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Semjén: Az állampolgárság 
kiterjesztése nemzetegyesítés

A nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes szerint eredményes 
nemzetpolitikát csak egy erôs ország tud folytatni, a nemzet pedig úgy marad-
hat fenn, ha minden nemzetrésze fennmarad. Úgy vélte, a magyar állampol-
gárság kiterjesztése tulajdonképp nemzetegyesítés, amelynek köszönhetôen 
már 500 ezer magyar állampolgárral gyarapodtunk, és a ciklus végére egymillió 
lesz azon külhoni magyarok száma, akik állampolgársági esküt tesznek. A 
polgári kormánynak 2010-ben elsô dolga volt, hogy lemossa azt a szégyent, amit 
a 2004 decemberében a külhoni magyarsággal szemben elkövettek és amit az 
érintettek egy új Trianonként éltek meg –- mondta.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: ahhoz, hogy Magyarország erôs országgá vál-
jon, a gazdaságát kellett megerôsíteni, de nem úgy ahogy azt az IMF javasolta, 
adóemeléssel és az emberek terheinek növelésével. A kabinet ehelyett új utat 
választott, csökkentette a személyi jövedelemadó kulcsát, támogatja a családo-
kat és a gyermekvállalást, megadóztatta a bankokat és a multinacionális szol-
gáltatókat, rezsicsökkentést hajtott végre, több pénzt hagyott az embereknél -– 
sorolta, hozzátéve, hogy mindez növelte a belsô fogyasztást, ami lehetôvé teszi, 
hogy a vállalkozások növeljék a termelést, új munkahelyeket teremtsenek, 
eredményeik alapján pedig több adó folyik be.

A politikus kiemelte: azokat az intézkedéseket, „amikért még nemrég a nya-
kunkat akarták elvágni”, most az Európai Unió több országában is bevezették, 
adóztatják a bankokat és rezsicsökkentést fontolgatnak. Az önkormányzati 
választásokról szólva kifejtette: szerinte azok tudják majd jól képviselni egy 
település érdekeit, akik szót értenek a kormányzattal, a megyei közgyûlési 
elnökkel, a fôispánnal. Ágh Péter (Fidesz-KDNP) országgyûlési képviselô a 
fórumon azt hangsúlyozta: erôs ország nincs erôs önkormányzatok nélkül, az 
önkormányzatoknak pedig azon túl, hogy felelôsséggel tartoznak a településü-
kért, fontos szerepe van a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban is.

Kövér: Recsken mutatkozik meg 
a kommunizmus igazi arca

Kövér László szerint Recsk az a történelmi emlékhely, ahol a szabadság 
véget ért, ahol megmutatkozik a globális erôként megvalósult szocializmus 
igazi arca, a kommunizmus lényege, a terror.

„A recski bûnök akkor teljesednek be, ha elfelejtjük ôket” ---- emelte ki a 
házelnök, aki szerint az emlékezés nemcsak a múltbéli áldozatok iránti tisz-
teletet, hanem a jövô iránti felelôsséget is jelenti.

A „magyar Gulágnak” is nevezett recski munkatáborban 1950 és 1953 között 
mintegy ezerötszázan raboskodtak. Recsk egyike az országszerte található 47 
történelmi emlékhelynek, ezek egységes megjelölésére hivatott sztélék 
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felállításáról a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik.

Kövér László emlékeztetett, hogy Recsk megsemmisítô tábor volt, egy nem-
zetgyilkossági kísérlet helyszíne, ahol senkinek az életével nem kellett elszá-
molni. A nemzet közös börtöne és közös temetôje volt - tette hozzá, majd a 
gondolatot továbbfûzve kiemelte, hogy1956 igazsága a recski pokolban született 
meg: “1956-ban ugyan nem gyôzhetett ez az igazság, de elpusztíthatatlannak 
bizonyult. Recsk olyan hely, amelyet mindenkinek meg kell ismernie” ---- 
mutatott rá a házelnök.

Kövér László kiemelte: napjainkban sokan, akik ifjúságukat a szocialista 
pártállamban, majd a szocialista utódpártban a magyar állami vagyon privatizá-
ciónak nevezett elvesztegetésével töltötték, most diktatúrát emlegetnek. Recsk 
figyelmeztet mindenkit: nincs és nem is lehet alku a szocializmus terrorrend-
szerével, és ezért nincs és nem is lehet alku a kínzókkal, a börtönôrökkel, sem 
azok szellemi és politikai örököseivel, sem azokkal, akik bármilyen okból védik, 
mentegetik ôket” --- fogalmazott.

Kövér László meglátása szerint az emléktábla Recskre irányítja a jelenkor 
figyelmét. „Emlékezzünk és tegyünk érte, hogy soha többé ne történhessen 
meg még egyszer az, ami itt megtörténhetett. Emlékezzünk, hogy tudjuk és 
értsük, érezzük és szeressük a szabadságot” --- tette hozzá.

Jutalmazták az Erzsébet-
program létrehozását 

Az Erzsébet-program létrehozásáért a magyar kormány elnyerte az Európai 
Nagycsaládosok Szövetségének díját, amelyet Novák Katalin, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának család-és ifjúságügyért felelôs államtitkára 
vett át az Európai Nagycsaládosok Szövetségének konferenciáján a portugáliai 
Cascais városában.

A szövetség öt kategóriában díjazott olyan személyeket, illetve szervezeteket, 
akik, illetve amelyek kiemelkedô munkájukkal segítették a nagycsaládokat. 
Magyarország eddig az egyetlen ország, melynek kormányát a szervezet elis-
merésben részesítette a családok érdekében végzett munkájáért. Az Európai 
Nagycsaládosok Szervezetének díja is visszaigazolja a kormány meggyôzôdését, 
mely szerint az Erzsébet-program egy olyan kezdeményezés, melynek létjogo-
sultsága vitathatatlan --- jelentette ki Novák Katalin.

Az Erzsébet-program nem csak egy olyan kezdeményezés, amely segít töb-
bek között a rászoruló családok üdültetésében, hanem szimbóluma 
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Október 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ferenc nevû kedves olvasóinkat.

Ferenc: A latin Franciskus rövidü-

lésébôl. Ez az olasz Francesco név 

egyházi latinosítása.

 Köszönthetjük még: Aranka, Au-
rélia, Aurél, Edvin, Edvina nevû 

barátainkat.

Október 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aurél nevû kedves olvasóinkat.

Aurél: A német Wenzelaus rövidü-

lésébôl.

Köszönthetjük még: Aurélia, Apo-
lónia, Attila, Etele nevû barátainkat.

Október 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Brúnó és Renáta nevû kedves olvasó-

inkat.

Brúnó: Az ófelnémet Bruno névbôl 

ered. Jelentése: barna (barnamedve).

Renáta: A latin Renatus férfinév 

latinos nôi párja.

Köszönhetjük még: Barnabás, Csa-
ba, Franciska, Mária, Renáta, ne-

vû barátainkat.

Október 7.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Amália nevû olvasóinkat.

Amália: Az Ammal kezdetû ger-

mán nôi nevek, fôleg az Amalberga 

önnállósult becézô rövidülésébôl. Ez 

összetett név, elemeinek jelentése: az 

Amálok (gót királyi család) + védelem

Köszönthetjük még: Baksa, Ge-
rald, Geraldine, Rodion, Iván, ne-

vû barátainkat.

Október 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Malvin nevû kedves olvasóinkat.

Koppány: Régi magyar személy-

névbôl. Legismertebb képviselôje egy 

Szent István idejében élt fôúr.

Köszönhetjük még Benedikta, De-
meter, Dömötör, Etelka, Benedek, 
nevû barátainkat.

Október 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Petra nevû kedves olvasóinkat.

Dénes: A görög Dionosziosz latinos 

formájának, a Dionysiusnak, a rövi-

dülésébôl. Jelentése: Dionüszosznak, 

a bor és szôlô Istenének ajánlott.

Köszönhetjük még Ábrahám, Áb-
ris, Andor, Dionízia, Gusztáv, Lé-
nárd nevû barátainkat.

Október 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gedeon nevû kedves olvasóinkat.

Gedeon: Héber eredetû. Jelentése: 

harcos, vágó, romboló.

Káöszönthetjük még: Bendegúz, 
Ferenc, Gerô, Leó, Sámuel, Gida, 
Terézia nevû barátainkat.



Magyarország megújulásának, amely a szolidaritásról és az ebben betöltött 
kormányzati felelôsségvállalásról szól ---- mondta Novák Katalin a díjátadó 
ünnepségen.Az államtitkár kiemelte: a kormány büszke arra, hogy a harmadik 
éve tartó Erzsébet-program az idén köszöntötte négyszázezredik résztvevôjét. 
Ez azt jelenti, hogy hátrányos helyzetû gyermekek alig ezer forintért tölthetnek 
el egy-egy tartalmas hetet olyan helyeken és körülmények között, amit a család 
önerôbôl nem tudna biztosítani számukra.

A család a kormány számára alapvetô érték, jól mûködô, gyermekeket vál-
laló családok nélkül nem lehet sikeres országot építeni. Ezt segíti a családi ala-
pú, a gyermekvállalást ösztönzô adórendszer bevezetése és az Erzsébet-
program létrehozása is.

A díjátadó elôtt Novák Katalin találkozott Portugália szolidaritási, munkaügyi 
és szociális ügyekért felelôs miniszterével. Pedro Mota Soares a kétoldalú 
megbeszélésen kiemelte, hogy a két ország hasonló demográfiai problémákkal 
küzd és elismerôen szólt a magyar kormány családtámogatási rendszerérôl.

Az Európai Nagycsaládosok Szövetsége 2004-ben alakult, jelenleg 21 tagszer-
vezettel rendelkezik. Több mint 50 millió európai polgárt, mintegy 9 millió 
nagycsaládot képvisel. Legfôbb célja, hogy a több gyermekes családok szociális 
és gazdasági érdekeit képviselje, és támogassa a családbarát szemlélet elterje-
dését.

Harmincnyolc kamupártot 
szüntetne meg az ügyészség

Két országgyûlésen sem indított jelölteket sok párt, ezért ezek megszünteté-
sét kezdeményezte az ügyészség. Harmincnégy párt szûnhet meg úgy, hogy 
egyesületként tovább mûködhet, négy pártot mindenestül megszüntetnének.

Harmincnégy párt ellen indítottak keresetet az ügyészségek, kérve a bírósá-
gokat, hogy állapítsák meg a pártok mûködésének megszûnését, mivel két 
egymást követô országgyûlési választáson nem állítottak jelöltet --– közölte a 
Legfôbb Ügyészség.

Az 1989-es párttörvény szerint abban az esetben, ha a bejegyzett párt két 
egymást követô általános országgyûlési választáson nem állít jelöltet, akkor a 
bíróság az ügyész indítványára megállapítja a párt mûködésének megszûnését. 
Ez azonban nem érinti az adott párt további mûködését társadalmi szervezetként 
vagy egyesületként.

38 párt
A 2010-es és a 2014-es választáson induló pártok listájának, valamint a nyil-

vántartásba vett pártok listájának egybevetésével határozták meg, mely pár-
tokkal szemben szükséges keresetet indítani. Végül 38 ilyet találtak. Íme az a 
34, amely más formában még tovább mûködhet:

A Peches Üldözöttek Szövetségének Pártja, Árpád Népe Magyar Nemzeti 
Párt, Centrum Összefogás Magyarországért, Cigányok Kereszténydemokrata 
Pártja, Debrecenért Polgári Szövetség, Demokrata Unió, Dolgozók Pártja, 
Együtt a Magyarországi Romákért Párt, Értékteremtôk Politikai Érdekvédelmi 
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HÍREK
Szövetsége -– a Közép Pártja, „Hunok Nagy Szövetsége” Párt, Igazi Demokraták 
Klubja, Kisgazda Polgári Szövetségpárt, Kisgazdák Történelmi Szövetsége, 
Magyar Demokrata Párt, Magyar Demokratikus Jóléti Párt, Magyar Nemzeti 
Szövetség, Magyarok Magyarországért Párt, Magyarországi Szolidaritás Párt, 
Magyar Realista Egység és Béke Párt, Magyar Zsellérek Kisemmizettek Ki-
szolgáltatottak Pártja, Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt, Nemze-
ti Munkáspárt, Nemzeti Szociáldemokraták, Országos Választási Szövetség, Ôsi 
Magyar Egység Párt, SMS Demokrata Párt, Szabad Emberek Magyarországért 
--- Liberális Párt, Szövetség az Egységes Magyarországért „Közbiztonság és 
Demokratikus Közélet Szövetsége”, Társadalmi Szerzôdés Párt, Tisztelet Tár-
saság Pártja, Új Magyar Demokrata Fórum, Új Szociáldemokrata Néppárt, 
Újvilág Párt, Zöld Mozgalom.

Négy párt esetében a szervezet teljes megszûnésének a megállapítását kér-
ték, mert a rendelkezésre álló adatok szerint felhagytak a tevékenységükkel, 
illetve lehetetlenné vált céljaik megvalósítása. Ezek a következôk: Almafa–Új 
Demokratikus Koalíció, Baranya Megyei Romák Demokratikus Szövetsége, 
Társadalmi Igazságosság Pártja, Választópolgárok Szövetsége.

Az eljárások egy-másfél éven belül zárulhatnak le. Az Országos Bírósági 
Hivatal január közepén azt közölte, nyilvántartásukban 147 párt szerepelt.

Tizenegy ország versenyzett 
az Apollo Tyres beruházásért

Az indiai Apollo Tyres hivatalosan is bejelentette, hogy Magyarországon 
valósítja meg elsô európai zöldmezôs beruházását: mintegy 146 milliárd forin-
tos befektetéssel Gyöngyöshalász közelében épül fel az Apollo gumigyár, amely 
975 új munkahelyet teremt. Az Európai Bizottság már korábban jóváhagyta a 
kormány 16 milliárdos készpénztámogatását.Magyarország újraiparosításának 
fontos állomása az Apollo Tyres magyarországi beruházása, mondta Szijjártó 
Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az 
Apollo magyarországi gyárában a tervek szerint naponta 16 ezer személyautó-
hoz, és 3000 haszongépjármûhöz gyártanak majd abroncsokat. Emlékeztetett 
arra, hogy 2008 óta 11 európai ország volt versenyben az Apollo beruházásáért.  

Magyarország számára azért is prioritás az ázsiai vállalatok idevonzása, 
mert egybevág két fontos stratégiai célkitûzéssel, hogy Magyarország legyen 
Európa termelési központja, és minél több kutatás-fejlesztési, innovációs kapa-
citás érkezzen az országba ---- mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy sorra 
érkeznek a tôkeerôs és sok munkahelyet teremteni képes beruházások. Elmond-
ta, hogy az Apollo Tyresnek hat gyára van, ebbôl egy Európában (Hollandiában), 
de a magyarországi lesz az elsô, amelyet maga épít fel a kontinensen. Az Apollo 
Tyres többek között olyan nagy autógyáraknak szállít be, mint a Daimler, a 
Tata, a Volkswagen vagy a Suzuki.

Neeraj Kanwar, az Apollo Tyres Ltd. ügyvezetô igazgatója kiemelte: Euró-
pában egyre nagyobb kereslet mutatkozik a gumiabroncsok iránt, és az Apollo 
Tyres meglévô, hollandiai üzemének termelését kiegészítô gyöngyöshalászi 
létesítményben Apollo és Vredestein márkájú abroncsok is készülnek majd az 
- Orosz- és Törökországot is magában foglaló --- európai piac számára.

A magyar utak 
majdnem kétharmada rossz

A magyar utak fele megbukott a szakmai megmérettetésen, burkolatuk 
állapota az Országos Közúti Adatbank szerint rossz minôsítést kapott --- írja a 
Népszabadság.

A lap júniusi adatokat idézi, amelyek szerint a burkolat állapota csak az or-
szágos közutak 8,2 százalékán, 2553 kilométeren nevezhetô jónak, 6,5 százalé-
kán, vagyis 2009 kilométeren megfelelônek, és 20,8 százalékán, 6433 kilométe-
ren tûrhetônek. A fennmaradó 64 százalék, majdnem húszezer kilométer 
minôségérôl jobb inkább nem beszélni --- írja a lap.

Az útburkolatok átlagéletkora 26 év, vagyis még a rendszerváltás elôtti, 
miközben elvi tervezési élettartamuk 15 év. A pályaszerkezet átlagosan 34 éves, 
vagyis 1980 elôtti. A legrégebbi útszakasz a 10-es fôút 40. kilométerszelvénye, 
amelyet 1907 óta használnak.

A Népszabadság szerint ezermilliárd forintra volna szükség a 31 ezer kilo-
méteres országos közúthálózat állagromlásának megállításához. Ez is csak 
akkor lenne elég, ha azonnal kezdenék, és ha a kisebb, helyközi utakat csak 
kátyúznák.  
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ISTENNEK IGÉRETE: 

 JELEK, ERÔK, 

CSODATÉTELEK 

és CSODÁK 

KÖVETIK AZOKAT, 

AKIK HISZNEK

Cselekedetei 2:22 A Názáreti 
Jézust, azt a férfiút, aki Istentôl 
bizonyságot nyert elôttetek, 
erôk, csodatételek és jelek által, 
melyeket Ô általa cselekedett 
Isten ti köztetek, amint magatok 
is tudjátok.

Zsidók 2:4 Velök együtt bi-
zonyságot tevén arról az Isten, 
jelekkel meg csodákkal és sok-
féle erôkkel s a Szentléleknek 
közléseivel az Ô akarata szerint.

János 2:23 Amint pedig Jeru-
zsálemben vala, Húsvétkor az 
ünnepen sokan hívének az Ô ne-
vében, látván az Ô jeleit, 
amelyeket cselekszik vala.

János 3:2 Ez jöve Jézushoz 
éjjel, és mondá neki: Mester, 
tudjuk, hogy Istentôl jöttél 
tanítóul, mert senki sem teheti e 
jeleket, amelyeket te teszel, 
hanem az Isten van vele.

János 6:2 És nagy sokaság 
követé Ôt, mivelhogy látják vala 
az Ô csodatételeit, amelyeket 
cselekszik vala a betegeken.

Márk 16: 15 És monda nékik: 
Elmenvén a széles világra, hir-
dessétek az evangéliomot min-
den teremtésnek.

16. Aki hiszen és meg-
keresztelkedik, idvezül, aki pe-
dig nem hiszen elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik 
hisznek, ilyen jelek követik: az 
én nevemben ördögöket ûznek, 
új nyelveken szólanak.

18. Kigyókat vesznek föl, és 
ha valami halálost isznak, meg 
nem árt nékik, betegekre vetik 
kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minek-
utána szólott vala nékik, felvi-
teték a mennybe, és üle az Isten-
nek jobbjára.

Cselekedetei 6:8 István pedig 
teljes levén hittel és erôvel, nagy 
csodákat és jeleket cselekszik 
vala a nép között.

Cselekedetei: 8:6 A sokaság 
pedig egy szívvel, lélekkel fi-
gyelmeze azokra, amiket Filip 
mondott, hallaván és látván a 
jeleket melyeket cselekedék.

Cselekedetei 8:13 És Simon 
maga is hûn, és megkeresz-
kedvén, Filippel tarta, és látván, 
hogy jelek és nagy erôk lesznek, 
álmélkodik vala.

Cselekedetei 19:11 És nem 
közönséges csodákat cselekszik 
vala az Isten Pál keze által:

12. Annyira hogy  a bete-
gekhez is elvivék az Ô testérôl a 
keszkenôket, vagy kötényeket, 
és eltávoznak azoktôl a beteg-
ségek és gonosz lelkek kime-
nének belôlük.

