar–
szerb határon új átkelŒhelyekrŒl.

• Románia barátságtalan
    magatartása
A bukaresti külügyminisztérium a 

kölcsönösségre és arányosságra hi-
vatkozva elutasította Magyarország 
Nagyváradra és Marosvásárhelyre 
tervezett magyar konzuli irodáinak 
engedélyezését. A nagyváradi konzuli 
iroda a kolozsvári, a marosvásárhelyi 
pedig a csíkszeredai fŒkonzulátus 
alárendeltségében mûködött volna.

Magyarországnak a bukaresti nagy-
követség és konzulátus mellett  jelen-
leg Kolozsváron és Csíkszeredában 
van fŒkonzulátusa. Romániának a bu-
dapesti nagykövetség és konzulátus 
mellett  Gyulán és Szegeden van fŒ-
konzulátusa. Bár van kölcsönösség de 
arányosság nincs. Romániának közel 
1,5 millió Œshonos magyar lakosa van 
és közel fél millió kettŒs állampolgá-
ra, és évente több tízezer magyaror-
szági turista keresi fel Erdélyt. Hol  
van itt az arányosság a magyaror-
szági kb. 20–25 ezer román és a romá-
niai magyarok létszámát illetŒen?

A Nagyváradra és Marosvásárhely-
re tervezett magyar konzuli irodák 

engedélyezésénél nem a paritásra, 
hanem az arányosság elvére kellene 
a fŒ hangsúlyt helyezni.

Gazda Árpád az MTI tudósítója 
jelenti július 5-én Kolozsvárról, hogy 
Románia is kérte belépését abba a 
luxemburgi perbe, amelyet a Minori-
ty SafePack nevû kisebbségvédelmi 
európai polgári kezdeményezés be-
terjesztŒi indítottak a kezdeményezés 
bejegyzését elutasító Európai Bizott-
ság (EB) ellen az Európai Unió bíró-
ságán. 

• Minority Safepack
A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) és az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) által kidolgozott Minority 
Safepack elnevezésû javaslatcsomag 
nyelvi, oktatási, kulturális kérdések-
ben, a regionális politikában, a ki-
sebbségek európai parlamenti jelen-
létének kérdésében, a diszkrimináció
ellenesség, a médiaszabályozás és a 
támogatáspolitika területén javasolt 
intézkedéseket az EU-nak. A bejegy-
zés elutasítása miatt az egész Európá-
ra kiterjedŒ aláírásgyûjtés sem indul-
hatott el, amellyel a kezdeményezŒk 
igazolhatták volna javaslataik társa-
dalmi megalapozottságát.

Nota bene: Az Európai Unió 2012 
áprilisa óta teszi lehetŒvé, hogy pol-
gárai az európai polgári kezdeménye-
zés jogával éljenek. Ennek lényege, 
hogy olyan javaslat esetén, amelyet 
az unió egymillió polgára támogat 
aláírásával, az Európai Bizottság jog-
szabályt alkothat egy adott kérdés-
körben, amely összhangban áll az eu-
rópai uniós alapszerzŒdéssel és irány-
elvekkel. 

A román külügyminisztérium lépé-
se erŒs feszültséget váltott ki a romá-
niai koalícióban az RMDSZ és Victor 
Ponta miniszterelnök között. A ro-
mán külügyminisztérium ugyanis a 
kisebbségi kezdeményezést elutasító 
Európai Bizottság pártjára állt. Ezzel 
gyakorlatilag a román kormányban 
részt vevŒ RMDSZ-szel szemben fog-
lalt állást. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök, a román kormány miniszter-
elnök-helyettese, a kezdeményezŒk 
polgári bizottságának az egyik tagja, 
és a luxemburgi bíróságon zajló per 
egyik felperese. Kelemen Hunor a 
bírósági folyamodvány visszavonását 
kéri a kormánytól, Titus Corlatean 
külügyminiszter viszont kijelentette, 
bármilyen visszalépés ebben a kér-
désben az Œ lemondását eredményezi.

Korábban Szlovákia az Európai Bi-
zottság oldalán, Magyarország pedig 
a kisebbségi kezdeményezŒk oldalán 
kérte belépését a perbe.

Pikantériája az ügynek, hogy Kele-
men Hunor még május elején az MTI 
kérdésére biztosnak mondta, hogy 
Románia nem fog belépni a luxem-
burgi perbe. A kérdés akkori felve-
tését az indokolta, hogy az EU 
luxemburgi bíróságán zajlik egy má-
sik hasonló témájú per is, amelyet a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
vezetŒi indítottak az Európai Bizott-
ság ellen a nemzeti régiókról szóló 
polgári kezdeményezésük elutasítása 
miatt. Abba a perbe Szlovákia, Görög-
ország és Románia lépett be az EB 
oldalán, Magyarország pedig a kezde-
ményezŒk oldalán.

Baranyai László, a MTI másik tu-
dósítója jelenti BukarestbŒl, hogy 
a román kormányban részt vevŒ 
RMDSZ elvárja, hogy Románia lép-
jen ki abból a perbŒl, amely a 

Minority SafePack nevû kisebbség-
védelmi kezdeményezés ügyében 
indult az Európai Unió bíróságán, 
ellenkezŒ esetben fontolóra veszi a 
koalícióból való kilépését – erŒsítette 
meg az MTI-nek Kelemen Hunor, aki 
elmondta: errŒl a bukaresti külügy-
minisztérium döntött anélkül, hogy a 
koalícióban ezt megvitatták volna, 
vagy a perben már részt vevŒ 
RMDSZ tudott volna róla. 

Rámutatott: számára vállalhatatlan, 
hogy felperes és alperes is legyen 
ugyanabban az ügyben. Úgy véleke-
dett, semmilyen formában nem sérül 
a román érdek, és „közép-kelet-euró-
pai butaság” volt Románia részérŒl 
beugrani a perbe, amit az is bizonyít, 
hogy sem Németország, sem Dánia, 
sem Olaszország, sem Ausztria nem 
lépett be a perbe, pedig a területükön 
élŒ kisebbségek képviselŒivel közösen 
kezdeményezett az RMDSZ uniós 
jogalkotást a kisebbségek védelmé-
ben.

Kelemen Hunor hangsúlyozta: az 
európai polgári kezdeményezést be-
csületbeli ügynek tartja, a koalíciós 
feszültségnek pedig csak az lehet a 
megoldása, ha Románia kilép a per-
bŒl. 

Arra a kérdésre, hogy kilép-e az 
RMDSZ a kormányból, ha a kormány 
nem vonja vissza a perbelépésrŒl 
szóló döntését, azt válaszolta a külföl-
dön tartózkodó politikus, hogy az or-
szágba való visszatérése után meg-
beszélést folytat Victor Ponta minisz-
terelnökkel és bízik abban, hogy sike-
rül megoldaniuk az ügyet. 

Victor Ponta miniszterelnök bízik 
abban, hogy az RMDSZ nem lép ki a 
kormányból, ugyanakkor leszögezte, 
hogy a román állam politikája nem 
lehet alku tárgya. A kormányfŒ a B1 
hírtelevízió július 7-i esti mûsorában 
beszélt arról a koalíciós feszültségrŒl, 
amely azután alakult ki, hogy Romá-
nia az RMDSZ-szel szemben lépett be 
a Minority SafePack nevû, kisebb-
ségvédelmi polgári kezdeményezésrŒl 
szóló luxemburgi perbe. 

Ponta azt mondta, kész bármilyen 
megoldásra, hogy folytassa az 
RMDSZ-szel való „korrekt együtt-
mûködést”. Ugyanakkor rámutatott: 
míg egy koalícióban bármi alku tár-
gya lehet, de amikor a román állam 
politikájáról van szó, nincs helye 
alkudozásnak.

*
Nos, kiváncsian várjuk mindkét fél 

bizakodó álláspontjának végkifejlŒ-
dését.  A román kormányzatról azért 
néha lehet jót is mondani. Bukarest, 
2014. július 2  (MTI)  – Anyanyelvü-
kön is kérhetnek jogorvoslatot az 
ombudsmantól Romániában a ma-
gyarok, ha számarányuk egy közigaz-
gatási egységben meghaladja a 20 
százalékot. Hatályba lépett ugyanis 
az a sürgŒsségi kormányrendelet, 
amellyel a román kormány módosí-
totta az ombudsman intézményét sza-
bályozó törvényt.

Az eredeti jogszabályt kiegészítŒ új 
törvénycikk szerint anyanyelven for-
dulhatnak beadvánnyal az ombuds-
manhoz azoknak a nemzeti kisebb-
ségeknek a tagjai, amelyek számará-
nya az adott helyen meghaladja a 20 
százalékot. A választ román nyelven, 
illetve anyanyelvükön is megkapják 
az ombudsmani hivataltól.

A törvény fŒ haszonélvezŒi a ma-
gyarok, mert többnyire csak az Œ 
számarányuk haladja meg a húsz 
százalékot sok településen. Ezzel a 
törvénnyel az RMDSZ egy régebbi 
indítványa válik törvényerŒvé.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. július 20-án 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
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. július 20-án 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. július 20-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 BRISBANE (QLD) 

2014. július 20-án 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
Ige hírdetés után szeretetvendégség

Brisbane 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

Megemlékezés
Július 20-án

A North Fitzroyi Magyar 
Református Templomban 

(121 St. Georges Road)

Istentisztelet keretében 
emlékezünk meg gyülekeztünk, 

Magyar Egyházunk, alapító 
lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és 
városunk temetôiben nyugvó 

gyülekezeti tagjainkról.

Istentisztelet után gyülekezetünk 
elhelyezi a hála és köszönet 

koszorúit a templom falában lévô 
Emléktáblánál...

Ez alkalommal is honfitársainkat 
szeretettel hívjuk!

Megemlékezés után ebéd várja a 
templom melletti Bocskai 

Nagyteremben.

Elsô Ausztráliai Magyar Pedagógusok Konferenciája
Az elmúlt hétvégén (2014 július 5-6) Melbournben, a Bocskai Központban került megrendezésre az Elsô Ausztráliai 

Magyar Pedagógusok Konferenciája. A szervezés gondolata a VII. Identitás Konferencián merült fel és egy évvel 
késôbb a gondolatból valóság lett.

A konferenciára az ország szinte minden nagyvárosából érkeztek résztvevôk: Perth, Adelaide, Gold Coast, Sydney 
és Melbourne iskolái képviselték magukat, összesen 8 iskola 20 pedagógusa és 10 Kôrösi Csoma Sándor ösztöndíjasa 
vett részt az eseményen.

A konferenciát Bakonyi Péter a Melbourni Konzuli Iroda vezetôje nyitotta meg, Dézsi Csaba lelkipásztor igei 
köszöntése után Sikó Anna nagykövet elôadása hangzott el Nyelvében él a nemzet? - címmel.

