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Július 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lenke nevû kedves olvasóinkat.
Lenke: A 19. században keletkezett 

magyar névalkotás, a német Lenchen 
magyarító fordítása. A Lenchen a né-
met Helene, és Magdalene becézôje.

Köszönthetjük még Apollónia, Ila, 
Laborc, Paulina Polla nevû baráta-
inkat.

Július 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kinga és Kincsô nevû kedves olvasó-
inkat.

Kinga: A Kunigunda régi magyar 
becézôjébôl önnálósult.

Kincsô: Jókai Mór A jövô század 
címû regényében alkotta ezt a nevet 
a magyarok ôshazájának elképzelt 
neveként a kincsô (vagyis: számomra 
ô a kincs) mondatból.

Köszönthetjük még Bernát, Dénes, 
Koppány nevû barátainkat.

Július 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kristóf és Jakab nevû olvasóinkat.
Kristóf: A görög Krisztophorosz név 

rövidülése. Jelentése: Krisztust hordozó.
Jakab: Ószövetségi név. Eredete és 

jelentése bizonytalan.
Köszönthetjük még Debora, Já-

kob, Jakobina, Valér, Valéria nevû 
barátainkat.

Július 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Anna és Anikó, nevû kedves olva-
sóinkat.

Anna: A héber Hanna névbôl. Je-
lentése: kegyelem, báj, kecsesség.

Anikó: Az Anna erdélyi becézésé-
bôl.

Köszönthetjük még Anielle, Anita, 
Nanette, Ninon, Panna nevû bará-
tainkat.

Július 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Olga és Liliana nevû kedves olvasóin-
kat.

Olga: A Helga orosz formája.
Liliana: A több nyelven meglévô 

Lilián nôi név latinos alakja.
Köszönthetjük még Ajtony, Aurél, 

Benjámin, Bertold, Celesztin, Hu-
gó, Kamilla, Natália nevû barátainkat.

Július 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Szabolcs nevû olvasóinkat.
Szabolcs: Ismeretlen eredetû régi 

magyar személynévbôl Vörösmarthy 
Mihály újította fel.

Köszönthetjük még Ada, Adelina, 
Alina, Botond, Gyôzô, Ince Viktor 
nevû barátainkat.

Július 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Márta, Flóra nevû olvasóinkat.
Márta: Héber eredetû jelentése: 

úrnô.
Flóra: A virágok és tavasz istennô-

jének Flora nevébôl 
Köszönhetjük még Bea, Beatrix, 

Farkas, Félix, Virág nevû barátain-
kat.

tudatosítani a közösségben például az anyaság és a család mint értékrend 
támogatásával. Emellett anyagilag, különbözô kedvezményekkel elismerik az 
anyák nemzetmegtartó erejét. Javasolták a magyar többségû önkormányza-
toknak, hogy vezessenek be nagycsaládos kártyát, adjanak kedvezményeket, 
amivel erôsíthetik az anyák megbecsülését. Korhecz Tamás fontosnak nevezte 
a családbarát munkahelyek elterjesztését, a rugalmas munkaidôt és a részmun-
kaidôs foglalkoztatást. A Magyar Nemzeti Tanács saját intézményrendszerében 
már tett is lépéseket ennek érdekében --- mondta. Jelezte: az intézkedések 
reményt adnak arra, hogy a mostani alacsony születésszám nôjön.

Külhoni magyarokat szervezô csoportot 
alakított az MSZP

Hivatalosan is megalakult a Magyar Szocialista Párt külhoni magyarokat 
szervezô csoportja, a pártszervezet létrehozását Ujhelyi István európai parla-
menti képviselô kezdeményezte. Az alapítók névsorában egyelôre Brüsszelben 
dolgozó fiatal szociáldemokraták szerepelnek, de céljuk, hogy mind többeknek 
és minél szélesebb körben politikai otthont tudjanak teremteni távol Magyar-
országtól. A külhoni csoportok hálózatának kiépítése része annak az érdekvédel-
mi programnak, amelyet Ujhelyi István indított el a napokban. A szocialista 
politikus által meghirdetett „Hazaváró-programban” a képviselô többek között 
vállalta a külhoni magyarok, ezen belül is a gazdasági okokból külföldre távozó, 
többségében fiatal érdekképviseletének megteremtését, illetve politikai képvi-
seletüket a brüsszeli uniós intézmények, de a hazai, budapesti kormány felé is.

A brüsszeli MSZP-csoport vezetôjének a Párizsban nemrég politikatudományi 
diplomát szerzô Hegedûs Orsolyát választották meg, aki jelenleg politikai 
tanácsadóként dolgozik az Európai Parlamentben.

A most létrejött brüsszeli szervezethez az MSZP tagjai mellett a külföldön 
élô magyarok pártoló-, és támogató tagjainak csatlakozását is várják az online-
közösséghez, amely a szándékok szerint részese lesz a magyar baloldal megerô-
sítésében.

Egyre népszerûbbek a garázsvásárok
Egyre népszerûbbek, egyre nagyobb tömegeket vonzanak országszerte a 

garázsvásárok, míg korábban csak a fôvárosban és a nagyobb vidéki városok-
ban szerveztek házi bolhapiacot, ma már számtalan kistelepülésen van ilyen --- 
írja a Napi Gazdaság.

Péter Ilona, az egyik legnagyobb veszprémi garázsvásár szervezôje a 
lapnak elmondta: kéthavonta szerveznek vásárt, a résztvevôk száma pedig 

Látogatóközpont nyílik 
Pannonhalmán

Megnyilt Pannonhalmán az Apátsági Major Látogatóközpont; 1,4 milliárd 
forintból újult meg tavaly november óta az addig üresen álló és omladozó ma-
jorsági épület.

A központ három állandó kiállításnak ad otthont; a korszerû, interaktív, a 
maga nemében egyedülálló turisztikai központ helyet ad majd egy regionális 
kiállítótérnek, amelyben idôszakos kiállítótermeket, egyben multifunkcionális 
rendezvénytereket is kínálnak. Ezekben különleges, jelentôs érdeklôdésre szá-
mot tartó kiállítások kaphatnak helyet. A három kiállítótér közül az elsôben a 
középkori latin kereszténység képi kultúrájába tekinthetnek be az érdeklôdôk a 
Kép és kereszténység --- Vizuális médiumok a középkorban címû tárlat segítsé-
gével.

A második tárlat a Pannonhalmi Fôapátság mûgyûjteményének rejtett kin-
csei közé kalauzolja a látogatót, a nagyközönség által eddig szinte soha nem 
látott festmények, ötvösmûvek, textíliák, házi oltárok bemutatása révén. A több 
mint száz tételbôl álló gyûjtemény egyik legértékesebb darabja az 1482-bôl 
származó, aranyozott ezüstbôl készült, sodronyzománccal díszített, a 19. század 
második felében átalakított Mátyás-kehely. Harmadik állandó kiállításuk Pan-
nónia szôlôskertje címmel Pannonhalma monostori szôlô- és borkultúráját mu-
tatja be a major hatszáz méter hosszú pincerendszerében, tárgyi eszközökkel, 
fotókkal, írásos dokumentumok reprodukcióival, interaktív eszközökkel szem-
léltetik a gyártás folyamatát, külön teret szentelve a szerzetesi borfogyasztás, a 
borkóstolás, a kádármesterség témájának.

Fogy a magyar, a gyermekvállalók 
7-8 százaléka külföldön él

A magyar fiatalok kivándorlása nyugatra, az asszimiláció és az alacsony 
termékenység az a három népesedéspolitikai téma, amellyel mindenképpen 
foglalkozni kell. A gyermekvállalási korban lévôk hét-nyolc százaléka külföldön 
tartózkodik --- mondta Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutató-
intézetének tudományos titkára egy pénteki budapesti konferencián.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Magyarság Háza Találkozás és tanács-
kozás a népesedési világnap alkalmából címû rendezvényén Kapitány Balázs 
azt mondta, az elmúlt öt-hat évben indult meg a fiatalok tömeges kivándorlása, 
és ma már a gyermekvállalási korban lévôk hét-nyolc százaléka külföldön 
tartózkodik, míg egy évtizede ez az arány egy-két százalék volt. Felhívta a fi-
gyelmet arra: tudható és várható volt az elvándorlás, de Magyarország nem 
készült fel erre a tendenciára. Még arról folyik a vita, hogy miként lehet mega-
kadályozni az elvándorlást, miközben a sikeres vándorlási politika azt segíti elô, 
hogy az elvándoroltak visszajöjjenek ---- szögezte le. Hozzátette: a helyzetet 
nehezíti, hogy nálunk nincs gazdája az államigazgatásban ennek a kérdésnek. A 
hasonló helyzetbe került országokban, amelyek öt-hat évvel járnak Magyaror-
szág elôtt ebben a kérdésben --- mint például Lengyelország és a Baltikum 
államai --- már születtek úgynevezett jó gyakorlatok arra, hogy a vándorlási 
veszteséget csökkentség --- mondta.

Az asszimilációval kapcsolatban Kapitány kifejtette: a Kárpát-medencében a 
vegyes párkapcsolatokban született gyermekek általában a többségi nemzethez 
tartozók lesznek. Ennek részben az az oka, hogy nincs presztízse a magyar 
nyelvnek, a vegyes családban élôk számára nem vonzó a magyar nyelv megtar-
tása. A nyelv presztízsének visszaállítása mellett fontos volna vonzó, színvona-
las, jó iskolarendszert teremteni, hogy a vegyes családokban is felmerüljön, 
magyar iskolába adják a gyereket.

Kapitány Balázs azt mondta, Magyarországon tartósan alacsony a termé-
kenység, a statisztikában pedig a gyermekvállalási kedvet nézik, hogy több 
gyerek szülessen. Ugyanakkor a politikai cél mintha 2010 óta az lenne, hogy a 
középosztálybeli házaspárok termékenysége nôjön. Míg a termékenység növe-
lése megoldható, a három feltétel együttes megvalósítása nagyon nehéz --- 
jelentette ki. A kutató hangsúlyozta: az elmúlt évek termékenységcsökkenése 
kizárólag arra vezethetô vissza, hogy a házasságban született gyerekek száma 
csökkent --- négy év alatt 60 ezerrôl 48 ezerre ---, miközben a házasságon kívüli 
termékenység stabil maradt. Jelezte: 2012 óta az anyák többsége házasságon 
kívül vállalja elsô gyerekét. A fôváros és Gyôr-Moson-Sopron megye kivételével 
az országban már mindenütt jellemzôen házasságon kívül történik a gyerekvál-
lalás, bizonyos területeken ez az arány kétharmad feletti.

A tanácskozáson felszólalt Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) elnöke is. Az MNT az egyetlen olyan magyar külhoni közösség, 
amely népesedési stratégiát alkotott. Mint mondta, Vajdaságban húsz év alatt 
350 ezerrôl 250 ezerre csökkent a magyarság száma, a közösség folyamatosan 
elöregszik, az iskoláskorúak száma megfelezôdött, ami súlyosabb veszteség, 
mint amit a számok mutatnak, ezért tartották fontosnak a népesedési stratégia 
megalkotását. Fô céljuk a gyermekvállalási hajlandóság növelése, ezt akarják 
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megközelíti a kétszázat.
A lap írása szerint a garázsvásárok népszerûségét növeli, hogy ezek a mai 

napig magánrendezvénynek minôsülnek, a bevétel után abban az esetben 
adófizetési kötelezettség nem áll fenn, ha az éves forgalom nem haladja meg a 
800 ezer forintot.

A legnagyobb vásárokat továbbra is a fôvárosban, Szegeden, Debrecenben, 
Gyôrben, Szombathelyen és Veszprémben tartják, általában hétvégenként, a 
trend itthon újnak számít, és az intézményesített bolhapiacok analógiájára 
terjedt el. Az elmúlt években a garázsvásárok egy része specializálódott, olyan 
rendezvények is vannak, ahol csak játékokat, gyermekholmit vagy lakásberen-
dezési tárgyakat, esetleg kerti eszközöket vagy csak könyveket árulnak --- írja 
a Napi Gazdaság.

Vörösiszap-per: jogerôs ítélet 
született, jár a kártérítés

Jogerôsen 400 ezer forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg egy, a 2010-es 
vörösiszap-katasztrófa áldozatainak mentésében résztvevô férfinak meghozott 
döntésében a Gyôri Ítélôtábla, helybenhagyva a Veszprémi Törvényszék 
elsôfokú döntését.
Zámbó Tamás tanácsvezetô bíró az ítélet indokolásában elmondta: azért utasí-
tották a Magyar Alumínium Termelô és Kereskedelmi (Mal) Zrt. hatályon kívül 
helyezést vagy a kártérítés törlését kérô fellebbezését, mert a cég arra hivat-
kozott, hogy elsôfokon nem kellô szakértôi anyag birtokában született döntés. 
Márpedig olyan ügyekben, amelyekben a közvélemény számára is egyértelmû 
kár keletkezett, erre nincsen szükség.

Májusban a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a másodfokon eljáró 
Fôvárosi Ítélôtábla helybenhagyta a Mal Zrt. ellen 2013 ôszén hozott elma-
rasztaló ítéletet egy, a vörösiszap-katasztrófa kapcsán indított kártérítési per-
ben. Az elsôfokú eljárás során a Fôvárosi Törvényszék tavaly novemberben 
ítélt meg Farkas György számára ötmillió forintot és annak kamatát, a káro-
sult teste ugyanis súlyosan megégett a vörös áradatban, továbbá hatalmas lelki 

traumát is szenvedett a vörösiszapömlés során. A károsult kizárólag nem va-
gyoni kártérítést követelt; a májusi határozattal a végrehajthatóság és a jogerô 
nem lehet kérdés többé az ügyben.

Az elsô harmadfokú döntés azonban ezt megelôzôen született a számos – máig 
is folyamatban lévô --– vörösiszapper közül. Konkoly József devecseri lakos 
kártérítési perében 2014 februárjában helybenhagyta a Fôvárosi Ítélôtábla a 
2013 februárjában meghozott jogerôs közbensô ítéletét. Az úgynevezett 
Konkoly-per idôben az elsô a timföldgyár ellen indított kártérítési perek sorá-
ban. A devecseri nyugdíjas katona alig egy héttel a tragédia után adta be a 
keresetét, amelyben 23 millió forintot követelt a Mal Zrt.-tôl az iszapömlésben 
megsemmisült háza és a tönkrement ingóságai miatt vagyoni, az átélt szenve-
dései miatt pedig nem vagyoni kártérítés címén.

Az ügyészség a 2012 szeptemberében indult büntetôperben a kolontári 
gátszakadás ügyében halált elôidézô gondatlan közveszélyokozás vétsége és 
más bûncselekmények miatt emelt vádat 15 emberrel szemben.

Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai katasztrófája során a kiömlô 
vörösiszap három települést öntött el, tíz ember meghalt, és több száz ház lakha-
tatlanná vált.

Erdélyben megteremtenék 
a „Kelet Svájcát”

A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési lehetôségeket tekintették át külhoni 
magyar szervezetek képviselôi Kárpát-haza Fejlesztési Fórumon a Parlament-
ben.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett konferencián Borbély 
Károly, Románia energiaügyi államtitkára az RMDSZ által összeállított 
gazdaságfejlesztési tervet, az Erdély 2020 dokumentumot ismertette, amelynek 
kimunkálását –-- mint mondta --– nagyon komoly elôkészítés elôzte meg, és szá-
mos egyeztetést folytattak róla. A tervrôl szólva kitért egyebek mellett az 
erdélyi magyar gazdák területalapú támogatására és az építôipari vállalkozások 
versenyképességének növelésére. Szavai szerint nagyon sok magyar vállalkozó 
érkezett az elmúlt években Erdélybe, és ösztönzik is ôket a szerepvállalásra. A 
külhoni magyar politikus összegzése szerint a román–magyar üzleti kapcsola-
tokat fejleszteni kell a jövôben.

Mátis Jenô, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke az erdélyi Mikó 
Imre-tervet mutatta be, rögzítve: a gazdaságfejlesztés kulcstényezô. Erdély 
egy átgondolt fejlesztési tervvel Magyarország egyik legfontosabb üzleti 
partnerévé válhat – mutatott rá, hozzátéve: jövôképük az, hogy megteremtsék a 
„Kelet Svájcát”. Kiemelt helyen említette az agráriumot egyúttal problémaként 
hozva az értékesítési lánc hiányát.

Farkas Iván, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának alelnöke felszólalásá-
ban a Baross Gábor-tervet, a Felvidék regionális gazdasági fejlesztési tervét 
ismertette. Az ebben foglalt kitörési pontok, fejlesztési tervek között említette 
a határon átnyúló és a határmelléki közlekedési infrastruktúra bôvítését --– 
jelezve, hogy újabb Ipoly-hidak épülhetnek --–, az autógyárak beszállító háttéri-
parának fejlesztését, a Felvidék élelmiszeriparának újjáélesztését, a helyi gaz-
daságfejlesztést, a régió erôforrásaira való építkezést és a vidéki turizmus 
lehetôségeinek kiaknázását. Kiemelte továbbá a közbeszerzési szabályozás 
átalakításának, valamint a szakoktatás korszerûsítésének szükségességét.

A Vajdasági Magyar Szövetséget vezetô Pásztor István arról beszélt, hogy a 
bemutatott tanulmányok mind kiválóak, de ôszre el kell jutni az operatív prog-
ramok megfogalmazásáig, és meg kell teremteni az ehhez szükséges intéz-
ményrendszert, valamint az anyagi forrásokat, amelyek három helyrôl jöhetnek 
össze: abból az országból, ahol az adott magyar kisebbség él, az Európai Uniótól, 
valamint az anyaországból.

Több tízmilliót fizethetnek 
a befektetôk

Késedelmi kötbért kell fizetnie a sukorói kaszinókoncesszió befektetôjének 
–-- mondta ki elsôfokú ítéletében a Fôvárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 
az állam által indított kártérítési perben. Keresetében az állam több mint két-
milliárd forint kötbér megfizetéséért perelte a King’s City befektetôjét, miután 
a cég nem teljesítette a szerzôdésben foglalt beszámolási kötelezettségét. A 
bíróság kimondta a szerzôdésszegést, ám annak súlyára tekintettel a szerzô-
désben szereplô napi 2,47 millió forintos kötbér helyett csak annak tizede, ösz-
szesen 88 millió forint és kamatainak megfizetésére kötelezte a befektetôt. 
Bártfai Beatrix, az állam jogi képviselôje úgy nyilatkozott, az ügy horderejére 
tekintettel megdöbbentôen alacsony a megítélt összeg, és közölte, hogy fel-
lebbeznek a döntés ellen, de fontosnak nevezte, hogy a bíróság kimondta a szer-
zôdésszegést. Szerinte ez kihatással lehet a befektetôk által indított, Washington-
ban zajló perre.

Mundruczó Fehér Istenét is jelölték 
az Európai Parlament díjára

Mundruczó Kornél Fehér Isten címû alkotása is egyike annak a 10 filmnek, 
amelyet jelöltek idén az Európai Parlament (EP) által odaítélt Lux-díjra --- derül 
ki az EP hétfô reggeli közleményébôl.

A Lux-díjjal az EP minden évben az általa legjobbnak ítélt európai filmet 
tünteti ki. A legjobb 10 között szereplô, magyar-német-svéd koprodukcióban 
készült Fehér Isten francia, svéd-francia, spanyol, lengyel-dán, német, osztrák, 
olasz-svájci-német, szlovén és görög-francia-belga filmekkel versenyez. A 10 
filmbôl álló jelöltlistát a közlemény szerint a Karlovy Vary-i filmfesztiválon 
jelentették be. A tízes listát július végén háromra szûkíti az Európai Parlament, 
a gyôztesrôl késôbb döntenek.

A 39 éves rendezônek a Fehér Isten a hatodik filmje, és az ötödik, amely 
meghívást kapott a világ legrangosabb filmes találkozójának hivatalos 

Ágnes köszöni Attilának
...Kunhalmi Ágnes volt az egyik 

legzseniálisabb Mesterházy-felfe-
dezés, hiszen tényleg szinte a semmi-
bôl jôve majdnem hozta választókör-
zetét a parlamenti voksoláson, s 
országosan is ismert lett, mint az a 
politikus, akin múlott a Fidesz két-
harmada. Ami persze mélységeiben 
nem igaz, de valóban napi sok hír je-
lent meg Kunhalmiról a sorsdöntô 
napokban.

Szóval Kunhalmi sokat köszönhet 

Mesterházynak, ezért aztán némiképp 

meglepô, amikor az említett interjúban 

egy ártatlannak tûnô kérdésre hirtelen 

kitör: „…az elsô akkor is az, hogy 

szakítsunk az ökölbe szorított kéz po-

litikájával és az április utáni infantilis 

viselkedéssel. A szocialista pártnak 

még nem volt olyan vezetôje, aki egy 

elvesztett választás után trükközni 

kezdett volna a lemondással, hímezett-

hámozott, tudatosan nem gratulált a 

gyôztesnek és sértettségében majd-

hogynem a választókat tette felelôssé.” 

...

valasz.hu

programjába. Közülük a Delta 2008-
ban elnyerte a Filmkritikusok Nemzet-
közi Szövetségének díját.

Magyarország megítélése 
nem javul meg egyik napról 

a másikra
Balatoni Monika államtitkár kifej-

tette: a kultúrán keresztül, amely 
„mindig jelen volt a politikai erôtér-
ben”, hozzá lehet járulni az ország 
kapcsolatainak alakításához. A kultúra 
révén a legkönnyebb elérni az orszá-
gok véleményfor-máló értelmiségijeit, 
ôk meghatározóak abból a szempont-
ból, hogy a hazájukban mit jelenik 
meg Magyarországról --– vélekedett. 
Hozzátette: ezeknek a csoportoknak a 
hozzáállását nem direkt módon ugyan, 
de befolyásolni lehet. Balatoni Monika 
kijelentette: Magyarország megítélése 
nem fog egyik napról a másikra látvá-
nyosan javulni, de a kitartó, jól átgon-
dolt, a gazdasági és politikai folyama-
tokkal összhangban lévô kultúra kép-
viselete külföldön elôbb-utóbb ered-
ményeket hoz.