János 14:12 Bizony, bizony 
mondom néktek: Aki hisz én-
bennem, az is cselekszi majd 
azokat a cselekedeteket, ame-
lyeket én cselekszem, és na-
gyobbakat is cselekszik azoknál, 
mert én az én Atyámhoz me-
gyek.

Horváth Teresa
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(Folytatás az 1. oldalról)
A terv a The Independentnek nyi-

latkozó források szerint az, hogy a 
képviselŒk saját választókerületi 
programjaikban leszögezik: a minisz-
terelnök által a brit EU-tagság sorsá-
ról kilátásba helyezett népszavazáson 
mindenképpen arra voksolnak majd, 
hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Eu-
rópai Unióból.

Most nem követjük ennek a miért-
jét, nézzük meg, van-e valamilyen 
hasznos következménye a skót közel 
50 százalékos elszakadási törekvés-
nek.

A következŒ függetlenségi népsza-
vazást a katalánok tartják. A skót 
kudarc ellenére ugyanis a barcelonai 
törvényhozás szeptember 19-én elfo-
gadta az errŒl szóló jogszabályt. A 
madridi kormány törvénytelennek 
tartja a referendumot, és az alkot-
mánybíróságon támadta meg a dön-
tést. A referendumot várhatóan no-
vember 9-ére írják ki, de a madridi 
kormány nem tekinti törvényesnek, 
és meg akarja akadályozni. A minisz-
terelnök szerint csak a központi kor-
mány írhat ki referendumot a szuve-
renitásról. A több mint 7 milliós la-
kosságú Katalónia elsŒsorban azért 
szeretne elszakadni, hogy saját kezé-
be vegye a közpénzek elköltését.

Martin Schulz, az Európai Parla-
ment elnöke megkönnyebbüléssel fo-
gadta a skóciai népszavazás eredmé-
nyét. A német szociáldemokrata po-
litikus hangsúlyozta: a népszavazás 
mintaszerû demokratikus eljárás volt, 
az Európai Uniónak pedig nem fela-
data beleszólni tagállamai belsŒ 
ügyeibe, így abba sem, hogy milyen 
helyzetben legyen Skócia Nagy-Bri-
tanniában. Az EU-nak éppen elég 
gond a 28 tagország közösségének 
egyben tartása, és nem lehet elvárni, 
hogy még az autonómia törekvések 
ügyét is Brüsszel, vagyis az uniós 
intézmények oldják meg.

Ugyebár egy tüchtig nyugat-európai 
szociáldemokrata csakis neoliberális 
lehet, és mint ilyen megtagadja a 
foglalkozást az autonómia törekvések-
kel. 

„A skót választók bölcsessége” címû 
szerkesztŒségi írásában a francia bal-
liberális Le Monde úgy vélte, hogy a 
referendum nemcsak Londonban oko-
zott fejfájást, hanem Brüsszelben és 
a legtöbb uniós fŒvárosban is tartot-
tak egy független Skócia lehetŒségé-
tŒl, ami meggyengítette volna Nagy-
Britanniát. Az Európa-párti skótok 
nélkül a Nagy-Britannia uniós tagsá-
gáról 2017-re tervezett referendumon 
ugyanis nagyon kevés esély lett volna 
az Európa-párti gyŒzelemre. Ezen-
kívül Skócia függetlensége megnyi-
totta volna az utat a 28 uniós tag-
államban létezŒ „micronacionalizmu-
sok” kifejezŒdésére – hangsúlyozta a 
lap. A skótok a Le Monde szerint 
ugyanakkor nem a status quóra sza-
vaztak, a királyság intézményi beren-
dezkedése változni fog, miután a pá-
nikhangulatban mindhárom nagy brit 
párt nagyobb autonómiát ígért a skó-
toknak, s arra a walesiek és az írek is 
igényt fognak tartani.

Hasonlóan vélekedett az ugyancsak 
baloldali Libération francia napilap, 
amely szerint annak ellenére, hogy a 
„nem” gyŒzelme a meggyŒzŒ több-
sége miatt is meglepetést okozott a 
függetlenségipártiak kampánya után, 
ez utóbbiak veresége ellenére Came-
ronnak be kell tartani a pánikhelyzet-

ben tett ígéreteit, amelyeknek kö-
szönhetŒen menekült meg attól a 
katasztrófától, amely politikai karri-
erje végét jelentette volna.

A német konzervatív Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) kommen-
tárja szerint a skóciai választási ered-
mény nem veszi vissza az önállóság 
kivívására törekvŒ többi európai 
mozgalom lendületét. Flandriától Dél-
Tirolig azzal kell számolni, hogy a 
mozgalmak kitartanak, „hiszen a skó-
ciai választás üzenete az, hogy akár 
még vereség esetén is el lehet érni az 
autonómia jelentŒs kiterjesztését” – 
írta a FAZ hírmagyarázója.

A konzervatív Die Welt kommentár-
ja kiemelte a választási részvételi 
arány jelentŒségét, hangsúlyozta, 
hogy „a demokráciákban hallatlanul 
magas”, csaknem 85 százalékos ará-
nyért „mindegyik oldal gratulálhat 
magának”. Egyebek között hozzátet-
ték, hogy a skóciai folyamatok lánc-
reakciót indíthatnak el, és „még mi-
elŒtt választ találnak a skót kérdésre”, 
napirendre kerülhetnek az angol, a 
wales-i, és az északír országrész auto-
nómiájára vonatkozó követelések is.

„A legkézenfekvŒbb tanulság, hogy 
az államok jól teszik, ha meghallgat-
ják függetlenséggel rokonszenvezŒ 
régióikat. Ezek figyelmen kívül ha-
gyása, vagy igényeik megtagadása 
csak haragot szül” – írja az EUobser-
ver.

– Európa fellélegzett, megkönnyeb-
bülés érzése terjedt el a skótok ma-
radásával – írta a Corriere della Sera 
olasz napilap vezércikke. Az újság 
szerint a skóciai népszavazás ará-
nyainak három tanulsága az, hogy 
Európában a „nemzetállam” egyálta-
lán nem halt ki, és továbbra is a leg-
nagyobb biztonságot és a legszélesebb 
garanciákat kínáló államforma; a 
történelemnek, identitásnak, hazának 
a mai napig megvan a maga jelentŒs 
súlya; Európa nemzeti államok uniója 
és az is marad. Szardínia szigete és az 
észak-olasz Padania köztársaság füg-
getlenségi törekvéseire is utalva a 
Corriere kommentára szerint a skót 
népszavazás megmutatta, hogy még 
nagyon erŒs nemzeti identitással is 
elképzelhetŒ olyan területi autonómia, 
amely megfelelŒ garanciákat nyújt a 
fennálló állam vitatása nélkül.

– Az európai politikának komolyan 
kell vennie a függetlenségi mozgal-
makat – írja a Der Standard címû 
liberális osztrák napilap. Példaként 
Flandriát, Katalóniát és Dél-Tirolt 
említi. A szerzŒ szerint az Európai 
Unió számára intŒ jel lehet, hogy a 
mostani népszavazás több volt a skó-
tok britekkel szembeni egyszerû da-
cos reakciójánál. Brüsszelnek ezért 
újra kell gondolnia a nemzetálla-
mokkal szembeni stratégiáját – véli a 
szerzŒ.

A liberális Adevarul címû román 
lap blogrovatában Mirel Palade, volt 
kormányszóvivŒ „A skótok bölcses-
ségrŒl tettek tanúbizonyságot” címû 
elemzésében úgy vélekedett: a füg-
getlenség elutasítása stabilitási üze-
net annak az Európai Uniónak, amely 
tele van autonómiát követelŒ térsé-
gekkel. A szerzŒ szerint a népszava-
zás annak a jövŒkép-háborúnak egy 
fontos mozzanata volt, amely a Nem-
zetek Európája, illetve az Európai 
Egyesült Államok hívei között zajlik. 
Palade szerint ebbŒl a „mérkŒzésbŒl” 
az Európai Unió megerŒsödve került 
ki.

Skótország utat mutat 
Franciaországban – ahol a korzikai-

ak, a baszkok és a bretonok szeretné-
nek nagyobb autonómiát – Francois 
Hollande köztársasági elnök úgy 
fogalmazott, hogy Skócia önállóvá 
válása Európa széteséséhez vezetne, 
a szorosabb integráció évtizedei után. 
„Ha meggyengül az európai projekt, 
ez utat nyit az önzésnek, a populiz-
musnak és a szeparatizmusnak” – 
hangsúlyozta.

„Még egy bizonyíték arra, hogy a 
világ nem Œrült meg teljesen” – ez 
már Bohuslav Sobotka cseh kor-
mányfŒ értékelése. Hozzátette, hogy 
Európa jövŒje az egyesülés, és Nagy-
Britannia szétesése nacionalista hul-
lámot váltott volna ki, amely több 
európai országot is destabilizált vol-
na.

Végül egy magyar vélemény
„A skóciai választópolgárok döntöt-

tek. A megtartott referendum ered-
ménye alapján Skócia továbbra is 
Nagy-Britannia része marad. Mivel 
Skócia már most is széleskörû auto-
nómiát élvez, ismételten elmondhat-
juk, hamisak azok a Szlovákiában 
gyakori állítások, hogy az autonómia 
az elszakadáshoz vezetŒ út. Nagy-
Britannia vezetŒ politikusai a skótok-
ra bízták a döntést. A skótok pedig 
demokratikus úton fejezték ki véle-
ményüket. Szlovákia számára az eset 
több szempontból is példaértékû. Egy 
nemzeti kisebbség államhoz való kö-
tŒdését elnyomással, bizalmatlanság-
gal, fenyegetettség hangulatának fo-
lyamatos életben tartásával nem le-
het fenntartani. Éppen ellenkezŒleg, a 
skót szavazás példája azt mutatja, 
nyílt párbeszéddel, az érvek ütközte-
tésével, kölcsönös odafigyeléssel, bi-
zalmi légkörben – egy kisebbségben 
élŒ nemzeti közösség nem feltétlenül 
elszakadás párti. A népszavazás azt is 
eredményezi, hogy Skócia újabb jogo-
kat és hatásköröket kap Londontól. A 
függetlenség hívei bizonyára csaló-
dottak, viszont Skócia biztosan élni 
fog a többletjogok lehetŒségeivel. 
Számunkra a skót népszavazás üze-
nete az, hogy ki kell állnunk a joga-
inkért, tudnunk kell, mit akarunk, 
hogy önrendelkezésünk erŒsödhessen. 
Még akkor is, ha ez nem váltja ki rög-
tön a többségi nemzet egyetértését. 
Nekünk viszont elsŒsorban saját 
érdekeinket szem elŒtt tartva kell 
politizálnunk. A skótok is ezt tették, 
és erŒsödtek.” Berényi József, a 
Magyar Koalíció Pártja elnöke, Po-
zsony, szeptember 19.

*
Berényi József bölcsen értékelte ki 

a skót függetlenségrŒl szóló népsza-

vazás eredményét, ami elfogadható 

általános érvényû magyar törekvés-

nek az elszakított országrészek ma-

gyarjai számára megvalósítandó au-

tonómiák esetében. A magyar nem-

zetpolitika számára ajánlatos minden 

kisebbségvédelmi akciót úgy tervezni 

és kivitelezni, mintha a kívánt auto-

nómia már létezŒ állapot lenne. Más-

szóval meg kell valósítani a nemzet 

kulturális, társadalmi és gazdasági 

újraegyesítését, nemcsak a határokon 

átlépve, de szembeszállva az idegen 

impérium minden asszimilációs ele-

mével is – létrehozva megfelelŒ intéz-

ményeket a szomszéd államok terüle-

tén, nemtetszésük ellenében is, a gon-

dolatok és eszmék szabad áramlását 

hirdetŒ európai-uniós elvekre és a 

határok nyitottságára hivatkozva.

Könyv az emigrációról
Könyvbemutató szeptember 9-én Budapesten, az Országos Idegennyelvû 

Könyvtárban.
Tisztelt ÍrónŒ, Hölgyeim és Uraim!
Jó volt magyarnak lenni idegen csillagok, Ausztráliában a Dél-keresztje és 

Amerikában észak fényei alatt is… 
Könnyû nekem, mert hazajöhettem, ide, a Göncöl-szekérhez. 
EbbŒl a kötetbŒl megtudhatjuk, hogy a megkérdezett 13 jeles személyiségnek 

vajon mi errŒl a véleménye. És megtudhatjuk azt is, hogy mit jelent magyarnak 
lenni, magyarnak maradni idegenben, új hazában…

Ónody Éva jól kérdezett. IsmeretterjesztŒ szociográfiája irodalmi igényességgel 
megírt munka. A válaszolók emigránsok, akiknek menekülni vagy menni kellett, 
illetve a megidézett kor szóhasználata szerint disszidensek. 

A kötetben szereplŒk közül öten a II. világháború, heten az 1956-os forradalom és 
szabadságharc után, egy valaki pedig az 1970-es évek elején hagyta el az országot. 

A II. világháború után körülbelül 1–1,5 millió ember politikai vagy más okokból 
nem akart szülŒföldjére visszatérni Németország és Ausztria nyugati zónájából, 
valamint Olaszországból. A késŒbbi befogadó országok megnyitották kapuikat, ám 
jellemzŒ volt, hogy szigorúan válogattak gazdasági és politikai igényeik szerint. Ezzel 
a nemzetközi migrációban új korszak kezdŒdött. 

Az ENSZ égisze alatt, 1947-ben megalakult a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet, 
amely több mint egymillió személy letelepítését koordinálta 1947. július 1. és 1951. 
december 31. között. 

Ebben az idŒszakban, az Amerikai Egyesült Államokba kb. 21–26 ezer, Kanadába 
közel 15 ezer, Ausztráliába 15 ezer körüli volt a politikai menekült és kivándorló 
magyarok száma. További 16 országba 17 ezren, Ausztriába kb. 60 ezren mentek, így 
összesen megközelítŒleg 150 ezren hagyták el Magyarországot. 

DöntŒen két nagyobb hullámban történt a menekülés: 1945-ben és 1947-ben. 
1956 Œsze és 1957 tavasza között közel 200 ezren léptét át a határt. A kivándorlás fŒ 
iránya Ausztrián vagy Jugoszlávián keresztül Nyugat-Európa országai voltak, és a 
tengeren túliak: USA, Kanada, Ausztrália, Latin-Amerika. Az 1956-os forradalom után 
különbözŒ rétegek indultak útnak. Voltak, akik résztvettek a harcokban, és a meg-
torlás elŒl emigráltak. A kötetben vallók közül Pongrátz Ödön, Lassan György, 
Jakabffy Ernô sorolhatóak ide. Menekültek olyanok is, akik nem vettek részt a 
harcokban, ám korábban jogtalanul börtönben ültek, és most elérkezettnek látták az 
idŒt a szabadulásra. Ilyen például a kötetben szereplŒ Tollas Tibor. Természetesen 
voltak a menekülŒk között olyanok is, akiknek nem volt kötelezŒ menni, ám mégis 
úgy gondolták, hogy a „megnyílt” határon most lehetŒségük van átszökni, és új 
hazában új életet kezdeni. Tehát Œk döntŒen egzisztenciális okok miatt menekültek. 

A könyvben Éva utolsó szereplŒje, Nádasdy Ferenc gróf, aki 1937-ben szültetett, 
mindössze 7 éves volt, amikor édesapja hŒsi halált halt a II. világháborúban. Érettségi 
után, Kecskeméten, a konzervgyárban, segédmunkásként dolgozott. Megbélyegez-
ték, másféle munkakört nem tölthetett be. Ifjúkori megaláztatásainak emlékével 
emigrált, 1956 novemberében… 

Ónody Éva nemcsak jól kérdezett, de jól is választott. A 13 emigráns reprezentálja 
a nyugati- és a tengeren túli magyar diaszpórát. A szereplŒk az USA-ban, Kanadában, 
Latin-Amerikában, Ausztráliában, Németországban, Ausztriában, Finnországban és 
Svédországban élnek vagy éltek. Közös valamennyi szereplŒben az, hogy Magyar-
országon született. 12-en felnŒttként, egy fŒ pedig kisgyermekként, szüleivel ment el. 
Talán ez is segítette Œket abban, hogy nem asszimilálódtak, nem olvadtak be, hanem 
integrálódtak a befogadó országhoz, az új hazához és megmaradtak magyarnak. 

Csak egy illusztráció: „…aki csak érettségizett otthon, Berzsenyit, Kölcseyt, Adyt 
tanult; ezek után lehetséges-e másnak lenni, mint magyarnak? Annyira gazdag, 
súlyos és magas színvonalú a magyar irodalom, és úgy összefonódott a magyarság 
történelmével, hogy aki egy szimpla érettségi után nem érzi magát magyarnak, azzal 
szerintem valami baj van, de legalább is érzelemszegény.”

A kinti élet jellemzŒje, hogy gazdaságilag tudtak érvényesülni szorgalommal és 
tudással. A társadalmi érvényesüléshez pedig az egyházak és az önkéntes civil 
szervezetek segítették Œket. 

Gyakran hangsúlyozzák sokan, hogy nyelvében él a nemzet. Amit ez a kötet részben 
igazol, hiszen a messzi távolból is szép magyar nyelven válaszolnak. Ám a válaszok 
az én kutatásaimat is alátámasztják, nyelvtudás nélkül is van magyar identitás. Hi-
szen az Œ leszármazottaik a jelképekhez, a mesékhez, az ünnepekhez, az átöröklött 
hagyományokhoz, szokásokhoz, a kivitt és kapott tárgyakhoz kötŒdnek. 

Csak néhány illusztráció… „A gyerekeink… sokat jártak Magyarországon, nekik és 
az összes unokának van magyar útlevelük. Tekintettel, hogy itt nŒttek fel, elsŒsorban 
ausztrálnak érzik magukat, aztán magyarnak….” 

„…német származású férjem lassan bekapcsolódott, majd beépült a magyar 
életbe… gyermekeinket magyarnak is neveltük… otthon németül beszéltünk…” 

„…a fiatalok már a befogadó ország nyelvén olvasnak.” 
Ez a kötet számomra kötelezŒ irodalom, hiszen a kidolgozás alatt lévŒ PhD disszer-

tációmban a tengeren túli magyarsággal foglakozom, és évekig, részben ma is, a 
gyakorlati munkám hozzájuk kapcsolódik. Másoknak akár kalandregény is lehet ez a 
kötet, vagy a kezdŒknek, útkeresŒknek tanácsadó kézikönyv. Hiszen napjainkban is 
sok fiatal hagyja el az országot, hogy Nagy-Britanniában, Németországban, Ausztriá-
ban vagy éppen a tengeren túlon boldoguljanak. Ezért is aktuális ez a könyv. És ezért 
is életképesek ma is az 1970-es és 80-as években készített írások, interjúk, feltárulko-
zások. Tudatosítani szükséges azt, hogy „...az elmentetek Nyugatra, meggazdagod-
tatok, tartsátok el magatokat…” szemlélet helyett a tengeren túli magyarok iden-
titásának megtartása fontos a mi szempontunkból is. Ebben is segítség ez a kötet. 

A diaszpóra valamennyi tagjának munkássága az egyetemes magyar kultúra része. 
Még ma is méltatlanul keveset tudunk a Nyugat-Európában élŒk és a tengeren túli 
magyarokról, és az alkotásaikról is. Tehát többek között segíteni kell továbbra is a 
képzŒmûvészek, az írók, a költŒk, a tudósok, a néptáncosok, a cserkészek magyaror-
szági bemutatkozását, bemutatását; filmek, könyvek megjelentetését. 