Az iskolák bemutatkozása után kiscsoportos mûhelymunka következett, ahol többekközött a magyar érettségirôl, 
tanítási módszerekrôl, óvodapedagógiai kérdésekrôl folytattak kerekasztal megbeszélést a pedagógusok.

A délután vendégelôadója Katica Perinak, a Horvát Tanári Egyesület elnöke arról tartott továbbképzést, hogy a 
magyar iskolában hogyan vezessük a kis csoportos foglalkozásokat játékos és változatos módon. 
Szabó Ágnes, az Adelaidi Közösség Iskola igazgatója az érettségire jelentkezés folyamatáról számolt be, míg 

Szabó Marika, a Magyar Iskola igazgatója az iskolák állami szintû tanmenet követelményeirôl tájékoztatta a 
hallgatóságot.

A résztvevôk vasárnap a Bocskai Vasárnapi Iskola tanóráit látogatták, majd az istentiszteletet követôen Fûzi Csilla
a sárospataki Huncutka Bábszínház igazgatójának elôadását hallhatták, Alkalmazott bábjáték a magyar nyelv 
oktatásban -címmel.

A konferencia fô eseményeként teljes egyetértésben 2014 július 5-én megalakult az Ausztráliai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete (AMPE). Az egyesület hármas céllal jött létre:

1. Megôrizze a magyar nyelv és kultúra értékeit a magyar nyelv tanítása által. 
2. Szakmai továbbképzést biztosítson az ausztráliában élô magyar pedagógusoknak.
3. Képviselje a pedagógusok érdekeit a magyar és ausztrál állam felé.
A jelenlevôk megválasztották a tisztségviselôket, Makkai Márta az egyesület elnöke, Kicsi Csilla elnökhelyettes, 

Szabó Mária pénztáros személyében. 
Az ünnepélyes díszvacsora keretében Sikó Anna nagykövet emléklappal ajándékozta meg a jelenlevô pedagógu-

sokat, megköszönve áldozatos munkájukat és átadta a magyar állam könyvcsomag ajándékát, melyet minden iskola 
köszönettel és hálával fogadott.

Bízunk abban, hogy ez a nagyszerû szakmai összefogás gyümölcsözô munkát eredményez az iskolákban! 

Makkai Márta

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL
Kedves testvérek és barátok,
Szeretettel kérünk, hogy támogassátok egyházunk szolgálatát. A 2014-2015 pénzügyi 

évben az egyházfenntartási járulék éves összege családonként $250, egyénenként $125
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
 A fizetés módjai:
 1, Készpénz, keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, (vasárnaponként délben a 

templomban, vagy telefonon: 9439-7067) 
vagy a pénztárosokat: Bártol Nándort és Szatmári Istvánt.
2, Cheque: Hungarian Reformed Church, P.O.Box 1187, Fitzroy North 3068
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A kultúráról alkotott összkép alapo-

san megváltozott az utóbbi évtizedek-

ben, az úgynevezett „magaskultúrát” 

kiszorította a különbözô szubkultúrák-

ból összeálló tömegkultúra. A mûvé-

szet (ha sikert akar és közfigyelmet), 

polgárt pukkaszt, és egyre vadabb 

ötletekkel áll elô, ugyanakkor elvárja 

az állami támogatást is, hiszen „füg-

getlen”.

Az Opera melletti, Hunger King (éh-

ségkirály) elnevezésû kiállítás egy 

finn „mûvész” ötlete volt, a sorban ál-

lóknak pénzt osztottak, hogy így tilta-

kozzanak a magyar kormány hajlék-

talan- és szegénypolitikája ellen. A 

pénz elfogyott, a performance véget 

ért. Az (ál)gyorsétterem bárhol a vilá-

gon újranyithat, ha van mibôl pénzt 

osztani, a mûvész és stábja pedig egy-

re híresebb és mûvészibb lesz, szoli-

dáris, szociálisan érzékeny, politikailag 

korrekt, progresszív és demokratikus. 

Mondjuk így: a Hülyeség Határok 

Nélkül teljesen nyitott társadalmának 

elôképe. Fogalmam sincs, mi a helyzet 

Helsinkiben, és mit szólnának a fin-

nek, ha viszonossági alapon egy ma-

gyar „mûvész” küzdene egy hétig a 

finn szegénység ellen, ebbôl is látszik, 

nem vagyunk elég kreatívak és ver-

senyképesek. Los Angelest egy ideje 

lázban tartja egy ismeretlen jótevô 

(mûvész?), aki különbözô helyeken 

pénzesborítékokat rejt el, a nép pedig 

vadászatra indul, fellendítve a mega-

dott környék forgalmát. A jótékonysá-

gi aljasságnak számtalan változatával 

találkozhatunk világszerte, a különbö-

zô alapítványok pontosan meg sem 

nevezhetô része kizárólag arra szerve-

zôdik, hogy az összegyûjtött pénzt 

karitatív módon a saját vezetése eltar-

tására használja. Mivel mindez a de-

mokrácia és szabadság szent nevében 

történik, szavunk sem lehet ellene, hi-

szen nagyban is ez a játék lényege. A 

különbözô, elnyomott népeket is állan-

dóan felszabadítják, aztán kicsit ki-

fosztják, ott maradnak fenntartani a 

békét, majd sajnálkozva kivonulnak, 

mert a népek még nem értek meg a 

demokráciára. A globális kultúra ter-

jedésével egyre több Hunger King 

nyílik majd világszerte, csak a dikta-

túrákban nem engedik terjedni a mû-

vészetnek ezt az új formáját, mert ôk 

helyi, önellátó éhségéttermeket üze-

meltetnek. Ezekben az országokban 

civilszervezetek külföldi segítséggel 

tüntetéseket szerveznek majd a pénz-

osztás átláthatóságáért és a mûvészi 

szabadságért, vagyis sehol sem fognak 

unatkozni az emberek. Így lesz majd 

próféta mindenki más hazájában, a 

pénznek pedig nemcsak szaga nincs, 

de nyoma sem. Egyszerûen elfogyott.

* * *
Néhány éve annak, hogy nyáron sem 

pihentünk, de most jutott egy hét a 

politikától nagyjából mentesen arra, 

hogy a publicista is érzékelje, létezik 

más létforma is. Ez azt jelenti, hogy az 

ember fürdik, eszik, alszik, nézi az 

eget és a fecskék röptét.

Este azért nézi a meccseket, s mivel 

nincs magyar csapat, érdek nélkül le-

het figyelni a forgandó szerencse ala-

kulását. Nem elôször voltunk Matyó-

föld fôvárosában, Mezôkövesden, és a 

közeli Zsóry-fürdôben, amely hazánk 

egyik legszebb gyógy- és strand-für-

dôje. Megtekintettük az ötödik százró-

zsás hímzôpályázat gyôzteseinek kiál-

lítását a Matyó Múzeumban, amelyet 

Tállai András államtitkár nyitott meg, 

és a köszöntôt Fekete Zoltán polgár-

mester mondta el. A matyó nép-mû-

vészet, a népi hímzôkultúra hunga-

rikum, amelyet lassan egész Európa 

ismer és csodál, de ugyanez a helyzet a 

sok külföldi vendéget fogadó Zsóry 

gyógy- és strandfürdô esetében is, 

amely 1940. július 7-én nyitotta meg 

kapuit a nagyközönség elôtt. Találkoz-

tam Vámos Zoltánnal is, a fürdôhely 

igazgatójával, aki elmesélte a Zsóry-

fürdô történetét, onnan kezdve, hogy 

Zsóry Lajos fôszolgabíró, országgyû-

lési képviselô a saját birtokán elkezdte 

a kutatófúrásokat. Mint oly sok más 

helyen, itt is olajat kerestek, de végül 

875 méter mélyrôl 68 fokos gyógyvíz 

tört fel, percenként ötezer liter. A há-

borúban minden elpusztult, az újjáépí-

tés és fejlesztés évtizedeirôl nincs 

módom itt beszámolni, de a termálvíz 

valóban isteni ajándék minden gyó-

gyulni és pihenni vágyó ember számá-

ra. Zsóry Lajos megjósolta, hogy 

„nincs messze az az idô, amikor az 

Alföld lakója már nem issza a szennyes 
talaj- és folyóvizet, s nem pusztul el 
tôle, hanem fürdik a föld mélyének 
megcsapolt hullámaiban”. Persze le-

het fensôbbségesen mosolyogni a ma-

gyar vidék kultúráján (Budapestrôl), 

lehet sajnálkozni, hogy nem olajat ta-

láltak Mezôkövesd határában, hanem 

gyógyvizet, de azt hiszem, ez a gyö-

nyörû táj a Bükk és az Alföld határán 

éppen így lett a magabiztos, nyugodt 

gyarapodás egyik központja. Feltétele-

zem, az itteni emberek többségét csep-

pet sem érdekli a borzalmas lehetôség, 

hogy a Népszava már csak két hónapig 

jelenik meg, sôt az RTL Klub különös 

adózási szokásai sem hozzák ôket láz-

ba, még kevésbé a hír, hogy Bajnai 

Gordon egy év múlva megint minisz-

terelnök akar lenni. Valószínûleg az itt 

megforduló lengyeleket, szlovákokat, 

ukránokat és oroszokat mindez még 

kevésbé izgatja: itt béke van, jó levegô, 

jó víz, pihenés és gyógyulás. Egyszer 

talán megint így lesz ez az egész Kár-

pát-medencében.

* * *
Könnyeimmel küszködve olvastam 

egy amerikai újságíró nyilvános bú-

csúlevelét. Az illetô úr húsz éve jött 

hazánkba, itt családot alapított, és an-

gol nyelvû lapokat szerkesztett. Most 

elhagyja Magyarországot, mint írja, 

ezt a „gulyásdiktatúrát”, ahol nem érzi 

magát biztonságban, bár a figyelmez-

tetô jeleket már az elsô Orbán-kor-

mány idején érzékelte.

A szabadságot választja, mi pedig itt 

maradunk, s letörten kérdezgetjük 

egymást, hol van a gulyás és hol a dik-

tatúra. Persze nem kell nagy fantázia 

ahhoz, hogy milyen hozott anyagból 

tájékozódnak 1990 óta a példaértékû 

liberális demokrácia képviselôi --– elég 

a naponta megjelenô vélemények kö-

zül azt az egész oldalas interjút idéz-

nem, amelyet a Népszabadság közölt 

Kôszeg Ferenc jogvédôvel (A jogszerû 

is lehet embertelen). „A titkosszolgála-

tok története a rendszerváltás óta bot-

ránykrónika, a TEK léte is nonszensz”. 