Az országkép formálásával kapcso-
latban azt mondta, bár Magyarországon 
és a közép-európai régióban mindig is 
fontosak voltak a történelmi és kultu-
rális tradíciók, nem lehet csak azt han-
goztatni, hogy mi mindent köszönhet a 
világ ennek az országnak, nem lehet 
mindig csak a híres magyarokra hivat-
kozni. A folyamatosságot kell hangsú-
lyozni, azt, hogy Magyarországra, a 
magyar mûvészekre mindig is jellem-
zô volt a kreativitás és az innováció, a 
magyar nemzet ma is nyitott, befoga-
dó, kreatív és leleményes --– mondta.

Balatoni Monika hangsúlyozta: a 
politika akkor jár el helyesen, ha nem 
telepszik rá a mûvészetre és a tudo-
mányra, hanem kiaknázza az általuk 
nyújtott lehetôségeket.

Az államtitkár szerint a világban 
megfigyelhetô az a tendencia, hogy az 
országok igyekeznek gazdasági 
együttmûködésük mellett a kulturális 
szálakat is szorosabbra fonni. Az ál-
lamtitkárság is erre törekszik: megôrzi 
a kulturális gyökereket, de egyúttal 
nagy hangsúlyt helyez az innovációra 
is a kultúrában és a tudományban. Ez-
zel a gazdaságot támogathatja, ugyanis 
ösztönözheti a befektetéseket, hozzájá-
rulhat a versenyképesség növeléséhez 
–-- magyarázta.
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A külgazdaság tehát az eddigiek-

nél is hangsúlyosabb lesz, de nem 
szorítja háttérbe a klasszikus diplo-
máciát, hanem segíti azt, ahogyan a 
kulturális diplomácia is. 

Wintermantel Péter globális ügye-
kért felelŒs helyettes államtitkár az 
elnevezésre utalva mondta, hogy 
gyakran „keleti nyitásként” említik, 
de ez az irány valóban tekinthetŒ fŒ-
sodornak, tehát globális, földrajzi és 
szakpolitikai értelemben egyaránt. 
Elmondta, hogy az elmúlt tizenöt-húsz 
évben nagyot fordult a világ. Új kihí-
vással kell szembesülnünk minden 
területen. Az energiapolitikában, az 
élelmiszer- és vízbiztonság területén, 
kulturális ügyekben és egészségügyi 
szempontból számos olyan fejlemény 
és újdonság van, amelynek kezelése, 
illetve kihasználása friss, proaktív és 
a korábbinál sokkal erŒteljesebben a 
szakpolitikákra alapozó hozzáállást 
igényel. Ebben próbálták felvenni a 
versenyt az elmúlt kormányzati cik-
lusban, és a változtatásnak már lát-
szanak is az elsŒ eredményei.

Távoli kontinensek „visszahódításá-
ra” irányuló törekvésekrŒl szólva el-
mondta – érdemben tudunk újból 
kopogtatni több olyan fŒvárosban is, 
ahol évtizedekkel ezelŒtt még sokrétû 
és gyümölcsözŒ kapcsolataink voltak. 
Ráadásul rendelkezésre állnak azok a 
költségvetési források, amelyek meg-
teremtik a lehetŒségét a külképvise-
leti és a külgazdasági hálózat jelentŒs 
bŒvítésének.

A globális, illetve a keleti nyitás 
propagálásából itthon és külföldön is 
akadtak, akik hajlamosak voltak ki-
hallani valamiféle Nyugat-, globali-
záció- vagy multiellenességet is. Pe-
dig errŒl szó sincs – mondta a helyet-
tes államtitkár – , mi itt, a Külügymi-
nisztériumban ennek épp az ellenke-
zŒjét valljuk: az új lehetŒségek kere-
sése nem jelentheti az euroatlanti in-
tegrációban is testet öltŒ értékalapú 
külpolitikánk feladását. Ahogy mond-
ják: „nyugati zászló alatt hajózunk, 
bár a világ(gazdaság)ban „keleti sze-
lek fújnak”.

–  200 ezer új munkahelyet teremt-
het a keleti nyitás politikája – mondta 
a Híradónak Lentner Csaba közgaz-
dász, aki szerint a foglalkoztatás és a 
gazdasági növekedés alapja lehet az 
Európai Unión kívüli piacok bŒvítése. 
A rijádi Magyar-Arab Üzleti Fórumon 
több magyar cég hosszútávú megálla-
podást írt alá.

Az elmúlt 10 évben megtízszerezte 
termelését és létszámát is Magyaror-
szág egyik legnagyobb sajtgyártó cé-
ge, a KŒröstej Kft. Jelenleg évi 25 
ezer tonna sajtot állítanak elŒ, aminek 
a felét exportálják. A cég az elmúlt 
években folyamatosan fejlesztett, 
hogy bŒvíthesse külpiacait. Oroszor-
szágba és az arab területekre szállíta-
nak. A következŒ két évben újabb 12 
ezer tonna sajtot szállít a KŒröstej 
Kft. több arab országba. Emellett 
több magyar cég is bŒvíteni tudja 
kivitelét az arab országokba. Például 
orvosi mûszerek és speciális mûszaki 
gumifajták szállításáról is szerzŒdtek 
a közelmúltban Rijádban.

A keleti-nyitás politikája is hozzájá-
rult ahhoz, hogy tavaly már rekord-
mértékû volt a magyar exporttelje-
sítmény. Amíg az uniós tagállamokba 
1,7 százalékkal adtak el több terméket 
a magyar cégek, addig az unión kívüli 
kereslet 4,1 százalékkal növekedett az 

elŒzŒ évhez képest.
JelentŒsen, 46 százaléknál is na-

gyobb mértékben nŒtt a magyar ex-
port Tajvanba. Az Egyesült Államok-
ba csaknem 30, a Koreai Köztársaság-
ba 25, Törökországba 17, Kínába pe-
dig majdnem 7 százalékkal több volt 
a kivitel az elŒzŒ évhez képest.

A Híradó által megkérdezett szakér-
tŒ szerint 2020-ig mintegy 20 milliárd 
dollárral nŒhet a keleti export értéke, 
amely tovább élénkíti a gazdaságot, 
és egyre több munkaerŒt is igényel 
majd. „200 ezer új munkahely létesí-
tése, megteremtése várható ettŒl a 
keleti nyitás gazdaságpolitikától. Ez 
kétségtelenül lecsapódik a bruttó ha-
zai termékben, a GDP-ben, de le fog 
csapódni a foglalkoztatási adatokban 
is” – mondta Lentner Csaba.

A kormány azt szeretné, ha 2018-ra 
úgy bŒvülnének Magyarország keleti 
piacai, hogy a térségbe irányuló kivi-
tel meghaladná a teljes magyar ex-
port 30 százalékát, a mostani 20 he-
lyett.

– A keleti népek emócionálisan kö-
tŒdnek hozzánk – mondta az [origo]-
nak Vincze Tamás, a Phönix-BRV 
Kft. ügyvezetŒ igazgatója. Vincze a 
80-as évek óta exportál külföldre, tag-
ja az iparkamara magyar-kazah és 
magyar-kínai tagozatának, legutóbb 
pedig az Orbán Viktor-vezette delegá-
cióval járt Kazahsztánban. A kazah 
érdeklŒdésre jellemzŒ volt, hogy a fél 
órára tervezett találkozó az elnökkel 
végül két órán át tartott, a kétnapos 
látogatás alatt pedig az egyik kazah 
meg is jegyezte, hogy „mi rokonok 
vagyunk, hol voltak eddig?” Vincze 
szerint ez azért van, mert a kazahok 
között vannak magyarokkal rokon 
törzsek, de egy kínai tárgyaláson is 
elŒkerült már egy hun császár törté-
nete. „A keleti országokban személyes 
kontaktus és szimpátia kell, ha ezek 
megvannak, akkor szívesen kötnek 
üzletet” – mondta.

A török–magyar együttmûködést 
kormányzati eszközök és döntések is 
segítik. Mint ismeretes, a közelmúlt-
ban – a felsŒoktatási intézmények 
közötti együttmûködést elŒsegítŒ 
Erasmus program keretében – a ma-
gyar kormányfŒ százötven ösztöndíjat 
ajánlott fel a török diákoknak. Orbán 
Viktor egyébiránt a döntést tavaly 
decemberben éppen az isztambuli 
Marmara Egyetemen jelentette be.

A hetvenmilliós ország egyébként 
az elmúlt években igen látványos 
gazdasági fejlŒdésen ment keresztül, 
jelentŒs GDP növekedéssel. Ezen tel-
jesítmény elŒtt már csak azért is 
érdemes meghajolni, mert a Fekete-
és a Földközi-tenger között elterülŒ 
ország a kimagasló eredményeit a 
gazdasági recesszió közepette teljesí-
tette. Törökországban egyébként az 
olyan exportorientált ágazat, mint a 
gépipar, viszonylag késŒn alakult ki, 
ám mára – különösképp az autógyár-
tásnak köszönhetŒen – nemcsak be-
hozta lemaradását, de Európában az 
élre tört. „Törökországban az autó-
gyártás napjainkra a legjelentŒsebb 
ipari szegmenssé vált, Bursa és Ismir 
gépipari fellegvárak lettek – mondta, 
majd hozzátette, jelenleg négy autó-
busz- és kamiongyártó cég, valamint 
hat személyautó gyártó vállalat van 
az országban.” 

Kiss Gábor fŒkonzul a példaértékû 
török gazdasági szárnyalásról szólt, 
majd Isztambulra fókuszálva elmond-
ta, hogy a tizenötmilliós metropolisz a 

A keleti nyitás „nagy lehetôség” 
világválságot elsŒként heverte ki, s 
ma már irígylésre méltó gazdasági 
mutatókkal büszkélkedhet. 

Kuvait
A Nemzeti Innovációs Hivatal és a 

kuvaiti National Technology Enter-
prises Company megállapodást írt 
alá, amely lehetŒvé teszi, hogy a tech-
nológiákban, innovációban élen járó 
magyar cégek bekapcsolódhassanak 
a fejlesztési projektekbe. Ezen kívül 
a magyar kormány beruházási lehetŒ-
séget kínál a kuvaiti üzletembereknek 
az autóiparban, valamint az olaj- és 
gázszektorban. Ugyanakkor a Mol is 
résztvenne a kuvaiti olaj és földgáz 
kiaknázásában, hazai építŒipari válla-
latok pedig az ottani városfejlesztés-
ben és infrastruktúra-fejlesztésben 
vállalnának szerepet, a magyar fél 
szerint. A kuvaitiak figyelmét Szij-
jártó a magyar egészségügyi tapasz-
talatokra és termálvizeinkre is fel-
hívta, továbbá eladásra ajánlott fel 
tizenegy kastélyt. És hangsúlyozta: 
Magyarország biztonságos beruházási 
környezet, igen alacsonyak az adók, 
kevés a bürokratikus akadály, és az 
ország politikailag igen stabil, ami 
„szokatlan dolog Európában”.

Oroszország
Kórházat építhetnek és infrastruktú-

rát fejleszthetnek magyar cégek Le-
ningrád megyében, egy magyar válla-
lat pedig szállodát épít a Szocsi Téli 
Olimpiai Játékok elŒkészítéseként. 
Továbbá megkezdŒdött a magyar 
agrárpiac felmérése az Oroszország-
ba irányuló export növelése érdeké-
ben. Szijjártó Péter szerint orosz 
kereslet van a magyar szarvasmarha, 
búza, kukorica, zöldség és gyümölcs 
iránt, emellett nyitottak többek között 
a magyar nanotechnológia termékei-
re. Megnyílt a moszkvai magyar ke-
reskedŒház, amely piackutatással, va-
lamint állampapírok és vállalati ér-
tékpapírok kereskedelmével is fog-
lalkozni fog, emellett magyar vállala-
tok számára keres orosz üzleti part-
nereket. Az orosz fél jelezte: készen 
áll arra, hogy részt vegyen a paksi 
atomerŒmû modernizációjában.

Tunézia
Magyarország a mûtrágyagyártás-

hoz szükséges foszfátot importálná 
Tunéziából, amiért cserébe feldolgo-
zott élelmiszer-ipari termékeket, elsŒ-
sorban lisztet exportálna. Magyaror-
szág segítséget nyújtana a vízgazdál-
kodás, a vasútfejlesztés területén, 
valamint felsŒoktatási ösztöndíj-cse-
reprogram indulhat, amelynek kere-
tében magyar egyetemek tunéziai 
fiatalokat fogadnának, akiket legin-
kább a bányamérnöki képzés érdekel. 
Ezen kívül felmerült egy közvetlen 
repülŒjárat megindítása Magyaror-
szág és Tunézia között.

Vietnam
Magyar vállalat kezdheti meg a 

kommunista ország népesség-nyil-
vántartási rendszerének felépítését, 
egy másik magyar cég pedig egy víz-
tisztító rendszert alakíthat ki. Terv-
ben volt, de egyelŒre jegelték egy on-
kológiai kórház felépítésének tervét. 
Szó volt arról is, hogy a vietnami 
egészségügyi rendszer felépítése 
mind finanszírozási oldalról, mind 
informatikailag és technológiailag 
magyar minta alapján történhet. A 
magyar fél egy egészségügyi oktató-
központ létrehozását tervezi Vietnam-
ban, és megnyílhat a kapu a gyógy-
szerforgalmazás, valamint az orvos- 
és nŒvérképzés területén való együtt-

mûködés elŒtt is. A két ország bŒví-
tené atomenergetikai együttmûködé-
sét is, tizenkét magyarországi élel-
miszer-feldolgozó cég pedig rákerült 
azoknak a külföldi vállalatoknak a 
listájára, amelyektŒl sertéshúst és 
feldolgozott sertéshústermékeket im-
portálnak a vietnamiak.

*
A kormány a 2010-es kormányváltás 

után hirdette meg a keleti nyitás poli-
tikáját. Orbán Viktor 2010 novembe-
rében egy IMF-tanulmányból idézve 
mondta azt, hogy a világ hatalmas 
változáson megy most keresztül, és 
az ipari forradalom idején kialakult 
eltolódások most érvényüket vesztik. 
Ez, szerinte azt jelenti, hogy India és 
Kína, illetve más feltörekvŒ térségek 
visszaszerzik azokat a világkereske-
delmi pozícióikat, amelyeket a XIX. 
század elŒtt is betöltöttek. „Nyugati 
zászló alatt hajózunk, de keleti szél 
fúj a világgazdaságban” – mondta 
akkor a miniszterelnök. Vagyis Ma-
gyarországot a nyugati civilizáció 
részének tekinti továbbra is, ám az 
aki nem számol az aktuális trendek-
kel, az hajótörést szenved. Orbán 
tehát négy évvel ezelŒtt jelezte, hogy 
a világ hatalmi átrendezŒdése egy 
nagy lehetŒség Magyarország elŒtt, 
mert aki elég gyorsan reagál, az 
nyertese lehet az új rendszernek. 
ErrŒl a reagálásról szóltunk ezúttal.

Pótvizsga 
elôtt

Lesz mit bepótolni Tusványoson. A 
Kárpát-medencében mûködô „legbe-
folyásosabb” magyar pártok a lezajlott 
szabadegyetemeken a megszólaló 
pártvezetôk, s egyáltalán a magyar-
magyar politikai diskurzus menetében, 
de fôleg tartalmában eddig nincs vál-
tozás. Nincs elmozdulás a tényleges 
autonómia irányába. 

Mintha a kétharmados magyar kor-
mány feje beiktatásakor egy szót sem 
ejtett volna az autonómiáról, mintha 
Kövér László nem figyelmeztetett vol-
na, hogy a Trianonban szétszakított 
magyar nemzetnek van jogosultsága 
arra, hogy „egyként élje az életét az 
Európai Unió keretein belül”. Továbbá, 
hogy a nemzeti integráció nem az a 
folyamat, amit valaki másnak kellene 
végbevinni. 

– Az autonómiáért folytatott küz-
delemhez az elszakított nemzetrészek 
politikai vezetôinek nagyobb támo-
gatása is szükséges”- jegyezte meg a 
magyar parlament elnöke. Kövér 
László jelezte azt is, hogy Budapest 
újabb lépést tett elôre. Orbán Viktor 
miniszterelnök nemrég nyilatkozatban 
tette világossá európai szintéren is, 
hogy „számunkra létezik magyar 
kérdés”. 

Nem az lenne a természetes, hogy 
„befolyásos” határon túli vezetôk egy 
emberként igyekeznének országnak-
világnak bemutatni, hogy az általuk 
képviselt nemzetrészek tényleges 
autonómiát akarnak? 

Ehelyett mi történik? Siránkozás, po-
litikai téblábolás. Mit gondolnak ezek 
az urak? Hogy míg ôk félénken meg-
húzódnak, várva a választásokat, hogy 
majd akkor rukkoljanak elô a titok-
zatos autonómiakoncepciójukkal, 
vagy látszat lemondásokkal állnak oda 
a helyi hatalom bizalmi minimummal 
fenyegetô vezetôje elé, netán a pa-
tetikus „nemzetáruló vagyok én” kér-
déssel szeretnének Budapestrôl 
újabbnál újabb hangos megerôsítést 
nyerni a helyi hatalomhoz való egyre 
ellentmondásosabb viszonyulásuk 
nyomán jelentkezô elégedetlenség 
visszaszorításához, addig Budapest és 

a magyar kormány elvégzi az ô mun-
kájukat is? 

A gond az, hogy a „befolyásos” ma-
gyar kisebbségi vezetôk nem szûrnek 
le a maguk számára konkrét felada-
tokat Orbán Viktor május 10-én el-
hangzott bejelentésébôl. Pedig az 
világos volt.

– A Kárpát-medencei magyarokat 
megilleti a kettôs állampolgárság, a 
közösségi jogok és az autonómia is. Ez 
az álláspontunk, melyet képviselni fo-
gunk a nemzetközi politikában – szö-
gezte le akkor a kormányfô.

Az eddig megtartott szabadegye-
temeken autonómiával kapcsolatos 
konkrét vállalások nem hangoztak el. 
Kérés is csak a Vajdaságból érkezett. 

Pásztor István közölte: igény van 
arra, hogy a támogatáspolitika ne csak 
a mûvelôdés és az oktatás kérdés-
körére korlátozódjon, hanem nagy-
ságrendben megnövekedve a gazda-
ságfejlesztés irányába mozduljon el.



A politika iránt érdeklôdô ember vég-
telen türelemmel fogadja a hírt, hogy 
a baloldal ismét összefog majd az ön-
kormányzati választás elôtt. Az össze-
fogás különbözô feltételeinek és mód-
szereinek finomításával eltelik a nyár, 
a tévéstúdiókban egymást fogják vál-
tani a nagy összefogók, új neveket 
dobnak be, akikbôl fôpolgármester-
jelölt lehetne, bár az érintettek ezt 
erôsen tagadják, sôt szégyellik.

A teljes közöny miatt a szorgalmas 
médiamunkások is igyekeznek más 
témát találni az „orbánozás” és „lázá-
rozás” mellett, a kollektív elmebaj tü-
neteit mutatva. A szorgalmasabb 
tényfeltárók elmennek a falvakba, 
ahol Hegedûs Zsuzsa naposcsibéket és 
tápot osztott a rászorulóknak, hogy fel-
derítsék, hány csirke maradt életben, 
a lustább értelmiségi holdudvar a sza-
badságjogok érvényesülésének prob-
lémáival foglalkozik. A „gyilkos is 
ember” típusú, végtelenül megértô 
cikkek sokasága után igazi gyöngy-
szem Révész Sándor írása a Népsza-
badságban, címe: A pedofil is ember. 
A hatalmas felismerés ürügyét az ad-
ja, hogy a japán parlament betiltotta a 
gyermekpornográfiát, viszont engedé-
lyezte a pedofiltartalmú japán képre-
gényeket és rajzfilmeket, a szerzô 
szerint ez példamutató döntés, mert „a 
rajzolt gyerek nem valóságos létezô”. 
A gondolatmenet lényege az, hogy ez 
„jelzés a pedofiloknak, hogy a szabad-
ságpárti állam nem ellenük, hanem 
csak a gyerekekért tilt. Jelzés a társa-
dalomnak: a szabadságot csak annyira 
szabad korlátozni, amennyire muszáj”. 
Ez a liberális, sôt libertárius álláspont 
az „engedékeny társadalom” alapesz-
méjébôl következik, ebben az esetben 
arról van szó, hogy „mindenki szabad-
sága addig terjed, amíg mások jogait 
nem sérti”, vagyis szexuális vágyait 
mindenki úgy éli ki, ahogy akarja, 
függetlenül bárki ízlésétôl és erkölcsi 
felfogásától. Azt lehetett tudni már a 
homoszexuálisok jogainak kiterjesz-
téséért vívott, nagyrészt sikeres küz-
delem idején, hogy nem ez a harc lesz 
a végsô, de a „szabadságpárti államról” 
nekem valahogy gyökeresen más a 
véleményem. Olyan ez, mint az Ameri-
kában idôrôl idôre fellángoló vita a 
fegyvertartás esetleges korlátozásáról. 
A hatalmas fegyverlobbi ôsi szabad-
ságjogról beszél, miszerint mindenki 
lövöldözhet, legfeljebb utólag megbün-
tetik, ha jogszerûtlenül gyilkolt, de 
lövöldözni állampolgári jog, nem is 
szólva az önvédelemrôl. A japán tör-
vényhozás egyszerre gyermek- és pe-
dofilbarát, talán még japán alapítvány 
is felbukkan, amely segít az elmaradott 
magyaroknak a szabadságjogok he-
lyes értelmezésében.

* * *
Ha valamilyen társaságban elfogy a 

téma, évtizedek óta mindig elôkerül a 
„miért nincs?” népszerû kérdése.