Jót tett Éva, hogy kérdezett és jól tette a Napkút Kiadó, hogy megjelentette ezt a 
kötetet. Mi pedig természetesen valamennyien jól tesszük, ha propagáljuk, mert 
idegen csillagok alatt is jó magyarnak lenni, ha a diaszpórában élŒk szeretete vesz kö-
rül. Most Œk otthonról így tértek haza a kötetben, és mi tisztelettel olvassuk 
jelzéseiket. A tengeren túli diaszpó-rával kapcsolatban mindig fontos tudnunk Márai 
Sándor igazát: „Mert két hazád van, ne feledd el. Ez a te titkod, … Olyan, mint egy 
illatszer neve… Két hazád van, egy téli és egy nyári, mint a nyugtalan madaraknak. 
… Soha ne feledd el, hogy ez is haza, s nem tudsz nélküle élni. … Nagyon boldog 
leszel. … Vigyázz, hogy le ne essél útközben!... És ne szédülj mikor lenézel, útközben! 
Akkor megtudod majd, hogy két évszak van, két haza és két világ, s örökké 
vándorolni kell, s mindkettŒ egyformán tud fájni és hiányozni.” 

És szeretni, teszem hozzá én. 
SzívbŒl gratulálok a kötethez!

Bába Szilvia
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és – egyfajta sajátos pályaképet 
megrajzolva ezzel – onnan folytatja a 
dialógust, ahol egykor a társalgás ab-
bamaradt. Az idôközben eltelt évti-
zedek minden hozadékával együtt… 
Így állt össze kötete, amelyik az idén 
jelent meg a fôvárosi Napkút Kiadónál, 
s amelynek címében épp Domahidy 
gondolatát emelte ki: Idegen csillagok 
alatt. Ónody Évának szerencséje volt, 
mert még az író halála elôtt sikerült 
elérnie ôt a távoli Perthben, az itthon 
élô rokonok segítségével, de az Árnyak 
és asszonyok vagy a Vénasszonyok 
nyara címû népszerû kisregény szer-
zôje ezt a beszélgetéskötetet már nem 
vehette a kezébe.

Domahidy tíz évig volt a Szabad 
Európa Rádió ausztráliai tudósítója, a 
megspórolt honoráriumaiból részben 
újjáépítette az ôsi családi kriptát. Járt 
is idôközben Szamosangyaloson, ahol 
egykor a família földbirtokai voltak. A 
Domahydiek kastélya azonban már a 
mai határ túloldalára esik, abban a ro-
mán hatóságok mostanság alkoholelvo-
nó intézetet mûködtetnek.

Amikor a hónap elején Bába Szil-
viával, Faragó Laurával, Szakolczay 
Lajossal, Tamási Orosz Jánossal és 
Szondi Györggyel, a Napkút Kiadó 
vezetôjével az Országos Idegennyelvû 

Könyvtár Molnár utcai rendezvény-
termében bemutattuk Ónody Éva kö-
tetét, az elhunyt író özvegye egy meg-
ható üzenetben üdvözölte a 
rendezvényt és a szerzôt: „Kedves 
Éva, Ausztrália messzeségébôl – Gaál 
Emese közvetítésével – fejezem ki 
örömömet, hogy férjem, Domahidy 
András íróval készült régebbi riportja 
helyet kapott a tizenhárom jeles 
emigráns alkotóval készült interjúk 
sorában, az Idegen csillagok alatt 
címmel megjelent könyvben. Remé-
lem, hogy ezek a riportok, írások 
ráirányítják a figyelmet egy letûnt 
korra, amelyben a mai generáció 
számára már ismeretlen problémák, 
nehéz fizikai, lelki küzdelmek kerül-
nek napvilágra. Nehéz lelki és fizikai 
küzdelmek árán hogyan jutottak révbe 
a sikeres üzletemberek, írók, tudósok. 
Kíváncsivá teszi a ma emberét, hogy 
olvassák el, ismerjék meg a volt 
»disszidens« írók mûveit, amelyekben 
a legmélyebb vívódásaikat öntötték 
novellák, regények remek soraiba. 
Nem árt tudni ma, és emlékezni arra, 
hogy milyen emberi sorsok, sors-
fordulatok játszódtak le az Apák, 
Nagyapák korában, nem is olyan ré-
gen. Üdvözlettel Domahidy András-
né.”

A párhuzamok, összehasonlítások és 
helyzetelemzések persze elkerülhetet-
lenek – és utal erre kötetében Ónody 
Éva is –, hiszen naponta halljuk a 
mindenféle számadatokat a külföldön 
dolgozó, kivándorló magyarokról. 
Ugyancsak a hónap elején történt, Vu-
kovich Gabriella, a Központi 
Statisztikai Hivatal elnöke egy inter-
júban beszélt arról, hogy kilencven-
százezer között van azoknak az ingá-
zóknak a száma, akik akár naponta, 
akár hetente vagy ritkábban járnak 
haza. Akkor mondta el azt is, hogy 
egész Európa hasonló demográfiai 
kihívásokkal küzd, mint mi, magyarok: 
néhány országban csak a bevándorlás 
tartja szinten a népességszámot.

Az egykori és mai jelenségek között 
azonban komoly különbségek is van-
nak: azok, akik ma mennek el külföldre 
dolgozni, már távolról sem olyan 
disszidensek, mint amilyen Domahidy 
is volt. A második világháború utáni 
menekültek és az ötvenhatos 

forradalom és szabadságharc emig-
ránsai az életüket, a szabadságukat 
kockáztatták az itthon maradással, „a 
politikai üldöztetés vagy a kötél általi 
halál elôl menekültek”, ahogy Ónody 
fogalmaz.

Persze, az összehasonlítások sem fe-
leslegesek, mert a nyilvánvaló különb-
ségek, a rendszerváltás óta eltelt ne-
gyed évszázadban megváltozott 
társadalmi helyzet ellenére is hozzá-
segíthet bennünket a folyamatok meg-
értéséhez – és megoldásához! – az 
egykori események feltárása, tanul-
mányozása. Így például annak a kér-
désnek a megválaszolása is, hogy be-
igazolódott-e Domahidy jövendölése, s 
átlátjuk-e ma már, hogyan élték meg 
sorsukat akkor a volt katonatisztek, 
árja páriák, grófok és parasztok – ezek 
az egzotikumok – a menekülttáborok-
ban, a hajófenéken és aztán az idegen 
csillagok alatt.

Szabó Palócz Attila 
(Magyar Hírlap)

„Tudom, hogy egyszer majd olyan 
érdekes lesz Magyarországon az 
emigrációs irodalom, mint a németeké 
volt a második világháború után. 
Akkor mi leszünk egzotikum: hogy 
hogyan viselkedtünk mi, volt katona-
tisztek, árja páriák, grófok és pa-
rasztok a menekülttáborokban, a ha-
jófenéken és aztán az idegen csillagok 
alatt” –  a két évvel ezelôtt, kilencven-
két esztendôs korában elhunyt Do-
mahidy András, az Ausztráliában le-
telepedett magyar író beszélt így egy 
interjúban, 1986-ban. Ô és a családja 
1949-ben kényszerült arra, hogy el-
hagyja Magyarországot, s végül a tá-
voli kontinensre „hajózott be”, ahol a 
befogadó hatóságok csak azzal a fel-
tétellel adták ki a szükséges engedé-
lyeket és egyéb dokumentumokat az 
akkor érkezett európaiaknak, ha alá-
írtak egy nyilatkozatot, amelyben vál-
lalták, hogy két évig csak fizikai mun-
kát végeznek. Pedig Domahidy is 
jogász volt – lehetett volna itthon –, 
legalábbis a papírjai szerint, azonban a 
gyakorlatban, a való világban ostya-
sütô munkásként kereste kenyerét, s 
csak késôbb válhatott belôle elôbb hi-
vatalnok, majd könyvtáros.

Ónody Éva, aki 1986-ban interjút ké-
szített az íróval, nemrég arra vállal-
kozott, hogy több évtized távlatából 
megkeresi egykori beszélgetôtársait, 

Grófok a hajófenéken

BALÁZS FECÓ 
KONCERT KÖRÚTJA

GOLD COAST HUNGARO FESTIVÁL
Október 4-én este 7-12-ig 
DJ Oskár közremûködésével

Albert Waterways Community Hall Broadbeach
MELBOURNE

Október 17-én este 7-12-ig.
Mulgrave Com. Centre 355 Wellington Rd. Mulgrave

Tel: Kovács János 0438 059-165
Október 18-án este 7-12-ig 
Újhullám közremûködésével 

Wantirna 760 Boronia Rd Tel: 0427 748-505
SYDNEY

Október 24-én A Cityben este 7-12-ig
DJ Gary közremûködésével

Október 25-én a Dévidéki Klubban este 7-12-ig 
31 Glendenning Rd. Glendenning 

Tel: Deák Zoltán 0423 291-634



Átadták Ady Endre felújított szülô-
házát, valamint az 1877 és 1919 között 
élt költô személyes tárgyait és családi 
ereklyéit ôrzô emlékmúzeumot az er-
délyi Érmindszenten.

A nyíregyházi Jósa András Múze-
um és a szatmárnémeti Szatmári Mú-
zeum által indított Cult-Tour program 
keretében hozzávetôleg 100 ezer eurót 
(31 millió forintot) fordítottak az ady-
falvi szülôház és a család egykori kú-
riája ---- a jelenlegi emlékmúzeum --- 
felújítására és a kiállítás anyagának 
felfrissítésére, kiegészítésére.

A ház kertjében lévô Ady-szobornál 
tartott ünnepségen magyar és román 
megyei elöljárók, valamint a két or-
szág írószövetségének képviselôi mel-
lett részt vett Kelemen Hunor román 
miniszterelnök-helyettes, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RM-
DSZ) elnöke is, aki beszédében hang-
súlyozta: Ady Endre életmûve az 

egyetemes kultúra és a világirodalom 
részévé vált. “Ilyen ünnepségek alkal-
mával lehet érezni azt a felelôsségét, 
amely a költô minden egyes tollvoná-
sának és féltett örökségének megôrzé-
sére irányul. A felújított emlékmúze-
umban és szülôházban sikerült 
feleleveníteni Ady korának szellemi-
ségét, és olyan régi tárgyakat láthat a 
közönség, amelyek jól mutatják, hogy 
sokkal többrôl van szó egyszerû hely-
reállításnál” ---- emelte ki Kelemen, 
hozzátéve: ez a kezdeményezés akkor 
kap igazán értelmet, ha Ady örökségét 
nemcsak az irodalmi alkotásai révén 
tesszük magunkévá, hanem személyes 
tárgyain és ereklyéin keresztül köz-
vetlenül megismerjük személyiségét.
Szôcs Péter, a Szatmár Megyei Mú-

zeum fôigazgató-helyettese közölte: az 
590 ezer euró összköltségû Cult-Tour 
projekt segítségével több magyaror-
szági és romániai kiállítóhelyet újí-

tottak fel és frissítették azok kiállítási 
anyagait. Az érmindszenti Ady-tárla-
tot a család ereklyéivel, valamint a 
költô olyan mûveivel és prózai szöve-
geivel egészítették ki, amelyekben 
elsôsorban a vidékrôl és a családjáról 
írt.Bene János, a Jósa András Múze-
um igazgatója beszédében emlékez-
tetett arra, hogy az elmúlt hat évben öt 
közös pályázatot indított a nyíregyházi 
és a szatmárnémeti múzeum. Kasté-
lyokat, emlékházakat, kúriákat újítot-
tak fel, közös kiállításokat és konferen-
ciákat szerveztek.

* * *
Világszerte mintegy 21,9 millióan 

kényszerültek lakhelyük elhagyására 
2013-ban a természeti katasztrófák 
miatt, ez háromszorosa a fegyveres 
konfliktusok elôl menekülôk számának 
–-- olvasható az országokon belüli 
migrációt figyelô központ (IDMC) 
által közzétett jelentésben.

A Norvég Menekült Tanácshoz 
(NRC) tartozó --– független, nem 
kormányzati --– szervezet az ENSZ-
klímacsúcs elôtt arra figyelmeztetett, 
hogy a menekültek száma tovább 
emelkedhet a világ népességének nö-
vekedése és a globális felmelegedés 
következtében.

„A veszélyzónákban élô és dolgozó 
emberek számát tekintve ez a növekvô 
tendencia folytatódni fog, ráadásul a 
jövôben ezt a klímaváltozás hatásai is 
súlyosbítani fogják” --– mondta Jan 
Egeland, az NRC fôtitkára, aki szerint 
a helyzet jelentôsen romlani fog pél-
dául Afrikában, amelynek népessége 
a jelenlegi számítások szerint 2050-re 
megduplázódik.

A természeti csapások okozta károk 
szempontjából a tavalyi évnek ismét 
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Az US és a 
Baltikum

Azok a diákok, akik a Rákosi rend-
szerben jártak iskolába nemcsak oro-
szul hanem magyarul is megtanulták a 
szovjet himnuszt. Így abból is tájéko-
zódhattak, hogy milyen is az a Szovjet-
unió:

„Szövetségbe forrt szabad köztársa-
ságok

A nagy Oroszország kovácsolta frigy
Hát éljen a szovjet egysége, hatalma
A népek akarták, s alkották meg 

így”.
Jó néhány évvel késôbb amikor a 

felszabadult Litvánia elnökét újságí-
rók kérdezték arról a „házasság” fel-
bomlásáról, a válasz lényege az volt, 
hogy a helyes meghatározás nem frigy, 
hanem inkább rape (nemi erôszak).

A második világháború után még 16 
ilyen „szabad köztársaság” volt, de ez 
1956-ban 15-re csappant, mikor a Finn-
országtól elrabolt terület helyén ala-
kult Karelo-Finn szovjet szocialista 
köztársaság státusát lefokozták szov-
jet autonóm szocialista köztársasággá 
és a „szabad” Orosz Szocialista köztár-
sasághoz csatolták. Ez a döntés Moszk-
vában született, sem a helyi lakosságot 
sem az Orosz Köztársaság népeit nem 
kérdezték meg.

A Szovjetunió felbomlása mindenkit 
meglepett, és ennek a bonyolúlt „kira-
kós játéknak” a leírását Serhii Plokhy 
történész ezév megjelent könyve „The 
last empire, the final days of the Soviet 
Union” azaz „Az utolsó birodalom, a 
Szovjetunió végnapjai” kitûnôen vé-
gezte el. A Harvard egyetem profesz-

szora, az ukrán történelem szakértôje 
olyan könyvet írt, amit nem lehet 
felületesen átlapozni, és nem lehet 
oldalakat és fejezeteket átugrani, már 
csak azért sem, mert manapság az 
orosz-ukrán határ háborúval a napi 
sajtó és TV is foglalkozik. Vannak akik 
megkérdôjelezik, hogy határ-kiigazí-
tásokat a „nagy Oroszország kovácsol-
ta frigy” megszûnésével egy idôben 
kellett volna elvégezni, és azt is, hogy 
hogyan maradt 11 millió orosz anya-
nyelvû ember a független Ukrajna 
területén? Plokhy professzor könyvé-
bôl azt is megtudjuk, hogy a Nagy-
Románia megvalósitásán szorgalma-
san dolgozó oláh nacionalisták is terü-
leti igényeket (Észak Bukovina) nyúj-
tottak be Ukrajnának, --- de errôl majd 
egy másik alkalommal.

Itt most az USA baltikum politiká-
jának különös alakulása a téma.  Ami-
kor D Roosevelt elnök hazatért a 
jaltai konferenciáról, felesége Elea-
nor Roosevelt asszony csalódását fe-
jezte ki, hogy Esztónia, Latvia, Litvánia 
hajdan független államok beolvadtak 
a  Szovjetunióba és nem kapták vissza 
szabads gukat. Mire az elnök így vála-
szolt: „Az USA-ban hány ember lenne 
hajlandó háborúba menni azért, hogy 
ez a három állam felszabadúljon?”  A 
balti államok sorsa már 1943 decem-
berében eldôlt amikor Roosevelt kö-
zölte Sztálinnal, hogy e miatt nem fog 
háborút kezdeni a Szovjetunióval. 
Amíg a de facto szovjet bekebelezés 
elismerése megtörtént, az amerikai 
külügy sohasem fogadta el a Szovjet-
unió szuverenitását a balti államok fe-
lett. Az amerikai diplomácia szemében 
a három balti állam státusa ugyanaz 

volt mint a többi megszállt középeu-
rópai „csatlós” államé (Lengyelország, 
Magyarország stb). Ez szerint a logika 
szerint a szovjet kivonulás Közép-
Európából nincs befejezve ameddig ez 
meg nem történt a balti államokból is. 
A balti kérdéssel az amerikai kong-
resszusban is több izben foglalkoztak, 
és az amerikai balti emigráció egysé-
ges és erôs volt.

Sajnos az ausztrália példa a Munkás-
párt, pontossabban Whitlam minisz-
terelnök-külügyminiszter szégyene, 
mert 17 hónapig 1974 július --– 1975 
decemberig a labour party miniszter-
elnök kezdeményezésére Ausztrália 
jogosnak minôsítette (de jure recogni-
tion) a három kis állam bekebelezését. 
(Mások szabadságával könnyû gaval-
lérosnak lenni.). A Whitlam kormányt 
leváltó Fraser kormány 1975-ben 
visszaállitotta ezt az elismerést.

A három balti állam 1990-ben állitotta 
vissza független állam státusát. A 
szovjetek már igyekeztek ezt vissza-
fordítani, de az id. Bush elnök erôtel-
jes levélben (1991 jan 24) figyelmeztet-
te Gorbacsovot, hogy az amerikai gaz-
dasági együttmûködés és segélynyúj-
tás folytat sa a romos állapotú szovjet 
gazdaságnak a szovjetek balti visel-
kedésétôl függ. „Reméltem, hogy látok 
pozitiv lépéseket a krizis békés megol-
dása irányában a balti államok válasz-
tott vezetôivel” kezdôdött Bush levele.

Nos, a baltikumot békén hagyták, és a 
sikeres balti függetlenség megindított 
egy olyan folyamatot, ami a „nagy 
Oroszország kovácsolta frigy” felszá-
molásához vezetett. 

Kroyherr Frigyes  
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Ázsia volt a legnagyobb vesztese, a 
katasztrófák által világszerte elûzött 
21,9 millió emberbôl 19 millió (az 
érintettek 87 százaléka) itt élt.

A Fülöp-szigeteken 2013 novemberé-
ben pusztított a Haiyan tájfun, amely-
nek következtében rengetegen, közel 
4,1 millióan kényszerültek menekülés-
re. Néhány hónappal ezt megelôzôen a 
Trami elnevezésû trópusi vihar sújtott 
le a délkelet-ázsiai országra, emiatt 1,7 
millióan hagyták el otthonukat.

A jelentés készítôi szerint 2008 és 
2013 között nagyjából 164,9 millió em-
ber kényszerült lakóhelye elhagyására 
a szélsôséges idôjárási körülmények, 
az áradások és a földrengések követ-
keztében.

* * *
Artur Mas katalán elnök szerint 

„lehetetlenség örökre megakadályozni” 
Katalóniát abban, hogy népszavazást 
tartson saját jövôjérôl, ahogy azt a 
spanyol kormány szeretné.

„Meggyôzôdésem, hogy értelmetlen 
dolog úgy tenni, mintha ez lehetséges 
lenne, és ezt a spanyol kormánynak is 
be kell látnia” –-- jelentette ki Artur 

Mas a francia hírügynökségnek adott 
interjújában , a Barcelonában tartandó 
katalán függetlenségi nagy-gyûlés 
elôestéjén.

A katalán nacionalista kormány elnö-
ke kötelezettséget vállalt arra, hogy 
idén november 9-én népszavazást ren-
deznek az északkelet-spanyolországi 
autonóm közösség elszakadásáról. A 
madridi központi kormány azonban 
ezt alkotmányellenesnek tartja, és 
meg akarja akadályozni.