Kôszeg Ferenc 2009-ig az SZDSZ 

tagja, meghatározó alakja volt, a balol-

dal bukásának legfôbb okát abban lát-

ja, hogy „a jobboldal hatalmas elônyét 

a vidéki Magyarország biztosítja”. 

2010 óta az LMP-t támogatja a Magyar 

Helsinki Bizottság egykori alapítója 

és vezetôje (1994–2007). A bizottság 

kiválóan mûködik ma is, „jelentôs ala-

pítványi pénzforrásokkal rendelkezik, 

megvan a Norvég Alap nélkül is”. A 

Szegényeket Támogató Alap (Szeta) 

egyik alapítója, a Beszélô volt szer-

kesztôje, 1990 és 1998 között az SZDSZ 

parlamenti képviselôje elégedett ön-

magával, egyre több ügyet visz a bi-

zottság Strasbourgba, s ezeket sorra 

meg is nyeri, például a nyugdíjazott 

bírók ügyét. Készséggel hiszem, hogy 

bôven van mit javítani számos terüle-

ten, így a menekültügy kérdésében 

vagy a titkos adatgyûjtés garanciáival 

kapcsolatban, de az az állítás, hogy a 

Terrorelhárítási Központ (TEK) 

„egész léte nonszensz”, enyhén szólva 

maga is ostobaság, fôleg akkor, ha a 

Nagy Példakép, Amerika gyakorlatát 

vesszük figyelembe, amely hazai és 

nemzetközi szinten sem tartja be az 

alkotmányosság és jogállamiság elemi 

normáit, éppen a terrorveszélyre hi-

vatkozva. Olyan nonszensz ez, mint a 

napokban ismét elôkerült magyar bí-

rói függetlenség problémája. Eszerint 

a jogfelfogás szerint a magyar bíró 

„önmagát ellenôrzi”, ha pedig mégis 

törvénytelenséget követ el, az ezzel 

kapcsolatos titkos adatgyûjtés (is) tör-

vénytelen. A pusztán emberi jogi, hu-

manitárius jogfelfogás és jogalkalma-

zás minden bizonnyal számos 

alapítvány és szervezet számára biztos 

pénzforrás (sôt munkahelyteremtés), 

a magam részérôl a TEK mûködését 

fontosabbnak érzem, mint --– mondjuk 

–-- a Helsinki Bizottságét. Igaz, nem is 

írok megható búcsúlevelet, mielôtt el-

menekülnék a gulyásdiktatúrából. 

Szeretem magam itthon biztonságban 

érezni.

* * *
Minden állam jól elvan saját apró-

cseprô ügyeivel, remekül szórakozunk 

vagy bosszankodunk, mindenki ízlése 

és pártállása szerint, az Ukrajnában 

zajló háborút is megszokjuk, mint 

annak idején a jugoszláviait, ami pedig 

Irakban vagy Szíriában történik, az 

legyen a szerencsétlen helyiek gondja, 

és persze az amerikai Világellenôré.
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Érdemes fellapozni a békebeli sajtót 

közvetlenül egy-egy nagy válság vagy 

háború kitörése elôtt, hogy érzékeljük 

a boldog gyanútlanságot és a felhôtlen 

optimizmust. Európa egyetlen ma is 

élô, közös vallási és kulturális hagyo-

mánya a kereszténység, de hatalmas 

belsô erôk mozgósítanak ellene, ideo-

lógiai és politikai célokat követve. Ha 

nincs jobb téma, mindig elô lehet ven-

ni belpolitikai odamondogatás céljából 

a kereszténységet, mert ez a céltábla 

biztosan nem lô vissza. „A magyar ka-

tolikus egyház jobban figyel Orbánra, 

mint Ferenc pápára”, ez a felcíme egy 

szociológussal készült Népszabadság-

interjúnak. Mivel ilyesmit naponta ol-

vasunk és hallunk, nem hagy mély 

nyomot bennünk, olyan ez, mint Rá-

kosi idején a „klerikális reakció” osto-

rozása a Szabad Népben. Csakhogy a 

probléma ennél sokkal súlyosabb. 

Irakban kikiáltották az iszlám kalifá-

tust, a meghódítandó terület fél Euró-

pát, benne Magyarországot is érinti. 

Vélhetjük, hála Istennek, ez még 

messze van, jelenleg az iszlám fele-

kezetek fôleg egymást gyilkolják, de 

egészen biztosan eljön az idô, amikor 

Európa, Ázsia és Afrika iszlám népei 

egyesülnek a próféta zászlaja alatt, mi 

pedig kissé megbántottan figyeljük a 

tolerancia hiányát és a keresztre fe-

szített keresztények vértanúságát. 

Éppen félezer éve történt, hogy a kü-

lönbözô protestáns mozgalmak nyo-

mán hosszú és kegyetlen vallásháború 

dúlta fel Európát és szaggatta szét a 

keresztény egységet, s jött is a török, 

diadalmasan és megállíthatatlanul. A 

megosztottság, az önzés, a felelôtlen-

ség nálunk Mohácshoz vezetett, követ-

kezményeit azóta sem hevertük ki 

igazán. Félreértés ne essék: minden 

vallást tisztelek, így a moszlim vallást 

is, de itt nem vallástörténeti, teológiai 

kérdésrôl van szó. Azok a balliberális 

értelmiségiek, akik egész Európában 

pofozógépnek tekintik a keresztény-

séget, viszonylag hamar választásra 

kényszerülnek, de az biztos, hogy az 

iszlám életforma és törvény nem fog 

tetszeni nekik. Csak akkor már késô 

lesz. „Általános és tömeges a megfé-

lemlítés” --– panaszkodik a magyar 

szociológus. A kalifátusban bizonyára 

jobb lesz minden.

* * *

Ausztráliai Magyar Pedagógusok Konferenciája (Foto: Hamar György)



Kincsesláda – Református 
magyar gyerektábor 

Sydneyben
2014. június 30 – július 2.

„Isten dicsôségére, sok segítséggel 
nagyon sikeres volt a Kincsesláda 
gyermektábor. Három napon keresz-
tül sikerült naponta 32-35 gyereknek 
bizonyságot tenni Isten csodáiról.”

és felesége Péterffy Réka ötlete 
alapján közös erôvel hoztuk fedél alá 
az elsô Kincsesláda Gyerektábort. 
Igazán különleges élményben lehetett 
része azoknak a gyerekeknek, akik el-
látogattak a Strathfield-i templom 
gyülekezeti termébe. 
Péterffy Kunddal beszélgettünk: 
--- Milyen céllal kezdtétek el szer-

vezni a tábort?
Célunk ez alkalommal is több volt. Az 

elsô, és számunkra mindig a legfon-
tosabb a BIZONYSÁGTÉTEL. Bizony-
ságot tenni Isten kegyelmérôl, mely 
megjelent az Ô fiában, az Úr Jézus 
Krisztusban. Kicsinek és nagynak, 
gyermeknek és szülônek elmondani 
azt, hogy mit tett az Isten egykor és 
mit tesz ma. Második célunk az volt, 
hogy folytassunk azt a szolgálatot, 
mely a gyülekezeteink testi lelki meg-
erôsödését eredményezi, éspedig a 
meglevô tagok megtartása és új tagok 
gyûjtése, igen a gyerekeken keresztül! 
Továbbá célunk mindig az is, hogy 
felmutassunk mekkora az az IGAZI 
kincs, melyet a számítógépek világá-
ban szem elôl vesztett gyermek és fel-
nôtt. Célunk volt ez alkalommal is se-
gíteni kicsinek és nagynak megkeresni 
és megtalálni, azt Aki tegnap és ma és 
mindörökké ugyan az. Aki nem vál-
tozik.  Ôt, az igazi kincset az együtt el-
töltött idôben, egy testvéri közösség-
ben könnyebben meg lehet találni. 
Sokszor hallottuk, Jézus mondta: 
„Mert ahol a te kincsed van, ott van a 
szíved is.” (Máté 6: 21) És termé-
szetesen élni akartunk azzal a lehe-
tôséggel, hogy itt vagytok és tudtok 
segíteni. S ugye ezt most általatok, a 
Kôrôsi Csoma Sándor Program jóvol-
tából könnyebb is volt megszervezni. 
A nyári gyermek és ifjúsági tábora-
inkon sajnos már nem lesztek itt vagy 
ki tudja!

--- Milyen programokban vehettek 
részt a gyerekek? 

Igyekeztünk a gyerekeket minden 
szempontból „táplálni”. A programok 
vagy inkább foglalkozások úgy voltak 
összeállítva, hogy a testi és lelki érté-
keink egyensúlyba kerüljenek. 

Elsô nap ismerkedéssel leginkább 
telt. Ekkor ismerkedtünk meg egy-
mással  s a tábor céljával. Minden dé-
lelôtt elhangzott egy bibliai történet, 
melyet énekléssel mélyítettünk el. 
Olyan zsoltárokat választottunk, me-
lyeket különbözô magyar népdaloknak 
a dallamára is lehet énekelni. Ezeket a 
történeteket egy rögtönzött színdarab-
bal illetve bábjátékkal is érthetôbbé 
tettük a gyerekek számára. Sok kéz-
mûves foglalkozás volt, amikor papír-
ra vetettük, vagy papírból megalkottuk 
azt a fô üzenetet, amit éppen aznap 
kaptunk a bibliai történetbôl. És ter-
mészetesen minden nap volt sok-sok 
játék és  lô magyar népzenére alapvetô 

néptánc. Köszönöm nektek ez útón is a 
sok segítséget, a fiatalos, lelemén-
yességet mellyel pezsgôbbé tettétek 
minden nap a foglalkozásokat. Sokat 
tanultunk valamennyien tôletek is, 
köszönjük, hogy hoztátok magatokkal 
a Kárpát-medencébôl az élô ma-gyar 
virtust.  

--- Mi volt számodra a legjobb pillanat 
a három nap alatt?

Második nap, ebéd után, amikor már 
közösen összeszedtük még a morzsá-
kat is --– a gyerekek türelmetlenül 
várták a további foglalkozást. Mi, a 
„felnôttek” éppen szusszanni szeret-
tünk volna, de ugye ilyenkor azt nem 
lehet. Ekkor Réka „spontán” megfo-
gott egy meséskönyvet, ölbe vett né-
hány csepp gyereket és elkezdte ol-
vasni a kincsesláda elôtt Sün Balázs 
történetét. Szinte hihetetlen volt látni, 
hogy az i–pad, i–pod, i–phone világban 
is mennyire le tudja kötni a gyerekeket 
egy szép mesés történet, még a nagy 
lázadó fiúk is ott „csüngtek” Réka aj-
kán. 

--- Érkeztek visszajelzések a táborral 
kapcsolatban?