Mert valami soha nincsen, vagy nincs 
belôle elég, és ezért valaki hibás. Leg-
inkább a pénz a hiánycikk, de még 
emlékszünk a régi kérdésekre: miért 
nincs kenyér szombaton, miért nincs 
sör nyáron? A hazai panaszkultúra ôs-
régi, míg Amerikában a „hogy vagy?” 
kérdésre sugárzó mosolyú válasz kö-
vetkezik („remekül”), nálunk a nyava-
lyák és problémák hosszú taglalása 
következik, még a legsikeresebb, leg-
gazdagabb, makkegészséges emberek 
is borús arccal sorolják rettentô bol-
dogtalanságuk okait. A „miért nincs” 
kissé konkrétabb és optimistább vál-
tozata a „miért nincs elég”, amely azt 
sugallja, hogy lehetne elég valamibôl, 

de „odafent”, ahol lopnak, csalnak, ha-
zudnak, szántszándékkal borsot törnek 
a nép orra alá. Ha véletlenül mindenbôl 
elég van, akkor viszont már sok, nem 
lehet eladni, veszteséges a termelés, 
ezért is felelôs valaki, csak titkolják. A 
sajtó jelentôs része ebbôl az alap-
helyzetbôl indul ki, az ellenzék min-
denütt ármányt, mulasztást, károko-
zást sejt. Mostanában legalább tíz 
cikket, interjút, nyilatkozatot olvastam 
arról, miért nincs elég nô a közéletben, 
a parlamentben, a különbözô testüle-
tekben, bezzeg nálunk fejlettebb or-
szágokban sokkal jobb a helyzet, sôt 
nôi kvóta is van. Valaha régen, a „for-
radalmi munkás-paraszt kormány” 
idején valóban gondot fordítottak ar-
ra, hogy a dolgozó nôket is képviseljék 
az országgyûlésben kiváló téesztagok 
és szövônôk, bár az akkori kormány-
tagok neve mellett is általában ott 
szerepelt zárójelben, hogy munkás 
vagy paraszt-e az illetô. A nôi 
politikusok melletti érveket nem 
ismétlem, de kissé félénken azért 
megkockáztatom, azért van viszonylag 
kevés magyar politikusnô, amiért az 
1950-es években kevés nôi traktoros, 
bányász vagy esztergályos volt. A nôi 
szerepek (hivatások) általában erôsen 
eltérnek a férfiak által kedvelt sze-
repektôl, leegyszerûsítve tehát az is 
lehet, hogy a nôk egyelôre jelentôs ré-
sze nem óhajt hivatásszerûen politiká-
val foglalkozni, nem ezt a pályát te-
kinti a karrier és az önmegvalósítás 
csúcsának. A „miért nincs” és „miért 
nincs elég” kérdéseire mindig számít-
hatunk a jövôben is, és az is biztos, 
hogy egyelôre népszerûbb nôpolitiká-
val foglalkozni, mint nôi politikusnak 
szegôdni. Örök filozófiai problémák 
ezek, olyanok, mint hogy miért sok/ke-
vés a dinnye, és miért olyan olcsó/drá-
ga. A dinnyéket senki sem kérdezi.

* * *
Szanyi Tibor nem tréfál, mert azt írta 

a Facebookon, hogy biztos abban, a 
nép ezt a kormányt kvázi felkoncolja. 
Már hozzászokhattunk a stílushoz és a 
mondandóhoz is, ennél cifrább bejegy-
zéseket is olvashatunk, de Szanyi im-
már mégiscsak EP-képviselô, ebben a 
funkcióban nincs magánvélemény, 
bár tudjuk, hogy van, mi az, hogy, na-
gyon is.

Szanyi nem szereti a kormányt, a kor-
mány és támogatói nem szeretik Sza-
nyi Tibort, ennek hosszú története 
van, az illusztrációt mellôzöm. Az in-
ternetes szubkultúra díjazza a durva-
ságot, nyegleséget, sötétséget, itt min-
denki önnön lényegét adja. A 
politikusok egy része fékezhetetlen 
vágyat érez az önkifejezés e gyors és 
nyers formájának gyakorlására. Az 
élôbeszéd botlásainál megengedôbbek 
vagyunk, kiszaladhat bárki száján va-
lami, ami kínos és szégyenletes. De aki 
gondolatát (akár valamilyen tudatmó--
dosító hatására) írásban is rögzíti, an-
nak már súlyos ára és következménye 
van. Nem jogi, mert az internet sza-
bad, és a vélemény megerôsíti a köz-
mondást, miszerint bolond lyukból bo-
lond szél fúj, ám itt magával a 
„felkoncol” igével vannak gondok. 
Rossz emlékû szó, annyit tesz, hogy 
„brutálisan legyilkol valakit”, illetve 
„rövid úton kivégez”. Manapság in-
kább a „likvidál” kifejezést alkalmaz-
zák a kissé elavult „felkoncol” helyett. 
Szanyi nyilván érzékelte, hogy ez azért 

kissé sok, ezért odabiggyesztette a 
„kvázi” szót enyhítésül („mintegy, 
szinte”). Vagyis csak képletesen kon-
colja majd fel a nép a kormányt, ne 
firtassuk, milyen módszerrel. Termé-
szetesen felesleges a nagyotmondó 
ostobaságot nyelvi elemzés alá vetni, 
ez már az ôszödi rém esetében is be-
bizonyosodott, de képzeljük el, mi tör-
ténne, ha egy kormánypárti politikus 
szeretné, hogy a nép kvázi felkoncolja 
az ellenzéket! Feldübörögnének az el-
lenzéki sajtó tankjai, a nyugati test-
vérsajtó rakétái Budapestre irányul-
nának, hiszen az ordas eszmék nyílt 
erôszakra uszítanak (kvázi). A politi-
kus korábbi megnyilvánulásait ismer-
ve nem teszek úgy, mintha megdöb-
bennék, felháborodnék, bár fordított 
esetben napokig, hetekig ez lenne a 
téma, sôt érdeklôdéssel várom Szanyi 
felszólalásait az Európai Parlament-
ben, és minden együttérzésem a tol-
mácsoké, amennyiben képesek lesz-
nek európai értelemben elfogadható 
rokon értelmû kifejezéseket találni 
némi töprengés után. Azt viszont le-
szögezhetjük, hogy az MSZP uniós 
küldöttje, Szanyi pártjának szélsôséges 
voltát nem éppen ékesszólóan bizo-
nyította, elhatárolódás szóba sem jö-
het, nem is fog szóba jönni. Aki ilyes-
mire gondol, az kvázi felkoncoltatik.

* * *
A mindennapi eseményeket lehet 

politikai szempontból értelmezni, de 
erre egyre kevesebb ember hajlamos. 
Vannak jó dolgok és rosszak, remek 
ötletek, tévedések és mulasztások, de 
elérkezett az idô, amikor a polgárok 
racionálisan és gyakorlatiasan tekinte-
nek a demokráciában megszokott ál-
landó küzdelemre: nem közönnyel, 
inkább józan távolságtartással.

Az ellenzék ezt csalódással éli meg, 
valami miatt vagy valami ellen állan-
dóan mozgósítana vagy tiltakozna, 
gyújtó hatású beszédeket mondana, 
leleplezne és vádolna, bátran kiállva 
az önkény ellen, mert mindenért 
Orbán a hibás, 2010 óta sötét fellegek 
telepedtek szegény hazánkra, csak az 
értelmiség színe-java maradt még 
itthon, no meg az éhezô milliók. Egyre 
kevesebben élnek már azok közül, 
akik nosztalgiával tekintenek a régen 
letûnt rendszerekre, a fiatalság és a 
középnemzedék nem fogékony az ide-
ológiai vitákra, és érthetô módon a jö-
vô jobban érdekli, mint a múlt. A 
program nélküli balliberális oldal ha-
láltánca és önmardosása unalomba 
fullad, a belharcnak csak a pártfunk-
cionáriusok számára van tétje. A ma-
gyar társadalom egészségességét ta-
núsítja, hogy egyre nehezebb 
provokálni, izgatni és uszítani, ezt 
bizonyítják a közvélemény-kutatások 
is. Ez a demokratikus többség stabi-
litása, nem ábrándos, utópisztikus jö-
vôképpel, hanem a lassú, de biztos ha-
ladás kézzelfogható jeleivel. Az utóbbi 
negyedszázadban talán most történik 
meg elôször, hogy a nemzet és kor-
mánya ugyanúgy ítéli meg a helyzetet 
és a cselekvés lehetséges irányát. Ez 
riasztó és bosszantó az ellenzék szá-
mára, de mindent elkövetett, hogy 
egyre mélyebbre süllyedjen a hatalo-
mért folytatott küzdelemben, egészen 
a nevetségességig. Hiszen kit érdekel 
ma, hogy holnap ki lesz az új fôpol-
gármester-jelölt? Vajon akad-e valaki, 
aki visszasírja Demszky húszéves 

uralmát Budapest felett, amely folyton 
„lendületben” volt, szabad és multikul-
turális? Így hát marad a populizmus és 
demagógia, amellyel oly sokszor vá-
dolják a kormányt. A boldogtalan, sa-
vanyú képû liberális közgazdászok, 
pénzügykutatók, volt miniszterek és 
bankvezérek elégedetlenek és sértô-
döttek, mert egyetlen jóslatuk sem 
vált be, s átkaiknak sincs foganatja. A 
nép leváltására sincs esély, bár min-
dent elkövetnek, hogy felrázzák a 
nemzetközi közvéleményt. Amint az 
egyik publicistájuk írta: „fortélyos kö-
zöny igazgat”. Ezek szerint a fortélyos 
félelem már nem idôszerû, a szabad-
ság záloga az RTL Klub.

* * *
Amióta csak létezik oktatásügy, azóta 

folyik a vita arról, milyen legyen a 
tartalom és a forma. Nemcsak nálunk, 
hanem az egész világon. Minél több a 
diák, illetve a tanító, tanár, annál ne-
hezebb meghatározni és közvetíteni az 
alapmûveltséget, vagyis minden olyat 
megtanítani, ami a felnôtt életben 
majd fontos és hasznos lehet.

Ennél is bonyolultabb a helyzet a fel-
sôoktatásban, hiszen itt már konkrét 
szakosodásról, befejezettnek tekint-
hetô pályaválasztásról van szó. Azt a 
tényt talán senki sem vitatja, hogy a 
felsôfokú diploma egyre kevesebbet 
ér, körülbelül annyit, mint 1945 elôtt 
egy érettségi bizonyítvány. A „felhígu-
lásnak” szociológiai, kulturális és pén-
zügyi okairól sokat tudunk, különbözô 
modernizációs törekvések és reform-
kísérletek sorát éltük meg 1990 óta. 
Amennyire ez kívülrôl látható, a kia-
lakult helyzet bonyolultabb, mint vala-
ha, az autonómia és a finanszírozás 
szorosan összefügg, az úgynevezett 
„tücsökszakok” elszaporodtak, a diplo-
más munkanélküliséghez hozzájárul-
tak a társadalmi értelemben hasznosít-
hatatlan ismeretek, miközben a 
nyelvtudás hiánya még az ilyen dip-
lomák megszerzését is késlelteti. A 
máris támadott kancellári rendszer 
bevezetése az elsô komoly lépés a fel-
sôoktatás ésszerûsítése felé, a rekto-
roknak pedig több idejük lesz a tartal-
mi problémák megoldására. Jelenleg 
meglehetôsen kaotikusak a viszonyok, 
és természetes, hogy minden felsôok-
tatási intézmény küzd a túlélésért, 
függetlenül saját eredményességétôl 
és hasznosságától. A különbözô, nyil-
vánosságra jutott szakmai és gazdasá-
gi visszaélések is azt mutatják, a rend-
teremtés elodázhatatlan feladat, 
össztársadalmi érdek. Felsôoktatási 
autonómiáról akkor lehetne beszélni, 
ha egy fôiskola vagy egyetem teljesen 
önfenntartó, ha pedig nem, akkor az 
államnak joga és kötelessége, hogy a 
közpénzt társadalmilag hasznos célok-
ra adja. Vagyis a közoktatás nagyjából 
lezárult átszervezése mintaként szol-
gálhat, bár ez minden bizonnyal óriási 
liberális ellenállásba fog ütközni. Nem 
a tervgazdaság visszaállításáról van 
szó, de azon mégiscsak el kell gon-
dolkodni, hogy nagyjából hány fizika- 
vagy kémiatanárra lesz szükség, és 
hány mûvelôdésszervezôre. Az állami-
lag támogatott alapszakok áttekintése 
ezért is esedékes, mert nemcsak kido-
bott pénzrôl van szó, hanem emberi 
sorsokról, „felesleges” diplomások túl-
termelésérôl. Ez nem az autonómia 
kérdése, hanem a józan ész és az er-
kölcs ügye.

* * *
Az úgynevezett véleményszabad-

sággal a liberális demokráciában 
csaknem annyi gond van, mint az elôzô 
diktatúrákban.
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Sarkosan fogalmazva
Remekül mûködik az öncenzúra, va-

gyis az ember kétszer is meggondolja, 
érdemes-e kendôzetlenül kimondani 
véleményét valamilyen ügyben. Az 
igazság kimondása eleve tiltott, mert a 
liberális felfogás szerint csak különbö-
zô, viszonylagos „igazságok” vannak, 
az egyetlen igazság elôítéletes és kire-
kesztô, a többségre hivatkozni gyalá-
zat, mert a kisebbségi álláspontot vé-
delmezni kell a többségivel szemben, 
hiszen az jelenti a féket és ellensúlyt 
és a jogállam érvényesülését. Ameny-
nyiben persze balliberális a többségi 
álláspont, akkor a kisebbségi véle-
mény veszélyezteti a demokráciát, 
mert szélsôséges. 1990 óta a nemzeti 
(keresztény, polgári stb.) vélemény-
formálói, néhány kivételtôl eltekintve, 
önként és kétségbeesett igyekezettel 
próbálnak megfelelni a politikai kor-
rektség ismérveinek, nyelvhasználati 
értelemben még a ráutaló magatartást 
is kerülik, pedig gondolataikban meg-
jelenik az a bizonyos fehér elefánt, 
amire nem szabad soha gondolni. 

A „jobboldalról” elég sok hitehagyott 
közéleti szereplô igazolt át a baloldalra, 
szerencsénkre visszafelé nem volt 
ilyen nagy az áramlás. Vannak tabuté-
mák, melyekben kizárólag az érintet-
tek szólalhatnak meg „hitelesen”, 
vagyis azok, akik hôsiesen szembe-
szállnak a többséggel, ha a nép tudat-
lanságból és félrevezetettségbôl kifo-
lyólag nem balliberális kormányra 
szavazott. A szabadság és tolerancia 
felkentjei igen erôs kommunikációs és 
nyelvstratégiai pozíciót foglaltak el 
világszerte 1945 után, vagy inkább 
még száz évvel korábban, mert állás-
pontjuk rendkívül egyszerû: ôk a haza 
és haladás egyedüli képviselôi, min-
denki más tudatlan barom, s minden-
féle diktatúra szekértolója. A „nem 
vagyunk elég modernek” vádját nehéz 
elviselni, különösen ifjúkorban, ami-
kor legalább az éppen esedékes divat 
szerint oly jó lázadni, lehetôleg a szü-
lôk pénzén, tüntetni, bulizni, tiltakozni, 
büszkének lenni olyasmire, amit ko-
rábban szégyellni kellett. Mint afféle 
csökött konzervatív, negyedszázad 
sem volt elég, hogy megszeressem a 
másságot. Tisztelni pedig csak azt tu-
dom, aki vagy ami tiszteletre valóban 
méltó. Egy emberi helyzet, állapot 
önmagában értéksemleges. Megérteni 
lehet, de szeretni nem muszáj. Fogal-
mazzunk így, teljesen elfogulatlan, tu-
dományos alapon. És ha kérhetném 
(bár hiába), ne hivatkozzanak arra, 
hogy Jézus mindenkit szeretett. Sze-
rette az ártatlanokat és a megtért 
bûnösöket. És sajnálta a megátalko-
dottakat, mert nem tudták, mit cselek-
szenek. De sokan tudták, ma is jól tud-
ják.



Mit tehetünk, ha holtfáradtan lando-
lunk valamelyik repülôtéren, ahonnan 
csak néhány órás vagy akár fél napos 
várakozás után indulhatunk tovább a 
célállomásunkra? Sok reptéren piszok, 
bûz és nyûgös utastársak fogadnak 
minket, másutt viszonylag kényelmes 
székek és tiszta mosdók. Létezik egy 
honlap, amely az utazók tapasztalatai 
alapján értékeli a világ különbözô 
repülôtereit, érdemes itt tájékozód-
nunk indulás elôtt.

A várakozás ideje alatt a legtöbben 
nem akarják elhagyni a repteret, hogy 
bejelentkezzenek egy szokványos ho-
telbe, viszont sokaknak nagyon mege-
rôltetô a várakozás a zajos terminálok 
kényelmetlen székein. Ezért hoztak 
létre például a philadelphiai reptéren 
úgynevezett minute suiteseket, akár 
negyed órára is igénybe vehetô szobá-
kat, melyeknek hangszigetelt és biz-
tonsági zárral ellátott ajtói mögött 
nyugodtan relaxálhatunk.

A suite, vagyis lakosztály meglehe-
tôsen szûkös, a kihúzható kanapé és a 
kis képernyôjû televízió mellett, ame-
lyet internetezésre is használhatunk, 
csupán egy asztalka fér el forgószék-

kel, meg néhány ruhafogas. Csapot hi-
ába keresünk, mint ahogy vécé sin-
csen, viszont tény, hogy a repülôtéri 
mosdók a közelben találhatók. Az ágy-
nemû egy gyapjútakaróból és eldobha-
tó papírpárnahuzatból áll, lepedô 
nincs, a puszta mûbôrön kell aludnunk. 
Mindeme kényelemben óránként 25 
euróért részesülhetünk.

Ennek ellenére a kezdeményezés si-
keres, „az emberek szívesen veszik 
igénybe a szolgáltatásunkat”, mondja 
a philadelphiai reptéri hotel vezetôje. 
Egyelôre három amerikai repülôtéren 
van hasonló pihenési lehetôség, de ha-
marosan újabbak is nyílnak.

Már Európában is léteznek pár órás 
reptéri hálószobák, például Amszter-
damban és Londonban, a Heathrow és 
a Gatwick repülôtéren. Itt úgynevezett 
yotelek várják az aludni vágyókat, 
amelyekben a szobákhoz zuhanyzó és 
vécé is tartozik. A müncheni reptér 
kínálata ennél jóval spártaibb, hálóka-
binokat bérelhetünk, melyek még a 
philadelphiai szobáknál is kisebbek, 
mindössze 2,5-ször 1,65 méteresek.

A kabinok mozgathatók, igény szerint 
a reptér bármely pontján felállíthatók. 

Az érdeklôdés nagy, a projekt mened-
zsere, Jörg Pohl úgy véli, hogy a jövô-
ben egész Németországra kiterjedô 
hálózatot építenek majd ki. Ha minden 
jól megy, a jövô évtôl már a frankfurti 
reptéren várakozók is ledôlhetnek 
néhány órára a mobil hálókabinokban, 
melyeknek ára Münchenben jelenleg 
óránként 15 euró.

Minute Suites (szobák pár órára):At-
lanta, Philadelphia és Dallas-Fort 
Worth repülôterén; egy óra 25 euróba  
kerül, minden további 15 perc hat euró 
. Egy egész éjszakát 90 euróért pihen-
hetünk itt.

Napcab (hálókabin): München, Ter-
minal 2; 15 euró  óránként reggel 6-tól 
este 10-ig, este tíztôl reggel 6-ig pedig 
30 euró (9300 Ft).

Yotel London-Gatwick, London-
Heathrow (Terminal 4), Amszterdam-
Schiphol 11,50 euró egy óra, de mini-
mum négy órára igénybe kell vennünk 
a szállást.

* * *
A Mercer nevû tanácsadó cég össze-

állított egy listát, amin azok a városok 
szerepelnek, ahol a legdrágább élni. A 
lista érdekessége, hogy a Mercer nem 
a helyiek lehetôségeit vette alapul, ha-
nem azt nézte meg, hogy az adott vá-
rosban élô külföldieknek mibe kerül a 
mindennapi megélhetés.

Ez a szempont aztán alaposan felbo-
rítja a városok sorrendjét, és így for-
dulhat elô az, hogy az elsô két helyet 
két afrikai város, az angolai Luanda, és 
a csádi N’Djamena foglalja el, Hong-
kong pedig csak a harmadik. A furcsa 
helyzetet az oldja fel, ha tudjuk, pon-
tosan milyen körülményeket is vettek 
figyelembe a lista összeállítói.

Alapvetôen természetesen azt, hogy 
mennyibe kerülnek az olyan árucikkek 
és szolgáltatások, amik a mindennapi 
boldoguláshoz elengedhetetlenek. Az-
tán megnézték azt is, hogy ezeket hogy 
befolyásolják a helyi sajátosságok. Így 
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Erdélyi szászok
Amikor még a szoci „demokrata”  

„haladó” Gyurcsány Ferenc volt Ma-
gyarország miniszterelnöke a német 
kancellárasszony Angela Merkel el-
látogatott a magyar parlamentbe. Itt 
sokakat megdöbbentett, hogy Gyur-
csány röstelte, majdnem szégyelte, 
hogy a Szent Koronát az Országház 
kupolája alatt ôrzik és nem egy múze-
umban. A teljes elhatárolodását azzal 
erôsítette meg, hogy árulkodott: ezt 
nem ô csinálta, hanem elôdje Orbán 
Viktor miniszterelnök úr volt a fele-
lôs. Itt egy magyar embertôl elvárhat-
tunk volna egy rövid magyarázatot 
arról, hogy többek között a Szent Ko-
rona az ezeréves magyar államiság 
legfôbb szimbóluma, és talán még azt 
is, hogy amíg az erdélyi németek (szá-
szok és svábok) a magyar korona vé-
delme alatt álltak nem volt tömeges 
elvándorlás, elûzés, szovjet „hadifog-
ság”, államosításnak  és reformnak 
nevezett vagyon rablás, etnikai tiszto-
gatás, hanem évszázadokon át a szá-
szok a magyarok és a székelyek együtt 
éltek sorsközösségben Erdélyben.

Most amikor a magyarok a székely-
földi területi autonómi ért küzdenek, 
ide tartozik néhány szó a szász önkor-
mányzatról.

A szász egyetem vagy szász universí-
tas az erdélyi szászok önkormányzati 
szerve volt 1486-tól 1876-ig, ezt követô-

en alapítványként mûködött 1937-ig. 
Élén a szász nemzet által választott, a 
király által megerôsített szászok gróf-
ja állt. A szász egyetem szót használták 
ezen kívül a királyföldi szászok ösz-
szességének jelölésére, illetve az ön-
kormányzat vezetô képviselôinek 
megnevezésére is.