Egy tíz napja közzétett felmérés sze-
rint a népszavazás erôsen megosztja 
Katalónia lakosságát, amely közel egy-
forma arányban akarná vagy utasítaná 
el (41,3 százalék 39,5 százalékkal szem-
ben), hogy a tartomány önálló állammá 
váljon.

A katalán függetlenségpárti szerveze-
tek  tüntetést hirdettek a referendum 
támogatására, s állításuk szerint eddig 
már több mint félmillióan jelezték 
vissza, hogy részt vennének a meg-
mozduláson.

* * *
Leváltotta a magyar gyökerekkel is 

rendelkezô Valerij Luncsenkót, a 

Kárpátalja megyei állami közigazga-
tási hivatal elnöki tisztségébôl Petro 
Porosenko ukrán elnök, aki egyúttal 
Vaszil Hubalt nevezte ki a Magyar-
országgal szomszédos ukrajnai megye 
ideiglenesen megbízott vezetôjévé.

A magyar gyökerekkel is rendelkezô, 
huszti illetôségû Luncsenko 2014 már-
ciusától töltötte be Kárpátalja kor-
mányzói tisztségét. A 32 éves politikust 
ellenfelei sokat bírálták amiatt, hogy 
nem mondott le törvényhozási mandá-
tumáról, jóllehet Ukrajnában parla-
menti képviselô nem tölthet be állami 
tisztséget.

Kormányzói mûködésének fél éve 
alatt intenzív kapcsolatokat ápolt a 
magyar kormánnyal és a Kárpátaljával 
szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye vezetésével. Az elmúlt hetek-
ben kiállt a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) mellett a 
magyar többségû egyéni parlamenti 
választási körzet létrehozása ügyében, 
a kérdést illetôen levélben fordult az 
ukrán államfôhöz.

Vaszil Hubal, a megyei állami közi-
gazgatási hivatal ideiglenes elnöke 
ugyancsak Huszt környékérôl szárma-
zik. A 47 éves politikus 2010 óta a husz-
ti járási tanács (közgyûlés) elnöki 
tisztségét töltötte be, elôtte üzletem-
berként tevékenykedett.

* * *
Külföldi állampolgárságú szülôk 

gyermekei is felvehetik ezentúl a 
német állampolgárságot bizonyos fel-
tételek mellett. A kettôs állampolgár-
ság kiterjesztése azokat a fiatalokat 
érinti, akik 21 éves koruk elôtt legalább 
8 évet töltöttek Németországban, vagy 
hat évig jártak oda iskolába, esetleg 
Németországban szereztek végzettsé-
get vagy szakmai képesítést.

A Bundesrat ülésén elfogadott tör-
vény alapján a külföldi állampolgár-
ságú szülôk gyermekei bizonyos felté-
telekkel a szülôk állampolgárságát és 
a német állampolgárságot is felvehe-
tik.

Eddig az Európai Unión kívülrôl be-
vándorlók gyermekeinek 18 és 23 éves 
kor között kellett eldönteniük, hogy a 
szülôk állampolgárságát vagy a német 
állampolgárságot választják.

Ha a fent említett 3 feltételnek nem 
felelnek meg (Németországban tartóz-
kodás, tanulás, végzettség okmánya), 
akkor rájuk nem érvényes a kiterjesz-
tés, és választaniuk kell szüleik állam-
polgársága és a német között.

A kettôs állampolgárság tilalmát 
jelentô választási kényszer részleges 
eltörlése mindenekelôtt a nagyjából 3 
milliós török származású közösségnek 
kedvez. A 80 milliós Németországban 
nagyjából 20 százalékos a bevándorlók 
és leszármazottaik aránya.

* * *
A páva szinte minden törzsfejlôdéssel 

foglalkozó tankönyvében feltûnt, mint 
a „szex vagy túlélés” dilemmájára 
adott evolúciós válasz tipikus példája. 
Egy brit kutatásból most kiderült, 
hogy e színpompás madárfaj farka 
esetében talán mégsem a méret a lé-
nyeg.

„Röpülj, páva, röpülj!”, énekeltük 
iskolatársainkkal a népdalt, miközben 
aki már látta egy állatkerti sétán e 
nagytestû madárfaj hímjeit, nem 
igazán tudta elképzelni, hogyan küzdi 
fel magát arra a bizonyos vármegye-
házára. Pedig a páva (Pavo cristatus) 
valóban képes repülni, még akkor is, 
ha valószerûtlenül nagy farka látszólag 
akadályozza is ebben.

Az evolúciókutatás számára éppen ez 
a pompás tolluszály tette érdekessé a 
pávát, hiszen már Darwin felvetette A 

fajok eredetében, hogy e faroktollak 
sok egymást követô generáció alatt a 
tojók ízlésének nyomására fejlôdhet-
tek ilyen naggyá és színpompássá (hi-
szen jelzik a hím kirobbanó életerejét, 
ami várhatóan egészségesebb utódge-
nerációt jelent). A növekedést ---- szólt 
az evolúcióbiológusok érvelése ---- 
csak az korlátozta, hogy egy idô után a 
farok annyira megnehezíti a mozgást, 
hogy szegény páva hamar a ragadozók 
martalékául eshet.

Az elmélet tetszetôs, azonban úgy 
fest, túlságosan is magától értetôdô 
volt ahhoz, hogy bárki is utánajárjon 
igazságának. A Leedsi Egyetem kuta-
tója, Dr. Graham Askew volt az elsô, 
aki háromdimenziós filmfelvételeket 
készített felszálló pávákról farokkal és 
farok nélkül (nyugodjunk meg: a hí-
mek párzási idôszak után maguktól 
levedlik a hosszú tollakat). Az ered-
mény megdöbbentô volt: nem tapasz-
talt jelentôs különbséget a madarak 
röptében, dacára annak, hogy a máso-
dik esetben már nem húzta ôket vissza 
a mintegy másfél méter hosszú, har-
minc dekás tolluszály.

Miután a hímek farkát szélcsator-
nában is megvizsgálta, arra az ered-
ményre jutott, hogy a tollak ellenállása 
a nagyobb méret miatt ugyan kétsze-
res erôsségû volt a párzási idôszakban, 
azonban az ennek leküzdéséhez szük-
séges többleterôfeszítés elhanyagolha-
tó a felszállás összes energiaigényéhez 
képest, így nem ezen múlt, hogy me-
lyik hím végezte egy tigris gyomrában 
(a kutatásban szereplô, pávafaj ugyan-
is Indiából származik).

Askew nem hallgatta el, hogy a hosz-
szú tollak így is ronthatják a repülés 
stabilitását, és nehezíthetik a madár 
futását, sôt, növesztésük is energiai-
gényes (a madarak naponta átlagosan 
3%-ot fordítanak erre teljes anyagcse-
réjükbôl). Mindenesetre, ha Sir Kán 
elôl kell hirtelen egy ágra kell röp-
penniük, nem a farkuk okozza a vesz-
tüket.

* * *
Minden idôk legnagyobb értékû meg-

rendelését kapta a Rolls-Royce egy 
makaói kaszinómágnástól.
Stephen Hung 20 millió dollár érték-

ben 30 darabot rendelt a Phantom mo-
dell hosszított változatából (Extended 
Wheelbase), köztük párat külsô és bel-
sô aranyozással, épülô, XIII. Lajosról 
elnevezett makaói luxusszállodája szá-
mára.

Az angliai Goodwoodban lévô autó-
gyár, ahol kézzel szerelnek össze min-
den egyes példányt, még soha nem 
kapott ekkora egyszeri megrendelést. 
Az eddigi rekordot a hongkongi Hotel 
Peninsula tartotta 14 Phantommal. A 
mostani megrendelés nyomán a 2016-
ra megnyíló Hotel Louis XIII rendel-
kezik majd a világ legnagyobb Rolls-
Royce-flottájával. A befektetô a 
fényûzô autóflottával akarja szállodá-
jába csábítani az újgazdag kínai sze-
rencsejátékosokat.

Az üzletfelek makaói közleménye 
szerint a két aranyozott Phantom lesz 
az eddigi legdrágább, amelyet az angol 
autógyártól eddig rendeltek, számsze-
rû árakat azonban nem közöltek. A 
Phantom Extended Wheelbase nagy-
britanniai alapára 450 ezer font (734 
ezer dollár), de az összeg régiónként és 
az egyénileg rendelt extráktól függôen 
változik –-- szállítottak már le autót 
egymillió dollárért is.

Stephen Hungnak kilenc luxusmodell-
bôl álló magánautóparkja van, köztük 
egy egymillió dolláros Bentley-vel, 
amelynek motorházát 100 karátnyi 

gyémánt díszíti. A francia reneszánsz 
és barokk stílusban épülô XIII. Lajos 
Hotel megtervezéséhez a kaszinótulaj-
donos szerzôdtette a néhai uralkodó 
egyik leszármazottját is.

A szuperluxus üdülôhotelben lesz a 
világ legextravagánsabbnak mondott 
szállodai lakosztálya, egy 1860 négy-
zetméteres villa, amelyben állítólag 
130 ezer dollárba fog kerülni egy 
éjszaka. A Hongkonghoz közeli, ahhoz 
hasonlóan Kínán belül különleges stá-
tuszt élvezô Makaó a világ kaszinófô-
városa: a szerencsejáték tavaly 45 
milliárd dollár bevételt hozott, hétszer 
annyit, mint a Las Vegas-i kaszinóö-
vezet.

* * *
Egyes altatók és szorongáscsökkentôk 

hosszú távú használata fokozhatja az 
Alzheimer-kór kockázatát --– derült ki 
egy francia–kanadai tanulmányból.

A kutatók hat éven át tanulmányozták 
1796 Alzheimer-kóros beteg adatait, és 
összevetették ôket több mint 7000, a 
betegségben nem szenvedô, a betegek-
kel azonos korú és nemû emberével.

A British Medical Journalban meg-
jelent tanulmány szerzôi kimutatták, 
hogy a benzodiazepinek három hónap-
nál hosszabb szedése akár 51 száza-
lékkal is megnövelheti az Alzheimer-
kór kockázatát. A kutatók --– köztük az 
Inserm francia állami kutatóintézet és 
a Montreali Egyetem tudósai --– hang-
súlyozták, az eredmények felvetik a 
közvetlen összefüggés gyanúját, noha 
a kapcsolatot még igazolni kell.

Hozzátették: a benzodiazepinek két-
ségkívül értékes gyógymódjai az át-
meneti szorongásnak és álmatlanság-
nak, ám a kezelésnek rövid ideig kell 
tartania, nem haladhatja meg a három 
hónapot.

Világszerte 35 millió embert sújt a 
demencia leggyakoribb oka, az Alz-
heimer-kór. Németországban, Hol-
landiában, Svédországban és Angliá-
ban végzett friss vizsgálatok is a 
demensek arányának csökkenésére 
utalnak, ám egyes szegényebb orszá-
gokban, ahol elmaradottabb az oktatás 
és az egészségügy, éppen az ellenke-
zôje történik.

A szellemi leépülést eredményezô 
megbetegedés kialakulásában fô koc-
kázati tényezô a középkori cukorbeteg-
ség, a középkori magas vérnyomás, az 
elhízás, a mozgásszegény életmód, a 
dohányzás, a depresszió és az alacsony 
iskolázottság --– mutatták ki a szakem-
berek, akik szerint az Alzheimer-kóros 
esetek egyharmada olyan életmódbeli 
tényezôktôl függ, amelyeken változtat-
ni lehet.

Egyes tanulmányok szerint azokon az 
embereken, akik fejlesztô játékokkal 
játszanak és mentálisan serkentô fela-
datokat végeznek, kevésbé mutatkoz-
nak a demencia tünetei. A különbözô 
fejlesztô játékok, mint például a kira-
kós, segíthetnek az Alzheimer-kórban 
szenvedôknek.

A kór ellen egereknél már alkalmaz-
tak sikeres génterápiát. Az eredmé-
nyek alapján a kutatók azt remélik, az 
eljárás embernél is sikeres lehet, és 
segítségével gyógyszert fejleszthetnek 
az igen elterjedt és eddig gyógyítha-
tatlan elbutulással járó kór ellen.

A bostoni Tufts Egyetem kutatóinak 
eredményei --– mûködôképes 3D-s 
agyszövetet állítottak elô --– is fel-
gyorsíthatják az Alzheimer-kór és a 
demencia más formáinak gyógyítására 
alkalmas készítmények kifejlesztését, 
valamint elôsegíthetik az optimális 
módszerek kidolgozását a koponya-
sérülések kezelésére is.
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A végén kezdem. Összeszorított száj-
jal landolok Ausztráliában. Hálát adva 
a sorsnak, hogy a hihetetlen káosz 
után, amirôl nap, mint nap értesültem 
a sajtóból, életben maradtam. Nem 
lôtték le gépemet Ukrajna felett, de a 
légörvényben egyszer úgy rázott a 
gép, hogy az emberek sikítoztak a fe-
délzeten és pokolian telt az a 20 perc, 
míg újra egyenesbe nem jöttünk. 

Bécsi babkávéból készült kávémat 
kortyolgatom. Hidegnek és ridegnek 
tûnik az ausztrál tél, de most már nyu-
godtan gondolok vissza az európai szí-
nekre és a magyarországi nyárra. 
Családom európai nyaralása több or-
szágot érintett, így még élesebb kont-
rasztban láttam hazánkat az idén.

--- Na, mi a különbség?--- kérdezi régi 
ismerôsöm a magyarországi elsô reg-
gelen a vidéki városban. Egy vadonat-
új borbárban üldögélünk. Nemrég 
nyílt, nagyszerû a kiszolgálás és meg-
lepôen jó a kávé. Szépek a bútorok és 
jó a kínálat.

--- Ez nem jelenti azt, hogy jövô 
ilyenkor még itt lesz ez a borbár --–
jegyzi meg barátom, mert nekem 
tetszik a hely. A vanília fagylaltos 
olasz stílusú „affogato” kávé neki is 
ízlik. Mondom, hogy tavalyhoz képest 
nincs különbség. Olyan az ország, mint 
egy bezárt régi kastély, látszólag nincs 
változás, de a vakolat azért hullik. Idén 
megjelent a Sport Szelet White csoki 
szelet, gyanakodva harapok bele, de 
finom, akár a régi ami gyermekkorom 
ízeit eleveníti fel. Persze ez már nem a 
régi íz, csak cseles aroma, tény, egy 
cipôs doboznak is sportszelet íze lenne 
a hozzáadott aromától. 

--- Mi már nem esszük --– tájékoztat, 

bertôl megjönnek a tanulók. Az élet 
drága. Elsô lépés a videkilany.hu, oda 
lép fel egy csomó lány. Megnézed a 
képeket és választasz egyet. Harminc-
ezer forint egy alkalom. Ezek a csajok 
fiatalok, világszépek és intelligensek, 
a lényeg a teljes diszkréció, szüleiknek 
fogalmuk sincs róla, hogy nem a fagyi 
géppel keresik a pénzt a presszóban. 
Látod a csajt a pultnál? --- kérdezi. 
Látom. Sudár, hihetetlenül attraktív 
lány, ha fiatal lennék, esélyem sem 
lenne nála.

--- Hát, már megvolt! A csaj egy bom-
bázó, az ország másik végében lakik, 
most arra akarom rávenni, hogy jöjjön 
velem Horvátországba egy hétre, 
adok neki 200 ezer forintot és fizetem 
az utat, szállást meg a kaját. A mercit 
is vezetheti. Szerintem eljön! ---  lelke-
sedik. Elmeséli, az interneten található 
oldalakat használva, mikor az ország-
ban utazik üzleti ügyben, néha az adott 
városokban is kér találkát. --– Rengeteg 
a szép és fiatal lány, a harminc ezret 
meg akár egy óra alatt is megkeresem. 
Tudod, az ország keleti részében alig 
van munka, ott már 15 ezer forintért is 
eljönnek lányok --- mondja. Csend van. 
Megkérdezem, hogyhogy szóba állnak 
vele, az ôsz bajuszával? Vigyorogva 
legyint!

--- A frászt! Még imádnak is! A hely-
zet az, hogy nem vagyok mai gyerek 
és már egy menet után kivagyok. A 
fiatal srácok egész éjjel hancúrozni 
akarnak a pénzükért. Nálam errôl szó 
sincs! --- nevet.

Magyarország egy kemény hely. 
Megtudom, hogy az alkalmi szex pén-
zért mindig is egy ismert lehetôség 
volt, de az elmúlt évtizedekben a gaz-
dasági hanyatlással egyre népszerûbb 
lett a fiatalok körében ez a módi. Ma 
már senki sem csodálkozik semmin. A 
kábítószerek elterjedése még az alkal-
mi prostitúciónál is hatalmasabb gond, 
fôleg a nyugati határszélen. Istvánnal 
találkozom. Kilenc éve kezdte és vagy 
5 teljesen éve rabja a szernek. Ráment 
a lakása, személyes dolgai, minden. A 
bank sem ad már kölcsönt. Az igazi 
függôk kedvenc történetével nyit, 
hogy már csak egy lépésre van a leszo-

kásról, de adjak pár ezer forintot, mert 
fáj a feje, gyógyszerre kell. Nem adok. 
Nem adok, mert hazudik. 

Beszélgetünk, fél óra múlva ismét 
próbálkozik, most az elmaradt köz-
lekedési bírságához kell pár ezer fo-
rint, mert máskülönben beidézik a 
rendôrségre. Nem adok, mert hazu-
dik. 

Elválunk, de a végén veszek neki egy 
csomag cigarettát, mert elmondja, 
hogy rossz passzban van. Mert nincs 
pénze a szerre, de valami kell. Veszek 
neki, mert nem hazudik. 

Gyanútlanul vacsorázom. A TV híreit 
fél füllel hallgatva tudom meg, hogy 
Ukrajna felett rakétával lelôtték a 
Maláj légitársaság egyik utasszállító-
ját. A hír sokkoló, de az éppen a la-
kásban tartózkodó egyik barátom 
megkönnyebbülve jelzi meg.

--- Hûha…micsoda szerencse, nincs 
az áldozatok között magyar utas! --– de 
ekkor én már egyfajta vigyázban ál-
lok, feszülten aggódva figyelem to-
vább a híreket, félelmem beigazolódik, 
28 ausztrál halt meg. Elfehéredek és 
villámgyorsan, a netre fellépve kuta-
tom a híreket, tanárok, céges munka-
társak, nagypapák és gyermekek is 
vannak az áldozatok között. István 
zavarában a földet nézi.

--- Ja, bocs, elfelejtettem, hogy te 
ausztrál is vagy --- mondja, mikor látja 
az áldozatok képeit. Még egyszer 
mondja, hogy bocs, hiszen eszébe jut, 
hogy éppen abban a légtérben fogok 
én is visszarepülni a családdal hamaro-
san. Erre nem gondolt. 

A következô napokban több sokk is 
ér. Az ausztrál sajtó szavakban, ér-
zelmes történetekkel számol be az 
eseményrôl, de mikor magyarul kere-
sek rá az interneten, megjelennek az 
éppen azon a környéken tartózkodó 
haditudósító cenzúrázatlan fotói a bú-
zamezôben fekvô halottakról. Van, aki 
össze van égve, van, aki nyugodt arc-
cal fekszik hanyatt, a mezôre zuhant 
székében becsatolva és nyitott sze-
mekkel néz a fotós kamerájába. Meg-
tudom, több halottat kirabolnak, pén-
züket elveszik, ékszereiket lehúzzák, 
van olyan halott, akinek a bankszám-
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Halász Attila

Magyarországi vakáció 2014
szintû, a nepperek ezt használják ki. 
Az ügyintézô fanyalog, hogy nem 
„egyszerû” a kérelmem, nincs magyar-
országi lakcímem és a gyerekek 
Ausztráliában születtek. Fanyalogjon, 
de én ráérek! Végül elkészül a két ké-
relem és 20 nap múlva valóban ke-
zemben vannak az útlevelek. 