Már az elsô este. Volt, aki felhívott 
telefonon és úgy fejezte ki szóban há-
láját, és sokan most is az internetet 
használták arra, hogy leírják köszö-
netüket. Igazán jó érzés volt hallani, 
hogy egy-két nap után már több gye-
rek is arra kérlelte szüleit, hogy ne a 
már ki-befizetett o vodába, gyermek-
megôrzôbe vigye, hanem hozza el a 
Kincses Láda Táborba. Az utolsó nap 
sokan azt kérdezték, hogy miért nem 
lesz jövô héten is, vagy mikor lesz a 
következô. Az egyház ArcKönyv (Fa-
cebook) sok visszajelzés olvasható, de 
a legértékesebbeket maguk a gyere-
kek mondták el szóval vagy szemükbôl 
lehetett olvasni. 

--- Mik a terveitek a jövôre vonatko-
zólag? 

Isten segítségével lesz folytatás. Kö-
vetkezô vakációban, szeptember vé-
gén –- ha ti is segíttek --– lesz újra 
Kincses Láda Tábor. Addig is meg-
hirdettük és mi ehhez tartjuk ma-
gunkat --– minden hónap második va-
sárnapján Kincses Vasárnap címmel 
várjuk a gyerekeket és szeretteiket a 
Stratfhield-i gyülekezetbe, felnôtt és 
gyermek istentiszteletre valamint az 
azt követô szeretetvendégségre, közös 
beszélgetésre, játszásra, ebédre. 

Továbbá olyan alkalmakat szerve-
zünk, amelyek a mai kor kihívásai 
közepette megállítsanak bennünket a 
nagy rohanásban, és  megnyíljon a szí-
vünk Isten elôtt és megértsük, hogy: 
„Benne van elrejtve a bölcsesség és 
ismeret minden kincse.”  Kolossé 2: 3
Sydney, 2014. július 4. 

Tóth Luca Réka, 
Sándor István, 

Baranyai Barbara
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KRÓNIKA
A Sydneyi Magyar Református Egy-

ház újabb közösségépítô alkalmat 
szervezett a Sydneyben élô ausztrál 
magyarok számára. A Kincsesláda 
Gyerektábor az itteni téli szünet elsô 

három napján került megrendezésre. 
A Református Egyház segítségére 
voltak a Kôrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasai is.

Péterffy Kund református tiszteletes 



Nélkülünk
Nincs hazátlanabb ember a magyar 

futballszurkolónál a világbajnokság 
idején. Egy kicsit olaszok, németek, 
angolok, mexikóiak vagy éppen Costa 
Rica-iak vagyunk ilyenkor, idegen tá-
jakon járunk, idegen focistáknak szur-
kolunk. Izgulunk, de azért nem annyi-
ra, nem úgy, nem verejtékezve, 
mindent megfogadva egy-egy tizene-
gyes elôtt. „Édes Istenem, ha belövöd, 
egy évig, na jó, egy hónapig nem iszom 
sört!” –-- tódítanánk egy párhuzamos 
világban, de 1986 óta inkább csak hall-
gatunk. Megettük már a tésztánk ja-
vát.

Beletörôdtünk, hogy nem vagyunk 
ott. Már nem is fáj, nem is furcsa. 
Megszoktuk, hogy nemzeti csapatunk 
helyett választott együtteseknek szur-
kolunk, olyan válogatottaknak, ame-
lyekbe talán már rég visszavonult já-
tékosok miatt szerettünk bele, 
amelyekért rajonghatunk, de sosem 
lehetnek a mieink. Úgy igazán. Egyol-
dalú ez a szerelem. Halkan, hangosan 
átkozódunk, ha nem adják meg a hol-
land, mexikói, ausztrál gólt, talán még 
a kék vagy narancssárga mezt is fel-
vesszük, de valahogy sosem passzol 
ránk. Dúdolhatjuk a himnuszokat is, 
lehet, hogy még a szöveget is tudjuk, 
de az sem a mienk, vidámabb, bátrabb, 
nem olyan édes-szomorkás, kesergôs, 
mint a mienk.

Mi, magyar férfiak régen arról álmo-
doztunk, hogy a magyar válogatott 
csapatkapitányaként felállva énekel-
jük a Himnuszt a vb elsô meccsén, s 
bár a csoportból csak kisebb szeren-
csével jutunk tovább, onnan kezdôd-
nek az igazi csodák! Annak ellenére, 
hogy a döntôben is esélytelenebbnek 
számítunk, végül a mi –-- ki más? –--
gólunkkal megnyerjük a világbajnok-
ságot. Hányszor aludtam el ezen tû-
nôdve? Hányan álmodtunk ugyan 
errôl? Hány bombagólt lôttünk Kahn, 
Taffarel, Zoff vagy Van der Sar ka-
pujába?

Aztán felnôttünk. Most már álmodni 
sem merünk ilyesmirôl. Itt van ne-
künk a Fradi máltai csodája, meg hogy 
hazajön-e Gera Zoli, és ha igen, 
mennyit hajlandó játszani…

Unottan, közönyösen nézzük, olvas-
suk a szokásos nyári átigazolási szap-
panoperát, míg mások a világ túlfelén 
futballoznak. Többszörösen átverik, 
kicsúfolják a papírformát: Costa Rica 
legyôzi Uruguayt, majd az olaszokat, 
döntetlent játszik az angolokkal, s az 
emberhátrányt is túlélve továbbjut a 
megtörhetetlennek tûnô görögök el-
len. Tanúi vagyunk, hogy Ausztrália 
semmivel sem rosszabb Hollandiánál, 
Algéria lefutballozza a meccs elején a 
németeket, Nigéria a nyolcaddöntô 
nagy részében felveszi a versenyt 
Franciaországgal, és így tovább. Kis 
pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci –--
hát nem! Nem mindig.

Láthatjuk, mire képes egy igazi edzô, 
milyen remek csapatot lehet összerak-
ni egy kiemelkedônek nem igazán ne-
vezhetô, ám annál szimpatikusabb 
társaságból, milyen hittel, tûzzel, lel-
kesedéssel, önbizalommal lehet küz-
deni. Láthatjuk, mi az, ami nálunk 
nincs. S lassan már nevetni sincs 
kedvünk azon, hogy a stúdióban alibizô 
szakértôk egymásra licitálva sorolják 
a közhelyeket, elemzés címén pedig 
elmesélik, hogy hogyan esett a gól. 
Mintha vakoknak magyaráznák. Ná-
lunk, náluk a „labda továbbra is göm-
bölyû”, a spanyol kudarc pedig azért 
következett be, mert mindig rosszul 
pattant. Gondolom, úgy, ahogyan a ju-

goszlávok elleni 1–12-es összesítés 
vagy a mexikói 0–6 alkalmával. Tészta, 
magaslat, pattogó labda --– íme, a bu-
kás okai. Pedig már Hofi megmondta, 
hogy ha az a gonosz jószág rakoncát-
lankodik, csak ki kell szúrni.

Ha tehetném, százszor levetíteném 
Costa Rica meccseit a magyar válo-
gatott játékosainak, hogy lássák, mi-
lyen egy sikertörténet, milyen az, 
amikor tizenegy, jobbára ismeretlen 
játékos valami tökéleteshez közelit 
alkot, milyen, amikor Pirlo gratulál 
Ruiznak, és nem a vesztes csapat tag-
jai vesznek össze az olasz csillag átiz-
zadt mezén. Mert jó látni, hogy a vb 
más, még mindig több, nemesebb a 
klubfutballnál. Itt nem arab milliárdo-
sok sakkoznak oroszokkal, rabszolga-
ként kereskedve a játékosokkal. Nem 
a Bajnokok Ligája zártkörû klubjának 
szokásos párosításait kell néznünk, 
ahol olyan nemzetközi szupercsapatok 
találkoznak újra és újra, amelyek je-
lentôs részét banki hitelekbôl, olajpén-
zekbôl, tisztára mosott eurómilliárdok-
ból „varázsolták” bombaerôssé.

Brazíliában egészen aprókból lesznek 
hatalmasok, s egy-egy futballcsoda 
után sok százezer ember keres rá a 
világhálón Chilére vagy Algériára. 
Szomorkásan gondolok arra, hogy egy 
szebb (futball)világban talán éppen azt 
írják a keresôbe: Hungary. Vagy azt: 
Magyarorszag.

S ehelyett mi maradt nekünk? Bel-
gium–Egyesült Államok 2–1. Sliema 
Wanderers–Ferencváros 1–1. Végszó-
nak felettébb nyomasztó -– másrészrôl 
(sajnos) szívfájdítóan tökéletes.
Berni gyôzelmünk
1954. július 4., Bern, Wankdorf-sta-

dion. A német válogatott hihetetlen 
meglepetésre 3–2-re vezet az Arany-
csapat ellen, amikor a hajrában a sé-
rülten is felülmúlhatatlan Puskás 
egyenlít. 3–3, megvan! --– kiáltaná egy 
egész nemzet, de a partjelzô jelzésére 
a játékvezetô nem adja meg a gólt. 
„Les, les” --– ismétli Szepesi kétség-
beesetten, Bozsikék letörten állnak, 
vége van a világnak.
Sebes, a magyar válogatott szövetsé-

gi kapitánya, azonnal odarohan a ne-
gyedik játékvezetôhöz, és követeli a 
videobírót. A sporttárs bólint, van még 
egy lehetôsége a kettôbôl a magyar 
kapitánynak, így azonnal újranézik a 
helyzetet. Puskás a védôvonal mögül 
indult, a gól teljesen szabályos, nincs 
mit tenni, mégis megadja a gólt.

Több millió ember sóhajt, ordít fel 
boldogan a rádiók mellett, családtagok, 
barátok, szomszédok, idegenek ölelge-
tik egymást, van, aki elsírja magát. 
Mind tudjuk: sokkal több ez egy fut-
ballmeccsnél. Még sincs magyar átok, 
a széttört álmokat összeilleszti a tech-
nika.