Megszületését 1486 február 6-ától 
számítják, amikor Mátyás király meg-
erôsítette az Andreanumban (1224) II 
András magyar király által adott ki-
váltságokat és kiterjesztette ezeket a 
Királyföld egészére. Az univerzitásnak 
közigazgatási, törvényhozói, birásko-
dási, gazdasági és politikai- döntéshozó 
jogköre volt, egyed l a királynak volt 
alárendelve. Az egyetem gyûlésein 
döntöttek a szászokra kivetett adó ki-
rovásáról székenként és vidékenként. 
Az egyetem szabályozta továbbá a 
mindennapi élet kérdéseit is, ezen fe-
lül a szászok feletti itélkezés kizárólag 
a szász egyetem illetékességi körébe 
tartozott.

A három részre szakadt Magyarorszá-
gon a 16-17 században több sérelem 
érte a szász privilégiumokat. Báthory 
Gábor 1610-ben elfoglalta Nagysze-
bent. A várost és a kiváltságaikat csak 
1614-ben kapták vissza Bethlen Gá-
bortól.
II József a „kalapos” (mivel rövid 

uralkodása alatt nem tette fejére a 
Szent Koronát) Habsburg király 1784-
ben feloszlatta a szász universitást és 

vagyonát lefoglalta. A kiváltságok 
visszaállítására csak 1790-ben került 
sor, II József reformjainak visszavoná-
sakor.

1876-ban a magyar országgyûlés 
elfogadta a XII törvénycikket amely 
megszüntette a szász egyetemet, de a 
szász universitas vagyonát meghagyta 
azzal, hogy kizárólag közmûvelôdési 
célokra fordítható.

A szászok számára a legnagyobb csa-
pást a trianoni rablóbéke és a második 
világháború jelentette. A szász egye-
tem és evangélikus egyház az elsô 
világháborút követô 1921-es oláh „ag-
rárreform” következtében vagyoná-
nak több mint felét elvesztette. Ami 
még megmaradt azt 1937-ben felosz-
tották a szász evangélikus egyház és 
az akkor létrehozott Vitéz Mihály oláh 
kulturális egyesület között.

Az internetes lexikon szerint míg 
1910-ben még 250000 volt az erdélyi 
szászok száma, azaz a Magyar Király-
ságból nem volt tömeges kivándorlás, 
2004-re már csak 15000-en maradtak 
és számuk jelenleg is csökken. Több-
ségük Németországba vándorolt.

A szászok elmentek így aztán szép 
városaikkal (pl Segesvár) és védôtor-
nyos falutemplomaikkal most az olá-
hok dicsekednek hogy talán elhiszi a 
turista, hogy ezeket a „keleti latin 
testvérek” építették.

Kroyherr Frigyes
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derült ki, hogy az átlagosnál jóval ala-
csonyabb közbiztonság, a folyamatosan 
hullámzó árfolyamok és az alapszintû 
ellátás (étel, ivóvíz, biztonságos lak-
hely) általános bizonytalansága néha 
jobban leszívja az emberek pénzét, 
mintha egy közismerten drága, de sta-
bilan civilizált helyen élnének.

Az így összeállított listán Budapest 

egyetlen magyar városként a közép-

mezônyben helyezkedik el, a tavalyi 

helyezéshez öt helyezést ugorva a 135. 

Közvetlenül elôttünk a kubai Havana, 

utánunk Ho Si Min-város áll. Az elsô 

tízbe Szingapúr, Zürich. Genf, Tokió, 

Bern, Moszkva és Sanghaj került be, 

London és New York csak a 12. és a 16., 

Párizs pedig majdnem olyan drága, 

mint Bamako vagy Brazzaville.

A környékbeli fôvárosok közül Bécs 

a 32., Pozsony a 84., Prága a 92., Buka-

rest a 159., Belgrád a 184., Ljubljana 

pedig a 116. helyezést érte el.

* * *

Ma már nem a betegek gyógyulása a 

német orvosok fô célja, hanem a pénz 

és a minél jobb üzlet --– állítja köny-

vében Michael Imhof német sebész. 

Az emberi tényezôket és a gyógyítást 

felváltották a gazdasági tényezôk és a 

haszonszerzés --– véli. Kemény kritikát 

kaptak az orvosok.

Ma már nem a betegek jóléte van a 

középpontban, sajnos úgy tûnik, hogy 

az egészség üzleti modellé fajult. A 

modern orvostudomány téves irányba 

halad -– írja könyvében Michael Imhof 

sebész, aki úgy látja, az orvosoknak 

van még egy ennél szörnyûbb bûnük 

is, ami nem más, mint a kapzsiság.

A sebész úgy véli, hogy a hét fôbûn 

közül a lustaság, a torkosság és a buja-

ság ma már nem idôszerû: a gôgösség, 

az irigység és a harag is elavulttá vált, 

ami ma is aktuális, és ami az egészség-

ügyi ellátásra is igaz, az a kapzsiság. A 

sebész szerint a szakmában a profit 

elôbbre való a páciens jóléténél. Ráa-

dásul az orvosok és a gyógyszeripari 

cégek új betegségeket találnak ki, 

hogy még több pénzt keressenek az 

egészségeseken, valamint korrupt 

szerzôdések hálóját agyalják ki --– véli 

Imhof.

A kapzsiság az egészségügyi rend-

szerben halálos bûn Michael Imhof, a 

Würzburgi Klinika sebészének meglá-

tása szerint. Az orvos Az esküszegés --

– üzletelô orvosok és méltóságukat 

vesztett páciensek címû könyvében 

definiálta a modern orvostudomány 

legfôbb bûneit.

Ma már az egészségügyi ellátásban a 

gazdasági tényezôk kerültek elôtérbe, 

míg a betegség és a fájdalom a háttér-

be szorult --– emelte ki könyvében 

Michael Imhof. Bár az orvosok szíve-

sen hangsúlyozzák egy-egy beavat-

kozás elôtt, hogy „azért vagyunk, hogy 

segítsünk”, a valóságban azonban nem 

választják a különbözô lehetôségek 

közül azt, ami valójában a legjobb a 

páciensnek --– véli. Németországban 

2004-ben bevezették az úgynevezett 

DRG-katalógust. Az újítás óta a kór-

házak nem a páciens kórházban töltött 

napjai után kapnak pénzt, hanem az 

egyes diagnózisok után. A változás az 

adatokon is meglátszik: évente átla-

gosan 2,2 százalékkal, 2010-re egészen 

pontosan 6,82 napra csökkent a kór-

házban töltött idô. Azokat a betegeket 

is hazaküldik, akik még nem gyógyul-

tak meg.

Megfigyelhetô továbbá, hogy a na-

gyobb anyagköltséggel bíró mûtétek 

(csípô, porckorong, térdízület) száma 

is megnövekedett Németországban. 

Imhof szerint ennek oka nemcsak az 

öregedô társadalomban keresendô, 

hanem az anyagiakban is. Átlagosan 

csaknem 7000 eurót számláz ugyanis a 

DRG-katalógus a csípômûtétek után a 

kórházaknak. A porckorongmûtétekért 

átlagosan 6600 eurót kapnak a német 

orvosok. 200 ezer csípôprotézist ültet-

nek be évente Németországban, az 

összes többi európai országban össze-

sen ültetnek be 300 ezret --– olvasható 

Imhof könyvében.

A könyv szerzôje szerint a gyógyszer-

ipari vállalatok kétszer annyit költenek 

reklámra és marketingre, mint kuta-

tásra. A magas marketingköltségek 

miatt jóval drágábbak a gyógyszerek 

Németországban, mint másutt. A né-

meteknél az egy fôre jutó éves fájda-

lomcsillapító-fogyasztás 50 tabletta, 

Franciaországban és Svájcban ez a 

szám háromszor annyi, 150.

Már a váróterembe érve különbözô 

plakátok hirdetik a jobbnál jobb, na-

gyon speciális kiegészítô egészségügyi 

szolgáltatásokat. A növekvô költségve-

tési nyomással és a csökkenô díjakkal 

szembesülve új bevételi források után 

kezdtek nézni az orvosok, így született 

meg az úgynevezett egyéni egészség-

ügyi szolgáltatás, amit a betegeknek 

saját zsebbôl kell fizetniük, így nagy-

szerûen virágzott ez a szürke piaci 

terület --– írja Imhof. Az egyéni 

egészségügyi szolgáltatások közé tar-

tozik többek között a szemnyomás-

mérés, a különbözô --– utazással, 

sporttal és stresszel --– kapcsolatos 

vizsgálatok, vagy a dohányzásról való 

leszokást segítô terápiák. Fontos meg-

említeni, hogy korábban 26 egyedi 

egészségügyi szolgáltatást vettek Né-

metországban górcsô alá, 12-rôl állapí-

tották meg, hogy nemcsak hogy nem 

használnak, de még károsak is.

Minden évben több ezer kísérletet és 

vizsgálatot publikálnak. A kritikusok 

arról panaszkodnak, hogy sokszor em-

bereken tesztelnek olyan gyógyszere-

ket, amelyekrôl korábban, állatokon 

végzett kísérletek során kiderült, hogy 

nem nyújtanak védelmet. A vizsgála-

tok nemcsak hogy sokszor feleslege-

sek, hanem még hamisak is --– állítja 

Imhof, „Szinte minden harmadik, rák-

kal kapcsolatos kísérletet a gyógyszer-

ipar finanszíroz” --– hangsúlyozta a 

sebész.

Az orvosok együttérzésének hiá-
nya

A halálfélelmet csak a gondoskodás 
és a beszélgetések enyhíthetik vala-
melyest. Sok daganatos beteg hal meg 
anélkül, hogy ezeket megkapná, azért, 
mert hiányzik a megfelelô ellátás és a 
kórházi személyzet --– véli Imhof. 

Ehelyett az orvosok gyakran radikális 

terápiákhoz folyamodnak, amelyek 

még meghosszabbítják valamennyivel 

a beteg életét. „Ami igazán perverz” --

– mondja az orvos, az az, hogy a pá-

ciens életének utolsó napjai is az ag-

resszív terápiáról szólnak.

* * *
Több ezren vonultak utcára Szaraje-

vóban, hogy végsô búcsút vegyenek az 

1995-ös srebrenicai népirtás 175, újon-

nan azonosított áldozatától. A második 

világháború óta elkövetett legször-

nyûbb mészárlás során közel nyolcezer 

embert gyilkoltak le.

A DNS-tesztekkel azonosított áldoza-

tokat pénteken temetik el a kelet-

boszniai Srebrenica melletti potocari 

emlékhelyen. A 19 évvel ezelôtti mé-

szárlásnak eddig 6066 áldozatát he-

lyezték örök nyugalomra Potocariban.

A helyi média beszámolói szerint a 

szarajevóiak virágokat helyeztek a te-

herautókon szállított koporsókra, so-

kan sírtak és imádkoztak. A menet 

lassan és csendben haladt, útját semmi 

sem zavarta meg.

A konvoj egy rövid idôre megállt az 

államelnökség épülete elôtt, ahol a 

Bosznia-Hercegovinát vezetô kollektív 

államelnökség horvát tagja, Zeljko 
Komsic is lerótta kegyeletét az áldoza-

tok elôtt.

Srebrenica a boszniai háború idején 

(1992-95) az Egyesült Nemzetek Szer-

vezetének védelme alatt állt. A bosz-

niai szerb csapatok 1995. július 11-én 

foglalták el a várost, és a békefenn-

tartók szeme láttára mindegy nyolc-

ezer férfit és fiút hurcoltak el, akiket a 

következô napokban brutálisan lemé-

szároltak. A vérengzés a nemzetközi 

jog szerint népirtásnak minôsül, és a 

II. világháború óta elkövetett legször-

nyûbb mészárlásnak tartják Európá-

ban.

Kutatócsoportok még mindig dolgoz-

nak az áldozatok holttesteinek felkuta-

tásán, munkájukat azonban nehezíti, 

hogy az elkövetôk a háborút követôen 

sok esetben kiásták, és más helyre 

szállították a hullákat, hogy elrejtsék 

tetteik bizonyítékait. A maradványok 

többször roncsolódtak és összekeve-

redtek, ezért a legtöbb esetben csak 

DNS-vizsgálattal azonosítható egy-egy 

áldozat.

Július 11-ét Bosznia-Hercegovina fô-

leg bosnyákok és horvátok lakta or-

szágrészének, a Bosznia-hercegovinai 

Föderációnak vezetése az idén gyász-

nappá nyilvánította.

* * *
Eltûnhet a vörös hajt okozó génválto-

zat az éghajlat felmelegedése miatt.

Nem csupán a jegesmedvéket és a 

királypingvineket (és még számtalan 

más fajt) fenyegeti a globális hômér-

séklet emelkedése, a vörös hajú embe-

rek is eltûnhetnek, ha fokozatosan 

egyre több lesz a napsütés. A kutatók 

szerint ugyanis a vörös hajszínt okozó 

génváltozat volt az evolúciós válasz 

arra, hogyan juthat az emberi szerve-

zet a lehetô legtöbb D-vitaminhoz a 

Föld olyan területein, ahol keveset süt 

a nap –-- például a Brit-szigeteken.

Ám, ha igaznak bizonyulnak az elôre-

jelzések, és arrafelé is egyre gyako-

ribb lesz majd az izzasztó meleg és a 

napsütés, akkor évszázadokon belül 

nem lesz vörös hajú brit --– riogat a 

Mirror címû napilap.

Bár csupán a világ népességének 1-2 

százaléka vörös hajú, Nagy-Britannia 

északi részén, ahol általában felhôs-

esôs az idô, az arányuk sokkal maga-

sabb. Egy tavalyi vizsgálat eredményé-

bôl kiderült, hogy Skóciában 650 ezer 

vörös lakik (a népesség 13 százaléka), 

az Edinburgh-ban élôknek pedig becs-

lések szerint a 40 százaléka hordozza a 

vörös hajat, kék szemet kódoló gént, 

miközben ez az arány a Nagy-Britannia 

északi, illetve nyugati részein 29 száza-

lék.

„Úgy véljük, hogy a vörös haj Skóciá-

ban, Írországban és Észak-Angliában 

az itteni klímához való alkalmazkodás 

eredménye -– mondta a lapnak Alis-
tair Moffat, a ScotlandsDNA ügyve-

zetô igazgatója. --– Szerintünk azért 

alakult ki a világos bôrszín és a vörös 

haj, mert errefelé nem süt eleget a 

nap, így a lehetô legtöbb D-vitamint 

kell megszereznie az emberi szerve-

zetnek.”

Úgy véli, hogy amennyiben kevesebb 

lesz a felhô és több a napsütés, akkor 

ez hatással lesz a génállományra is --– 

kevesebb lesz a vörös.

Akkor lesz valakinek vörös a haja, ha 

a vörös génváltozatot két példányban 

hordozza, vagyis mindkét szülôtôl azt 

örökölte. Ez a génváltozat ugyanis 

úgynevezett recesszív (bujkáló, kisebb 

hatású) génváltozat, amelyet a domi-

náns génváltozatok elnyomnak. Ter-

mészetesen lehet vörös hajú gyermeke 

nem vörös hajó embereknek is: ilyen-

kor a szülôk csak hordozók.

* * *

Évtizedenként több nappal növekszik 

az északi-sarkvidéki tengeri jég olva-

dási szezonja, aminek következtében a 

Jeges-tenger több hôt nyel el, növelve 

a nyári jégolvadás mértékét –– derült 

ki az amerikai Nemzeti Hó és Jég 

Adatközpont (NSIDC), valamint az 

amerikai ûrkutatási hivatal (NASA) 

szakembereinek új tanulmányából.

Az északi-sarkvidéki tengeri jég ki-

terjedése már négy évtizede folyama-

tosan csökken. A jégpáncél zsugoro-

dása és vékonyodása miatt a kutatók 

szerint akár már ebben az évszázadban 

bekövetkezhet, hogy a Jeges-tenger 

teljesen jégmentessé válik a nyári hó-

napokra. A mûholdas mérések kez-

dete óta tapasztalt hét legkisebb szep-

temberi kiterjedést az elmúlt hét 

évben mérték.

„Az Északi-sarkvidék melegszik és 

emiatt az olvadási szezon is hosszab-

bodik” –– mondta az NSIDC munkatár-

saként dolgozó Julienne Stroeve, a 

tanulmány vezetô szerzôje. Az ered-

ményeket a Geophysical Research 

Letters címû folyóiratban közlik. A 

szakember hozzátette, az olvadási sze-

zon hosszabbodása nyomán több hô 

raktározódik el az óceánban, ami nö-

veli a nyári jégolvadás mértékét, to-

vább gyengítve a tengeri jégtakarót.

A szakemberek 1979-tôl egészen nap-

jainkig bezárólag vizsgálták az arktiszi 

tengeri jég olvadási szezonjainak ala-

kulását. Az eredmények szerint, bár az 

olvadási szezon mindkét vége eltoldó-

dott –– tavasszal korábban kezdôdik az 

olvadás és ôsszel késôbb indul a fagyás 

––, a periódus meghosszabbodásáért a 

fagyási szezon kezdetének kitolódása 

a felelôs.

A kutatók rámutattak, hogy az olva-

dási szezon kezdetének idôpontja 

ugyanakkor jelentôs hatással van az 

óceán által elnyelt hômennyiségre, 

mivel a szezon kezdete egybeesik az-

zal a periódussal, amikor a Nap maga-

sabban és fényesebben ragyog az ark-

tiszi égen.

Az olvadási szezon beköszönte és vé-

ge ugyan régiónként eltérô, de összes-

ségében nézve az arktiszi olvadási 

szezon átlagosan öt nappal hosz-

szabbodott évtizedenként 1979 és 2013 

között. Az ôszi fagyás kezdetét évrôl 

évre jelentôsen befolyásolja az idôjá-

rás.

A kutatók megállapították, hogy a 

jégtakaró és az óceán egyre több nap-

sugarat nyel el a korábban kezdôdô és 

nagymértékû olvadás miatt. A tengeri 

jégpáncélnak egyre gyengül a fény-

visszaverô képessége, mivel immár 

fôleg vékonyabb, fiatalabb jég alkotja.

A szakemberek a 2007 és 2011 közti 

idôszakra vonatkozóan vizsgálták a 

jég és az óceán által elnyelt napsu-

gárzás mértékének növekedését. A 

Jeges-tenger egyes területein olyan 

mennyiségû energiát mértek, amely a 

jégtakaró további 97-130 centiméterrel 

való vékonyításához elegendô.

A kutatók szerint a felszíni vizek hô-

mérsékletének emelkedése és az ark-

tiszi légkör melegedése, együttesen 

magyarázatot adnak az ôszi fagyási 

szezon eltolódására –– olvasható a 

ScienceDaily ismeretterjesztô hírpor-

tálon.

* * *

Magyar pékség
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Hôs vagy közönséges gyilkos? -– Fél 

évezred múltával ma sincs konszenzus 

az 1514. évi felkelés vezérének törté-

nelmi megítélésében

Bár a napokban lesz Dózsa György 

elfogásának és kivégzésének kereken 

ötszázadik évfordulója, az egyik leghí-

resebb magyar történelmi személyiség 

emlékét és alakját Magyarországon 

(Erdélyben kevésbé) csend és érdek-

telenség övezi. Pedig a Petôfivel és 
Vasvárival kezdôdô, majd a 19-20. 

század fordulóján --– nagyrészt Ady-
nak köszönhetôen -– kibontakozó és az 

1945 utáni évtizedekben tetôpontjára 

érô Dózsa-kultusz mélyen beivódott a 

magyar nemzettudatba.

A Dózsa feltételezett születésének 

500. évfordulója alkalmából 1972-ben 

rendezett megemlékezéssorozatot ko-

ordináló emlékbizottság --– természete-

sen marxista, történelmi materialista 

szellemû --– irányelvei a magyar tör-

ténelem kimagasló alakjaként mutat-

ták be a parasztvezért, akinek szemé-

lyében „a társadalmi haladás egyik 

nagyszerû hôsét tiszteljük, akire emlé-

kezve a küzdô és szenvedô néptöme-

gekre is emlékezünk. A Dózsa nevével 

összeforrott parasztháború az 1848–49. 

évi polgári forradalmat és nemzeti 

szabadságharcot megelôzô idôszak 

legnagyobb jelentôségû magyarorszá-

gi antifeudális küzdelme…” De téved-

nek, akik azt gondolják vagy mondják, 

hogy Dózsa csak a marxista és a népi-

nemzeti baloldal (lásd Illyés Gyula, 
Féja Géza, Kovács Imre stb.) pan-

teonjában élvez elôkelô helyet. Erdély-

ben, különösen a Székelyföldön általá-

nos tisztelet övezi a dálnoki 

(Háromszék) születésû Székely Dó-
zsa Györgyöt. Rabló és ünnepelt hôs. 

Legutóbb, június végén, a magyar kor-

mány nemzetpolitikáért felelôs helyet-

tes államtitkára, Répás Zsuzsanna a 

délvidéki Bajmokon a Dózsa-szobor 

felavatásán elmondott ünnepi köszön-

tôjében kiemelte: „Ha Dózsa György 

neve elhangzik, mindenki tudja, hogy 

a magyar történelem nagy, meghatá-

rozó személyiségérôl van szó, éljen 

magyarként bárhol a világon.A ma-

gyar történelem minden korszaka 

meglátta benne azt a személyt, akire 

mintaként, példaként lehet tekinteni 

elszántságáért, akinek volt elgondolá-

sa, terve, célja egy közösségben, és aki 

a népéért halt mártírhalált.„Persze a 

nemzeti-konzervatív jobboldalon ma 

is sokan vannak, akik szerint Dózsa 

Györgynek semmi keresnivalója nincs 

a magyar történelem jeles személyisé-

geinek panteonjában. Ahogy Bánó 
Attila írta nemrég lapunkban meg-

jelent történelmi publicisztikájában 

(Dózsa György és a párt elvárásait 

teljesítô marxista történetírás, Ma-

gyar Hírlap, 2014. április 25.), jó lenne 

megválni a hazugságokkal terhelt 

örökségtôl, és „szembenézni például 

azzal az egyszerû igazsággal, hogy a 

kicsinyes sérelmeket dédelgetô Dó-

zsának nem volt elfogadható oka a 

belháború kirobbantására”. Szerinte a 

hatalomra törô, a kegyetlenkedésektôl 

sem visszariadó parasztvezér nagyban 

hozzájárult a Mohács elôtti Magyaror-

szág meggyengítéséhez, emiatt ha-

zánk az agresszív Török Birodalom 

elsô számú célpontjává vált.Ahhoz 

képest, hogy Dózsa György az utóbbi 

évszázadban a legismertebb magyar 

történelmi személyiségek közé került, 

s a róla elnevezett utcák és terek szá-

ma alapján csak kevesen elôzik meg 

ôt, meglepôen kevés bizonyosat tu-

dunk ötszáz év elteltével is az életérôl, 

mentalitásáról, céljai-ról, tetteirôl. 