Bár a WiFi ausztrál találmány, Auszt-
ráliában alaposan elvagyunk maradva 
az általános ingyenes szolgáltatástól. 
Az internet ingyenes elérése Magyar-
országon azonban nem gond! A város 
fôterén, az Intercity vonatokon, a Mol 
benzinkutakon, a plázákban, a mobil 
szolgáltatók üzleteiben, cukrászdák-
ban, éttermekben, szállodákban, min-
denütt ingyenes a vezeték nélküli in-
ternet. Öt éve még bosszantott, hogy 
Magyarországon szinte mindenki ÁL-
LANDÓAN telefonált, mára azonban 
ez kiment a divatból, a billentyû nyo-
mogatása a divat, üzenetek mindenféle 
módon, mindenféle közösségi oldalon, 
ingyenesen. Én is nyomogatok, vagy 
éppen képeket nézegetek. A vasútállo-
máson már 30 éve szokásom, hogy 
vásárolok néhány újságot a több órás 
útra…de ma nem vásárolok. Székem-
ben elhelyezkedve azonnal olvasom a 
Magyar Nemzet online változatát iPad 
táblagépen a vonat ingyenes WiFi szol-
gáltatásán keresztül. Vagy bármelyik 
más újságot. Mire Gyôrbe érek, már a 
The Australian online oldalait böngé-
szem a legfrissebb hírekkel. Megválto-
zott a világ.

Másnap reggel rízstejet vásárolok a 
Sparban, a pénztárnál kiderül, hogy 
csak három darab vásárlása után ked-
vezményes a termék. Már fizettem. 
Jelzem a pénztárosnônek, hogy így 

ahova jobb, ha viszed a saját gyógy-
szeredet és kajádat, meg dugdosd a 
súlyos tízezreket az orvos zsebébe, ha 
életben akarsz maradni, a stadion épí-
tô k.....................! --- dühöng. Kiss Pé-
ter szocialista képviselô halála is meg-
viseli, de jobboldali barátomat egyál-
talán nem.

--- Na, végre! Eggyel kevesebb mocs-
kos kommunista csótány van! A KISZ-
es rohadék! --- nem tiszteli a halottat és 
vállat von arra, amit mondtam. -– Csak 
magyarkodjatok odakint, itthon már 
úgysem magyarkodik senki. 

--- Mert mirôl is kérdeznek téged? 
Hogy lehet munkát találni, legálisan 
az országban maradni, meg mennyi az 
órabér Ausztráliában. Menekül Ma-
gyarországról, aki csak tud. Nem az a 
baj, hogy itt nincs semmi, hanem az, 
hogy jó ideig nem is lesz! --– legyint. 

A Fideszes házaspár csendben van. 
Emlékszem rájuk, 10 évvel ezelôtt ki-
pirult arccal és boldogan ültek mel-
lettem Orbán Viktor egyik beszéd-
jén. Most csendesen és higgattan 
mondják el véleményüket.

--- Nagy a baj. Utcaszinten nem mû-
ködik a kormány stratégája. Orbán 
elbeszél a fejünk felett, nagy fejlesz-
tések, nagy tervek, mi meg élünk a ki-
csibôl, ami van, egyre szûkösebben. 
Elképesztô méreteket öltött a drogo-
zás, és ami a fiatalok körében történik, 
az katasztrófális! --- mondják. 

Kérdezem, mi történik, de nem 
mondják. Holnap úgyis találkozom 
Gyurival, majd ô elmeséli. 

És valóban. Gyuri ötven feletti, elvált, 
jó modorú, kedélyes srác, antik keres-
kedô és Mercedesszel jár. Jól megy a 
bolt. Elmeséli.

--- Ez kérlek, egy kánaán! Maga a 
csoda! Mióta elváltam, az életem 
olyan, mint egy mese! --- lelkendezik. 
Örülök neki, de amit elmesél, sötét vi-
zekre visz. Megkérdezem tôle, milyen 
morális alapon magyarázza a dolgot. 

Felemeli kezeit. --– Várj, várj! Nem 
én adom fel a hirdetéseket! Én csak 
válaszolok! --- védekezik. A város fôte-
rén ülünk egy elegáns kávézóban. 
Amit elmesél, megdöbbent.

--- Ez egy egyetemi város. Szeptem-

barátom --- tudjuk, hogy átverés --- 
teszi hozzá. 

Ami igazán kellemetlen, hogy szinte 
ô az egyetlen, kézzel is megérinthetô 
barát. Hazajöttem, de szülôvárosom 
szinte pang az ürességtôl, nagyon sok 
ismerôs elment külföldre. Londonba, 
Salzburgba, az USA-ba…a facebook 
közösségi oldalon minden nap látom 
ôket, de a valóságban, hiába vagyok 
itthon, nem. Tömeges elvándorlás van 
Magyarországról. 

Másnap reggel munkanap, rohanok a 
közeli okmányirodába, hogy útlevelet 
készítessek két gyermekemnek, de az 
iroda zárva. A kifüggesztett tábla sze-
rint az új kormányrendelet értelmében 
munkaszüneti nap van. Mérges va-
gyok, mert minden perc számít, idô-
pontot kell kérnem az ügyintézéshez, 
ami hetekbe telhet és még 20 nap a 
kiküldési határidô. Csak 5 hétig 
leszünk Magyarországon! Megemlí-
tem gondomat üzletember barátom-
nak. Talpraesett srác, mindent meg-
vesz, amit aztán többért el tud adni. 
Tôle megtudom, nincs gond, vannak 
idôpont nepperek, akik mindenféle 
ügyintézéshez kérnek idôpontokat na-
pi szinten, majd ezeknek a sorszá-
moknak  darabjait árulják 2000 forin-
tért, ami körülbelül 10 dollár. Így vá-
rakozás nincs. Másnap reggel aztán a 
445-ös sorszámmal máris az én gyer-
mekeim következnek! Óriási! Simán 
megérte a pénzt! 

A magyar bürökrácia félelmetes 

nincs szükségem rá. Mondja, ô nem 
tudja visszaváltani, hívja az üzletveze-
tôt, aki tájékoztat, hogy menjek fel az 
épületben a második emeleti irodába 
és töltsem ki a nyomtatványt, aztán 
hozzam vissza, akkor visszaadja a 
pénzt. Tájékoztatom, hogy ne viccel-
jen, mert nem vagyok jókedvemben! 
Végül ô megy fel a nyomtatványért 
így végül 15 perc múlva visszakapom 
a pénzem. 

Többen vagyunk együtt, ezért érde-
kes tesztet csinálok, én Ausztráliában 
élve azt tapasztaltam, hogy mi, akik 
kint élünk, sokat foglalkozunk az anya-
országgal. Vajon fordítva is így van?

--- Frankó cserkészotthonban mûvelik 
a hagyományokat a gyerekek, az egyik 
közeli kerületben magyar Istentiszte-
letre járunk és támogatjuk a jelenlegi 
magyar kormányt. Már kürtôs kalács 
bolt is van és lehet kapni pilótakekszet! 
–-- lelkesedem a társaságnak.

--- Senkit sem érdekel --- legyint tisz-
telt társaságom. Szocialista jó barátom 
még ideges is lesz. Megkapom tôle a 
magamét.

--- Miattatok van kormányon a stadi-
on építô kiskirály, aki az élhetetlenség 
és a létminimum alá kényszeríti népét. 
Rá szavaztatok mi? Ki adott nektek 
erre jogot? Gyere haza, élj köztünk, ha 
szavazni akarsz! Fizess 430 forintot (2 
dollár) egy liter benzinért és adózz 
mindenre, Tanuld meg lekapcsolni a 
villanyt, mert egyre drágul az energia 
és menj olyan lepusztult kórházba 



lájáról pénzt akarnak leemelni.
--- Kelet európai mocskos söpredék 

az orosz és az ukrán, és mi is azok 
vagyunk - kesereg jobboldali barátom. 
Ha itt történt volna a katasztrófa, 
nálunk is kifosztanák ôket! - teszi 
hozzá. Ez a gondolatmenet megdöb-
bent.

--- Az ausztrálok is hullarablók len-
nének? --- kérdezi hozzám fordulva. 
Gondolkodom, aztán mondom, hogy 
szerintem nem. De persze ezt biztosra 
nem lehet tudni, viszont Ausztrália 
nem Kelet-Európa.

A hétvégén Ausztriába utazunk ked-
ves barátainkhoz, akik 2 éve költöztek 
ki. Meglátogatjuk együtt Arnold 
Schwarzenegger szülôházát, éppen a 
67-ik születésnapját ünneplô zsúrra 
toppanunk be. A színész persze nincs 
ott, de Thal falu lakói szépen össze-
jönnek a hátsó kertben. Este Zsoltiék-
nál, a teraszon vacsorázunk, beszél-
getünk. Vidám a család, csak elutazá-
sunkkor jövök rá, hogy Magyarország-
ról és a politikáról szinte egyetlen szó 
sem esett.

--- Kikerültünk a szférából, nem vo-
natkoznak ránk idekint az otthoni dol-
gok. Megszabadultunk a tehertôl. 
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Ausztriában végre valóban nyugat eu-
rópaiak vagyunk. --– mondja. És való-
ban, Ausztriában még a fû is zöldebb.

Budapestre megyek. Régi jó barátok 
vagyunk a várossal. Zaj, tömeg, turis-
ták, zsúfoltság, hôség. Próbára teszem 
az egyik bérház alagsorában mûködô 
zenei szakboltot. Olyan DVD-t keresek, 
amit Ausztrália szerte sem sikerült 
beszereznem, egy amerikai zenekar 
ritka koncertjét. A szakállas, tetovált 
tulajdonos bólint, persze, hogy van, 
borsos áron, de Blu-Ray is. Elképesztô! 
Kipróbálom az új négyes metrót is, 
hatalmas, hajléktalanokat nem szíve-
sen látó ôrzött állomásai vannak. Bu-
dapest gyors és könyörtelen város, aki 
itt nem képes megállni a lábán, jobb, 
ha hazamegy. A múlt rendszer romjai 
még megtalálhatók, a Blaha Lujza téri 
Skálában vásárolok. Megborzongok, 
majdnem ugyanúgy néz ki 30 év után 
is.

Az esti busszal Székelyudvarhelyre 
indul a család. Kisfiam kitalálja, hogy 
a fedélzeti televízión akar Tom és Jer-
ry rajzfilmet nézni, a buszsofôr berak-
ja a DVD-t és a román határig kaca-
rásznak az utasok, mindenkit jókedvre 

derít az egeret püfölô macska. Egész 
éjszaka utazunk Erdély útjain. Reggel 
7-kor érkezünk meg és elfoglaljuk 
vadonatúj építésû, tökéletesen felsze-
relt 2 szoba plusz konyhás apartmanun-
kat. Gyönyörû és ultra modern a lakás, 
kényelmes ágyak, friss ágynemû, LCD 
TV, korlátlan, villámgyors internet és 
biztonsági kapu. Nagyon jól érezzük 
magunkat Erdélyben. Feleségem régi 
barátait látogatja meg én pedig a vá-
ros kiváló éttermeit járom. Milyen 
érdekes a sors, éppen 2013 decembe-
rében, a magyarországi X-Faktor 
tehetségkutató versenyt nézve a TV-
ben, jegyeztem meg, hogy Krasznai 
Tündét megnézném élôben énekelni. 
Másnap este, szállásunktól 10 percre 
lépett fel, a székelyudvarhelyi sétaté-
ren. Elmúlnak a szép napok és mi 
pedig indulunk vissza Magyarországra, 
majd néhány nappal késôbb repülôvel 
Ausztráliába. Hideg és betegség fogad 
minket, ami sokáig tart. Pár héttel ké-
sôbb egy érdekes dologra leszek fi-
gyelmes az autóban, 7 éves lányom ül 
hátul. Az autóban Radics Gigi, a 2012-
es Megasztár tehetségkutató gyôztesé-
nek „Vadonatúj érzés” címû száma 
szól, lányom énekli és dúdolja szépen 
magyarul. A következô szám, amit a 
gép választ a lemezrôl, az a „Day-
dream”, ugyanaz a szám Gigitôl, ango-
lul. Lányom automatikusan vált át és 
énekli a számot angolul. Természetes 
számára, hogy aki magyarul tud, az 
angolul is tud és az énekesnô éppen ezt 
valósította meg számára. Elgondolkoz-
va vezetek tovább, vajon mit hoz lá-
nyomnak a sors, fog valaha még otthon 
élni? Vagy, itt van otthon? Mikor haza-
érek, még van egy feladatom. A fa-
cebook-ra kattintok és visszavonom a 
like-ot Orbán Viktor oldalán, már nem 
követem hírfolyamát. Bár elképzelhe-
tetlen, hogy valaha is baloldali pártot 
támogassak, amíg utcaszinten nem 
mûködik a kormány politikája, addig 
nem leszünk újra barátok Orbán Vik-
torral, mert nem könnyû ma Magyar-
országon az élet.

VÉGE
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. október 5-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,  1 órától 

Presbiteri gyülés (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 

SPRINGVALE (VIC.) 2014. október 5-én vasárnap du. 3 
órakor Istentisztelet 

 Igét hírdet: Incze Dezsô
Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave)

NSW. SYDNEY 2014. október 5-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. október 5-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.október 5-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

 a Marsden-i Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 
Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 

ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.
 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai 
nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô 

postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, 
P. O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

Készülôdés a Gyülekezet 65 éves 

évfordulójának megemlékezéseihez
Nagyon gyorsan közeledik az október 26. ünnepélyünk... jó lesz újból találkozni régi barátokkal, 

ismerôsökkel, egyházunk tagjaival, akiket régen nem láttunk.
Megható lesz a régi képeket átnézni, mikor mindannyian még fiatalok és szépek voltunk... Energiával 

tele összejöttünk imádkozni, segíteni az Egyházat fejleszteni... szórakozni, bálokon mulatni, és barát-
ságokat építeni. Sokan, mint gyerekek részt vettetek a vasárnapi iskolában, utána az Ifjúsági körben, 
magyar tánccsoportban, és minden elsô bálozók a nagy bálainkon...
Felkérek minden Egyház tagot, régieket és a mostaniakat, hogy jöjjetek el, töltsetek velünk pár órát 

emlékezni és ünnepelni a közös múltunkat...
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk... aki valamikor részt vett a gyülekezeti életben a múltunkhoz 

tartozik... Gyere ünnepelj velünk.

Csutoros Júlia

Sixty five years on 
and into the future

“it is written that a house built on solid rock, will outlast the house built on sand” ( Mathew 7)
As we celebrate the 65th  year since the founding of our church, we need to recognize that our church was 

founded on the strong faith of those early members who came here with that belief which had been tried 
by the tribulations of the war years, the loss of their youth through the turbulant wanderings away from 
their own country and families.
They came seeking a new life, bringing with them in suitcases and rucksacks their lives and their 

Calvinistic faith.
They had endured hardships and total disruption from the normality of their regular lives. Here they 

clung to each other in common comforting unison, desiring to give thanks to God for their deliverance.
They needed all their strengths to work to rebuild their lives in strange surrounds, strange country, with 

a strange language…. However, they willingly gave physical and financial help to establish their own 
church, whilst at the same time having to establish their own individual lives.
It was an ancestral emotion, inherited throughout the ages ….. as soon as a group of Magyars gathered into 

an area, one of their most important activity was to build a church. That is exactly what happened in 
Melbourne in 1949 and subsequent years. Our church was built on the solid rock of their faith.
Their leader at the time, the founding minister Nt. Dr. Antal Ferenc was also so imbued, passionately and 

capably adapt at uniting his flock by the bonds of heredity and inherent faith instilled  in them since 
childhood.

Ifj. Antal Ferenc
(he was a child when the family migrated to Australia thus the text is in English) )
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Október 6-án nem csak Aradon voltak 
kivégzések. Ezen a napon Pesten kivé-
gezték gróf Batthyány Lajos elsõ ma-
gyar miniszterelnököt. (azért nem 
együtt végezték ki, hogy az utókor ne 
emlékezzen Battyányra). Halála után 
fennmaradt a Ferenc Józsefre mon-
dott családi átok, amely úgy hangzik, 
mint egy bibliai prófécia. buda küldte 
be: “

„Az ég és pokol pusztítsa el bol-
dogságát! Minden nemzetsége vesz-
szen ki a föld színérõl! Õt magát 
azokban verje meg az Isten, akik leg-
közelebb állnak szívéhez! Az élete 
csak rombolás legyen, s a gyermekei 
nyomorultul pusztuljanak el!”

Batthyány átka 
a Habsburgokra

BATTHYÁNY Lajos (1806-1849) 
tintával írt, német nyelvû, autográf 
levele Walterkirchen Vilmosné Zichy 
Máriának, “Liebe Marie!” meg-
szólítással. [Tisztázat, kiadatlan.]

Most kapták a parancsot, hogy 
hétfõn, 23-án hajnali öt órára legyenek 
készen a Pozsonyba való utazásra, 
ahonnan valószínüleg Budára szállít-
ják õket. Kéri, hogy ezt biztos és gyors 
úton tudassa Tonyval [Batthyányné 
Zichy Antóniával], s kérje õt a ne-
vében, hogy õt azonnal látogassa meg 
Pozsonyban, vagy ha onnan elvitték 
volna, Budán. Sorsának eldöntése 
közel van, s bizonyosan röviddel Po-
zsonyba vagy Budára érkezte után 
megtörténik. Ha ezt nem engednék 
meg neki, írásban forduljon hozzá. 
Felesége hozza magával Emmy lá-
nyukat és Geraldine-t is. (– Való-
színüleg ugyanezen a napon írt hasonló 
tartalmú levelet a feleségének is, ez 
utóbbit ismerteti Urbán Aladár: 
Batthyány Lajosné visszaemlékezései 
férje fogságára és halálára. Századok. 
1981/3. 601. l. Utal rá az özvegy visz-
szaemlékezései alapján Károlyi Ár-
pád: Németújvári gróf Batthyány 
Lajos elsõ magyar miniszterelnök fõ-
benjáró pöre. Bp., 1932. I/230. l. –- 
Batthyány és fogolytársai május 5-én 
érkeztek Laibachba, s valóban július 
23-án indultak el onnan és 26-án érkez-
tek Pozsonyba.) Kelt: Laybach [1849] 
21. July.

E családi átok mellett még egy jö-
vendölés forgott közszájon ebben az 
idõben Ferenc Józseffel kapcsolatban. 
Azt tartották, hogy a császár famíliájá-
nak 13 áldozattal kell bûnhõdnie az 
aradi vértanúkért.

Mit mért a sors a késõbbiekben az 
uralkodóra és családjára?

 1. Ferenc József elsõ gyermeke, 
Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves 
korában meghalt.

 2. Sógornõje, Charlotte mexikói csá-
szárné 1867 márciusában megõrült.
 3. Alig két héttel késõbb Habsburg 
Matild fõhercegnõ tûzhalál áldozata 
lett.

 4. Újabb két hét múlva, és Quere-
taróban agyonlõtték Ferenc József 
öccsét, Miksa császárt.

 5. 1889. Január 30-án következett be 

a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf 
trónörökös lett ön(?)gyilkos.

 6. 1891-ben a tengereken eltûnt a 
fõhercegi rangjáról lemondott furcsa 
Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, 
aki az Orth János nevet vette fel.

7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos 
Ferenc Károly fõherceg.

 8. Vadászbalesetben elhalálozott 
Ferenc József unokatestvére, László 
fõherceg.

 9. Tûzvész áldozata lett Zsófia 
fõhercegnõ, Ferenc József sógornõje.

 10. 1898. szeptember 10-én Genfben 
egy Lucheni nevû anarchista leszúrta 
Erzsébet királynét.