3–3, jöhet a hosszabbítás, gondoljuk, 
de Lóránték nem kérnek belôle, sem 
az esetleges az újrajátszásból. A kö-
zépkezdés után megszerezzük a lab-
dát, Hidegkuti kiugratja Czibort, aki 
lövés helyett lekészít, és a kilences lô, 
gól, gól, gól! Nincs ennél szebb szó 
most a magyar nyelvben! Szepesi ôr-
jöngve ünnepel, „4–3, 4–3!”, tizenegy 
német áll a falfehéren. Csupán néhány 
perc van hátra, az ellenfél játékosai 
megsemmisülve, szellemekként kóvá-
lyogják végig a maradék idôt, a bíró 
lefújja a meccset, a futballisták köny-
nyeznek, nevetnek, Grosics letérdel, 

mintha az akkoriban inkább tiltott, 
mint tûrt Istenéhez imádkozna. Pedig 
nem történt semmi különös: csak egy 
csoda a csodacsapattól.
„A videobíró a mieink mellett állt” 

–-- írja másnap a Népsport, amely 
teljes számát a világbajnokoknak 
szenteli. Hôseinket százezrek várják a 
pályaudvaron, még a tömegbe vegyült 
államvédelmisek is vidáman tapsol-
nak. Történelmi gyôzelem: a viharos, 
véres évtizedeket, századokat átélt 
magyar nép megmutatja, hogy van 
egy hely, egy szentély, ahol felveszi a 
versenyt a birodalmakkal, nagyhatal-
makkal szemben is. „A gyepen mi 
uralkodunk” --– mondja Puskás egy 
fröccsel kezében, senki sem szólja 
meg, s a fotó bejárja a világsajtót. 
Mindenki boldog, Rákosi majd meg-
pukkad, de hiába irigykedik, a nép 
nem a diktátorért, a futballcsászárokért 
rajong. Persze egy siker sem édesítheti 
meg örök idôkre az amúgy élhetetlen, 
kegyetlen rendszert.

1956, forradalom. Bár a legnagyobb 
csapatok hívják, Puskás végül hazatér 
a külföldi túráról, és Czibort, Kocsist 
is ráveszi erre. „Duplázzunk fiúk” --– 
mondja, s 1958-ban ismét végigverjük 
a világot. A brazil–magyar minden 
idôk talán legszínvonalasabb fináléja, 
hiába duplázik Pelé, Puskás mester-
hármasával és Tichy bombájával 4–2-
re legyôzzük a trónkövetelôt. „Puská-
sék zseniálisak, és ez a meggyötört, 
magára hagyott ország igazán megér-
demli a sikert” –-- áll a brit The 
Guardian vezércikkében, és utólag is 
hálásak lehetünk ezekért a sorokért.

Az már nem is meglepô, hogy Puskás 
a világbajnokság után visszavonul a 
válogatottól, s ennek kapcsán ôszinte, 
terjedelmes interjút ad a Népsportnak. 
„Elôször elleneztem a videobírót, mi-
csoda marhaság, gondoltam, s aztán 
mi történt? Ha nincs, talán nem nye-
rünk Bernben. Ki tudja, lehet akkor 
minden másképp alakul…” --– magya-
rázza, majd sokat sejtetôen mosolyog.

Filmszakadás, ébredés.
A valóság: 1954. július 4., Bern, 

Wankdorf-stadion. Les, 3–2-es vereség, 
bûnbakképzés, tüntetések, máig kihe-
verhetetlen veszteség. Puskásék 
emigrálnak, futballunk pedig elindula 
lejtôn, s most a gödör mélyérôl próbál 
kimászni valahogy.

2014 nyara, Brazília. A sokat és jog-
gal kritizált FIFA-elnök, Sepp Blatter, 
felveti a videobíró ötletét. Elképzelése 
szerint az edzôk kétszer kérhetnék ezt 
a segítséget. Csak egy kérdésem ma-
radt: rábólintanának?

Mezô Gábor
(Magyar Hírlap)

Ellopott játék
Baj van ezzel a világgal. Irgalmatlanul 

nagy baj. Ha már brazil ember fut-
ballvébé ellen tüntet, közelít a világ-
vége. Nem, nem a parttalan, robogó 
idô elôli múltba kapaszkodás kétség-
beesése, sokkal inkább a kizökkent idô 
morcossága jelzi, hogy valamit elron-
tottunk, emberek. Még az emberiség 
legnagyobb találmányát, a játékot is 
elcsaltuk, üzletté tettünk, s megloptuk 
vele önmagunkat. Összebarmoltuk a 
vizet, a földet, a levegôt, és még a sze-
relmünket, a labdát is bûnbe vittük.

Persze, a világbajnokság rajtján illik 
elemelkedni a lábszagú provincia-liz-
mustól, kalapot emelni nagy, közös 

szenvedélyünk elôtt, de mégis, a fave-
lalakók tiltakozása igen sokat levon a 
futball élvezeti értékébôl. Aligha arról 
van szó, hogy a hervadt nosztalgiázás 
mondatja ki könyörtelen ítéletét, mi-
szerint azok, a régik voltak az igazi 
vébék, Puskás és Pelé, Baresi és 
Beckenbauer, Maldini és Marado-
na, na, ôk tudtak futballozni, és egyál-
talán, micsoda meccseket láttunk, 
mekkora góloknak örültünk, és milyen 
príma vizeket ittunk. Sokkal inkább az 
lehet a baj, hogy féktelen önhittsé-
günkkel, anyagiasságunkkal, pénzimá-
datunkkal még azt is eltoltuk magunk-
tól, amirôl azt hittük, hogy örökre a 
miénk. Úgy látszik, tényleg rosszul let-
tünk összeszerelve, mert fentrôl meg-
adatott nekünk a nagy játék feltalálá-
sának kegye, de a rombolás átkát, az 
üzletet is kaptuk vele.

Térdre estünk például a brazil fut-
ballvarázslat elôtt, teljes joggal, s les-
tük, mikor láthatjuk Ronaldinhót, ám a 
kor kimondta az ösztönös zsenik fölött 
az ítéletet: vagy beállnak a sorba, vagy 
örökre lekerülnek a világfutball po-
rondjáról. Vége az igazi, ôszinte foci 
korának, s mint mindent, a játékot is 
civilizáltuk, európaizáltuk. Megtanítot-
tuk a brazilokat is minden rosszra, 
taktikára, védekezésre, idôhúzásra, 
mert hát a futballt gólra, illetve már jó 
ideje pénzre játsszák. Az pedig talán 
még az idônél is gyorsabb, züllöttebb 
és könyörtelenebb, legújabban már az 
utolsó játékmentsvárnak tekintett fut-
ballártatlan Afrikát is felfalta mérhe-
tetlen étvágyával.

Igen, a pénz. A minden, ami minden-
kit és mindent elront, beszennyez aki-
hez-amihez hozzáér, s már az is elég, 
ha valakit megkísért. Üzlet a jelenlét, 
a vébérészvétel, üzlet a közvetítés, és 
mérhetetlen üzlet a rendezés. Igaz, 
Katar nem üzleti céllal vett magának 
vébét, csak féktelen kivagyiságában, s 
még ha ráfizet is, meg akarja mutatni: 
ô megengedheti magának, hogy a fut-
ball házhoz jöjjön. Persze, ilyesmiben 
már volt elôdje, példaképe, amikor 
Amerika Szabolcs-Szatmára, Atlanta 
olimpiát vásárolt. Margaret Mitchell 
Elfújta a szélje mellett van CNN a 
városban, van Coca-Cola, van a párna-
cihában pénz, ami pénzt fial még az 

olimpia segítségével is.
Igen, a pénz mindenütt ott van, szót 

kér magának, sôt, rendszerint övé az 
utolsó szó. Valamikor kimondta, hogy 
márpedig a futball több, mint közös 
öröm, jópofa játszadozás, még ha néha 
életre-halálra játsszák, s ha tetszik, ha 
nem, kéretik ehhez tartani magunkat. 
Mert itt többrôl van szó, ez pénzre 
megy. Túl nagy a tét ahhoz, hogy meg-
maradjon tiszta, becsületes szenve-
délynek. Nem csupán az építkezéseket 
óhatatlanul belengô korrupció, vagy a 
globalizált fogadási csalások fony-
nyasztják el a futballbarátok szenve-
délyét, nem. Itt már a labdát is rend-
szabályozzák. Régen --– és egyáltalán 
nem a futballtündéri idôkben --– a 
tévedés is belefért a játékba. Egy-egy 
bírói baki –-- Latisevet Chile óta 
átkozzuk Tichy meg nem adott gólja 
miatt – olyan volt, mint a csúszós gyep, 
a goromba szél vagy a kapus szemével 
szórakozó napfény, csak még izgalma-
sabbá, még kiszámíthatatlanabbá tette 
a futballt. Na, manapság ez már nem 
fér bele, túl nagy a tét, a vesztes túl 
sokat bukik, a gyôztes túl sokat nyer, s 
a videobíró bejelentkezéseként a vé-
bén már karóra jelzi a bírónak, hogy a 
labda átszaladt a gólvonalon. S ez ugye 
elméletben derék, tisztességes talál-
mány. Csakhogy a futball a világ 
legdemokratikusabb intézményeként 
lett feltalálva. Itt mindkét csapatra 
egyformán vonatkoztak a szabályok, 
itt általában az játszott, aki jobb volt -– 
persze, e téren már az ôsfutballban is 
léteztek kivételek --–, s itt nem lehetett 
hazudni. Mindenki egész, civilizációs 
maníroktól megtisztított egyéniségét 
felvitte a pályára, ott állt elôttünk pôre 
ôszinteségében maga az ember. Ott, a 
pályán, amely fekvésétôl, talajától, 
méretétôl függetlenül a világon min-
denütt egyforma volt, egyforma 
segédeszközökkel, egyforma szabá-
lyokkal. Nos, most már más a gól Sao 
Paulóban, és más Mátraderecskén. 
Meghalt a futballdemokrácia. A pénz 
megölte, de éljen a játék. Még akkor 
is, ha már soha többé nem lesz az 
igazi.

Kiss László
(Magyar Hírlap)
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28 év után újra magyar döntôs Wimbledonban
Babos Tímea - oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal - kikapott a nôi páros 

fináléjában a wimbledoni teniszbajnokságon. A döntôt az idei Australian 
Openen gyôztes, a Roland Garroson pedig döntôs, második helyen kiemelt Sara 
Errani, Robert Vinci olasz duó nyerte alig egy ór alatt, 6:1, 6:3-ra. 

Legutóbb 1986-ban játszhatott magyar játékos Grand Slam-tornán döntôt, 
akkor Temesvári Andrea Martina Navratilovával diadalmaskodott Párizsban, a 
francia nyílt bajnokságon.

Babosék úgy jutottak el a fináléig, hogy a legjobb 16 között a címvédô és 
világelsô Szu Vej-Hszieh, Suaj Peng tajvani, kínai kettôst búcsúztatták.

A meccs rögtön egy brékkel indult, az olaszok elvették Babos adogatását, majd 
hozták a sajátjukat. Mladenovic szervájánál sem sikerült az elsô játék begyûj-
tése a kissé megilletôdötten játszó magyar, francia duónak, amikor azonban 
Errani volt soron, ôk is brékeltek, s 3:1-re szépítettek. Mint azonban késôbb 
kiderült, ez volt az egyetlen gém, melyet a nyitójátszmában hozni tudtak, a ruti-
nos olaszok ugyanis 27 perc alatt szettelônybe kerültek.