Nemcsak születése ideje maradt ho-

mályban, hanem 1514 elejéig, mintegy 

negyvenévnyi életérôl is csupán egy 

feljegyzés maradt fenn. Egy 1507-es 

levél, amely viszont döntô fontosságú. 

A levél Barlabási Lénárd erdélyi al-

vajdától, székely ôrgróftól származik, 

akinek mai leszármazottja, a csíksze-

redai születésû, Amerikában élô világ-

hírû hálózatkutató, Barabási Albert-
László a nyomába eredt, s 2007 

nyarán a nagyszebeni Szász Nemzeti 

Levéltárban megtalálta a levél eredeti, 

latin nyelvû változatát.A levélben az 

alvajda többek között azt írja, hogy „a 

legutóbbi meggyesi vásár napján a 

Meggyes város közelében fekvô Sze-

ben város néhány lakosát kirabolták 

és megölték. Gondos vizsgálódás után 

meggyôzôdtünk róla, hogy ezt a gaz-

tettet nem más, mint a Maros megyei 

Makfalváról való székely ember, Dó-

zsa György lovag követte el”. Barabási 

professzor e levél és történeti vizs-

gálódásai nyomán (Villanások címmel 

2010-ben megjelent érdekfeszítô 

könyvében) érthetônek nevezi, miért 

terjedt el már Dózsa életében róla az a 

hír, hogy rabló és gyilkos, akit alvajda 

ôse felhívására a székely fôurak el-

távolítottak Erdélybôl, és ezután állt 

be a zsoldosok közé Nándorfehérváron, 

a legfontosabb délvidéki végvárban. 

Az ominózus levelet egyébként elsô-

ként Szabó Károly, a Magyar Törté-

nelmi Társulat tagja fedezte fel és ad-

ta közre 1876-ban, azzal a közkeletûvé 

vált értelmezéssel, hogy ahelyett, 

hogy megbüntették volna ezt a „közön-

séges rablót és gyilkost”, az udvar 

bôséges jutalmakkal halmozta el és 

kitüntetett bátorságért, Magyarország 

érseke pedig hatalmat adott a kezébe, 

amikor rábízta a keresztes sereg veze-

tését, „lehetôvé téve számára, hogy 

szabad folyást engedjen saját és a csô-

cselék haragjának, ezáltal olyan súlyos 

veszedelembe sodorja az országot, 

amelynek hatásait évszázadokon át 

megéreztük”. Márki Sándor törté-

nészprofesszor, Dózsa és a parasztfel-

kelés elsô monográfusa, 1913-ban 

megjelent mûvében hasonló érzései-

nek adott hangot: „Már mégiscsak 
elképzelhetetlen dolog, hogy a király s 
rá nyomban a bíbornok annyira 
kitüntessen egy férfiút, ki tegnap még 
gazember, paraszt, s alsóbbrendû 
katonatiszt volt; ma pedig hírneves, 

nemes és egy, az ország védelmére az 
imént kötött béke ellenére összetobor-
zott nagy sereg fôvezére.”De hogyan 

lett egy szülôföldjérôl távozni kény-

szerült ismeretlen székely katona a X. 

Leó pápa által 1513-ban elrendelt török 

elleni keresztes hadjárat egyik fôve-

zére? Miért rá esett Bakócz Tamás 
bíboros, esztergomi érsek, teljhatalmú 
pápai követ választása? A legtöbb 

krónikás és történész kiemeli, hogy a 

Székely Györgyként ismert Dózsa 

1514. február 28-án különleges párvi-

adalt vívott Nándorfehérvárnál a tö-

rök kézen levô Szendrô várkapitányá-

val, a híres Epirusi Alival, s kardjával 

vállból levágta Ali jobb karját. A 

fényes haditett egy csapásra ünnepelt 

hôssé tette György vitézt, aki ezután 

Budára ment, s Ulászló király lovag-

gá ütötte, és földet adományozott neki, 

majd április 24-én, Szent György 

ünnepén Bakócz bíboros Székely 

Györgyöt bízta meg, hogy a felállítan-

dó keresztes sereggel foglalja vissza a 

keleti kereszténység ékkövét, Kons-

tantinápolyt a törököktôl. Népfölkelés-

rôl lévén szó, népszerû -– a népbôl való 

–- vezér kellett, s a jobbágy származású 

idôs bíboros feltehetôen jól emlékezett 

arra, hogy 1456-ban Hunyadi János 
országos fôkapitány Kapisztrán Já-
nos ferences szerzetes parasztokból 

toborzott keresztes hadának segítsé-

gével megsemmisítô vereséget mért 

II. Mehmed szultán sokkal erôsebb és 

képzettebb hadseregére. Nyilván en-

nek megismétlését várta az újdonsült 

hôs végvári vitéztôl. A rejtélyes for-

dulatA másik nagy rejtély, hogy ha 

már az ismeretlen székely katona lett 

a keresztes sereg egyik vezére, miért 

fordult szembe az ôt megbízó feudális 

állammal. A 16. századi források bôsé-

ge ellenére, azok töredékes informá-

ciótartalma, illetve súlyos elfogultsá-

gai/túlzásai és ellentmondásai miatt 

meglehetôsen nehéz rekonstruálni a 

parasztfelkelés eseménytörténetét. 

Ráadásul 1514 májusában két-három 
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hét folyamán, vagyis meglepôen gyor-

san és regionálisan is nagyjából egyi-

dejûleg szöktek a forrpontig az ese-

mények, s épp ilyen gyorsan nyer-ték 

el ideológiai indoklásukat is. De máig 

is eldöntetlen a vita arról, hogy a híres 

ceglédi kiáltvány --– amely bizonyító 

erejû dokumentuma annak, hogyan 

fordította át Dózsa a török ellen indult 

keresztes hadjáratot a magyar urak 

elleni parasztháborúvá --– mikor kelet-

kezett. Csak júniusban? -– miután 

május végén a Báthori István temesi 

ispán és Csáky Miklós csanádi püspök 

vezette nemesi hadak Apátfalvánál -– 

amely nagyjából félúton van Makó és 

Nagylak között --– váratlanul (és való-

jában indokolatlanul) megtámadták a 

keresztes sereg Maroson átkelô elôôr-

sét, és megsemmisítô vereséget mér-

tek a körülbelül kétezer fôs táborra. 

Ezt megtorlandó Dózsa hatalmas -– 

több tízezres –- keresztes fôseregével 

másnap hajnalban Nagylakhoz érke-

zett, és a helyi parasztok által fel-

gyújtott várból kimenekülô, Báthori 
és Csáky vezette csapatokat nagy 

csatában legyôzte. Ezután Székely 
György kíméletlen bosszút állt a ne-

mesi sereg elfogott vezetôin: több 

földesúrral együtt Csáky püspököt is 

karóba húzatta, másokat keresztre 

feszíttetett vagy karddal levágatott. 

Pár nap múlva pedig, amikor meg-

kapta a király és a bíboros leveleit, 

amelyek ismételten és határozottan a 

keresztes hadjárat azonnali felfüg-

gesztésére és a parasztok hazaküldé-

sére utasították, szembeszegült az 

ország uralkodója és legfôbb egyházi 

vezetôje parancsával, és arra szólította 

fel embereit, hogy a török helyett el-

nyomó uraikkal, végsô soron az ál-

lammal és az egyházzal szálljanak 

harcba. Más nézetek szerint azonban a 

„hûtlen és gonosz nemesek” megféke-

zésére és megzabolázására (szigorú 

büntetés terhe mellett) felszólító ceg-

lédi kiáltvány keletkezési ideje május 

közepe, ami azt jelenti, hogy Dózsa 

nem önvédelembôl, illetve revánsként, 

hanem elôre megfontolt hatalomvágy-

ból robbantotta ki a belháborút. Szûcs 

Jenô, az egyik legtekintélyesebb kö-

zépkortörténész szerint tervszerûen 

és stratégiailag átgondolt módon a 

nagylaki gyôzelem után, azaz május 

28. és június 6. között született meg az 

országos parasztháború koncepciója a 

Maros-vidéken. Négy égtáj felé négy 

seregrészt indított meg június elsô 

napjaiban Dózsa, ô maga pedig Temes-

vár ostromára indult, amelyet Báthori 

István védett. A július közepén erôs 

seregével a vár felmentésére érkezô 

Szapolyai János erdélyi vajda egyes 

források szerint nagy csatában legyôz-

te, más források szerint (például Sze-
rémi György emlékirata Magyaror-

szág romlásáról) azonban csellel 

foglyul ejtette a parasztvezért, akit 

július 20. körül különös --– bár a 

korban egyáltalán nem példa nélküli -

– kegyetlenséggel végeztek ki, iszonyú 

kínhalálával torolva meg a fellázadt 

parasztok által elkövetett gyilkosságo-

kat, kínzásokat, gyújtogatásokat, rab-

lásokat. A vezér nélkül maradt se-

regrészeket ezután már könnyen 

szétverték. Kudarcra ítélt kísérletA 

parasztfelkelés üstökösszerûen fele-

melkedô vezére a székelyföldi, majd a 

délvidéki végek harcedzett katonája 

volt, aki könyörület és szánalom nélkül 

osztotta a halált. Nem volt alkalmas 

politikusnak, még népvezérnek sem, 

bár egyes történészek szerint tudato-

san „forradalmi erôszakkal” akarta 

átültetni a feudális Magyarországra a 

székely, jellegzetesen katonai társada-

lom akkoriban még többé-kevésbé 

mûködô szabadságmodelljét, az ôsi 

„katonai demokráciát”, ahol mindenki 

a király egyenlô jogú alattvalója, min-

den ember személyes és tulajdoni 

szabadsággal rendelkezik. „Renoválni” 

akarta az országot, vagyis helyreállí-

tani a nemes (egy nembe tartozó) ma-

gyarság eredeti, egyenlô szabadságát. 

Dózsa „szabadságharcos” kísérlete 
azonban kudarcra volt ítélve, mert 
ideológiai célja egyszerre volt radiká-
lis és irreális, politikai módszere 
erôszakos és romboló, a rendelkezésére 
álló emberi és anyagi erôk, eszközök 
pedig elégtelenek.

Az ôsi szabadság helyreállítása„Dósa 

nem volt olyan közönséges néplázító, 

mint amilyennek többnyire festik; ha-

nem egy társadalmi és politikai forra-

dalomnak ösztönszerû vezére, aki a 

nemesség túlkapásaival szembe a nép 

kívánságait állította. Milliók tûrhetet-

len sorsát akarta megváltoztatni, de 

homályosan képzôdött terveit nem 

bírta elfogadható módon megalkotni. 

A nemes földesurak túlságos hatalmát 

kész volt a demagógia, vagy épen az 

ochlokrácia segítségével romba dön-

teni, hogy a romok eltakarítása után 

fölépítse a demokráciát. Nem a mai 

értelemben vett demokráciát; hanem 

a népnek az államhatalomban és a 

jogokban való olyas részesedését, 

amely körülbelül a vezérek korabeli 

egyenlôségnek felelt volna meg. 

Ugyanaz a néplélek vezette, amely 

1061-ben és 1437-ben lelkesítette az ôsi 

intézmények helyreállításáért harco-

lókat. A múlt kinövései ellen küzdött s 

egészben véve mégis a múlthoz tapadt, 

mint mindazok, akik hazánkban valaha 

nagyobb reformmozgalmak, vagy 

épen forradalmak élén álltak.„Márki 
Sándor: Dósa György. Budapest, 
1913, Magyar Történelmi Társulat

Vörös kereszt és véres karó„Dózsa 

népének két szimbóluma, mondhat-

nánk jelvénye volt: a vörös kereszt és 

a véres karó. A fehér zászló, rajta a 

bíborvörös kereszttel, április végétôl 

az augusztus eleji végsô bukásig vé-

gigkísérte a mozgalmat csakúgy, mint 

a parasztok mellére varrt kereszt. De 

a karó sem holmi praktikus kivég-

zôeszköz volt csupán... Egykorú le-

velek számolnak be, hogy Dózsa 

György a véres kard mellett véres ka-

rókat küldött szét a falvakba. A ka-

rónak kettôs jelképisége volt: a bosszú 

szimbóluma volt a nemességgel szem-

ben, és a közösségi kényszer fenyegetô 

jelképe volt a parasztság számára. Az 

isteni »kiválasztottság« és az »áldott 

nép« elhivatottsága egyfelôl, a társa-

dalmi bosszú és a közösség kemény 

parancsa másfelôl: éppúgy szerves és 

elválaszthatatlan elemei voltak egy 

egységes ideológiai struktúrának, 

ahogy ez a számunkra nehezen egyez-

tethetô két eszköz, a kereszt és a karó 

is szükségképpen kiegészítette egy-

mást 1514 nyarán.„Szûcs Jenô: Dózsa 

parasztháborújának ideológiája. In: 

Sz. J.: Nemzet és történelem. Budapest, 

1974, Gondolat

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Ki volt Dózsa György, 
s miért robbantotta ki 

a parasztháborút?

Dózsa György kivégzése. Matthaus Merian rézmetszete
 (Forrás: Rubicon)



KESERÛ ORVOSSÁG
 Ezt a fogalmat a mai fiatalok már 

nem ismerik, hiszen mindent csinos 
kapszulába tesznek (semmiség lenyel-
ni), megcukroznak, megédesítenek. 
De különbenis, az egykori félelmetes 
betegségek arca megszelídült. A hábo-
rú alatt és után fölfedezett antibio-
tikumok rövid úton végeznek velük.

 Igaz, fölbukkantak új nyavalyák, 
mint az egyre ijesztôbb méretekben 
jelentkezô AIDS, de ezekrôl most 
nincs szándékomban beszélni. Legföl-
jebb annyit jegyeznék meg: lehetséges, 
hogy a Természetnek van egy „önsza-
bályozó programja”, amely megakadá-
lyozza a Föld túlnépesedését? 2-300 
évenként jön egy nagy kataklizma (há-
ború, járvány...), és helyreáll a „de-
mográfiai egyensúly”. Az ember osto-
ba belekontárkodása nélkül (vagy an-
nak ellenére is?), elrendezôdnek a dol-
gok.

* * *
 Az én gyermekkoromban (a har-

mincas-negyvenes években) a beteg-
ségeknek is megvolt a maguk atmosz-
férája, a maguk rituáléja!

 Hogy miért beszélek most errôl? 
Miért jutott ez az eszembe? --- Mert 
épp az ünnepek alatt, szörnyû torok-
fájást kaptam, s úgy bedagadt a man-
dulám, hogy alig bírtam nyelni. Hozzá 
a hirtelen felszökô láz, a szárazon égô 
szemek!

 Noha nyomban bevettem egy Fen-
oxypent, mégis fáradtnak, elesettnek 
éreztem magam, s ahogy bódultan he-
vertem a díványon, fölmerült bennem 
egy s más.

 Például szüleim, nagyszüleim ag-
godalma, valahányszor beteg voltam! 
A suttogó hangok, puha lépések az 
ágyam körül. Hûs, fehér huzatok zize-
gése...

 Elôször az emésztôrendszert kellett 
kitisztítani, meggyôzôdni róla, hogy 
errôl az oldalról nem fenyeget sem-
miféle veszedelem! Jött a langyos vi-
zes beöntés, vagy a kora reggel, éh-
gyomorra elrendelt keserûvíz (Ig-
mándi, Ferenc József).

 --- Hajtsd föl egyszerre! Nem kell azt 
kortyolgatni, mert annál rosszabb! --- 
biztatott Anyu.

 Akaraterô, önfegyelem kellett a po-
hár fenékig ürítéséhez --- a ricinusról, 
csukomáj olajról nem is beszélve, 
mely számomra a rémek rémének szá-
mított.

 A magas lázat hûvös borogatással 
(„prizniccel”) húzták le. Átkötötték a 
mellkast (micsoda borzongás!), a tor-
kot, de néha ecetes vízbe mártott ken-
dôvel a lábfejet is. (Ez utóbbi kellemes 
volt, a beteg gyorsan megkönnyebbült 
tôle.)

 Aztán megérkezett a „Doktor bácsi”! 
Fém ízû, hideg kanállal lenyomta a 
lepedékes nyelvet --- áááááá... ---, bele-
nézett a torokba, és kimondta a konk-
lúziót: „tüszôs mandulagyulladás”.

 Természetesen, meg is kopogtatta a 
pácienst elôl-hátul, bôrére tapasztva a 
fülhallgatót:

 --- Mélyet lélegezni! Még egyszer! 
Na még egyszer! Köhögjél néhány-
szor! Úgy, jól van!

 Az akkori patikusoknak nem volt 
olyan könnyû dolguk, mint a maiaknak, 
akik csak leemelik a polcról az elôírt 
gyógyszert. A régiek a legtöbb recep-
tet maguk készítették el, s gyakran 
sokat kellett rájuk várakozni. Létezett 
„kanalas orvosság”, és léteztek külön-
féle porok, melyeket, a könnyebb elfo-
gyaszthatóság kedvéért, nedves os-
tyába göngyöltek. (Mindenki tartott 
odahaza ostyát, de szenteltvizet is, ar-

ta országban! --- halálos ítélet.)
* * *

 Furcsa módon, gyakran önmagam 
Kasszandrájának bizonyultam. A jö-
vômbe láttam, ki is mondtam, de --- 
magam sem hittem benne.

 Mikor 1956 tavaszán, a budai hegyek-
ben, összetörtem a sílécemet, nevet-
tem:

 --- Most már úgysem lesz szükségem 
rá. Az Alpokban fogok síelni. (És úgy 
történt).

 A földtan szakot választva az egye-
temen, a természettudományok és a 
szabad élet szeretetén kívül, két szem-
pontom volt: az egyik, hogy „politika-
mentes”, a másik hogy „nemzetközi 
pálya”.

 A legsötétebb Rákosi-korszakban 
azzal bosszantottam barátaimat, hogy 
„Kongóban fogok kutatómunkát vé-
gezni”.

 Még megvan az a kis csont-elefánt, 
melyet Kisvarsányi Géza évfolyamtár-
samtól az „Afrika expedícióra” kap-
tam, és a magam-készítetté fotómon-
tázs: fényképem mögött a „fekete 
földrész” térképe.

 56-59 között az Egyenlítô alatt, Ga-
bonban dolgoztam, s ez volt életem 
legboldogabb idôszaka. Akkor ért vé-
get, mikor másodszor is férjhez men-
tem, s kis gyermekekkel nem vállal-
hattam tovább a vándorlást.

 Következtek az „Átható csend” évei 
(mai szemmel nézve, a keserves, de 
szükséges magamba merülésé). A 
szakmámból, a társaságomból kiestem 
(férjem a Szaharában dolgozva, csak 
ritkán jött Európába), s a háztartási 
munka nem jelentett célt és kielégü-
lést.

 Oloroni látogatása alkalmával, Imreh 
Laci barátom elkedvetlenedett:

 --- Olyan vagy, mint egy szép óra. 
Kívülrôl hibátlan, csak éppen nem jár, 
mert eltörött a rugója. Mi lesz veled? 
Túlságosan sok benned a tehetség és a 
becsvágy, hogy végleg le tudj mondani 
az alkotómunkáról és a sikerrôl!

 Irodalmi-mûvészeti eredményeimet 
késôbb ámulattal nyugtázta:

 ---Világot teremtettél a semmibôl!
* * *

 ---- Mindig motoszkál a fejedben 
valami. Veled sohasem fordul elô, 
hogy üres legyen az agyad! --- mondta 
francia férjem.

 Tréfásan korholt is:
 --- Neked vétek finom ételeket adni, 

mert úgysem tudod, mit eszel. Lényeg, 
hogy elverd az éhségedet.

 Szász Margit (Gitta) barátnôm gyak-
ran elkezdett lakása „száraz levegôjé-
rôl” és más hasonlókról panaszkodni, 
de rám pillantva, lemondóan abba-
hagyta:

 --- Minek beszélek neked ilyenekrôl? 

Úgysem fogod föl! Ha téged lefek-
tetnek egy priccsre, és adnak a kezed-
be egy darab száraz kenyeret, azzal is 
megelégedsz ---- föltéve, hogy nem 
háborgatnak a gondolataidban!

 Majd:
 --- Josephre el lehet mondani, hogy 

szerencséje van, de ---- még sincsen. 
Egyrészt fônyeremény egy ilyen asz-
szony, másrészt azonban katasztrófa. 
Ha gyakorlatias, anyagias gondolkodá-
sú feleséget vett volna, régen a saját 
házában lakna, gazdag ember lenne. 
Így meg... Igaz, megérdemli a sorsát! 
Miért választott éppen téged! Te nem 
vagy való senkihez!

 A gyerekek? Azt hiszem, büszkék 
rám, és megpróbálnak utánozni. Az 
egyik ebben, a másik abban. (Nálunk 
állandó, lázas tevékenység folyik: min-
denki tanul vagy tanít. Unatkozásra 
nincs idônk.)

 Ismerik a törvényeket: békének és 
rendnek kell lennie! Mindenkinek 
megvan a világosan meghatározott 
„joga és kötelessége”. Mondja meg, 
hová megy, kivel és hány órakor érke-
zik haza. Ha késôbb jön, telefonáljon. 
(Azt kívánom tôlük, amit magam is 
megteszek. Meggyôzôdésem, hogy 
csak példával lehet nevelni.)

 Ágnes lányomat egyszer nem en-
gedtem el egy összejövetelre, mert 
magyarországi vendégeket kellett ka-
lauzolnia.