 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves 
Klotild fõhercegnõ.

 12. Szarajevóban meggyilkolták 
Ferenc Ferdinánd trónörököst

 13. és feleségét, Chotek Zsófiát.

1„…a legnagyobb szigorúság a 
kompromittáltakkal szemben. Sok 
fejnek kell lehullania, mint a ki-
emelkedô mákfejeknek, ha az em-
ber fölöttük ellovagol.”

(Ferenc József utasítása Haynau 
számára)

1849. október 6-án végezték ki 
Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 
13 honvédtisztjét, Pesten pedig 
ugyanezen a napon hajtották végre a 
gróf Batthyány Lajos egykori mi-
niszterelnökre kiszabott halálos íté-
letet. A bécsi forradalom évfordulójára 
idôzített kivégzéssorozat a levert 
szabadságharc utáni megtorlások te-
tôpontja volt, amirôl a magyarság 
évrôl évre nemzeti gyásznap kereté-
ben emlékezik meg.

Bár a magyar honvédseregek csak 
augusztus 13-án, Világosnál – szim-
bolikus módon az oroszok elôtt – tették 
le a fegyvert, a Habsburg katonai köz-
igazgatás megtorló akciói már július 
elején megkezdôdtek. A május végén 
lemondott Welden után a „bresciai 
hiéna” néven emlegetett Haynau tá-
borszernagy lett a császári hadsereg 
új fôparancsnoka, aki Ferenc József 
(ur. 1867-1916) utasítása nyomán a 
már megszállt területeken ádáz haj-
tóvadászatba kezdett a „rebellió” tá-
mogatói ellen. Mivel a háború még 
folyt, a nyári akciók java része a pol-
gári lakosság – fôleg jegyzôk, papok, 
tanítók – ellen irányult, a világosi 
fegyverletétel után azonban meg-
kezdôdhettek a tárgyalások I. Mik-
lóssal (ur. 1825-1855) az orosz fogságba 
esett tisztek átadásáról. Bár a cár új-
fent könyörületességre intette a fiatal 
Ferenc Józsefet, a császár minden-
képpen példát akart statuálni a sza-
badságharc kézre kerített vezetôivel, 
igaz, még ô is elutasította Haynau 
kérését, aki a foglyokat statáriális 
eljárás keretében akarta kivégeztetni.

Ennek következtében számos vá-
rosban – például Kecskeméten, Ara-
don vagy Nagyváradon – különleges 
katonai törvényszékek alakultak, 
melyek közül a késôbb kivégzett 13 
honvédtiszt elleni eljárást Aradon, 
Karl Ernst törzsbíró vezetésével foly-
tatták le. A bíróság az aradi tizen-
hármakat két szempont alapján vá-
lasztotta ki: egyfelôl mindegyikük a 
császári hadsereg tisztjeként kezdte 
meg katonai pályafutását, másfelôl 

Az aradi vértanúk és 
Batthyány Lajos kivégzése

pedig valamennyiükrôl elmondható 
volt, hogy az 1848. október 3-i ural-
kodói manifesztum kiadása után – 
melyben V. Ferdinánd (ur. 1835-1848) 
önkényesen feloszlatta a magyar or-
szággyûlést – önálló seregtesteket ve-
zettek. Bár ehhez rendes esetben tá-
bornoki rang szükségeltetett, Lázár 
Vilmos személyében mégis akadt egy 
kivétel, akit Bem az utolsó napokban 
nevezett ki ezredesnek, és a világosi 
fegyverletételkor állt elôször egy 
seregtest élére. A haditörvényszék elé 
állított tisztek elleni vád elsôsorban 
fegyveres lázadás volt, amit a Füg-
getlenségi Nyilatkozat kiadása – 1849. 
április 14-e – után szolgálatban ma-
radók esetében felségárulásnak minô-
sítettek.

Kimondhatjuk, hogy az eljárás szá-
mos szempontból koncepciós jellegû 
volt, hiszen Haynau körében már a 
tárgyalások elôtt döntöttek a halálos 
ítéletrôl, a vádak pedig jogi szem-
pontból is aggályosak voltak: a fel-
ségárulás azért volt vitatható, mert 
Ferenc József a törvények értelmében 
nem volt legitim király, a fegyveres 
lázadás vádjának pedig többek között 
az mondott ellen, hogy Ferdinánd 1848 
októberében törvénytelenül oszlatta 
fel a magyar országgyûlést. Ez a tény 
a Karl Ernst fôtörzsbíró vezette 14 
tagú törvényszéket ugyanakkor nem 
akadályozta meg abban, hogy augusz-
tus 25-én – Kiss Ernô kihallgatásával – 
megkezdje a honvédtisztek elleni el-
járást.

A vizsgálat során a vádlottak nem 
részesültek méltányos eljárásban – 
ugyanis a vád képviselte a „védelmet” 
is –, vallomásaikat csak kivonatosan 
rögzítették, az ítéletet pedig két nappal 
a kivégzés elôtt tudatták velük. A 
törvényszék – Haynau kívánságának 
megfelelôen – szeptember 26-án vala-
mennyi honvédtisztet kötél általi ha-
lálra ítélte, négy fô ügyében azonban 
Ernst enyhítésért fellebbezett Hay-
nauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy 
Arisztid, Schweidel József és Kiss 
Ernô esetében az ítéletet golyó általi 
halálra változtatta. Az enyhítést az 
elsô két esetben az indokolta, hogy 
Dessewffy és Lázár az osztrákoknak 
adták meg magukat, Schweidel és 
Kiss pedig viszonylag jelentéktelen 
szerepvállalása miatt részesült fô-
parancsnoki „kegyben.”

A honvédtisztekkel párhuzamosan 
gróf Batthyány Lajos, az elsô felelôs 
kormány miniszterelnöke ellen is 
eljárás indult, akire az Olmützben 
ülésezô osztrák bíróság a lázadás 
mellett azt is rá akarta bizonyítani, 
hogy részt vett az 1848. október 6-i 
bécsi forradalom megszervezésében 
– az ügyészek ennek nyomán úgy 
vélték, tettei együttesen kimerítik a 
felségárulást. Batthyány esetében az 
elôre borítékolt döntés szintén a 
halálos ítélet volt, ám az ítészek kez-
detben úgy gondolták, az uralkodó 
késôbb kegyelmet gyakorol majd a 
gróf felett; ez végül nem valósult meg, 
ugyanis a jogi szempontból ugyancsak 
aggályos eljárás elôtt Ferenc József 
szabad kezet adott Haynaunak az 
ítéletek végrehajtása szempontjából, 
és átadta neki a foglyot.

A „szabad kéz” azt jelentette, hogy a 
táborszernagynak csak utólagos 

jóváhagyást kellett kérnie Bécstôl, 
vagyis a szeptemberben Pestre szállí-
tott miniszterelnök sorsa megpecsé-
telôdött. Haynau az ô esetében is ra-
gaszkodott a legmegalázóbb kivégzési 
módhoz, az akasztáshoz, azonban 
Batthyány egy, a felesége által bejut-
tatott tôrrel olyan sérüléseket tudott 
magának okozni, melyek lehetetlenné 
tették az ítélet – ilyen – végrehajtását. 
A miniszterelnök és a tizenhárom, 
Aradon fogva tartott tiszt kivégzését 
Haynau szándékosan október 6-ára, a 
bécsi forradalom és Latour hadügy-
miniszter meggyilkolásának évfordu-
lójára idôzítette, amivel egyértelmûvé 
tette, hogy az eljárások célja a bosszú 
és nem az igazság volt.

Ezen a szomorú napon Aradon hulltak 
le elôször a Ferenc József által köve-
telt fejek: Haynau rendelkezése nyo-
mán – hajnali fél hatkor – a négy golyó 
általi halálra ítélt tisztet – sorrendben 
Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernôt és 
Schweidelt – végezték ki elôször, 
utánuk következtek a kötélre szánt 
tábornokok. A sort hat órakor Poel-
tenberg Ernô nyitotta meg, ôt pedig 
Török Ignác, Láhner György, Knezi  
Károly, Nagysándor József, Leiningen-
Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, 
majd Damjanich János követte. A 
legszörnyûbb büntetés így Vécsey Ká-
roly grófnak jutott osztályrészül, neki 
ugyanis végig kellett néznie társai 
halálát; miután ô már senkitôl nem 
tudott elbúcsúzni, kivégzése elôtt jobb 
híján Damjanichnak csókolt kezet.

A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk 
szerint bátran állt hóhérai elé, akik 
elrettentésül estig kinn hagyták a 
holttesteket. Számításaik nem váltak 
be, ezzel a lépéssel ugyanis csak azt 
érték el, hogy a közeli falvakból több 
ezren zarándokoltak a vesztôhelyre. 
Batthyány Lajost ugyanezen a napon 
Pesten az esti órákban, az Újépület 
zárt udvarán állították kivégzôosztag 
elé, majd a ferencesek belvárosi 
templomában helyezték végsô nyu-
galomra.

Az aradi tizenhármak és az elsô 
felelôs miniszterelnök meggyilko-
lásával a Haynau által levezényelt 
megtorlás elérte csúcspontját, ami 
nem csak Magyarországon váltott ki 
erôs indulatokat, de Európát is 
tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek 
és Batthyány kivégzése a bírósági 
eljárás dacára puszta gyilkosság volt, 
hiszen az ítélethozatalra egy kon-
cepciós pert követôen, jogtalan vádak 
alapján került sor; halálukkal Haynau 
– és Ferenc József – a magyarság 
függetlenségi törekvését kívánta 
büntetni, ennek nyomán pedig a tizen-
négy kivégzett férfit joggal tartjuk 
nemzeti ügyünk mártírjainak.
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KRÓNIKA

Hogyan lehet minket a leg-
jobban segíteni !

A Szent Ferenc Alapítvány, az elmúlt 
20 évben több, mint 5000 gyereket 
fogadott be. Közülük több, mint 2.600-
an már végeztek, de ma is nagyon sok 
aranyos gyerek kér tôlünk nap mint 
nap kenyeret, jó szót, szállást, szere-
tetet. Ezt a lélekmentô munkát csak 
szövetségben a támogatóinkkal, a ---
„keresztszülôkkel” tudtuk, tudjuk vé-
gezni eredményesen.

Drága keresztszülôk, most az új tan-
év kezdetén nagy-nagy szeretettel kö-
szönöm a munkátokat, és szeretettel 
jelzem, hogy továbbra is számítunk a 
segítségetekre. 

Munkatársaimmal egyeztetve láttuk, 
hogy az utóbbi idôben nagyon sok 
olyan új gyerekünk „született”, akinek 
nincs támogatója, keresztszülôje. 
Ezért a tanév elsô napjaiban szeretettel 
keresünk új keresztszülôket, olyano-
kat, akik a gyerekeket havi hozzá já-
rulás $50 bentlakós gyerekeknél, $25 
napközis gyerekeknél.

A keresztszülôi hálózatot Ausztráliá-
ban Dr Kalotay Eszter drekalo-
tay@gmail.com vezeti, lehet neki 
írni, de bármelyik házvezetônek vagy 
nekem lehet jelezni a táv-örökbefo-
gadási szándékot! Lehet anonim mó-
don is a gyermekeinket támogatni, de 
arra is van mód, hogy jelezzétek, hogy 
kisfiút, kislányt, nagyobb vagy kisebb 

gyereket, fiatalt akartok támogatni! 
Azt is ki lehet mondani, hogy melyik 
tájegységrôl származó gyereket tá-
mogatnátok szívesen! Mi, ha megkap-
juk a Ti leveleteket, egyeztetünk, és 
szeretettel elküldjük egy gyerek ada-
tait. A bankszámla adatai Dr Eszter 
Kalotay ATF Bojte Csaba OFM 
NAB  Lane Cove NSW BSB 082254 
A/C no. 821070989, savings account, 
ahová havonta, fél évente, évente le-
hetne utalni a támogatást. A következô 
lépés már a Ti kezetekben van, hisz 
akár fel is vehetitek a gyerekkel a 
kapcsolatot, ha nagyobb akkor leve-
lezni is lehet vele az interneten, ha 
óvodás vagy kisiskolás akkor célszerû 
a gyerek nevelôjével, a házvezetôjével 
tartani a kapcsolatot. Természetesen a 
gyereket akár nyári vakációba meg is 
lehet látogatni, el lehet vinni kirán-
dulni, fagyizni, de akár meghívhatod 
egy pár napra, hétre otthonodba. Sok 
példa van arra, hogy ezek a kereszt-
szülôi szálak hosszú évek alatt igazi 
családias, örömteli kapcsolattá ala-
kulnak át. Arra is lehetôség van, hogy 
valaki anonim módon vállalja egy-egy 
gyerek sorsának alakítását, akkor Raj-
tad és a program koordinálóján kívül 
senki ne tudjon jószívû cselekedete-
idrôl.

Hiszem azt, hogy Istent nagyvona-
lúságból, szeretetbôl nem lehet felül-
múlni. Az, aki azt ígérte, hogy minden 
pohár vizet számon tart, amit akár a 
legkisebbnek is adunk, az egészen 
biztos, hogy megtalálja a módját an-
nak, hogy százszorosan kárpótoljon 
bennünket szeretetbôl vállalt jó tet-
teinkért. Igen, mi bármit, amit sze-
retetbôl adunk, azt a mi teremtô 
Istenünknek adjuk! Ezekkel a gon-
dolatokkal várjuk a drága kereszt-
szülôknek, „az én komáimnak” a 
jelentkezését:
Email: drekalotay@gmail.com 
Cim:   39 The Strand, Gladesville, 

NSW 2111 Australia
Sok szeretettel, 
Csaba testvér.

Sok köszönet: Dr Nigel Rocknak, 
Fehér Gabriellának és Ferencnek, 
Kiss Olgának, Prokoff  Hannának a 
keresztszülôségért, valamint Dr. G. 
Nagynak, Papp Bélának és Fülöp 
Sándornak, Krepler Antalnak, NNx3, 
David Mecnaughtan/Dentavision, 
Eastern Suburbs Dental Group, 
Csók Ilona és Sándor.  

Szeretettel: Eszter

Istennek hála Szárhegyen a Kájoni Jánosról elnevezett otthonunkban sikerült kicserélnünk, a régi, rosszul 
záró ablakokat, és most kívülrôl is az épület bepucolása lassan véget ér!! Az ausztráliai magyar testvéreink 
segítségével tudtuk ezt a munkát elkezdeni és jóvégre vinni!! Jóságukat hálás szeretettel köszönjük a házban 
lakó negyven bajbanlévô gyermek nevében!! Hálás szeretettel, Csaba t.

ÉRTESÍTÉS
A Melbourne-i Központ jóváhagyásával és a Victoriai Magyar Tanács 
erkölcsi támogatásával az e célra létesített Emléktábla Bizottság (EB), 

Emléktáblát készül felállítani Wantirnában a Melbourne-i Magyar Központ 
területén fekvô Emlékparkban, a Hôsi Emlékmû emlékfalán, az 1944-45 

közötti Délvidéki magyar ártatlan áldozatok emlékének

70. ÉVFORDULÓJÁRA
A Délvidékiek 1944 ôszén a jugoszláv partizánok vérengzést rendeztek,

melyben még ma is ismeretlen számú ártatlan magyar nôt, férfit, öreget és 
fiatal gyereket brutális és szadista módon kivégeztek, amit a Szerbiához 

csatolt Bácskában több mint 40 ezerre becsülnek.
Ebben a népirtásban elpusztított magyar testvéreinkre emlékezünk 70 év 

távlatából, akiknek nem szólt harang, amikor kivégezték ôket, valamint nem 
ia szólhatott, amíg a rendszer Szerbiában megváltozott, akik végre 

beismerték felelôsségüket tetteikért.
Az EB úgy véli, hogy ezek az ártatlan magyar áldozatok megérdemlik, hogy 
legyen Melbourneben egy állandó zarándokhely emlékükre, ahol a még élôk 

és emlékezni akarók megemlékezhetnek róluk, valamint, hogy a jôvô 
nemzedékek megtudják és ne felejtsék el, hogy mire képes az emberi bosszú, 

és ne engedjék, hogy ilyen megismédlôdhessen a jôvôben.

Az Emléktábla elkészítésére az EB 
gyûjtést rendezett,

amit egy 70 éves Megemlékezés keretében a Magyar Szervezetek, 
Egyházközségek Vezetôségei és Közösség részvételével

2014. november 30-án adunk át a Közösségnek
Az EB tisztelettel kéri és várja a tisztelt Magyar Szervezetek, Egyházak, és 

közösség szíves hozzájárulását ennek a nemes célnak elérése érdekében, 
aminek hiányában az elképzelés „füstbement terv marad”.

A hozzájárulások beküldését október 15-ig várjuk 
–– hogy a megrendelést október 16-án megtehessük 

tekíntettel a négy hetes gyártási idôre –– ,  
a következô címre:

Juhász Géza, Emlékmû 1944--2014
136 Jacksons Rd, Noble Park North VIC 3174

(A hozzájárulásokat nyugtázzuk)



Menesztették Pintér Attilát
Átmenetileg Dárdai Pál 

vezeti a válogatottat
A Magyar Labdarúgó Szövetség el-

nöksége úgy határozott, nyolc hónap 
után meneszti Pintér Attilát, a ma-
gyar labdarúgó válogatott szövetségi 
kapitányát. A következô három mér-
kôzésen Dárdai Pál ül le a nemzeti 
csapat kispadjára. 

Pintér Attila eddig öt találkozón irá-
nyította a nemzeti együttest, ezeken 
két-két gyôzelem és vereség mellett 
egy döntetlent ért el. Pintér alatt azu-
tán ingott meg a kispad, miután a válo-
gatotttal elsô tétmeccsén 2-1-es vere-
séget szenvedett az északírektôl az 
Eb-selejtezôk rajtján.

Az MLSZ szerdai ülésén hallgatatta 
meg és értékelte ki a kapitány nyolc 
hónapos munkáját.
Csányi Sándor bejelenette, hogy 

ideiglenesen, a téli szünetig a Hertha 
BSC alkalmazásában álló Dárdai Pál, 
korábbi 61-szeres válogatott játékos 
irányítja a csapatot. A következô nap-
tári évben már végleges kapitánya 
lesz a válogatottnak, de neveket az 
MLSZ elnök nem említett. „Kimond-
hatnánk, hogy külföldi edzôt keresünk” 
--- fogalmazott Csányi, aki elmondta, 
már most is tárgyalnak edzôkkel, köz-
tük olyanokkal is, akik „kijuttattak vá-
logatottakat vébére, sôt, a csoport-
meccseken is túljutottak”.

Dárdai négy éve még tagja volt az 
Erwin Koeman vezette nemzeti 
csapatnak, Pataki Mihály kapitánysága 
(1930) óta a legfiatalabb válogatott 
szakvezetô. Dárdai felnôtt csapatot 
még nem edzett, jelenleg az ifjúsági 
csapatával foglalkozik.

A Hertha volt játékosáról elmondta: 
„az ô karaktere, az a 17 év, amit Né-
metországban töltött játékosként nagy 
nevû edzôk irányítása alatt, az elfoga-
dottsága, amelytôl reméljük, hogy 
egységet kovácsol a válogatott tagjai 
között, bízunk benne, ellensúlyozza a 
tapasztalatlanságot”.

A magyar válogatott húsz helyet 
rontva az 54-ik helyre csúszott vissza a 
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FI-
FA) legfrissebb világranglistáján, 
amely az MLSZ bejentésével egyidô-
ben tettek közzé. A Pintér-csapatot le-
gyôzô északírek 24 helyet javítva a 71. 
helyre jöttek fel. A csoportban a görö-
gök a 14. a románok a 26. míg a finnek 
a 65. helyen állnak. A listán a Feröer-
szigetek a 179. helyet foglalja el.