A második felvonás is rosszul indult Babosék szempontjából, az elvesztett elsô 
játékot követôen azonban a 21 éves soproni játékos adogatásánál sikerült 
egyenlíteni. Ezután fej fej mellett haladtak a felek, majd 3:2-es vezetésénél az 
ellenfél egy brékkel 4:2-re ellépett. A következô játék is az olaszé lett, akik így 
pályafutásuk elsô wimbledoni címének kapujába kerültek. Babosék ugyan 
nyertek még egy gémet, de Vinciék végül - igazolva a papírformát - “behúzták” 
a meccset.

Az ellenfél ma parádésan játszott, gyakorlatilag esélyt sem adott a gyôzelemre 
- értékelt a honlapján, a babostimea.hu oldalon Babos Tímea. “Mi talán kevésbé 
játszottunk jól, fôleg a szerva nem volt olyan hatékony, mint az elmúlt 
meccseken. De természetesen boldog vagyok, óriási élmény volt a centeren 
egy döntôt játszani!” - tette hozzá.

A gyôztes páros 325 ezer fontot kap sikeréért, míg Babosék 163 ezerrel vigasz-
talódhatnak.



Már nem sokáig lesz Magyarország a 
kamu ötvenes vagy lopott kismotorok 
paradicsoma: hamarosan a parlament 
elé kerül egy törvényjavaslat a rend-
számozásról. A régóta húzódó terv ed-
dig a hatósági vizsgálat 10-15 ezer 
forintos ára miatt hiúsult meg, de állí-
tólag ennél olcsóbb lesz a regisztráció.

2011. január elsejéig minden robogó 
és quad rendszámot fog kapni --– nyi-
latkozta 2009-ben Kákosy Csaba 
gazdasági és közlekedési miniszter, 
ami csak egy volt az utóbbi évek beha-
rangozott idôpontjai közül. Tavaly 
ugyanezt a célt fogalmazta meg a Kö-
zúti Közlekedésbiztonsági Akcióprog-
ram is, és 2010-ben a Közlekedéstu-
dományi Intézet tanulmánya is a 
regisztráció bevezetését ajánlotta. Ér-
demi elôrelépés viszont továbbra sem 
történt az ügyben, ezért rákérdeztünk 
az illetékeseknél a késés okaira.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közleménye szerint a bevezetés eddig 
az aránytalan többletterhek miatt ma-
radt el, a hatósági vizsgálat és a mû-
szaki paraméterek megállapítása 
ugyanis motoronként 10–15 ezer forint 
(a 2009-es nyilatkozatban 15–20 ezer 
forint szerepelt). Ehhez jön még a for-
galomba helyezés hasonló nagyságren-
dû költsége, plusz további tízezres ki-
adást jelenthet, ha az azonosításhoz 
szükséges adatok nincsenek meg, és 
pótolni kell ôket. Ez rengeteg tulajdo-
nost érinthet, hiszen az adásvételi 
szerzôdésen és a biztosításon kívül 
sokaknak semmilyen papírjuk nincsen 
a kismotorhoz. 

A bevezetés elôtt az NFM további 
hatásvizsgálatokat rendelt el, és egy 
olyan alternatív hatósági vizsgálat 
kidolgozását javasolja, amely megfelel 
a nemzetközi egyezményeknek (így a 
vállalkozó kedvûek külföldön is tudják 
majd használni az ötveneseket), vi-
szont olcsóbb a korábban tervezett el-
járásrendnél. A tárca szerint a legko-
rábban ôsszel a parlament elé kerülhet 
a törvénymódosítási javaslat, így jövô-
re már tényleg megkezdôdhet a rend-
szerváltás óta halogatott rendszá-

mozás.
A villanyrobogók nem kapnak 

rendszámot
Az új elôírás továbbra sem veszi nyil-

vántartásba a kisebb teljesítményû 
elektromos (motor)kerékpárokat, 
amelyek több nagyáruházban robogó-
szerû kialakítással is kaphatók, nem-
egyszer igen kétes minôségben. Egy 
fontos kérdés, a jogosítvány ügye sem 
kerül napirendre, így továbbra is lehet 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
nélkül ötvenest vezetni, igaz, újabban 
nem elég a lejárt jogsi, hanem az MA 
kategóriára szóló engedélyt kell kivál-
tani. A megszerzés alsó korhatára egy 
korábbi tervvel ellentétben 14 év ma-
radt annyi megkötéssel, hogy 16 éves 
korig nem szabad külföldön kismotort 
vezetni.

A lejárt egészségügyi alkalmasság 
kérdésénél is több kritika éri a segéd-
motorok 40 km/h-s legnagyobb enge-
délyezett sebességét, de a minisztéri-
um nem tartja indokoltnak a KRESZ 
-szabályozás felülvizsgálatát. Ez azon-
ban egyértelmûen lassú a mai forga-
lom tempójához, és az a furcsa helyzet 
állt elô, hogy a kerékpárosok a kismo-
toroknál gyorsabban, 50 km/h-val me-
hetnek lakott területen kívül, ha nem 
szállítanak utast, és bukósisakot hor-
danak (minden más esetben 40 km/h a 
sebességhatár).
Évi fél tucat esetben vizsgálódik 

csak a rendôrség
Persze rendszám híján elvétve akad-

nak fenn a gyorshajtó robogósok a 
traffipaxos ellenôrzéseken, miközben 
sokan kiveszik a fojtást, vagy segéd-
motorként használják a 80 és 125 köb-
centis, sôt, néha még ennél is nagyobb 
lökettérfogatú motorokat. Utóbbiakat 
egyébként lebukásnál a rendôrség 5–
50 ezer forintos helyszíni vagy felje-
lentésnél 5–150 ezer forintos szabály-
sértési bírsággal bünteti, arról 
azonban nem vezet nyilvántartást, há-
nyan akadnak horogra túl sok köbcen-
tivel a közúti ellenôrzéseken. Ilyen 
esetben amúgy a biztosítók is vissza-
menôleg fedezetlenségi díjat számíta-
nak fel.

A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz 
meglepôen kevés, évi hat-hét megke-
resés érkezik a rendôrségtôl és az 
adóhivataltól a kamu ötvenesek felül-
vizsgálatára, ahol a motor megbontása 
(köbölés) nélkül csak a rendelkezésre 
álló dokumentumok és szemrevétele-
zés alapján tudják megállapítani a va-
lódi lökettérfogatot. Bár ez irányú 
kérdésünkre nem kaptunk választ, 
feltehetôen az NKH-hoz nem jutnak el 

kontrollra azok az 50-es robogók, ame-
lyek rossz mûszaki állapotuk miatt 
akadnak fenn a közúti ellenôrzéseken. 
Mûszaki vizsga híján ezek sokszor na-
gyon leharcoltan futnak az utakon, de 
a rendôrség tájékoztatása szerint csak 
akkor jár büntetés, ha a kormány, a 
fék vagy a gumik állapota miatt bale-
setveszélyes a kismotor. A lámpák 
mûködôképessége kimaradt a felsoro-
lásból.
Iszik és robog
Ahogy a rendszám nélküli motorok 

állapotával és paramétereivel, úgy a 
vezetôk felelôsségérzetével is sokszor 
probléma van, bár kevesebb veszély-
helyzetet okoznak, mint a kerékpáro-
sok. A Közúti Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogram szerint összességében 
javult a segédmotorosok biztonsága 
(2001 és 2012 között 52 százalékkal 
csökkent a halálos áldozatok száma), 
de még így is évente közel 1500-an 
sérülnek meg, és összességében nem 
lehet egyenletesen csökkenô baleset-
számról beszélni. Természetesen csak 
a balesetek egy részét okozzák a se-
gédmotorok vezetôi, de azon belül ki-
ugróan magas, 27 százalékos az ittas 
vezetések aránya, legalábbis a KSH 
2012-es adatai szerint.

Íme, a mopedautókon már használt 
segédmotorrendszám. A 45 km/h a ka-
tegória tervezési végsebességét jelöli, 
nem a KRESZ-elôírást

Forrás: Kismartoni András

Valamennyi hatástanulmánynál kie-
melik, hogy azonosító jelzéssel nem-
csak szabályosabban közlekednének a 
segédmotorosok, de a lopások száma 
is csökkenne. A rendôrség statisztikái 
szerint 2010-ben 889, a következô év-
ben 911, tavalyelôtt pedig 823 rend-
szám nélküli motort (jellemzôen robo-
gót) loptak el, a tavalyi elsô félévben 
pedig 392 esetet regisztráltak. Ez némi 
csökkenô tendenciát mutat ugyan, de 
a valóságban jóval több lopás fordul 
elô, csak sokan nem jelentik be a ren-
dôrségnek, mondván, alvázszám alap-
ján úgyis reménytelen a megtalálás. 
Sajnos nem is járnak messze a való-
ságtól, hiszen az említett években 
117–184 nyomozást sikerült eredmé-
nyesen lezárni.

A rendszám ugyanolyan formátumú 
lesz, mint a mopedautóknál, ezekbôl a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
adatai szerint máig mintegy 1700 da-
rabot adtak ki. Könnyítette a regisztrá-
ciót, hogy a négykerekû segédmotorok 
többségéhez be tudták mutatni a tulaj-
donosok a mûszaki dokumentációt, de 
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Ôsszel dönthetnek a 
robogók rendszámozásáról

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A nürnbergi mesterdalno-
kok, 2. Spencer Tracy, 3. A Béga part-
ján, 4. A halandzsa nyelvet, 5. Erdély-
ben, a gyulafehérvári székesegyház-
ban, 6. Angelica nôvér, 7. A szeretve 
mind a vérpadig, 8. Milos Forman, 
Amadeus címmel, 9. San José, 10. 
Negyvenkettô.

E heti kérdéseink:
1.Hogy nevezik a tibetiek a világ 

legmagasabb csúcsát, Mount Everest?
2. Ki  írta a Vöcsök tó, a Billy Bath-

gate és a Ragtime c. irodalmi mûveket?
3. Melyik városban található a világ 

egyik leghíresebb múzeuma a Prado?
4. Miért nevezték lovas tengerésznek 

Horthy Miklóst?
5. Ki írta a G. A. úr X-ben c. regényt?
6. Melyik folyó mellékfolyója a Tápió 

és Tarna?
7. Mi székhelye az USA Wisconsin 

államának?
8. Melyik ország területén található 

Adzsária, amelynek központja Batumi 
városa?

9. Kinek a regényébôl készült Szabó 
István Csodálatos Júlia c. filmje?

10. Kinek a nevét viseli a Révkomá-
romban megnyílt magyar egyetem?

Válaszunkat a következô heti újság-
ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Tudod-e hogy hívják a székely ener-

gia italt?
--- Kútbul.

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

miatt.
--- Hogyan? A horgászás nyugtatja az 

idegeket.
--- Persze, engedéllyel...