 --- Tudod, az én mamám olyan --- 
magyarázta barátnôjének a telefonban 
--- hogyha valamit egyszer kimond 
(„Quod dixi, dixi”), azon nem változtat. 
Kár minden szóért. Ellenben, ha azt 
mondja „majd elgondolkozom rajta”, 
akkor lehet reménykedni.

 Tudják, hogy divat dolgokra sajná-
lom a pénzt, de ha például egy távoli 
utazásról van szó, azért hajlandó va-
gyok áldozatot hozni.

 Sokak szerint „jó hatással” vagyok a 
környezetemre, mert „nyugalom” 
árad belôlem. (Azt is ajánlották már, 
hogy nyissak „lelki tanácsadó iro-
dát”!)

 Tudok bánni az állatokkal is.
 --- Ha idehozok neki az ôserdôbôl egy 

tigrist --- így lányom a telefonban --- 
holnap már úgy játszik vele, mint egy 
kiscicával!

* * *
 Az irigyek, a féltékenyek termé-

szetesen mondanak rólam sok rosszat, 
de senki sem kívánhatja tôlem, hogy 
ezeket, az elmarasztaló véleményeket 
is számba vegyem.

 Gorkijnak van igaza:
 „Az ember ne azok szemével nézze 

magát, akik kevésre becsülik és csak a 
vérét akarják kiszívni. Belsô érzése 
szerint becsülje az ember önmagát, 
azt nézze, mennyit ér a jó barátainak”.
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Saáry Éva jegyzeteibôl
ra az esetre, ha valaki hirtelen el 
óhajtana költözni az „árnyékvilágból”. 
A halált közeli ismerôsként tartották 
számon, s talán nem is vették annyira 
komolyan, mint manapság. Nagya-
nyám 12 gyermeke közül 6-ot elteme-
tett, és --- túlélte. Erre az eshetôségre 
már a „családtervezésnél” gondoltak: 
jusson is, maradjon is.)

 Az ostya hamar kilyukadt, óvatosan 
kellett bánni vele, s nem lehetett soká-
ig halasztani a lenyelését. Rendszerint 
egy kis herbatea segített.

 A betegségeknek megvolt a maguk 
különleges étrendje is!

 --- Mit ennél kislányom? Készítsek 
neked egy kis almakompótot? Vagy 
inkább madártejet?

 A kompótban szúrós, fekete szegfû-
szegek úsztak, a madártej vaníliaillatú, 
édes, sárga levében pedig nagy fehér 
tojáshab-puffancsok ---- akár eget dí-
szítô bárány felhôk.

 Valaki odaült az ágyam szélére, és 
felolvasott a „Boszporuszi tündérvilág-
ból”, „Nippon ország napos kertjébôl”, 
a „Magyar Mese- és Mondavilágból” 
vagy az „Ezeregyéjszakából”.

 A madártej lágysága, Szindbád hul-
lámzó tengere, a griff- vagy turulma-
dár szárnysuhogása... mindez egybe-
folyt, összeolvadt.

 Midôn látták, hogy elszenderedtem, 
óvatosan becsukták a könyvet, megi-
gazították elcsúszott takarómat és 
kilopakodtak a szobából.

 Sokszor pedig nem is aludtam „iga-
ziból”! Félig csukott pilláim mögül 
kíváncsian, ámulva figyeltem az 
„egészségesek világát”, mely annyira 
más volt, mint az enyém. Ôk sürögtek, 
forogtak, tevékenykedtek, míg nekem 
nem volt semmi feladatom, semmi kö-
telezettségem. Kiléptem az élet meg-
szokott rendjébôl.

 Mostanában gyakran gondolok erre: 
a haldokló is hasonlóan érezheti ma-
gát. Fekszik, fekszik, s lassan hozzá-
szokik, hozzáedzôdik az elmúláshoz. 
Semmi esetre sem sajnálja olyan mér-
tékben önmagát, miként azt a kívül-
állók hiszik: kezd átlényegülni abba a 
„másik dimenzióba”, mely az élôk, az 
egészségesek számára érthetetlen, 
fölfoghatatlan. S ez a szerencse! Ez a 
Természet bölcs gondoskodása!

Az erôszakos halál persze egészen 
más. Az az égiek akarata ellen való. 
Arról nehéz beszélni --- pedig manap-
ság napirenden van!

MÁSOK SZEMÉVEL
 A cserkésztáborokban is megvolt 

mindenkinek az állandó jelzôje, akár 
az Iliászban, az Odisszeában.

 --- Az a ti mamátok, aki mindig mo-
solyog? --- kérdezték lányaimtól.

 Felnôtt körökben pedig az a hírem 
járta, hogy én vagyok „az egyetlen 
svájci, aki sohasem beszél pénzrôl”. 
(Minek szót vesztegetni csupán elmé-
letben létezô dologra?)

 --- „Te vagy a családban az egyetlen 
férfi”. ---- hangoztatta István öcsém, 
Kori húgom pedig, aki csupán az emig-
rációban, ritka látogatásai alkalmával 
ismert meg (eljövetelem idején 3 éves 
volt), úgy vélekedik, én is olyan „ma-
gányos lélek” vagyok, „mint a Saáryak 
általában”.

 Persze, nem fizikai egyedüllétet ért 
ez alatt, hanem lelkit:

 „Óh, jaj barátság, és jaj, szerelem!
 Óh, jaj, az út lélektôl lélekig!
 Küldözzük a szem csüggedt sugarát

 S köztünk a roppant, jeges ûr lakik!”
(Tóth Árpád)

 Nyigri Judit barátnôm (majd nyolc 
éven át padtársam a Szilágyi Erzsébet 
Leánygimnáziumban) csak az érdekes, 
„problematikus” embereket szerette.

 --- Annyira más vagy, mint a többiek. 
Szabad! Külsôleg-belsôleg egyaránt. 
Neked minden sikerül, bármibe kez-
desz. Talán azért, mert a dolgokba tel-
jes lélekkel és energiával veted bele 
magad. Mindennel rögtön azonosulsz. 
Döbbenetes nézni például, amikor tán-
colsz. A zárkózott, hallgatag külsô mö-
gött --- micsoda láz, milyen szenvedély! 
Vigyázz, el ne sodorjon!

 Egyetemi éveim meghitt barátja, 
Imreh Laci, Maugham „Borotvaélen” 
címû regényének fôhôséhez, Larryhoz 
(ehhez a dúsgazdag, de kiismerhetetlen 
fiatalemberhez) hasonlított, aki egy 
szép napon gondolt egyet, s vagyonát 
az utolsó fillérig elajándékozva, beállt 
taxisofôrnek, bányásznak, hogy azon 
túl a „proletárok” életét élje.

 --- Ilyesmit Te is meg tudnál tenni. 
Rólad mindent föl lehet tételezni. 
Képes vagy bárkit és bármit, ha nem 
tetszik, egyik percrôl a másikra, szó 
nélkül otthagyni. --- Olyan vagy, mint 
egy egzotikus növény. Kívülrôl zárt, 
nem sejtet semmit, de ha valaki érdek-
lôdéssel közeledik feléje, csodálatos 
virágokat nyit...

 Mikor érettségi után elvittek a bu-
dapesti Lélektani Intézetbe, s ott végig 
csináltatták velem az alkalmassági 
teszteket, a szakértô a fejét csóválta:

 --- Mi akar lenni?
 --- Geológus.
 --- Hm. Talán igaza van. Orvosnak 

alkalmatlan, mert nem biztos diag-
noszta. A tanári munka egyhangúsá-
gába beleroppanna. Mint geológusnak 
se jusson azonban eszébe bezárkózni 
valami laboratóriumba! Menjen el 
Dél-Amerikába vagy Afrikába (1948-
at írtak)! Természetközeli élet, hatal-
mas távolságok, változatosság, szágul-
dás...

 Aztán újra belelapozott az irataim-
ba:

 --- Csodálatos! A legritkább esetben 
fordul elô, hogy valakinek ilyen egy-
mással ellentétes dolgokhoz legyen 
tehetsége! Három területen százszáza-
lékos: logika, fantázia, kifejezôkészség. 
És azt hiszem, kitûnô szervezô is, de ez 
még nem biztos. Ezt még nem látom 
tisztán. Mindenesetre, ígérje meg, 
hogy bármilyen foglalkozást választ, 
nem hagyja abba az írást!

 Nem tartoztam a gyorsan kifejlôdô 
lányok közé. Nem tudtam kacérkodni 
a fiúkkal, s gimnáziumi éveim alatt a 
tánciskolában gyakran „árultam pet-
rezselymet”.

 Egyetemi kollégáim viszont szeret-
tek.

 --- Nem vagy szép, de nagyon ked-
ves!

 Jó dolgom volt a göcseji olajmun-
kások (késôbb, Afrikában, a négerek) 
társaságában is. Csak „ideológiai beál-
lítottságommal” volt baj. Túlságosan 
szerettem az igazságot, túlságosan 
gyûlöltem a hazugságot és a megalku-
vást.

 1956-ban, a forradalom alatt elôke-
rült káderlapomon ez állt:

 „Politikailag fejlôdésképtelen, tehát 
vezetô állásra nem ajánljuk. Kollektív 
szelleme azonban kitûnô, az emberek 
szeretik.”

 (A kettô, így együtt --- egy kommunis-
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. július 27-én vasárnap de. 11 órától 

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

Watkins St. bejárat
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 27-én vasárnap 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014. július 27-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 BRISBANE (QLD) 

2014. július 27-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET

 a Marsdeni Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
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

Disznótoros ebéd a Bocskaiban
Nagy sikerrel zajlott le az ez évi disznótoros ebédünk. Annak dacára, hogy hideg, szürke Melbourne-i tél közepe volt, 

a megtelt Bocskai terem bizonyította, hogy a vendégeknek túl csábító volt ellenállni egy jó hurka-kolbász ebédnek.

Az ebéd hôsei a gyülekezeti segítô csapatok voltak. Azok, akik szombaton egész nap, kora reggeltôl késô délutánig 

készítették a finomságokat: Basa József és Rózsika, Oláh Irénke és Ernô, Szatmári Juci és István, Szôke Kató, 
Simó Sándor, Mariczky Balázs és a munkásokat biztató Nt. Dézsi Csaba.

A csodálatos Zsákai család, két fiúkkal és az egyik barátnôjével, ügyesen és gyorsan elkészítették az ebédet. A 

munkájuk önkéntes volt, és az ebédhez való kôrítést is ôk adományozták az egyháznak.
De ne felejtsük el Szabó Gizellát, aki a bár és süteményes asztal melletti munkát végezte egész délután.

Külön köszönet Martonhelyi Margitnak ez alkalomból a finom diós tortáért.

Végül mindenkinek köszönet, akik jelenlétükkel egy meleg barátságos délutánt varázsoltak. Itt külön kell 

említeni a népes Szôke családot, akik a mindig vidám fiataljaikkal hozzájárultak a jó hangulathoz.

Csutoros Júlia

Zsákai család, József és felesége Anikó, középen, fiaik Tamás és barátnôje és Zoltán

A disznótoros mesterek: balról elsô sor: Oláh Ernô, felesége Irénke, Szatmári Jucika 
és Szôke Katika, 

balról második sor: Simo István, Basa Rózsika, férje József és Szatmári István
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Disznótoros ebéd a Bocskai Nagyteremben

Ne fôzéssel töltse vasárnap délelöttjét

ebédeljen a 
Bocskaiban

családi és baráti hangulat
családi és baráti árak

123 St.Georges Rd. North Fitzroy

Szabó Gizella

Szôke Kati, lánya és vidám unokái

Simó István és asztaltársasága

Szabó Géza, Kovács István és felesége Vera a finom ebéd után

Budaházy László, Halmos Lajos, felesége Erzsi és Budaházy Zsuzsi

Andrej Edít, a fôkonzul felesége, Nemes Zsófia és Csutoros Júlia

Gergely Klári és a Basa házaspár élvezik a délutánt



A Melbourne-i Felnôtt 
Cserkészcsapat.

Téli tábora
„Hol vagyunk, hova tartunk”
Az idei téli táborunk valóban más volt 

mint a szokásos, mert Urbanek Imre 
bá jóvoltából nem csak a vidék volt 
gyönyörû, hanem a szállás is. Meleg 
szobák, fürdô- szobával, a nappaliban 
a vaskályhában ropogott a tûz, a kony-

ebéd fôzésnek és hamarosan tele 
gyomorral indult a tábor a „Szeressük 
egymást gyerekek” jelmondattal.  Mi-
vel kezdett hidegre fordulni az idô, és 
a kályhában már pattogott a tûz, foly-
tattuk a múlt összejövetelen kezdett 
beszámolót. Mindenki elmondta, hogy 
hogyan és honnan jött Ausztráliába. 
Aki már itt született az a szülei élmé-
nyeit mesélte el. Nagyon érdekes volt 
a különbözô kalandos történek, engem 
különösen az kapott meg, hogy mind-
nyájan különbözô idôben, helyrôl és 
háttérbôl jöttünk és mégis milyen jól 
megértjük egymást. Tábortûzi prog-
ram szintén egy beszámoló volt, min-
denki elmondta legkedvesebb emlékét 
a csapatban. Sok kellemes emlék, tré-
fa és visszatekintés a fiatalságunkra.

Nagyon megható volt Petôfi Sándor 
„A téli esték” címû verse, melyet 
Bakos Jancsi olvasott fel. Különösen 
megkapott ez a két sor „Lám, ki hinné, 
mennyi fér el egy kis helyen: Itt van 
egy szobában, múlt, jövô és jelen”.

Vasárnap, a zászlófelvonás után már-
is indultunk a vidék felfedezésére. 
Elmentünk a közeli tóhoz, és meg-
fogadtuk, hogy ide nyáron visszajö-
vünk. A csoda az hogy a turisták még 
nem fedezték fel és soha sincsen 
tömeg. Ez kell nekünk.

Mivel Pünkösd vasárnap volt 
elmondtunk egy rövid imát

„Piros pünkösd napján az Úr keres 
téged,

Zúgó szelek szárnyán lelkét küldi 
néked.

Fogadd szeretettel a mennyei lángot,
Növeljen szívedben hitet 

boldogságot!
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánok!”
Ebéd után az tán kezdôdött a komoly 

megbeszélés. Mivel tegnap a szép em-
lékre néztünk vissza, most felvetettük 
a kérdést, hogy mi nem volt jó és ho-
gyan lehet ezen változtatni. Nagyjából 
mindenki meg volt elégedve a telje-
sítménnyel és úgy látszott, hogy aki 

nem jön el egy összejövetelre, nem 
azért nem jön, mert nem akar, hanem 
azért, mert a rengeteg munka és el-
foglaltság mellett képtelen mindenütt 
ott lenni. Be kell ismerni, hogy az 
utóbbi hónapok valóban rettentô zsú-
foltak voltak és el kell fogadni, hogy a 
családi kötelezettségek sokszor fon-
tosabbak, mint például egy koszorúzás. 
Bár mindenki megérti, hogy fogadal-
munk kötelez, hogy teljesítsük kö-
telességünket, mellyel a magyar tár-
sadalomnak tartozunk.

A következô pont melyet hosszasan 
tárgyaltunk, hogy mi is a csapat célja.  
Amikor a csapat alakult kizárólag az 
volt hogy az akkori fiatalokat meg-
mentésük a magyarság számára. Bár 
ez a cél nem változott, de a kivitelt mó-
dosítani kellett. Az elsô években, sokat 
portyáztunk, mozgó táborokat szer-
veztünk, lovagoltunk, kajakoztunk.  
Aztán jöttek a házasságok, gyerekek 
és most már a kicsikkel kellett többet 
foglalkozni és nem tudtunk olyan 
izgalmas programokat szervezni.

Tehát mi most a cél? Még mindig az, 
hogy a fiataloknak megteremtsük azt 
a magyar légkört és társaságot 
melyben jól érzik magunkat és 
egészséges életet tudnak élni. Ezért 
továbbra is segítjük a fiatal csapatokat 
és amikor csak lehet bevonjuk ôket a 
mi programunkba. Ezen a táboron is 
hat fiatal cserkész táborozott velünk a 
felnôtt csapat tagjain kívül.

Mi az ami összetart minket: a szeretô 
baráti kör.

Hétfôn, ismét gyönyörû napos idôre 
ébredtünk, még egy páran elmentünk 
a környezô vidéket jobban megismerni 
és máris elhatároztuk, hogy a jövô téli 
tábort is itt tartjuk meg. Ami igaz az 
igaz, de mi sem leszünk fiatalabbak és 
jól esik egy kis kényelem. 

Köszönjük minden résztvevônek, és 
szervezônek a

Jó munkát!

Marianne
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KRÓNIKA
hából finom illatok ….. szóval szinte 
hihetetlen luxus.

Szombat délre nagyjából mindenki 
beérkezett, az izgalmas, de látványos 
út után. Meglepô, hogy bár olyan sok 
helyen jártunk, ezen a vidéken meg 

sohasem táboroztunk.  A King folyó 
partján a Király Völgyben (King 
Valley) faépületek, körülöttünk zöld 
pázsit és hatalmas fák, itt találtunk 
otthonra három napra. Tóth Éva, tá-
borparancsnokunk máris nekilátott az 

MEGHÍVÓ
a Mennyországba

Irodalmi mûsor a Magyar Rádió Mozaik Sydney és
a Melbourne-i Regnum Szövetkezet rendezésében,

a Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice 
támogatására

„Ha nem is lehet ôket minden alkalommal megmenteni, de legalább emberibbé, 
otthonosabbá, szinesebbé tenni hátralevô életüket s megkönnyiteni mindazoknak az 
életét, akik velük együtt vivják életük legnagyobb kihivását. Ne egyedül csinálják, 

legyünk ott mellettük, ha kicsiben is, ha csak lélekben is, de ott vagyunk.’’

Idôpont: 2014. augusztus 3. vasárnap du 3:30
Helyszín: Szent István Ökumenikus Templom,

Melbourne-i  Magyar Központ
760 Boronia Road, Wantirna

Belépôdij: $25
Gyülekezés a Templom alatti Társalgóban du. 3 órakor: 

sütemény, kávé, tea ingyenes 
A mûsort támogatja Bakonyi Péter konzul 
és Magyarország Melbourne-i konzulátusa 

és a Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság, Melbourne

A Queensland-i  Magyarok Kulturális Szövetségének
Színtársulata bemutatja

Szigligeti Ede

Liliomfi
címû vígjátékát két felvonásban

2014. július 25-én, pénteken este 7 órakor Sydneyben
a Délvidéki Klubban. Cím: 31 Glendenning Rd., Glendenning

Helyfoglalás: Hodi Andrásnál 0423 862607
2014. augusztus 2-án szombat este. 6 órakor Gold Coaston

 Cím: Broadbeach Seniors Citizen Center, Te Peters Drive 
2014. augusztus 9-én szombat du. 2.30 órakor Adelaideben

 a Dél-Ausztráliai Magyar Klubban. 
Cím: 82 Osmond Tce., Norwood 

2014. augusztus 10-én, vasárnap du. 2.30 órakor 
a Magyar Kulturális és Jótékonysági Klubban. 

Cím: Maves Road, Para Hills
Helyfoglalás: Cseh Annánál 08-8287 0740 

vagy Szabó Ágnesnél 0413 515974
2014. augusztus 16-án szombaton du. 5 órakor Melbourneben

a Wantirna-i Magyar Központban. 
Cím: 760 Boronia Rd., Wantirna

Helyfoglalás: Fodor Jolánnál 03-5996 4006

Rendezô: Szigeti Balázs
Szereplôk:

Horváth Gyöngyi, Iski Anita, Járos György, Kerekes 
Samu, Kovács Boglárka, Sípos Ika, Szigeti Balázs, 

Vince Zsolt
Súgók: Kóska Ramóna és Szigeti Rita

Ügyvezetô:  Kovács Lôrinc



Brazilsirató
Új futball-idôszámítás kezdôdött, 

kedden Belo Horizontéban kimonda-
tott: meghalt a brazil futball.

Eddig is sokan tudták, de legfeljebb 
suttogva beszéltek róla, hogy gyengél-
kedik, s már a brazilok sem brazilok, 
most meg, a németek elleni meccsen 
összetört az öröknek hitt futballvilág-
kép. Eddig is kaptak már ki --– tôlünk 
is, nem is egyszer, igaz, nem 7–1-re --–, 
de akkor legalább játszottak. Sôt, vará-
zsoltak. Fegyelmezetlenek voltak, 
mint a gyerekek, elfelejtettek --– és 
soha nem is tudtak –-- védekezni, de 
vonzotta ôket a labda. Mentek utána 
meg persze a saját fejük után önfe-
ledten. És közben szüntelenül csodát 
tettek, lélegzet-visszafogó trükköket 
mûveltek, még azt is a játék föltétlen 
hívének szegôdtették, aki korábban 
legszívesebben kiszúrt volna minden 
labdát. Akár még egy elsô osztályú 
brazil klub szertárosát is nyugodtan le 
lehetett volna látatlanban igazolni bár-
melyik európai klubhoz, mert biztos 
volt, hogy pertuban van a labdával. És 
még a közelmúltban is, olyanok csalták 
be mutatványaikkal a stadionokba a 
jónépet, mint Kaká, Ronaldo, Ronal-
dinho vagy Roberto Carlos. Ma 
meg…Ma meg brazil öngóllal indul a 
brazíliai világbajnokság, mégpedig 
egy világsztár öngóljával. Hát ki lá-
tott-hallott már ilyet? Aztán tovább 
bukdácsol valahogy a csapat, de mind-
végig érezni, hogy valami nem megy, 
valami savanyú. Olyasmiket lát a bra-
ziloktól az ember, amik bármely hazai 
pályán is mindennaposak és megveten-
dôk. Igaz, mi már több mint negyed-
százada, Irapuatóban leszámoltunk il-
lúzióinkkal, náluk meg csak most jött 
el a józanodás kora. Igaz, mi azóta is 
permanensen másnaposak vagyunk. 
Amikor hajdanán szomszédomat Tra-
bantja láttán Olaszországban megdi-
csérték, mondván, ügyes kis kocsit 
barkácsolt, ô önérzetesen azt mondta, 
ez nem tákolmány, kérem, ez keletné-
met autó. S erre az volt a válasz, hogy 
nem létezik, ilyet német nem csinál. 
No, hasonlóképpen vagyunk mi most 
Hulkék eddigi vébéügyetlenkedésével, 
mert amit látunk tôlük, olyat brazil 
ember nem csinál.Legalábbis eddig 
nem csinált. Amit csinált, lôtt, fejelt, 
védett, indított, passzolt, szerelt, no 
meg persze cselezett és cselezett meg 
gólt is lôtt --–, azért érdemes volt bra-
zilnézôbe a világ legtávolabbi zugába 
is elzarándokolni. Vagy inkább érde-
mes lett volna, hiszen nem kaptunk 
hozzá útlevelet. Most kapunk. Útlevél 
van, brazil futball nem létezik. Meg-
halt. Persze, kis odafigyeléssel már 
látható volt agóniája. Ami egykoron 
elképzelhetetlen volt, most bekövet-
kezett: brazil emberek tüntettek a já-
tékok játéka, a brazíliai világbajnokság 
ellen. De azt hittük, semmi gond, majd 
véget ér az egész, majd kiheverik. 
Nem heverték ki. És látjuk, most újra 
tüntetnek, de már a brazil futball ellen. 
S már csak egy lépés, s felszántják a 
Copacabanát, hogy soha többé ne le-
hessen ott vadon futballpalántát nevel-
ni, és amikor a válogatott játszik, át-
kapcsolnak egy másik csatornára, 
ahol éppen Isaura szenved attól a gané 
Leonciótól, vagy a Való Világot sugá-
rozzák.Hát most ez a futballvalóvilág 
–-- ügyetlen brazilokkal. Bár így is kö-
szönet jár nekik, örök hála, hogy év-
századon át brazilok voltak, varázsol-
tak nekünk, tartották bennünk a lelket, 
és nem csupán a Copacabana mezítlá-
basaival hitették el kétszer negyvenöt 

perc erejéig, hogy létezik egy csodá-
latos, szebb, jobb, igazságosabb világ. 
A futballban és azon túl is.