A Dárdaival szemben megfogalma-
zott elvárásokkal kapcsolatban az 
MLSZ elnöke elmondta, saját maga 
tûzött ki olyan célokat, amelyeket ha 
megvalósít, akkor a válogatott vissza-
kerülhet a versenybe az Eb-selejtezô-
sorozatban.

„Nem merem megmondani, hogy 
szerinte mi a reális, ugyanis én túl op-
timistának tartom” --- tette hozzá 
Csányi Sándor. A szakember jövôbeli 
stábjáról egyelôre nem közöltek rész-
leteket, a neveket várhatóan jövô hé-
ten ismertetik.

A megbízott kapitány a Nemzeti 
Sport Hosszabbítás mellékletében a 
múlt héten a következôképpen nyilat-
kozott a válogatottról és a magyar 
labdarúgás sokak szerint kilátástalan 
helyzetérôl. „A labdarúgásunkat csak 
összefogással lehet kirántani a gödör-
bôl. Családok, edzôk, vezetôk és meg-
alkuvást nem tûrôen küzdô játékosok 
kellenek ehhez. Aligha én vagyok az 
elsô, aki ezt mondja, de amíg nem húz 
mindenki egy irányba, felesleges áb-
rándozni. Meggyôzôdésem, vezet út 
felfelé, ám ahhoz, hogy végre elindul-
junk ezen az úton, az alapoktól kell 
kezdeni mindent.”

A magyar válogatott legközelebb Bu-
karestben lép pályára október 11-én, 
három nappal késôbb a Feröer-szigete-
ken majd november 14-én a Groupama 
Arénában fogadja Finnországot Eb-
selejtezôn.
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Az elsô védésnél már 
elmúlt az idegessége

Bozsik József után Faragó Lajos a 
másik olyan futballista, aki egész éle-
tében a Honvédot szolgálta. Ráadásul 
a magyar labdarúgás olyan dicsôséges 
évtizedeiben játszott, amikor nem volt 
egyszerû bekerülni a csapatba, a válo-
gatottságról pedig tényleg csak álmo-
dozni lehetett. A legendás kapus most 
mûtétre vár, befeküdt a honvédkórház-
ba, egyik térdébe protézist ültetnek.

–-- Miért van szükség erre az operáci-

óra? Nem fél?
–-- Kicsit. Azért vállalom, mert a bal 

térdemben teljesen elkoptak az ízüle-
tek, és az orvosok javasolták a protézis 
beültetését. Hosszas gondolkodás 
után, no meg a feleségemmel való 
megbeszélést követôen rávettem ma-
gamat, hátha ez segít.

–-- Kijár még idônként mérkôzé-
sekre?

–-- Igen, Rákóczi Lacival a Bozsik 
Stadionba, de hát hozzám hasonlóan ô 
is eléggé megöregedett, így aztán csak 
idônként megyünk ki.

–-- Amúgy mi a véleménye a magyar 
futballról?

–-- Sok mindent nem értek. Így pél-
dául értetlenül állok azelôtt, hogy Kis-
pesten, Újpesten és több stadionban a 
mérkôzések elôtt eljátsszák a Him-
nuszt. Felállnak a csapatok, és huszon-
két játékosból jó, ha három-négy ma-
gyar. Olyan légiósok játszanak nálunk, 
akik máshol nem kellenek, itt meg 
pénzt keresnek, nem is keveset, és ez 
engem roppantul bosszant.

–-- Ez lenne a magyar futball baja?

–-- Nem csak ez. Meggyalázták sze-
gény Bozsik Cucu nevét. Ugye az ô 
nevével fémjelzett akadémiát hoztak 
létre, majd valaki kitalálta a Bozsik-
programot. És ezzel még nem lenne 
baj, csak hát ha szegény Cucu ha ezt 
megélte volna, biztos, hogy nem járul 
hozzá, hogy az ô nevével ajánlják vagy 
reklámozzák ezt a fajta utánpótlás-ne-
velést. Nálunk ez még másként ment.

–-- Hogyan? Ön például miként került 
a kispestiekhez?

–-- Egyszerûen. Az édesanyám szólt, 
hogy ugorjak le a közeli térre szedni 
egy kis füvet a tyúkoknak. Én meg 
meg sem álltam a Kispest-pályáig. 
Egy másik fû vonzott, az, amelyiken 
labda pattogott. A sok sikert megélt 
gyepen éppen a KAC kölyökcsapata 
edzett, kapust azonban nem találtak. 
Így én ugrottam be a kapuba. A mar-
komba köptem, és bár néhány gólt be-
kaptam, azért sikeresen hárítgattam a 
srácok lövéseit. Amikor vége lett az 
edzésnek, hozzám lépett egy férfi, és 
megkérdezte, hogy futballozom-e va-
lahol. Én meg mondtam, hogy igen, az 
utcám csapatában. Rongylabdával. Le-
igazoltak.

–-- Mi lett a tyúkokkal?
–-- Éhesen maradtak. Én meg azon az 

éjszakán nehezen aludtam el az öröm-
tôl.

–– Végigjárta a szamárlétrát?
–-- Hogyne, másként talán még ma 

sem megy. Szépen haladt a karrierem 
elôre. Elôbb bekerültem az ifibe, majd 
már a tartalékok közé. A helsinki olim-
pia idején a Honvéd Csehszlovákiában 
túrázott, s mivel Grosics az olimpián 
védett, engem vittek tartalékként a 
csapattal. Az elsô meccsen Garamvöl-
gyi megsérült, így bemutatkozhattam. 
Az ellenfél vezetôi azt kérdezték, hogy 
ki ez a Faragó. Szerencsére azért meg 
tudtam mutatni, hogy ki is vagyok. Jól 
ment a védés. Igaz, az egyik csatár 
megrúgta a kézfejemet, és iszonyatos 
fájdalmakkal kellett védenem, de nem 
mertem szólni, hogy cseréljenek le.

–-- Elismert kapus lett, így aztán az 
1954-es vb elôtt a Fradi --– akkor Ki-
nizsi --– kölcsönjátékosként Bulgáriába 
magával vitte. Hogy emlékszik erre?

–-- Örömmel. Legendás játékosokkal 
játszhattam együtt. Bár a csapatot 
kényszerûségbôl Kinizsinek nevezték, 
de mindenki csak Fradinak hívta. 
Négy mérkôzésen védtem, és elége-
dettek voltak velem.

–-- Fel sem merült, hogy Grosics mi-
att esetleg a Fradihoz igazol?

–-- Nem. Nekik ott volt Gulyás Géza, 
és amúgy is, tôsgyökeres kispestiként 
hogy nézett volna ki, ha a nagy riválist 
választom?

–-- Nem volt önben féltékenység vagy 
rossz érzés, hogy Grosics mögött csak 
tartalék lehetett?

–-- Nem, hiszen nem lehetett vitás, 
hogy Gyuszi extraklasszis kapus volt. 
Kifutni a világ portásai közül csak ke-
vesen tudtak úgy, mint ô. Közte és a 
többi magyar hálóôr között nagyon 
nagy volt a differencia. Gyors volt, 
robbanékony, ha egy elôrevágott lab-
dával operált az ellenfél, a középhátvéd 
Lóránt csak annyit szólt, Gyuszi, és 
Grosics máris érkezett.

–-- Aztán mégis önre mosolygott a 
szerencse, mert Grosicsot eltiltották.

–-- Így volt. Engem ugyanakkor egé-
szen fantasztikus balszerencsehullám 
sújtott. A Vasas ellen játszottunk ran-

gadót, és a meccsen súlyos vállsérülést 
szenvedtem. Gyôztünk is 2-1-re. Fur-
csa legenda született. Azt mondták, ha 
Faragó megsérül, akkor szinte egész 
biztos, hogy nyer a csapat.

–-- Római olimpia, 1960, bronzérem.
–-- Egy mérkôzésen védtem az olim-

pián, a többin az újpesti Török Gabi 
volt a kapus. Peru ellen játszottam, és 
gyôztes csapat tagja lehettem, nagyon 
megvertük a dél-amerikaiakat. Ez a 
meccs azért is emlékezetes számomra, 
mert a peruiak szövetségi kapitánya 
Orth György volt.

–-- Nyolc alkalommal védte a felnôtt-
válogatott kapuját.

–-- Skócia ellen voltam elôször válo-
gatott Glasgow-ban, százötvenezer né-
zô elôtt játszottunk, és nyertünk. Szin-
te szólni sem tudtam a meccs elôtt az 
izgalomtól. Kezem-lábam remegett. 
De ahogy sikerült az elsô labdát meg-
fognom, egy csapásra elmúlt az ide-
gesség.

–- Hivatásos katonatiszt volt. Hogyan 
élte meg az 1956-os forradalmat?

–-- A Honvéd a forradalom kitörését 
követôen Bécsbe utazott, hogy onnan 
induljon emlékezetes hosszú túrájára. 
A legendás menedzser, Östreicher 
Emil szervezte mérkôzéseinket. A 
távolból csak a hírekbôl értesültünk a 
történtekrôl.

–-- Mint katonatiszt be kellett 
lépnie a pártba?

–-- Aki akart, az belépett. Aki nem 
jelentkezett, elôfordult, hogy megúsz-
ta.

–-- Nem agitáltak?
–-- Dehogynem. Engem is igyekeztek 

rábeszélni, de szerencsémre éppen 
nem volt hely a párttagok között, és 
abban maradtunk, ha majd lesz ürese-
dés, akkor szólnak. Aztán nem szóltak.

–-- Amikor visszavonult, edzôsködött. 
Milyen eredménnyel?

–-- Kétszer voltam a Honvéd ificsa-
patának edzôje. Aztán kiküldtek Szíri-
ába, ahol egy katonacsapat szakmai 
munkáját irányítottam három hónapon 
át. Késôbb voltam Mozambikban, 
majd dolgoztam, igaz, beugróként, a 
Honvéd felnôttcsapatánál is. Aztán 
szép lassan elteltek az évek. Ma pedig 
nyugdíjasként élem az életemet.

–-- Család?
–-- Drága feleségemmel ötvenhárom 

éve élünk együtt. Két gyerekünk van, 
egy fiam és egy lányom. A fiam foci-
zott a Pénzügyôrben, majd játszott az 
öregfiúkcsapatában, ma pedig olyan 
mindenes a klubnál.

–-- A régi játszótársakkal azért össze-
járnak?

–-- Gyimesi Laci és Garaba Imre 
Kispesten csinált egy Honvéd-klubot, 
ahova rendszeresen lejárok. Kedden 
és csütörtökön pedig az olimpikonok is 
szerveznek baráti összejöveteleket. Jó 
ilyenkor nosztalgiázni a régi játékosok-
kal. Azt hiszem, minket, öregeket a 
közös emlékek tartanak még életben.

Négy mérkôzést 
rendezhet Budapest 

a 2020-as Eb-n
Az UEFA végrehajtó bizottságának 

döntése értelmében a 2020-as labdarú-
gó Európa-bajnokságon a Puskás Fe-
renc Stadion három csoportmérkôzés-
nek és egy nyolcaddöntônek ad 
otthont. Magyarország 2004, 2008 és 
2012 után negyedszer pályázott konti-
nensviadal rendezésére, de most járt 
elôször sikerrel.

A döntô rendezési jogát és két elô-
döntôt a londoni Wembley Stadion 
kapta. Az újjáépített Puskás Ferenc 

Stadion lesz a 2020-as labdarúgó Euró-
pa-bajnokság egyik helyszíne. A ter-
vek szerint a 68 ezer befogadására al-
kalmas stadion várhatóan 2018-ra 
készül el 90-100 milliárd forintból. A 
létesítmény bontása idén indulhat.

Magyarország 2004, 2008 és 2012 
után negyedszer pályázott futball Eu-
rópa-bajnokság rendezésére, de most 
járt elôször sikerrel. A 2018-ra megú-
juló Puskás Ferenc Stadionnal pályázó 
Budapesthez hasonlóan három cso-
portmeccsnek és egy nyolcaddöntônek 
adhat otthont Amszterdam, Bukarest, 
Bilbao, Brüsszel, Dublin, Glasgow és 
Koppenhága.

Az UEFA 2011-ben jelentette be, 
hogy az Eb fennállásának hatvanadik 
évfordulója alkalmából 2020-ban ti-
zenhárom ország egy-egy városában 
rendezik meg a kontinentális tornát. 
Összesen tizenkilencen állam jelent-
kezett, közülük Jeruzsálem, Stock-
holm, Cardiff, Szófia, Szkopje és 
Minszk nem kapott rendezési jogot a 
2020-as Európa-bajnokságon.

A londoni Wembley Stadionban ren-
dezik a két elôdöntôt és a finálét, míg a 
három csoportmérkôzést és egy ne-
gyeddöntôt tartalmazó csomagot Ba-
ku, München, Róma és Szentpétervár 
kapta meg.

Az EB-remind a 13 társrendezô or-
szág válogatottjának selejtezôn kell 
kivívnia a szereplést, ugyanakkor 
amelyek biztosítják helyüket a 24 
csapatos tornán, két csoportmérkôzést 
biztosan hazai környezetben játszhat-
nak. Kivétel ez alól Anglia, amely az 
elôdöntôknek és a finálénak ad otthont 
a londoni Wembley Stadionban. Az 
UEFA honlapján olvasható dokumen-
tumból kiderül, hogy azonos csoportba 
maximum két társrendezô kerülhet. A 
hat csoport beosztását kiemelés és 
sorsolás alapján készítik majd el, 
ugyanakkor a kvartettek összetételé-
nél számít majd a távolság is, azaz két 
társrendezô város nem lehet messzebb 
egymástól kétórányi repülôútnál. Az 
egyenes kieséses szakaszban már nem 
lesznek “irányelvek”, azaz nem garan-
tált, hogy a társrendezô saját közön-
sége elôtt léphet pályára.

Az elmúlt évek sportdiplomáciai si-
kerei feljogosították a Magyar Labda-
rúgó Szövetséget (MLSZ) arra, hogy 
bízzon benne: sikerrel jár az Eb-mér-
kôzések rendezésére benyújtott pályá-
zata –-- nyilatkozta az MLSZ elnöke, 
miután hazatért Genfbôl.

Az MLSZ elnöke kifejtette: a futball 
minôsége nem volt szempont a döntés-
nél, a magyar pályázat az országban 
megvalósuló stadionépítésekkel, a 
sportág infrastrukturális fejlesztése-
ivel, Budapest földrajzi elhelyezkedé-
sével, közlekedésével és kiváló szállás-
lehetôségeivel érdemelte ki a bizal 
mat.

A nemzeti csapatról szólva mosolyog-
va kijelentette: „2020-ban már termé-
szetesen biztosan ott lesz az Eb-részt-
vevôk között”. „Jó lett volna, örültünk 
volna neki, de nem számítottunk rá, 
hogy negyeddöntôt rendezhetünk” --- 
reagált az MTI-nek arra a kérdésére 
Csányi, hogy érez-e csalódottságot 
amiért nem negyed-, hanem nyolcad-
döntôs csomagot kapott Budapest.

„A válogatott szempontjából talán 
jobb is ez, mert ha kijutunk, akkor két 
hazai csoportmeccs garantált, és eset-
leg még a nyolcaddöntôben is itthon 
játszhatnánk” --- tette hozzá, majd kö-
szönetet mondott a kormánynak, a 
fôvárosnak és Vígh László sportberu-
házásokért felelôs miniszteri biztosnak 
a támogatásért.
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 Itt az idei bolond 
Nobel-díjasok

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. 17-18 századi ezüsttallér, 2. 
Ronaldóé, 3. A szikhek. A singh szó 
ugyanis oroszlánt jelent, 4. Pablo 
Neruda chilei költô eredeti neve volt, 
5. Cardiff, 6. Emil Berliner, 7. A kölni 
dóm, 8. Liszt Ferencrôl 9. Az északa-
merikai indiánokét, 10. Julius Caesar. 
A fiuk neve Caesarion volt.

E heti kérdéseink:
1. Milyen fajtájú kutya volt Fekete 

István regényének fôhôse, Bogáncs?
2. Mit neveznek esztenának?
3. Hogyan büntették az ókori Rómá-

ban az apagyilkosokat?
4. Melyik város Baden-Württemberg 

tartományi székhelye?
5. Mi volt Dumas A három testôr 

címû regényében szereplô Athos csalá-
di neve?

6. Ki dolgozta ki a vakok ma is hasz-
nálatos írásrendszerét?

7. Kik voltak a görög mitológiában sze-
replô dioszkuroszok?

8. Mit nevez a népnyelv szembo-
gárnak?

9. Kinek a gyûjtése alapján ismerjük 
a Csipkerózsika mesét?

10. Mit csinál az aki oktrojál?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
ajándékot elfogadnunk!

--- Nos, akkor adjon nekem érte 
mondjuk 5 dollárt, és akkor ez már 
nem ajándék, hanem kölcsönös üzlet. 
A miniszterelnök átad 10 dollárt.

--- Jaj, sajnos nem tudok visszaadni --
- mondja az amerikai elnök ---, nincs 
nálam a pénztárcám.

--- Semmi baj, akkor adjon két limu-
zint.

* * *
Az alkoholtilalom ideje alatt Kohn és 

Grün sunyiban alkohollal keresked-
nek.

Kohn lebukik, és két évre ítélik. Sza-
badulása után hazamegy és látja, hogy 
Grün háza elôtt hosszú sor kígyózik. 
Az emberek egyenként bemennek és 
egy üveg whiskyvel jönnek ki. Kohn 
este átmegy Grünhöz és kérdezi tôle:

--- Mondd csak Grün, szabad már 
alkoholt eladni? Megszüntették a  tilal-
mat?

--- Dehogy is szüntették meg, még 
mindig tilos.

--- Hát akkor te hogy mersz alkoholt 
árusítani?

--- De kedves Kohn, én nem árusítok  
alkoholt!

--- Ne viccelj már, hogyan magya-
rázod akkor meg, hogy az emberek 
sorba állnak a házad elôtt és egy üveg 
whiskyvel jönnek el onnan?

--- Félreértetted a helyzetet. Én csak 
feladtam egy hirdetést az újságban, 
hogy elvesztettem 100 dollárt a bu-
szon, és a becsületes megtalálót egy 
whiskyvel jutalmazom!

* * *
A rabbi így siránkozik az öreg Kohn 

temetésén:
---- Milyen veszteség ért bennünket. 

Ó, mily nagy veszteség! 
Istenem, milyen pótolhatatlan veszte-

ség!
Ezt hallván Grün odasúgja Weisz-

nek. 
--- Nem tudtam, hogy a rabbi is 

hitelezett Kohnnak.
* * *

A rabbi korholja egyik hívét:
--- Mondd Kohn, mikor térsz már jó 

útra? 
--- Már késô rabbi, késô...
--- Ahhoz soha nincs késô!
--- Akkor meg ráérek, nem?

* * *
A rendôr leállítja a Haifa utcáin 

vadul száguldozó Grünt.
--- Na, erre vártam egész nap --- 

mondja epésen. Mire Grün:
--- Siettem is, ahogy tudtam!

* * *
A szegény zsidó hangosan gajdolva 

zokog Rotschild báró temetésén.
Valaki meg is kérdi tôle:
--- Talán rokona volt a megboldogult-

nak?
--- Sajnos nem. Éppen azért sírok
A számtantanár felelésre szólítja Ár-

mint. 
--- Ha van öt kiló almám, és egy kiló 

alma hatvan forintba kerül, mennyit 
fizetsz összesen?