* * *
A farmer felesége elmegy az ügyvéd-

hez: 
--- Ügyvéd úr, szeretnék elválni, mert 

a férjem állandóan mindenféle szexuá-
lis aberrációra késztet. Tegnap is a 
csirkéket nézegettem, amikor mögém 
lépett, és hátulról magáévá tett.

--- De Mrs. Smith, 5 éve ismerem 
Önöket, eddig úgy tudtam, hogy nem 
is tartanak otthon csirkéket!

--- Nem is otthon volt, hanem a hen-
tesnél! 

* * *
Mit mondott az orvos, mama?
--- Azt mondta, hogy jót tenne a test-

mozgás, méghozzá magaslati levegôn.
--- Nagyszerû! Úgyis régen volt már 

kitakarítva a padlás. 
* * *

Golfozás közben, egy elrontott ütés 
után a játékos ledobja az ütôjét a föld-
re, és kifakad:

--- A francba, ha nem lennék nôs, már 
régen abbahagytam volna ezt a hülye 
játékot....

* * *
Idegenvezetés: ‘és ha a hölgyek egy 

pillanatra abbahagynák a csevegést, 
hallani lehetne a Niagara vízesés fül-
siketítô robaját’.

* * *
Az a legszebb a kopaszságban, hogy 

az ember hallja a hópelyheket.
* * *

A valóság olyan illúzió, amelyet az 
alkohol tartós megvonása idéz elô.

* * *
Két horgász ül a Tisza partján, és 

elmélyülten vizslatja a vizet. Egyszer 
csak arra megy egy halottas menet, 
mire az egyik horgász feláll, leveszi a 
kalapját, merengôn maga elé bámul 
egy percig, majd visszaül a botja 
mellé.A másik ránéz:

--- Nem is tudtam, hogy ilyen együtt 
érzô vagy!

--- Hát tudod, azért mégis harminc 
évig a feleségem volt.

* * *
Sétálunk, sétálunk egy kocsmába 

becsücsülünk; FRÖCCS! 
* * *

Kovácsné összetört autóval jön haza. 
A férje megdöbbenve kérdezi: 

--- Mi történt?
---Nekem jött egy biciklis!
--- Na jó, de hányszor?

* * *
Ne örülj nagyon az adócsökkentésnek. 

Ez olyan, mintha egy rabló pénzt adna 
vissza neked taxira.

* * *
A férj (enyhén részegen) hajnalban 

ér haza, a felesége már várja.
 --- Hol voltál ilyen sokáig?? 
--- Okos asszony nem kérdez ilyet a 

férjétôl.
--- Okos férfi mindent elmond a fele-

ségének!
--- Okos férfinak nincs is felesége...

* * *
A politika olyan mint az ablakpucolás. 

Hamar rájössz, hogy a mocsok a má-
sik oldalon van...

* * *
Fazon telepíti a Windows-t. A gép 

kiírja:
„Kérem, tegye be a harmadik le-

mezt!”
Mire a fazon: 
--- Anyádat, már a második is alig fért 

be.
* * *

--- Móricka, mondj egy téli gyümöl-
csöt!

--- Síparadicsom.
* * *

Két szôke beszélget:
--- Terhességi tesztet csináltam.
---Nehezek voltak a kérdések????

* * *
Néni kérem, le tetszik ülni?
--- Igen kisfiam --- mondja hálásan a 

néni.
--- És mégis hová?

* * *
Két szôke nô beszélget a Hôsök terén 

az egyik vezér szobra elôtt :
--- Milyen jó pasi! És oda is van írva, 

hogy 975-1023. Csak nem írták ki,hogy 
Pannon, Vodafone vagy T-Mobil!

* * *
Megszólítják az öreg székelyt a vá-

sárban:
--- Magáé ez a borjú?
--- Nem --- feleli. --- A tehenemé.

* * *
Édesapám! Jöjjön gyorsan, mert 

édesanyám leesett a létra tetejérôl. 
Mit csináljak?

--- Töltött káposztát fiam, mert azt 
szeretem.

* * *
A férj éppen boxmeccset néz a TV-

ben, miközben a felesége mellette 
kötöget.Egyszer csak felkiált a férj:

--- Ezt nem hiszem el! Még egy perc 
sem telt el, és máris vége!

Mire a felesége:
--- Aha, tudom, mit érzel...

* * *
Szôke nô: --- Pincér, mennyibe kerül a 

sör?
Pincér: --- A pohár 220, a korsó 330.
Szôke nô: --- Aha, értem. És a sör?

* * *
Szôke nô hûtôgépet vesz, az eladó 

gyôzködi:
--- Hölgyem, ez kiváló minôség, AA 

osztály és az ajtó is megfordítható...
Mire a nô:
--- És miért jó nekem, ha kívül van a 

tojástartó?
* * *

Egy háromgyerekes család ül az au-
tóban a forgalmi dugóban. A hátsó 
ülésen a három fiú rosszalkodik. Az 
anyuka észreveszi, hogy a mellettük 
álló autóban egy édes pici lányka szu-
nyókál. 

Odaszól a férjének:
---  Amint sikerül végre visszafogy-

nom a normális testsúlyomra, újra 
megpróbálkozhatnánk egy kislánnyal.

Erre a férj odanyújt neki egy zacskó 
süteményt:

--- Egyél egy kis kekszet!
* * *

Az orvos a beteghez:
 A gerincérôl készült röntgenfelvéte-

len súlyos elváltozásokat találtunk, de 
Photoshoppal kijavítottuk!

a kétkerekûek nagy részénél bonyolul-
tabb lesz a gyári igazolólapok beszer-
zése. Hosszú távon az állam is jól jár a 
rendszámozással, hiszen a mûszaki 
vizsgák és az átírási illeték megjele-
nésével bevételhez jut, nem is beszélve 
arról, hogy külföldi vásárlásnál a 20 
ezer forintos regisztrációs adót sem 
lehet többé a szomszéddal kötött fiktív 
adásvételivel megkerülni.



00:50 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:25 Heti Hírmondó   
01:55 Székely kapu 
02:20 Himnusz  
02:25 Lyukasóra  
02:55 Magyarország szépe 
04:50 Família Kft. 124/
120.: Ha megjön Géza. 
Magyar tévéfilmsorozat 
05:15 Hazajáró: Tarcal-
hegység - A déli végek ékszere
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Tavaszi 
szél - Házasság Isten és 
ember előtt
06:30 Híradó 
06:45 Sporthírek
07:00 Vannak vidékek: 
Torda, Aranyosszék 
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Hol jártál drágám?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bárány 
Paál László, Kovács Apol-
lónia, Szalai Antal és zene-
kara, ifj. Kállai Kiss Ernő 
és zenekara
14:40 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Bene 
Demeter: Nagypénteki 
passió
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent Gellért (980-1046)
15:45 Kérdések a Bibliában  
16:05 Református ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár    
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Budapest, VIII. kerület 
Práter utca
20:00 Egy csók és más 
semmi (1940)  Magyar já-
tékfilm  Rendezte: Ráthonyi 
Ákos. Szereplők: Jávor Pál, 
Ölvedy Zsóka, Sárossy An-
dor, Tolnay Klári, Rajnai Gá-
bor, Pataky Jenő, Peéry Piri. 
A népszerű operett filmválto-
zata egy válóper és egy kez-
dődő új szerelem története. 
Albert Sándor fiatal ügyvéd-
nek megtetszik egy asszony, 
Anni , egy ügyfelének felesé-
ge. Miután a házaspár éppen 
válni készül t Anninak sza-
bad új férfiismeretségbe bo-
nyolódnia...
21:15 Mesterházi Lajos: A 
Zebegényiek (1979) Magyar 
tévéfilm. Rendezte: Zsurzs 
Éva. Tévéfilm Mesterházi 
Lajos írásából. Az okos Ze-
begényi világhírű profesz-
szor, akinek képletét az egész 
világon használják a számító-
gépeknél, mégis lakásgon-
dokkal küszködik. Testvére 
külföldre disszidált, és egy jó 
házasság révén egy világhírű 
konzervgyár tulajdonosa. Ér-
den együtt nyaralnak a csalá-
dok. A külföldre szakadt csa-
ládtag megdöbbenve látja, 
hogy az emésztőgödrök kiü-
rtéséért hatalmas összeget fi-
zetnek ki a telektulajdonosok. 
22:30 Erdélyi történetek: 
Duna Ház - ahol a nap két-
szer kel fel. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
23:00 Kívánságkosár   
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01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar  
"Isshoni ganbarou!" "Együtt 
győzünk!" Művészeti, tudo-
mányos magazinműsor. A 
musicalénekes Kamarás 
Máté nem sokkal a tavalyi 
cunami tragédiát követően 
vállalt bemutatót Japánban. 
A miskolci fiú pályája nyu-
gat-európai sikerek után ve-
zetett Tokióba. Lévay Szil-
veszter, magyar származású 
Amerikában élő zeneszerző 
nagy sikerű szerzeményé-
nek, az Erzsébet királyné 
életén alapuló Elisabeth cí-
mű musicalnek a férfi fősze-
repét énekelte az ottani tár-
sulat egyetlen európai tagja-
ként - japánul. Ilyenre még 
nem volt példa a távol-keleti 
országban…
02:45 Linda 14.: Erotic 
show. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:40 Ízőrzők: Tényő
04:15 Munkaügyek: Az 
ügyfél halála. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/ 
121.: A kutya. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Körmöci-
hegység
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Csoda-
szarvas - Az élő világegyetem
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
 07:00 Vannak vidékek: 
Kecskemét és környéke
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Kell-e férfi a szülő-
szobába?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Kosáry 
Judit, Deák Mihály, Mor-
vay Pálma, Lente Lajos, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
14:40 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Juhász 
Gyula portré. A műsorban 
Péter László egyetemi ta-
nár, Juhász Gyula -  kutató,  
bemutatja a költő életének 
jelentősebb állomásait, mi-
közben legszebb versei 
hangzanak el, sajátos költői 
tolmácsolásban.
15:15 Ezer év szentjei: 
Boldog Mór. 
15:50 Élő egyház  
16:20 Család-barát  
17:10 Balatoni Nyár   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Budapest - Költő utca 
a Svábhegyen. 
20:00 Önök kérték  
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Tusványos 25 - 
Történetekből történelem 
21:55 Királyvadászat – 
Egy politikus útja  
23:00 Kívánságkosár 