Puszkasztól a gladiátorokig
Na, újfent bebizonyosodott, zseni le-

hetett, aki feltalálta a futballt, mega-
jándékozott bennünket a játék csodá-
jával.

Kár, hogy mint minden zseninek, ne-
ki is volt egy aprócska hibája, feltalálta 
mellé a játékvezetôt is. Bár az is lehet, 
hogy egyszerûen másnapos lehetett. 
Mindenesetre megint véget ért egy 
világbajnokság, éppenséggel a husza-
dik, és mialatt a németeket ünnepli a 
világ, sûrû köpködések közepette a bí-
rókat pocskondiázza. Mintha éppen-
séggel négyévente róluk szólna a nagy 
találkozó, és nem Neymarról, Messi-
rôl, Neuerrôl meg James Rodri-
guezrôl. Ugyanakkor az is igaz, nél-
külük szegényebb lenne a futball, 
kizárt a tévedés, kevesebb a vita, s 
nem lehetne még évek múlva is arról 
civakodni, hogyan vezette a bronz-
meccset az algériai Haimoudi, vagy a 
döntôben miként ítélt szabadrúgást a 
Higuaínt letaroló Neuer javára az 
olasz Nicola Rizzoli, s még jó, hogy 
nem állította ki az argentin csatárt.

Hát így nézünk ki vébé után --– mel-
lesleg csipásan, kialvatlanul --–, s mi-
közben már elvonási tüneteink van-
nak, marhára hiányzik a mindennapos 
foci, fel sem fogjuk, hogy futballtörté-
nelmi egy hónapot hagytunk magunk 
mögött. Nem, nem a negyedszer ara-
nyat termô németek vagy az idô elôtt 
kiájult világbajnok spanyolok kezdtek 
új fejezetet a nagy játék több mint év-
százados történetében, hanem a házi-
gazdák. A házigazdák csapata, Brazília 
válogatottja. Némileg triviálisan azt 
lehetne mondani, hogy a brazilok egy-
szerûen elfelejtettek futballozni. Meg-
esett persze ez már másokkal is, tör-
ténetesen velünk, éppen ezért saját 
tapasztalatból tudjuk, hogy ami tör-
tént, az egy lépés, sôt, minôségi ugrás 
egy magasabb, elméleti szintre. Mert 
ugye nálunk, magyaroknál, senki nem 
magyarázza jobban a futballt. Aki tud-
ja, az csinálja, aki meg nem --– mint 
most én is --–, az magyarázza. Egyko-
ron, ha valaki külföldön bátorkodott 
kijelenteni, hogy ô bizony magyar, 
rögtön rávágták neki, hogy puszkasz, 
kocisz, csibor, s azt hitték, hogy egye-
nesen Puskás mezébôl bújt ki, s már 
íratták volna alá vele a profi szerzô-
dést.

Így voltak aztán -– egészen mostanáig 
–-- a brazilokkal is. Ha valaki bizonyí-
tani tudta, hogy nem hamis a brazil 
útlevele, azonnal center, balszélsô, ka-
pus vagy klubelnök lehetett belôle. Na, 
ennek vége, örökre vége, a brazilok is 
jönnek utánunk. Még ha tudnának is 
futballozni --– de már nem tudnak --–, 
annak a játéknak, a réginek vége. An-
nak befellegzett. Az atomkorban nem 
a Titanic méltósága, hanem a Concor-
de dinamikája a szép. Ez a futball már 
sokkal inkább a kézilabdára hajaz, 
mintsem egykori önmagára. Itt feláll 
egy plusz tíz ember, és ôrzi a kaput. És 
megpróbálja a másik tíz plusz egytôl 
elkobozni a labdát. Ha nem megy szép 
szóval, akkor erôszakkal. Még jó, hogy 
nem alkalmaznak behajtókat, bár egy-
két játékos már sokkal inkább verôem-
bernek néz ki, mint labdarúgónak. Az-
tán, ha övék a labda, igyekeznek 
gyorsan az ellen kapuja elé vonulni, 

bár a labdával megiramodót az elsô 
szembe jövô szíven rúgja. Jó, jó, tu-
dom én, hogy a statisztika másról árul-
kodik, hiszen most még kétszáz sárga 
lapot sem osztottak ki a bírók, míg 
mondjuk nyolc éve háromszáznál is 
többet, ám félek, ezt azt is jelentheti, 
hogy a pokrócság már nem deviancia, 
hanem egyszerûen taktikai elem, a já-
ték immanens része, tartozéka, mint a 
játékvezetô. Ami pedig a szögletek so-
rán történik, már-már az antikvitást, a 
gladiátorok korát idézi. Egy-egy beíve-
lésnél egyszerre akár négy-öt tizene-
gyest is lehetne ítélni, meg persze 
ugyanannyi szabadrúgást --– kifelé.

Igen, itt már gladiátorok küzdenek, 
no nem életre-halálra. Nem, itt annál 
lényegesen többrôl van szó. Ha nyer-
tél, vagy valaki, ha kikaptál, egysze-
rûen nem létezel. Ettôl még, persze, 
vagy talán éppen ezért, élvezhetô az 
egész, de inkább csak fékezett habzás-
sal. És a gyôzelem mindent igazol. 
Hogy aztán kinek hogyan tetszett ez az 
egész, nyilván embere válogatja. A né-
met ember nyilván azt mondja, wun-
derschön, minden nagyon szép, min-
den nagyon jó, mindennel meg vagyok 
elégedve. A brazil az persze mást, 
valami leírhatatlant mond, a magyar 
meg legyint, és úgy tesz, mint akinek 
nagyon is megvan ugyan a véleménye, 
de ô okosabb annál, hogy vitatkozzon. 
De nem is kell, mert itt nincs vita. A 
csapatmunka gyôzött, a fegyelem, a 
szorgalom, a precizitás. Ráadásul 
olyan játékos, Götze döntött a döntôn, 
aki lényegében peremember. Egy tö-
megbôl. Az pedig már tényleg maga-
sabb, kocsmafilozófusi szint --– és mi 
ebben is jók vagyunk --–, hogy a tömeg 
vagy az egyéniség viszi-e elôbbre a 
futballtörténelmet.

Na ugye? Van itt téma, boldogság, 
hogy legalább a következô Európa-
bajnokságig van beszélni. Nekünk a 
futballból már jó ideje csak ez jut.

Aztán már várjuk a huszonegyedik 
vébét, s lehet, hogy a brazilokkal 
együtt, odanyomjuk majd az orrunkat 
a tévéképernyôhöz, mint szegény em-
ber a hentes kirakatához. Pedig milyen 
jó lenne megint bejutni.

Kiss László 
(Magyar  Hírlap)

Rekordprémiumot kap 
a világbajnok

Minden játékos 300 ezer euróval 
gazdagodik a világbajnoki aranyérem 
után, jelentette be a Német Labdarúgó 
Szövetség. A szakmai stáb minden bi-
zonnyal hasonló összeget kap majd.

A Német Labdarúgó Szövetség --- a 
csapatkapitány Philipp Lahmmal 
egyeztetve --- még a világbajnokság 
elôtt úgy határozott, a világbajnoki 
aranyéremért 6,9 millió euró jutalmat 
oszt szét a keret 23 játékosa között, 
azaz fejenként 300 ezer euróval (93 
millió forinttal) gazdagodnak az újdon-
sült vb-aranyérmesek.

A Sport1.de emlékeztetett arra, hogy 
az 1954-es berni hôsök a mostani ér-
tékre átszámítva 1250 euróval és egy 
televízióval gazdagodtak, 1974-ben 30 
ezer eurót  és egy Volkswagen Bogár 
cabriót kaptak, az 1990-es világbajnok 
csapat tagjait pedig fejenként 65 ezer 
eurónak megfelelô német márkával 
jutalmazták.

Az edzôi stáb jutalma nem ismert, de 

a Sport1.de úgy tudja, Joachim Löw 
és segítôi is hasonló, 300 ezer euró 
körüli összegben részesülhetnek.

A német szövetség egyébként is nye-
reséggel zárja a vébét, hiszen a nem-
zetközi szövetség (FIFA) 1,5 millió eu-
róval járult hozzá a világbajnoki 
felkészüléshez, az aranyérem pedig 
22,75 millió eurót ér.

A Fradi és a Diósgyôr 
is továbbjutott

Mindkét magyar csapat sikerrel vet-
te az Európa Liga elsô selejtezôkörének 
visszavágóit. A Diósgyôr idegenben 4-
1-re verte a máltai Birkirkarát, a Fe-
rencváros hazai pályán gyôzte le 2-1-
re a Sliema Wandererst. 

Európa Liga-selejtezô, I. forduló, 
visszavágó, 

FTC-Sliema (máltai) 2-1 (1-0) 
Gól:Ugrai (14.), Busai (56.), illetve 

Scozzese (60.)
Továbbjutott: a Ferencváros 3-2-

es összesítéssel.
A találkozó több száz szurkoló tilta-

kozott a klub új stadionjának belépte-
tési rendszere ellen. A drukkerek „ki-
rekesztett fanatizmus” feliratú 
drapéria mögött a Keleti pályaudvartól 
a meccs helyszínére vonultak és töb-
bek között azt skandálták a klubelnököt 
megszólítva, hogy „Kubatov, nem kell 
a szkenner”. A szurkolók azt kifogásol-
ják, hogy biometrikus adatok megadá-
sa nélkül nem lehet majd az új stadion-
ba bejutni.

A mérkôzés rendkívül alacsony szín-
vonalon zajlott, bôvelkedett a technikai 
hibákban, folyamatos játék alig alakult 
ki, az iram pedig álmosítóan lassú volt. 
A Ferencváros egy szándékos kezezés 
miatt megítélt tizenegyesbôl szerezte 
meg a vezetést, Ugrai jobbra tartó, 
erôs lövésébe Zammit kapus csak 
beleérni tudott. 

A folytatásban is inkább a magyar 
csapat támadott, szórványos próbálko-
zásait pedig szerencse kísérte, így 
megduplázta elônyét, csakhogy a mál-
taiak szinte elsô támadásukból szépí-
tettek. Noha a vendégek egyetlen ta-
lálatra kerültek a továbbjutástól, a 
hátralévô idôben is többnyire a Fe-
rencváros irányított, így nem forgott 
veszélyben 2. fordulós szereplése.
Thomas Doll csapatának a következô 

körben a horvát HNK Rijeka lesz az 
ellenfele.

A Diósgyôr 4-1-re nyert a máltai 
Birkirkara vendégeként a labdarúgó 
Európa Liga-selejtezô elsô forduló-
jának visszavágóján, így kettôs gyôze-
lemmel, 6-2-es összesítéssel jutott to-
vább.

Európa Liga-selejtezô, 
visszavágó:

Birkirkara (máltai)-DVTK 1-4 (1-1)
Továbbjutott: a Diósgyôri VTK ket-

tôs gyôzelemmel, 6-2-es összesítéssel.
gólszerzôk: Camenzuli (44.), illetve 

Elek (30.), Husic (61.), Barczi (66.), 
Marjanovic (91.)

Az elsô félidô jelentôs részében a 
Diósgyôr futballozott mezônyfölény-
ben, azonban ez helyzetekben nem 
mutatkozott meg. Szivics Tomiszláv 
együttese ennek ellenére vezetést 
szerzett, igaz, Elek góljánál a máltaiak 
kapusa hatalmasat hibázott, ugyanis 
gyakorlatilag egy beadást paskolt a 
hálóba. Nem sokkal a szünet elôtt szin-
te a semmibôl egyenlítettek a hazaiak, 
ez pedig kissé megzavarta a magyar 
csapatot, amelynek így jókor jött a pi-
henô.

A fordulást követô elsô percekben a 
Diósgyôr térfelén zajlott a játék, de a 
magyar csapat kijött a szorításból. A 

DVTK nem sokkal késôbb ismét veze-
tést szerzett, újfent a máltai kapusnak 
köszönhetôen, aki ezúttal Husic lövé-
sét nézte el. Öt perccel késôbb eldön-
tötte a továbbjutást a Diósgyôr, a cse-
reként beállt Barczi révén. A hajrában 
a hazaiak mindent megtettek a szépíté-
sért, ennek ellenére egy másik csere, 
Marjanovic megszerezte a negyedik 
magyar találatot.

Harmadik nemzetközi kupában érde-
kelt csapatunk, a Gyôri ETO FC az 
IFK Göteborggal játszik majd a labda-
rúgó Európa Liga-selejtezô második 
fordulójában.

Kajak-kenu Eb: 
Tarolnak a magyarok

A magyar versenyzôk nagyszerû 
teljesítményt nyújtva nyolc arany- és 
öt ezüstérmet gyûjtöttek a németor-
szági Brandenburgban rendezett ka-
jak-kenu Európa-bajnokságon, és ez-
zel az éremtáblázat élén végeztek. Az 
olimpiai számokat tekintve öt elsôség 
és egy második hely a mérleg.

A harmadik egyes döntôben már 
éremben reménykedtek a magyarok, 
nem is alaptalanul, ugyanis a kétszeres 
ötkarikás bajnok Kozák Danuta az 
500 méter után a legrövidebb távval is 
komolyabban kezdett el foglalkozni, s 
ez meg is látszik a teljesítményén, az 
Eb-n már az egyik legjobb idôvel ke-
rült a fináléba. A legnagyobb rivális-
nak a lengyelek címvédô kajakosa, 
Marta Walczykiewicz ígérkezett a 
döntôben, az UTE 27 éves sportolója 
azonban nem foglalkozott senkivel, a 
közepes rajt után egyre feljebb és fel-
jebb kapaszkodott, majd az utolsó mé-
tereken már ô haladt elöl, és végül 
tisztán gyôzött.„Nagyon örülök, hogy 
sikerült! Két éve kezdtem el foglal-
kozni a kétszáz méterrel, tavaly még 
nem jöttek az eredmények, de most 
már úgy tûnik, jó úton vagyok. Ennél 
jobb visszaigazolás nem kell. Sok min-
dent változtattunk az edzéseken, a 
technikán, ez bejött” ---- mondta boldo-
gan a parton Kozák Danuta, aki pálya-
futása során elôször szerzett világver-
senyen érmet ebben a számban.

5000 méteren.elsôként Medveczky 
szállt vízre, és remekül versenyezve 
végzett az élen. Elôbb a hat-, majd a 
háromfôs élboly tagjaként haladt --- ez 
utóbbiban még a fehérorosz Marina 
Litvincsuk és a korábban magyar, je-
lenleg már bolgár Faldum Bereniké 
volt ott ---, és egészen a hajráig tartotta 
pozícióját. A célegyenesbe ô fordult 
elsôként, és mivel riválisainak már 
nem volt ereje újítani, a célba is ô ért 
be elôször.„Nagyon tartottam ettôl a 
versenytôl, mert ezen a távon idén 
próbálkoztam elôször” --- mondta a 
parton a 26 éves versenyzô, aki Sarudi 
Alízzal párban ezüstérmes lett 1000 
méteren. „Csipes Tamarától kaptam 
tanácsokat, hogy kire figyeljek, ki 
hogyan versenyez, ez nagyon hasznos 
volt. 

A kenusoknál az eleredô esôben 
Vajda Attila már 2000 méter után 
ellépett a mezônytôl az ezer méteren 
éppen elôtte elsô német Sebastian 
Brendel társaságában, és egészen az 
utolsó méterekig ô vezetett. A cél-
egyenesben azonban egy lekörözött 
versenyzô mellett kellett elhaladniuk, 
ez megzavarta Vajdát, Brendel pedig 
elhúzott mellette, és ezúttal is övé lett 
az arany.

„Szerencsétlenül jött ki ez a helyzet, 
én kiestem a ritmusból, kormányoz-
nom kellett, Brendelnek pedig éppen 
jó volt az a víz, amin haladt, így simán 
el tudott húzni. ”
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Újabb Föld-típusú bolygót fedezett 
fel egy nemzetközi csillagászokból 
álló kutatócsoport. 

Az új bolygó a Gliese 832 nevû 

csillag lakhatósági zónájában kering, 

ami elméletben lehetôvé teszi a folyé-

kony víz jelenlétét az égitesten. A 

planéta ráadásul mindössze tizenhat 

fényévre található a Földtôl, így az 

egyik legközelebbi földszerû bolygó-

nak számít.

A Gliese 832c nevû szuperföld töme-

ge ötszöröse a Földének, és 36 nap 

alatt kerüli meg a központi csillagát. A 

rendkívüli közelség ellenére a bolygó 

ugyanakkora energiát kap csillagától, 

mint a Föld a Naptól. Ennek oka az, 

hogy a Gliese 832 egy haloványabb és 

hûvösebb vörös törpe. A Gliese 832c-t 

a harmadik legföldszerûbb bolygónak 

gondolják a kutatók, Föld-hasonlósági 

indexe (ESI) 0.81. A dobogón egyedül a 

Kepler-62e (0.83-as ESI) és a Gliese 

667Cc (0.84-es ESI) elôzi meg.

A jelenlegi adatok alapján nem lehet 

egyértelmûen megmondani, hogy a 

Gliese 832c-n tapasztalható viszonyok 

mennyire hasonlítanak a földi körül-

ményekhez. A kutatást vezetô Robert 
Wittenmyer (Új-dél-walesi Egyetem, 

Ausztrália) szerint a szuperföld nagy 

tömege miatt vastag légkör alakulha-

tott ki, ami valószínûleg nagyon erôs 

üvegházhatást eredményezett a boly-

gó felszínén. Ennek következtében 

könnyen meglehet, hogy a bolygó in-

kább egy szupervénusz, ebben az eset-

ben pedig az élet elôfordulása nehezen 

elképzelhetô.

A most felfedezett bolygó csak az 

egyike azon két égitestnek, amelyet a 

Gliese 832 körül találtak. A másik egy 

Jupiterhez hasonló gázóriás (Gliese 

832b), amely annyira távol esik a köz-

ponti csillagától, hogy kilenc év alatt 

kerüli csak meg. Az új eredményt a 

csillagászok a The Astrophysical Jour-

nal címû szaklapban publikálták.

Így számolják, mennyire hasonlít 
egy bolygó a Földhöz

A Föld-hasonlósági index nulla és egy 

közötti szám, amely egy adott exoboly-

gónál azt jellemzi, mennyire hasonlít 

az adott égitest a mi planétánkra. Ha 

az érték nulla, a miénktôl nagyon el-

térô égitestrôl van szó, ha pedig 1, 

akkor a Föld ikertestvérérôl beszé-

lünk. A két szélsô érték között az ESI 

tetszôleges nagyságú lehet

Az ESI több tényezôbôl áll össze: 

ilyen az átmérô, a felszíni hômérséklet, 

a légkör összetétele, a bolygó átlagos 

sûrûsége, a szökési sebesség. A kuta-

tók becslése alapján 0,8 felett már 

Föld-típusú bolygónak számít a vizs-

gált égitest --- vagyis olyan kôzetob-

jektumról van szó, amelyet jelentôs 

légkör övez, és a rajta uralkodó viszo-

nyok kedveznek a fejlett életformák 

kialakulásának (pl. Föld). Ha 0,6-0,8 

között van az érték, túl meleg vagy túl 

hideg a planéta a fejlett életformáknak 

–-- de extrém körülményeket toleráló 

organizmusok elôfordulhatnak rajta 

(pl. Mars). Ha az érték még kisebb, a 

viszonyok feltehetôleg nem kedveznek 

rajta az általunk ismert életi megjele-

nésének.
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Lakható bolygót találtak 
a szomszédban

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Csomolungmának, 2. E.I. 
Doctorow, 3. Madridban, 4. Mert ten-
gernagy létére lovon vonult be Buda-
pestre, 5. Déry Tibor, 6. A Zagyva 
folyó mellékfolyói, 7. Madison, 8. 
Grúzia fekete-tengeri területén talál-
ható, 9. Somerset Maugham regényé-
bôl, 10. Selye Jánosét.

E heti kérdéseink:
1.Melyik az egyetlen olyan emlôsál-

lat, amelyik képes repülni?
2. Ki írta a VII. Olivér címû re-

gényt?
3. Mi az SI-mértékegysége a termo-

dinamikai hômérsékletnek?
4. Melyik kontinensen él a vikunya?
5. Mit neveznek a zenében a capellá-

nak?
6. Hogyan nevezik idegen szóval a 

vérnyomásmérô készüléket?
7. Mivel foglalkozik az akusztika 

tudománya?
8. Melyik operában hangzik el a 

Becsület-monológ?
9. Melyik árok húzódik a Vértes és 

Gerecse között?
10.Mi volt a fôvárosa az Amerikai 

Egyesült Államnak 1802 elôtt?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Kovács kék-zöld arccal, monoklis 

szemmel megy az utcán. Szembe jön 
egy barátja:

--- Hát veled meg mi történt?
--- Autóbaleset.
--- Karamboloztál?
--- Dehogy! A feleségem egy idegen 

hajcsatot talált az autóm hátsó ülésén.
***

Egy házaspár üldögél egy üveg bor 
mellett és beszélgetnek. Azt mondja a 
férj:

--- Fogadjunk, nem tudsz nekem olyat 
mondani, amitôl egyszerre leszek vi-
dám és szomorú is!

--- Nos, megpróbálom --- feleli az 
asszony. A tied sokkal nagyobb, mint a 
bátyádé.

* * *
Vasárnap reggel a házaspár az ágy-

ban lustálkodik, és a férj elkezd a fele-
ség körül matatni. Finoman megciró-
gatja az oldalát, aztán megérinti a de-
rekát, lenyúl a combjához. Az asszony 
kéjesen nyújtózni kezd:

--- Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lej-
jebb...

Erre a férje abbahagyja a motosz-
kálást. A feleség csodálkozik:

--- Mi történt, miért hagytad abba?
--- Megtaláltam a távirányítót.

* * *
A 15. házassági évfordulón a férj 

elhatározza, hogy meglepi feleségét, 
és vesz egy hatalmas csokor rózsát. 
Belép a házba kezében a virággal, és a 
felesége zokogva fogadja:

--- Ez életem legborzalmasabb napja! 
A gyerekek fôzelékkel dobálták egy-
mást, a mosógép elromlott, elúszott a 
pince, odaégettem a vacsorát, a kutya 
szétrágta az új cipômet, és most még 
ráadásul részegen jössz haza!

* * *
Egy férfi meséli a haverjának:
--- Képzeld, tegnap összevesztem a 

feleségemmel, szóba se akar állni ve-
lem.

--- Miért?
--- Tegnap este leruccantam a bárba 

egy kicsit lazítani. Iszogattam, elhúzó-
dott a dolog, ezért az asszony eljött 
értem, hogy hazavigyen.

--- És ezért haragudott meg?
--- Nem, nem ezért. Amikor oadjött 

hozzám, hogy menjek haza vele, azt 
mondtam neki: „Mindjárt bébi, csak 
felhívom a feleségem, és hazudok neki 
valamit.”.

* * *
A megcsalt férj kérdezi mérgesen:
--- Te bestia, az elsô jöttmentnek oda-

adtad magad?
--- Nem, ez már a hatodik volt.

* * *
Az öreg paraszt temeti a feleségét. A 

sógora vígasztalja:
--- Ne búsulj bátyám, a túlvilágon 

majd találkoztok.
--- Ez az, ami aggaszt, komám.

* * *
Vizsga, emberünk nem tud semmit. 

Kérdések jönnek-mennek, mire vé-
gül:

--- Professzor Úr, ne haragudjon, de 
én már azt sem tudom, fiú vagyok-e, 
vagy lány.

--- Akkor menjen ki a WC-be és nézze 
meg.

Emberünk ajtó felé el, de onnan még 
visszafordult:

--- De professzor úr, melyik WC-be 
menjek?

* * *
Levelezô tagozat az egyetemen. Az 

elôadó professzor rendôrviccet mesél, 

nagy sikerrel. A vicc után azonban 
feláll egy hallgató.

--- Kérem, azért ez már mégis csak 
sok!!!! Én rendôr vagyok!

--- Nem baj, fiam, akkor magának el-
mondom még egyszer.

* * *
Nagydarab kamionos betér a foga-

dóba. Látja,hogy egy vézna ürge ül a 
sarokban, elôtte egy pohár sör. Oda-
megy, felkapja a poharat, és kiissza. 
Az ürge sírva fakad. A kamionos meg-
sajnálja:

--- Ugyan már csak vicceltem, kérek 
helyette másikat. Miért sír?

--- Már hogyne sírnék, amikor ma 
semmi nem jön össze. Reggel nem 
csörgött az órám, elaludtam, ezért el-
késtem a munkahelyrôl. A fônököm 
észrevette, abban a pillanatban kirú-
gott. Indulnék haza, nincs meg az au-
tóm, ellopták. Hazamentem taxival, 
hát a legjobb barátomat az ágyban 
találom a feleségemmel. Erre lejövök 
ide a csehóba, kérek egy sört, belera-
kok egy csomó arzént. Erre maga jön 
és kiissza..

* * *
Szilveszterkor az étteremben a pin-

cértanuló egy egész malacsültet szol-
gál fel a vendégnek. A fôpincér figyeli, 
és nincs vele megelégedve:

--- Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, 
legyen szíves a fülébe egy kis petre-
zselymet tenni, a szájába pedig cit-
romkarikát. A farkára külön kössön 
egy arany szalagot. Megértette? 

--- Hogyne, uram! De nem leszek úgy 
röhejes?

* * *
A pincér odamegy a vendéghez:
--- Ennél az asztalnál, mikor meg-

rendelték az ételt, egy öregember ült 
egy kisfiúval. Nem tudja hova lettek?

--- Az öregember meghalt, a kisfiú 
meg én vagyok...

* * *
--- Ej, hát milyen pincér maga? --- 

bosszankodik a vendéglôs --- Már me-
gint eltört egy pezsgôspoharat. Remé-
lem ez volt az utolsó!

--- Nem, fônök, még van belôle 
három.

* * *
--- Mondja, pincér, mit keres az asztal 

alatt? --- kérdi fizetés után a vendég az 
étteremben.

--- Nézem, hogy nem pottyant-e oda a 
borravaló.

* * *
Leül a vendég az asztalhoz. Odamegy 

a pincér és azt mondja:
--- Elnézést uram, de ez az asztal 

foglalt!
--- Akkor vigye el és hozzon egy má-

sikat! --- válaszol nyugodtan a vendég.
* * *

Az étteremben három vendég teát 
rendel. Az egyik a pincér után kiált:

--- Az én teámat feltétlenül tiszta 
pohárban hozza!

Visszajön a pincér a teákkal:
--- Melyikük kérte tiszta pohárban?

* * *
Kis étterem, pincér hozza ki a rendelt 

levest, de a vendég rákiált:
--- Hé, nem veszi észre, hogy belelóg 

az ujja a levesbe???
--- Tudja reumás az ujjam, és a doktor 

azt tanácsolta, tartsam melegen...
--- Ha-ha-ha, nagyon jó.. akkor inkább 

miért nem a seggébe dugja??
--- Hááát..eddig ott volt , de a levest is 

ki kell hozni valahogy!
* * *

--- Kérem, ebben a tyúkhúslevesben 
nincs hús!

--- Na és! A halászlében sincs halász!
* * *
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00:40 Szentföldi szent 
helyek üzenete: Zakariás 
Jeruzsáleme
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó   
02:10 Székely kapu 
02:35 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
03:05 Machita (1943)  Ma-
gyar játékfilm  (ff.) Rendezte: 
Rodriguez Endre. Szereplők: 
Karády Katalin (Machita), 
Petrovics Szvetiszláv (Szávo-
dy György), Bihari József 
(Török művezető), Szabó 
Sándor (Kovács mérnök), 
Barkóczy Beáta (Bözsi). 
Kémnő érkezik Budapestre, 
hogy megszerezze egy fon-
tos légvédelmi ágyú tervét. 
05:00 Duna anzix
05:15 Hazajáró: Fertőtáj - 
Tavasz a tónál
05:45 Gazdakör 
05:55 Hagyaték: Az új élet 
íze - A magyar bor üzenete
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek
07:00 Vannak vidékek: Kisme-
ző, Nagymező, Broadway
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Dönteni tudni kell
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:50 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Törley 
család
15:20 Ezer év szentjei
15:50 Biblia és irodalom  
16:05 Református ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek: 
A gyulai Petőfi tér meséi
20:00 Három csengő (1941)  
Magyar játékfilm  (ff.)  
Rendezte: Podmaniczky 
Félix. Szereplők: Jávor Pál, 
Tolnay Klári, Mály Gerő , 
Turay Ida, Makláry Zoltán, 
Rácz Vali, Bilinszky Ibo-
lya, Benkő Gyula, Pethes 
Ferenc, Simon Marcsa. Új 
vendég érkezik az egyik 
előkelő pesti szállodába. 
Kovalszky úr gazdag 
ember látszatát kelti, ám 
nem az, hanem egy ékszer 
tolvaj, aki új életet akar 
kezdeni utolsó rablásából. 
21:25 Simon Menyhért 
születése (1954) Magyar 
játékfilm  (ff.) Rendezte: 
Makk Károly, Várkonyi 
Zoltán. Szereplők: Barsi 
Béla, Bikády György, Gó-
zon Gyula, Kovács Terus, 
Mészáros Ági, Pécsi Sán-
dor, Solti Bertalan, Szirtes 
Ádám. Simon István er-
dész a Bükk egyik magas-
lati erdészházában él váran-
dós feleségével. A hó borí-
totta természetben óriási 
küzdelmet folytat erdész, 
favágó, vasutas, ló, ember 
és állat, hogy a kis Simon 
Menyhért biztonságosan 
megszülethessék.
23:00 Kívánságkosár  
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Tusványos - Törté-
netekből történelem  
02:45 Linda: Tüzes babák. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:50 Ízőrzők: Erzsébet. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
04:25 Munkaügyek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Regék 
a Duna forrásáról - "Caput 
Danubius Quaerere" 
05:15 Hazajáró: Muravi-
dék - Hetéstől Őrségig
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Szent jel - 
A lobogó. A Hagyaték a 
magyar szellemi kulturális 
örökség átörökítésén mun-
kálkodik. Leporolja a ma-
gyar múlt szellemi hagya-
tékának egy-egy darabká-
járól a modern korokban 
rárakódott szennyeződé-
seket, hogy azok újra a 
maguk fényességében 
ragyogjanak., hétről hétre a 
képernyőre kerüljenek.
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek
07:00 Vannak vidékek: 
Csepel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női 
talkshow: Emlékek a 
bőröndből
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Herr 
Olivér, B. Tóth Magda, 
Molnár László, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
14:55 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák "A fény 
megérkezik" - Nagy Gás-
pár költőnél
15:20 Ezer év szentjei: 
Szent Kinga
15:50 Élő egyház. Hírek, 
tudósítások a Kárpát-
medence és a nagyvilág 
vallási eseményeiről.
16:20 Család-barát 
válogatás  
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Május 1. utca – Duna-
újváros. Magyar ismeret-
terjesztő magazin  
20:00 Önök kérték 
20:50 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:20 Vérrel és kötéllel. 
Magyar dokumentumfilm. 
Az 1956-os mosonma-
gyaróvári sortűz ártatlan 
emberek életét oltotta ki. 
Volt határőrök,  a  tüntetés 
résztvevői idézik fel a sor-
tűz előzményeit, a tragikus 
eseményeket.A forradalom 
után hét mosonmagyaró-
vári embert végeztek ki. 
Hozzátartozóik mondják el 
fájdalmas élményeiket.
23:05 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Emberit, s magyart - 15 é- 
ves a Százak Tanácsa. Mű-
vészeti, tudományos maga-
zinműsor
02:45 A Tenkes kapitánya 
(1963)13/5.: A fürdőmester. 
03:15 A Tenkes kapitánya 
13/6.: A vásár. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:40 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: A Breg 
és a Brigach násza. 
05:15 Hazajáró: Gömör-
tornai-karszt 1. - Alsó-
hegytől Felső-hegyig
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: A hagya-
ték őrzői - Időskor
06:20 Duna World News   
 06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek
07:00 Vannak vidékek: 
Csallóközi barangolások 
Bősnél. 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Egyél jól, legyél jól
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bokor 
János, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:50 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: An-
gyalok citeráján - Dsida 
Jenőre emlékezünk
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent Hedvig
15:45 Isten kezében: 
Zarándoknak lenni
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Zamárdi Fő utca. 
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:30 Nemzeti nagyvizit  
21:05 Szenes Turné 8/1. 
22:00 Velünk élő Trianon 
(2004) 14/4. Rész. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
Rendezte: Koltay Gábor. A 
békeszerződés aláírása után a 
magyar parlament gyászü-
lést tartott, ezrek vonultak az 
utcára, szervezetek alakultak 
a kialakult helyzet ellen. Tele-
ki Pál, Bethlen István, Kle-
belsberg Kúnó azonnal a 
nemzetépítés módjain kezd-
tek el tevékenykedni: iskolá-
kat, kulturális intézményeket 
alapítottak, elindították a cser-
készmozgalmat. Írók emlék-
könyvet jelentettek meg Tria-
nonról. Magyarország mind-
eközben külpolitikailag kény-
szerpályára került. Megszóla--
lók: Raffay Ernő, Glatz Fe-
renc, Fejtő Ferenc történészek, 
Pozsgay Imre egyetemi tanár 
és Nemeskürthy István író, 
irodalomtörténész.
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó 
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
Magyar levéltitkok Bécsben. 
02:45 Angyalbőrben (1990)  
13/6.: Átkelés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:40 Szerelmes földrajz: 
Básti Juli. A Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színésznővel, 
a Hallhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagjával Keszthe-
lyen és Szigligeten barango-
lunk. Keszthelyen elsétálunk 
édesapja, a legendás színész, 
Básti Lajos házához, felkeres-
sük az egykori közös fagyi-
zások cukrászdáját, majd a 
férj, Puskás Tamás, a Centrál 
Színház igazgatója társaságá-
ban a Kastélyba és annak 
gyönyörű parkjába, a Nyári 
Színház színterére látoga-
tunk. Aztán hajóra szállunk, 
és irány Szigliget: a strand 
széle (ahol Básti Juli fiaival 
szokott „elbújni” a világ elől), 
a móló és a kikötő, a kiská-
polna (házassága és fiai ke-
resztelőjének helyszíne), a 
Királyné szoknyája a nagy 
farönkkel. Végül a Vár tövé-
ben fejezzük be Básti Juli 
nyár-eleji „szerelmetes” utazását.
04:10 Szabadság tér ́ 89: 
Bóbita, bóbita játszik...
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Szökik 
a Duna. 
05:15 Hazajáró: Gömör-
tornai-karszt 2. - A Bódva-
völgytől Szádelőig. Turisz-
tikai magazinműsor - 
"Elindulni és hazatérni"
05:40 Gazdakör  
05:50 Az ESTE  
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: 
Nagykanizsa kincsei…  
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép 
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Elvárások és 
kényszerek
12:00 Déli harangszó  
12:00Híradó - Déli  
12:25  Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: 
Nógrádi Tóth István, Csala 
Judit, Bokor János, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:55 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: A He-
gyi család Székelyudvarhe-
lyen 2/1.
15:20 Ezer év szentjei: 
Kapisztrán Szent János. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
15:50 A sokszínű vallás  
16:20 Család-barát 
válogatás 
17:10 Balatoni Nyár  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Sopron Szent Mihály 
utca. Magyar ismeretter-
jesztő magazin  
20:00 Hogy volt?!  Az 
1984-es év tévéműsoraiból
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  
02:25 Első kétszáz évem 
(1985)Magyar játékfilm. 
Rendezte: Maár Gyula. 
Szereplők: Bezerédi Zoltán, 
Márkus László, Kubik An-
na, Garas Dezső, Jirí Adamí-
ra, Törőcsik Mari, Major Ta-
más, Benkő Gyula, Gálvöl-
gyi János, Nagy Gábor, Kéz-
dy György. Az író éppen ak-
kor tér haza Amerikából tíz-
évi távollét után hazájába, a- 
mikor Hitler bevonul Ausztri-
ába. Angliában próbál sze-
rencsét, munkát talál a film-
szakmában, és egy színésznő 
viszontszerelmét is elnyeri. 
Amikor a hölgy csapodár 
természetére fény derül, az 
író bánatában megint hazatér. 
Még időben, hogy "ne késse 
le az auschwitzi gyorsot". A 
munkaszolgálatos táborban, 
ahová kerül, humorérzéke 
segíti a túlélésben. 80 éve szü-
letett Maár Gyula, Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas filmren-
dező.
04:10 Szabadság tér ́ 89 
Kiszabadul a szellem
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró Felső-
Nyárádmente 1.
06:50 Balatoni Nyár 
09:00 KorTárs: Nagy János
09:25 Hogy volt?!  Az 
1985-ös év tévéműsoraiból
10:20 Szerelmes földrajz: 
Székelyföldi gyökerek -  
Gergely István Tiszti
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Pázmány 
Péter
11:05 HACKTION 
ÚJRATÖLTVE - 6. évad 
9. rész: Megbocsáthatatlan. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Novum: MTA 
Természettudományos 
Kutatóközpont. 
12:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:10 Nyelvőrző 
13:40 Kapásjelző  
14:10 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:35 Barangolások öt 
kontinensen  
15:05 Hazajáró: Felső-
Nyárádmente 1.
15:40 Gyógyító hagyomány 
- Népi orvoslás: múlt és jelen. 
Magyar dokumentumfilm  
16:05 MESE
16:25 Zénó
16:35 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
18:00 Táncvarázs  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van
20:25 Örökzöldek József-
városból - Szenes Iván 
emlékkoncert 2011  2/1. 
21:25 Átok (2011)  9. rész: 
Kilégzés.
21:50 Átok 10. rész: Az 
éjszaka. 
22:20 Fábry  
23:35 Gyógyító hagyomány 
- Népi orvoslás: múlt és jelen. 
Magyar dokumentumfilm  

00:05 Világ-Nézet. A mű-
sorban püspökök a vendé-
gek. Lesz római katolikus, 
református, evangélikus és 
unitárius. Ők elsősorban 
főpapi szemüvegen keresz-
tül szemlélik a világot, de 
természetesen hétköznapi 
emberként is van vélemé-
nyük. 
00:30 Kérdések a Bibliában  
00:50 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal
02:30 Holt vidék (1972)  
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Gaál István. Szereplők: 
Törőcsik Mari, Ferenczy 
István, Patkós Irma, Szer-
gej Elisztratov, Paláncz Fe-
renc, Ambrus András, Kol-
tai János, Lugossy István. 
Munkalehetőségek és kul-
túra hiányában a kis bara-
nyai falu elnéptelenedik, 
csak a Kántor család ma-
rad. Erzsi néni itt élt, itt akar 
meghalni. Anti jól jövedel-
mező fakitermeléssel fog-
lalkozik, távol a családi 
háztól. Amikor Andriskát 
fölveszik a városi kollégi-
umba, a magányos Julin 
erőt vesz a depresszió. 
Megpróbál a hitbe mene-
külni, de gyötrelmei csak 
fokozódnak. Utolsó, zava-
rodott kísérlete egy szaka-
dékban végződik. 
04:00 Átok  9. rész: Kilég-
zés. 
04:30 Átok 10. rész: Az 
éjszaka. Magyar tévéfilm-
sorozat  
05:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 10. 
rész: Rózsák és fegyverek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:50 Hagyaték: Haza a 
magasban - A magyar tu-
ristaság útja. A magyar ter-
mészetjárás története és 
hagyatéka
06:20 Határtalanul magyar: 
"Posticum", azaz a hátsó ajtó
06:50 Balatoni Nyár 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs (2014)  
10:15 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Esterházy 
Miklós. 
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?! 
13:00 Fölszállott a páva 
Elődöntő 1.
15:20 Nótacsokor 
15:45 Novum: Innovációt 
támogató megoldások. 
16:10 MESE
16:30 Balatoni Nyár   
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Dunamellék. Ismeretter-
jesztő sorozat  
20:20 Kultikon +  
20:45 Csellengők: Eltűn-
tek nyomában
21:20 Gasztroangyal: 
Liptód
22:20 Bábel - Hesnával a 
világ: Félelem - Vakmerő 
férfiak. 
23:15 Öt kontinens  
23:40 Új nemzedék: 
Havattői Gyermekotthon

01:05 Híradó  
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:50 Duna World News 
01:55 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar 
"Legyen több székely le-
ány!" Az Ezer Székely Le-
ány Ünnepe 2012. 1931-ben 
Domokos Pál Péter szervez-
te meg először a rendezvényt,  
melynek célja, hogy a széke-
lyek vegyék elő a népvisele-
tet, legyenek büszkék rá, ért-
sék a szimbólumait és érté-
keljék szépségét. A kilencve-
nes évektől év mint év ismét 
megrendezik az Ezer Szé-
kely Leány ünnepét.
02:50 "A korán jött polgár" 
- Portréfilm Karácsony Be-
nőről. Szereplő: Székhelyi 
József. Az önéletrajzokban 
és emlékiratokban oly gaz-
dag erdélyi prózában Kará-
csony életműve a rejtőzkö-
dő íróé, akiről néhány levé-
len és interjún kívül alig 
maradt fenn közvetlen, sze-
mélyes vallomás. Filmünk-
ben születésének 120. év-
fordulóján Cs. Gyímesi 
Éva, Balogh Andrea, segít-
ségével idézzük fel Kará-
csony Benő alakját, a kort, 
amelyben élnie adatott.
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Kalan-
dozások a Duna történelmi 
forrásánál, azaz "a világ 
peremén"
05:15 Hazajáró: Kis-Kár-
pátok - A nyugati gyepű 
őre
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: A Magya-
rok Istene - Eleink imádságai
06:20 Duna World News  
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek
07:00 Vannak vidékek: Az 
érdi kistérség. Ismeretter-
jesztő sorozat  
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show: A mézeshetek után
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Vesz-
prém, Gizella királyné 
városa
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent Margit
15:50 Evangélikus 
magazin  
16:20 Család-barát 
válogatás  
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
 19:30 Zegzugos 
történetek: Az óbudai Fő 
tér karöltve a Szentlélek 
térrel
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra "Tévéhumor"
20:55 MR2 Akusztik: 
Magna Cum Laude
22:10 Kultikon +  
22:35 Magyar elsők: Az 
első magyar vicclap. 
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 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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 