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Határtalanul ma-
gyar: Ha jövőt akarunk...
02:45 A Tenkes kapitánya 
(1963) 13/3.: Buga Jakab
03:10 A Tenkes kapitánya 
13/4.: A tőzsér. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
03:45 Székely kapu  
04:15 Munkaügyek: A ke-
nőpénz. Magyar sorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/
123.: Horkolni vagy dudo-
rászni?. Magyar tévéfilm-
sorozat  
05:15 Hazajáró: Kászonszék
05:40 Gazdakör 
05:55 Hagyaték: Turáni 
örökség - Nem vagyunk 
egyedül
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó 
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: 
Budapest természetrajza .
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow: Mit sportoljon a 
gyermekem?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Tarnai 
Kiss László, Kalmár Mag-
da, Puka Károly és 
zenekara
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Márai 
Sándorra emlékezünk. 
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent László. 
15:50 Isten kezében  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Pozsonyi út, Budapest
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:25 Nemzeti nagyvizit  
21:05 Szenes SzínHáz 
22:00 Velünk élő Trianon 
(2004)  14/3.: Magyar 
dokumentumfilm-sorozat. 
Rendezte: Koltay Gábor. 
Még 1919 elején a béketa-
nács semleges bizottságo-
kat jelölt ki az etnikai hatá-
rok megállapítására. A bé-
ketárgyalásokra meghívott 
magyar küldöttség 1920. 
január 7-én érkezett Párizs-
ba, gróf Apponyi Albert 
vezetésével, soraiban gróf 
Bethlen Istvánnal és gróf 
Teleki Pállal. Csak 1920. 
január 16-án – a béketerve-
zet végleges lezárása után 
– nyílt lehetőség arra, hogy 
a magyar küldöttség is elő-
adhassa az álláspontját. Ek-
kor tartotta meg gróf Appo-
nyi Albert híres „védőbe-
szédét”. Apponyi beszéde 
sokakban nagy hatást kel-
tett, mivel azonban a béke-
szerződést illetően a döntés 
már megszületett, érveit 
nem vették figyelembe. 
23:00 Kívánságkosár 

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar 
"A magyarok nyilaitól..." 
Nyílzápor 2012. Ismeret-
terjesztő sorozatunkban a 
világ különböző pontjain 
élő magyar közösség (e- 
gyesület, szervezet, szövet-
ség, klub, egyházközösség, 
egyén) bemutatására vál-
lalkozunk. A műsor kere-
tein belül szeretnénk be-
mutatni azokat a magya-
rokat és a magyarsághoz 
kötődő személyeket aki-
knek kiemelkedő közéleti 
szerepvállalásuk, művészi 
tevékenységük,  vagy akik 
életútjukkal kivívták 
környezetük elismerését.
02:45 Angyalbőrben (1990)  
13/5.: Mozgó trezor. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:45 Öt kontinens  
04:15 Munkaügyek: Lel-
tár. Magyar tévéfilmsorozat  
04:45 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/
124.: Kölcsöncsalád visz-
szajár. Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: A Király-
kő - A Kárpátok fejedelme
05:40 Gazdakör  
05:55 Az ESTE  
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó 
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: 
Szigetszentmiklós, Rácke-
ve, Szigethalom: a sziget 
világa Csepel alatt. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
09:45 Amiről a kövek me-
sélnek: Székesfehérvár. 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Gyermekvállalás 
fiatalon
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara
14:40 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák : Nagy 
László portré - Szárnyak 
zenéje. 
15:10 Ezer év szentjei: 
Szent Erzsébet. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat.
15:40 Kérdések a 
Bibliában  
16:00 Biblia és irodalom  
16:20 Család-barát 
válogatás  
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!   
18:25 Ariadne barlangjai - 
Húsz év a Pilis mélyén. 
Magyar ismeretterjesztő 
film  
19:00 Híradó 
19:10 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Budapest - A Csarnok 
tér. 
19:55 Hogy volt?!   
21:00 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 Kuvaiti magyar 
kapcsolatok fél évszázada  
02:30 Napló gyermekeim-
nek (1982)  Magyar játék-
film  (ff.)  Rendezte: Mé-
száros Márta. Szereplők: 
Anna Polony, Bánsági Il-
dikó, Czinkóczi Zsuzsa, 
Jan Nowicki, Szabó Éva, 
Szemes Mari, Tóth Tamás, 
Zolnay Pál. Mészáros 
Márta – önéletrajzi motí-
vumok alapján készült – 
filmje a Szovjetunióbeli 
emigrációban élt magyar 
család széthullása után 
árván maradt, serdülőkorú 
Juli életét követi nyomon. 
Az időpont a negyvenes-
ötvenes évek fordulója.
04:15 Munkaügyek 
Közérdekű adatok.  
04:40 Duna World News   
04:50 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró OROM-
PART 2 - A Tisza mentén 
06:50 Balatoni Nyár 
09:00 KorTárs: Molnár 
Sándor festőművész
09:25 Hogy volt?!  Az 
1984-es év tévéműsoraiból
10:20 Öt kontinens  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bocskai 
István
11:05 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 8. 
rész: Hamis remények. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Novum. Fiatal 
feltaláló kerestetik
12:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:15 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Kölcsey 
Ferenc 2. rész
13:45 Talpalatnyi zöld  .
14:10 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:40 Barangolások öt 
kontinensen  
15:05 Hazajáró : OROM-
PART 2 - A Tisza mentén 
Martonosig
15:35 Gyógyító hagyo-
mány -  Füvesasszonyok, 
kenőemberek. Magyar 
dokumentumfilm  
16:05 MESE
16:30 Balatoni Nyár 
 17:55 Táncvarázs: Formá-
ciós és Kür Magyar Baj-
nokság, Szombathely
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Dani álma, 2. A randi
20:25 Poén Péntek - 
Szálka - Avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán  
21:25 Átok  7.: Szökés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
21:50 Átok  8.: Eszmélet. 
22:20 Fábry  
23:35 Gyógyító hagyo-
mány -  Füvesasszonyok, 
kenőemberek. Magyar do-
kumentumfilm. Az erdélyi 
és magyarországi helyszí-
neken készült film bemu-
tatja a népi orvoslásban 
leggyakrabban használt 
gyógynövényeket. 

00:05 Világ-Nézet. A mű-
sorban minden héten négy 
embert ültetünk le egy asz-
talhoz. Ők mindannyian 
különböző világnézetűek, 
de istenhitük közös. Így 
lesz a Világ-Nézet egy 
olyan műsorfolyam, ahol 
hétről hétre különböző 
emberek megvitatják az 
elmúlt hét legkülönbözőbb 
közéleti, kulturális, vallási 
eseményeit.
00:35 Híradó  
01:10 Sporthírek  
01:15 Himnusz  
01:20 Gasztroangyal: 
Harkány
02:10 Erdélyi történetek: 
Duna Ház - ahol a nap 
kétszer kel fel. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
02:40 Anna-bál 
03:50 Átok 7. rész: Szökés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:15 Átok (2011) 8. rész: 
Eszmélet. 
04:50  HACKTION 
ÚJRATÖLTVE - 6. évad 
9. rész: Megbocsáthatatlan. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:40 Hagyaték: Kiáltó 
szó - Kós Károly és a 
Transzilvánizmus. 
06:10 Határtalan magyar  
06:50 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
09:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvarázs: Formá-
ciós és Kür Magyar Baj-
nokság, Szombathely
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bethlen 
Gábor. 
11:10 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!  Az 
1984-es év tévéműsoraiból
13:00 Nótacsokor  
13:15 Fölszállott a páva - 
válogatófilm 8/8.: Vajda-
ság, Észak-Dunántúl - 
területi válogatófilm
14:00 Novum. MTA 
Természettudományos 
Kutatóközpont
14:30 Il Silenzio - élő köz-
vetítés az I. világháború 
kitörésének 100. évfordu-
lója alkalmából  
14:40 Anna-bál  
15:40 Duna anzix. Tisza-
parti iratok a bajor Duna 
mentén - Ulm és Inglstadt 
között. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
16:00 MESE
16:30 Balatoni Nyár  
17:55 Szerelmes földrajz: 
Szent helyek (Dr. Kopp 
Mária orvos-pszichológus)
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Sárköz és Bátaszék.  
20:15 Kultikon +  
20:45 Csellengők. Eltűntek 
nyomában
21:15 Gasztroangyal: 
Palócföld
22:10 On the spot: Diktáto-
rok gyermekei - Fidel Cas-
tro lánya. Ismeretterjesztő 
magazin  
23:05 Szerelmes földrajz: 
Szent helyek - Dr. Kopp 
Mária orvos-pszichológus
23:35 Szélrózsa 
evangélikus istentisztelet  

01:00  Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Hortobágyi  Nemzeti Park. 
Művészeti, tudományos 
magazinműso. Ismeretter-
jesztő sorozatunkban a vi-
lág különböző pontjain élő 
magyar közösség (egyesü-
let, szervezet, szövetség, klub, 
egyházközösség, egyén) 
bemutatására vállalkozunk
02:45 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdulna 
3/3.:Magyar dokumentum-
film-sorozat. 1948. augusz-
tus 20-án, Kecskeméten 
hirdette meg Rákosi Má-
tyás a családi és egyéni 
gazdaságok felszámolását 
jelentő kollektivizálást, s 
ezzel együtt a kuláküldö-
zést. Az alkotók mintegy 
kéttucatnyi áldozatot keres-
tek meg az ország hat régi-
ójában, hogy viszonylag 
hű keresztmetszetét adhas-
sák a kulákprésnek. 
03:45 Hagyaték: A teljes-
ség felé - Weöres Sándor 
hagyatéka. Hagyomány, 
tradíció, hit és önismeret 
Weöres Sándor költésze-
tében
04:15 Munkaügyek: A 
költségvetés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/
122.: Doktor Szép. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró A Kojsói-
havasok
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Magyar 
vértanúk - "kik érted 
haltak..."
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó 
06:45 Sporthírek
 07:00 Vannak vidékek: 
Gyula városa és a Körösök 
vidéke . Magyar sorozat  
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Mit vetítenek 
nekünk az álmaink?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Kovács 
Marika, Miklóssy József, 
Kovács Apollónia, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:55 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: A Fel-
támadott - történet a Szen-
tírás nyomán
15:15 Ezer év szentjei: 
Boldog András - Boldog 
Benedek
15:45 Református magazin  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Balatonfüred. 
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Tévéhumor"
20:55 MR2 Akusztik : A 
The Carbonfools együttes 
koncertje a MÜPA-ban
22:10 Kultikon +   
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

VÁLALOK MELBOURNE kör-

nyékén: fûnyírást, fûkaszálást, kisebb 

és közepes méretû fák kivágását, 

bozótírtást, kertásást, kapálást, kert-

rendezést, rendszeres kertkarbantar-

tást. Az árak függnek a telek nagy-

ságától, a növényzet méretétôl, (faj-

tájától (lágy vagy keményebb szárú 

növények, kisebb fák), illetve, hogy a 

kerti hulladékot el kell-e szállítani.

Érdeklödni 0423 006-908 mobil 

számon vagy erno@sofern-impex.com 

webcímen!

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 