--- Kétszáz forintot.
- Ej, Árminka, figyelj! Megismétlem: 

öt, azaz öt kiló almám van, és kilónként 
hatvan forintért árulom. Mit fizetsz az 
egészért?

- Kétszáz forintot.
Ostoba vagy fiam. Ülj le, elégtelen.
Ezután Ármin padszomszédját, Pistit 

szólítja:
- Na Pistike, te talán tudod!
A gyerek már éppen mondani akarja 

a helyes eredményt, amikor Árminka 
odasúgja neki:

- Te se adj érte többet!
***

Igen! Van terepszínû kabátunk, csak 
nem találjuk ....

* * *
Csak a hülyék agresszívek. Elhiszed, 

vagy kiverjem a fogaid?
* * *

Ha megdobnak kôvel, dobd vissza 
kettôvel.

* * *
Bocsánat, Ön tánctanár? Marha, én 

illemtanár vagyok!
* * *

Mikor a vitában már elbizonytalanod-
tál a saját igazadban, akkor NE mondj 
semmit. Csak üss!

* * *
Akasszuk fel a szélsôségeseket!

* * *
Amit magadnak kívánsz, NE tedd azt 

embertársaidnak, hátha más az ízlé-
sük.

* * *
Az angol ülve gondolkodik, a francia 

állva, az amerikai járkálva, a magyar 
utána.

* * *
Az idô minden sebet begyógyít, de 

nem végez plasztikai mûtétet
* * *

Én nem szeretem az uborkát, és na-
gyon örülök, hogy nem szeretem, mert 
ha szeretném, akkor megenném, pedig 
utálom.

* * *

Idén is erôs volt a mezôny a bolondos 
kutatásokat értékelô Ig Nobel-díj áta-
dóján. A díjazott kutatók ezúttal is 
számos, mindannyiunkat gyötrô kér-
dést jártak körül, hiszen kiderítették, 
miért csúszik a banánhéj, miért fáj 
jobban, ha egy pocsék kiállításon lép-
nek a lábunkra, sôt, arra is rájöttek, 
hogy bár kutyából nem lesz szalonna, 
szalámi akár meglepô dolgokból is ké-
szülhet.

Tavaly a péniszamputáció kezelésé-
nek thaiföldi módszere tarolt, tavalye-
lôtt a beszédösszezavaró gép, de idén 
sem kell szégyenkezniük a kutatóknak. 
Következzenek hát a 24. Ig Nobel-díj 
büszke birtokosai!
Banánhéjjal a csípôprotézisért
Kijosi Mabucsi és feltehetôen Tom és 

Jerry rajzfilmeken felnôtt munkatár-
sai kutatásukkal bebizonyították, hogy 
a banánhéj valóban csúszósabb, mint 
az alma vagy a narancs héja. Mindez 
totális hülyeségnek tûnhet addig, amíg 
meg ismerjük a teljes igazságot. A ku-
tatók ugyanis leginkább az ízületekben 
fellépô súrlódást akarták megérteni, 
hogy jobb protéziseket tervezzenek, 
és rájöttek, hogy a banánhéj csúszós-
ságát adó poliszacharidok az ízületek 
membránjaiban is megtalálhatók.
Jézus a pirítóson
A neurológiai díjat annak megmagya-

rázásáért kapták lelkes kínai kutatók, 
hogy miért látják egyesek lépten-nyo-
mon Jézus, Elvis Presley vagy épp egy 
rég látott rokon arcát ott, ahol mások 
csak egy kicsit megégett pirítóst vagy 
egy szép szelet pizzát. A vizsgálatban 
funkcionális MR-t használtak, így fe-
dezték fel, hogy mely agyi ideghálózat 
felel e furcsa kórkép, a pareidolia 
jelenlétéért.
Pszichopata baglyok
Ausztrál pszichológusok lényegében 

azt mutatták ki meglepô kutatásukban, 
hogy akik szeretnek késô éjszakáig 
fennmaradni (közkeletû elnevezéssel 
„baglyok”), valószínûbben mutatják a 
„sötét triász” (nárcizmus, pszichopátia, 
macchiavellizmus) személyiségjegye-
it, mint a korán kelô „pacsirták”. A 
pszichológiai díj odaítélése nem is le-
hetett kérdés.
Lélekölô macskák
Cseh kutatók immáron közegészségü-

gyi Ig Nobel-díjas vizsgálatukban lé-
nyegében összefüggést állapítottak 
meg a macskaharapás és különöskép-
pen a nôk depressziója között. Mind-
erre egy hatalmas elektronikus adat-
bázis átfésülésével jöttek rá. Ha a 
rendelôintézetek orvosai megfogadják 
tanácsukat, ne lepôdjünk meg, ha Cir-
minek rossz napja van, és végül min-
ket küldenek a pszichiátriára.
Mágneses kutyák
Nehéz elhinni, hogy német, cseh és 

zambiai kutatók azért álltak össze, 
hogy szorgos vizsgálatukkal bebizonyí-
tsák: a kutyák ürítéskor leginkább a 
Föld észak-déli geomágneses vonalai-
hoz szeretnek igazodni. Pedig ez a va-
lóság, a nagyszerû eredmény pedig 
biológiai Ig Nobel-díjat ért.
Fájnak a ronda képek
A mûvészeti díjat egy komisz olasz 

társaság kapta, akik húsz (legalábbis 
addig) egészséges kísérleti alanynak 
szép és ronda festményeket mutattak, 
miközben erôs lézerrel sütögették a 
kezüket. A kutatás eredményeként rá-
jöttek, hogy a szépnek tartott képek 
látványának hatására egy agyterület 
mérsékelni próbálja a fájdalmat, míg 
a csúnya festményeknél csöndben ma-
rad, így valóban átélhetjük a fájdalmat 
a maga teljességében.

Örömlányok a GDP-növekedésért
A közgazdasági Ig Nobel-díjat az 

olasz Nemzeti Statisztikai Intézertnek 
ítélték oda, mely büszkén az élére állt 
annak a mozgalomnak, hogy az Eu-
rópai Unióban ezentúl az országok 
nemzeti össztermékéhez számítsák 
hozzá a prostitúcióból, drogkereske-
delembôl, csempészetbôl, és más 
egyéb, a felek megegyezésén alapuló, 
ám törvénytelen tevékenységbôl szár-
mazó jövedelmet. Kíváncsian várjuk 
az új adatokat!

Disznóhús az orrba
Az orvosi területen kiosztott 

elismerést indiai és amerikai kutatók 
kapták, akik pácolt, sózott disznóhús 
orrba tömködésével értek el figyelem-
reméltó sikereket az egyébként kezel-
hetetlen orrvérzések elállításában.

Rének és jelmezek
Az „északi tudományok” kategóriát 

feltehetôen kifejezetten azoknak a 
norvég kutatóknak találták ki, akik azt 
vizsgálták, hogyan reagálnak a rén-
szarvasok a jegesmedvejelmezbe öltö-
zött emberek látványára. Kíváncsian 
várjuk, folytatják-e a valódi jegesmed-
vék reakcióival.
Szalámigyártás csecsemôkkel
A táplálkozástudományi Ig Nobel-

díjat nem is kaphatta volna más, mint 
az a furfangos spanyol csapat, akik 
rájöttek, hogy csecsemôk székletébôl 
származó baktériumokkal egész jól 
lehet szalámit érlelni. Ôk, ellentétben 
a díjazottak többségével, nem tudtak 
részt venni a ceremónián. Reméljük, 
jól vannak.

Az Ig Nobel-díj
A felesleges és mulatságos, de a 

tudományt mindenképpen népszerûsí-
tô kutatások éves díjátadó ünnepsége 
tegnap zajlott a Harvard Egyetemen. 
A díjalapító ceremóniamester, Marc 
Abrahams annak az Annals of Impro-
bable Research címû tudományos 
vicclapnak a szerkesztôje, amely né-
hány harvardi ---- egyetemi és fôiskolai 
--- egyesülettel együttmûködve odaí-
téli az Ig Nobel-díjakat, vagy ahogy 
sok helyen emlegetik: a „Bolond-Nobe-
leket”. Az IgNobelt --- amelynek nevét 
az ignoble, vagyis alantas, méltatlan, 
hanyagolható angol szóból képezték - 
1991 óta osztják ki. Az alapszabály 
szerint olyan kutatással lehet elnyerni, 
amelyet nem lehet vagy nem érdemes 
megismételni. Az IgNobel-díjjal nem 
jár pénzjutalom, sôt a díjazottak ma-
guk fizetik az utazási költségeiket is. A 
Harvard Egyetem Sanders Színházá-
ban idén huszonnegyedszer vehették 
át a „bolond-Nobel-díjasok” az elisme-
réseiket.

Legnagyobb probléma az, ha a hülye-
ség akaraterôvel és szorgalommal pá-
rosul.

* * *
Megtisztel az irigységed, de nem 

tudom viszonozni.
* * *

Mindenki jó valamire. Ha másra 
nem, hát elrettentô példának.

* * *
Mindenki, aki hisz a parajelenségek-

ben, emelje fel a kezem!
* * *

Ne feledjük: a papír mindig a perfo-
rációnál a legerôsebb

* * *
Nôi logika. --- Ez valami vicc?

* * *
Nôs ember is lehet boldog, csak a 

felesége rá NE jöjjön.
* * *

Nincs semmi mocskos a szexben. 
Kivéve, ha igazán jól csinálják.....

* * *
Most jövök egy IQ tesztrôl. Szeren-

csére negatív!
* * *

Nagyon határozatlan vagyok. Bár 
ebben sem vagyok egészen biztos

* * *
Egy amerikai zsidó üzletember el-

küldte fiát Izraelbe egy évre, hogy ki-
csit magáévá tegye a kultúrát. Amikor 
a fia hazatért azt mondta:

--- Apa, nagyon jól éreztem magam 
Izraelben. Ja, egyébként meg  keresz-
tény lettem.

--- Ó, ne! --- mondta az apa. --- Mit 
tettem?

Eztán elment a legjobb barátjához és 
elmesélte problémáját.

--- Ike, --- mondta --- elküldtem a fia-
mat Izraelbe, erre ô meg keresztény 
lett. Mit tegyek?

--- Érdekes, amit mondasz --- felelt 
Ike, --- én is elküldtem a fiamat Iz-
raelbe és ô is keresztényként jött haza. 
Talán kérdezzük meg a rabbit. El-
mondták hát a problémájukat a rab-
binak.

--- Érdekes, amit mondtok --- én is 
elküldtem a fiamat Izraelbe, és ô is 
keresztény lett. Vajon mi történik a 
fiainkkal?

Ezután imádkoztak Istenhez a fiai-
kért, és kérték, mutassa meg nekik, 
mit tegyenek. Amint befejezték az 
imát, egy zengô hang szólalt meg oda-
fentrôl:

--- Érdekes, amit mondtok --- mondta 
a hang --- Én is elküldtem a fiamat 
Izraelbe...

* * *
Zsidó-arab háború. Az izraeli tank 

üldözi az arab géppuskást, aki sorozza 
ugyan rendesen a tankot, de nem tudja  
átlôni. Ide-oda ugrál de a tank csak jön 
utána, a fegyverébôl pedig egy idô 
után kifogy a lôszer. Nincs mit tenni, 
megáll, és várja a halált. A tank is 
megáll, kis idô múlva felnyílik a teteje, 
és elôjön belôle az izraeli katona.

--- Na mi van, hülye arab, kifogyott a  
lôszer?

--- Allahu akbar. Igen.
Mire a harckocsis benyúl a tankba  

valamiért, és leszól:
--- Na, és akarsz venni?

* * *
Az izraeli miniszterelnök hivatásos 

látogatáson jár Washingtonban. Az 
Egyesült Államok elnöke szeretné 
megajándékozni vendégét egy gyö-
nyörû limuzinnal.

--- Nem, nem fogadhatom el --- tilta-
kozik az izraeli miniszterelnök --- tilos 



00:00 Unitárius istentisz-
telet  
00:50 Szentföldi szent he-
lyek üzenete 
01:10 Híradó  
01:45 Sporthírek  
01:50 Himnusz  
01:55 Heti Hírmondó   
02:25 Székely kapu   
02:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
03:20 Történelmi magán-
ügyek (1969)  Magyar já-
tékfilm. Rendezte: Keleti 
Márton. Szereplők: Ruttkai 
Éva (Terényi Mari), Básti 
Lajos (Horváth Endre), Men-
sáros László (Bor László), 
Kálmán György (Halász 
József), Somogyvári Rudolf 
(Zalán Pál), Várkonyi Zol-
tán (Wágner ügyvéd). Má-
ria boldogságkeresésébe 
mindig beleszólt a történe-
lem. Első férje, Halász, egy 
vitában két pofonnal nyo--
matékosítja igazát, és Mária 
azonnal el akar válni. Ám a 
váláshoz ez kevés, ezért meg-
kéri főnökét, Horváth Endrét, 
hogy Mária házasságtörését  
hamis tanúzással  igazolja. 
Marit néhány év múlva a 
párt kérdőre vonja válása mi-
att, ám ekkor Bor elvtárs siet 
a segítségére, és végül felesé-
gül is veszi a csinos asszonyt. 
Bor László a-zonban hama-
rosan börtönbe kerül, majd 
repülőgép-szerencsétlenség 
áldozata lesz. Ekkor Zalán 
Pál újságíró tartja az asszony-
ban a lelket…
05:00 Duna anzix: A bolgár 
Petőfi és a magyar Bo-ev - 
Vidin és Nikápoly között
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Kárpát expressz 
09:25 Gazdakör  
09:40 Kultikon  
09:55 Az ESTE  
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Damjanich 
János
10:45 Família Kft. Zongo-
ra. Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:35 Hagyaték: Magyar 
vértanúk - "kik érted haltak..."
15:05 Így a szól az Úr  
15:15 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
15:25 Századfordító magya-
rok: Vas István költőnél be-
zélget Réz Pál a költészetről, 
barátságról szerelemről.
16:15 Magyarok cseleke-
detei: Aradi vértanúk
16:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem!
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Torockói-
hegység - Az ötödik szék 
titkai
20:00 Délibáb minden 
mennyiségben (1961)  
Magyar játékfilm  
21:30 Kik érted haltak  
22:25 A magyar Golgota - 
Az aradi vértanúk nyomá-
ban Katona Tamás törté-
nésszel. Dokumentumfilm  
23:00 Kívánságkosár
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 00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem! A rút 
kiskacsa (Andersen)
02:25 Őrjárat az égen (1970)  
4/3.: Magyar tévéfilmsorozat  
(ff.) Rendezte: Mihályfi Im-
re. Szereplők: Huszti Péter, 
Balázsovits Lajos, Almási 
Éva, Tyll Attila, Avar Ist-
ván, Zenthe Ferenc, Benkő 
Péter, Kertész Péter, Koltai 
Róbert, Végvári Tamás, 
Uri István, Tahi Tóth Lász-
ló. A Repülőműszaki Főis-
kolán tanuló fiatalok és ok-
tatók mindennapjait mu-
tatja be a filmsorozat.
03:30 Ízőrzők: Herencsény
04:05 Hacktion 1. évad 13. 
rész: Alfától Omegáig. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Pipado-
hány, feketekávé és füstölő 
- Nikápoly és Turnu 
Magureze
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. Ki van 
az üzletben? Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:25 Nótacsokor: Csala 
Judit, Bősi Szabó László, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, Déki 
Lakatos Sándor és zenekara
14:50 Élő egyház  
15:20 Századfordító ma-
gyarok: Bibó István, társa-
dalomfilozófus, szocioló-
gus, politikus
16:25 Rocklexikon: Benkő 
László
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Káposzta-
falvi karszt  - A Szepesség 
paradicsoma
20:00 Önök kérték  
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 A KOR TÜKRE, 
IME A SZOCIALIZMUS!  
Leleplezés (1979)  Magyar 
dokumentumfilm  (ff.)  Ren-
dezte: Szalai Györgyi, Vité-
zy László. A "leleplezésre" 
két szobor fölállítása adott 
alkalmat Dombóváron. Az 
egyik egy amatőr művész 
faszobra, amelyet a Láng 
gyár munkásai rendeltek 
meg, a helyi kulturális veze-
tés azonban eltávolította a 
gyár bejárata elől; a másik a 
Képzőművészeti Lektorátus 
intézkedése nyomán az előző 
helyére kerülő "igazi munkás-
szobor", amely szakavatott 
hűséggel szolgálja ki a párt 
művészeti korszellemét. 
22:45 Nótacsokor: Hugyár 
Enikő, Gőg Zoltán, Puka 
Károly és zenekara
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem!  
02:25 Öregberény 21/12.: 
Esztike
03:00 Öregberény 21/13.: 
Pótdoktor. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:30 Székely kapu  
04:00 Hacktion 1. évad 15. 
rész: Szűkülő körök. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix "Bábeli 
zűrzavar" - Rusze, a bolgár 
Duna fővárosa
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. Gyil-
kosság a szalonban. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:25 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
14:55 Katolikus Krónika  
15:30 Századfordító ma-
gyarok: Ottlik Géza. Ottlik 
Géza életműve igen kicsi, 
holott szakadatlanul dolgo-
zott. Műfordításainak szá-
ma sokkal nagyobb, mint 
eredeti műveié. Amikor 79 
éves korában meghalt, kis 
életműve ellenére már af-
féle élő klasszikusnak szá-
mított. 
16:25 Életművész: Nagy 
Ervin 2.
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Hagymás-
hegység - A csíki alpok
20:00 Barangolások öt 
kontinensen: Versenyfutás 
Afrikáért
20:30 Szerelmes földrajz 
Kapolcsozás (Márta Ist-
vánnal) Magyar ismeretter-
jesztő magazin  
21:05 Örökzöldek József-
városból-Szenes Iván em-
lékkoncert 2011  2/2. rész
21:55 Ybl 200. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:05 Velünk élő Trianon 
14/13.: Magyar dokumentum- 
film-sorozat  Rendezte: Kol-
tay Gábor. Glatz Ferenc törté-
nész, akadémikus arról be-
szél, miként zajlott a ’60-as 
években szellemi ébredése, 
hogyan alakult ki szemlélet-
módja. Trianonnal kapcsolat-
ban azt emeli ki, hogy azért 
olyan máig ható az emberek 
lelkében, mivel gyakorlatilag 
minden negyedik család é- 
rintve volt, s az állam és nem-
zet fogalmainak ellentéte még 
mindig feszültséget szül.
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
02:25 Sándor Mátyás (1979) 
3. Rész. Francia-magyar-
német-olasz tévéfilmsorozat  
03:35 Határtalanul magyar
04:00 Hacktion: A Coriola-
nus árnyékában. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Pálma-
fák és banánfa a Duna-par-
ton - Rusze, a bolgár Duna 
fővárosa. A mai Rusze 
egykori elődjét a rómaiak 
alapították a Kr.u. 1-2. 
században. A Sexsaginta 
Prista azaz a Hatvan hajó 
névre keresztelt kastély-
erőd és kikötő Vespasianus 
császár idején épült. A 14. 
század végén Bulgáriát, 
így Ruszét is teljes mérték-
ben bekebelezte a Török 
Birodalom. Rusze azon-
ban nem lett elzárva Euró-
pától. Sőt, évszázadokon át 
Európa kapujaként aposzt-
rofálták és a Duna mente 
legjelentősebb török kikö-
tővárosává vált.
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
 09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. Sós 
néni nem házmester. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:30 Nótacsokor: Balogh 
Zsolt, Bede Ilona, Bátki 
Fazekas Zoltán, Puka Ká-
roly és zenekara
14:50 Kérdések a 
Bibliában  
15:10 Határtalanul ma-
gyar: Ópusztaszer. Ismeret-
terjesztő sorozatunkban a 
világ különböző pontjain 
élő magyar közösség 
(egyesület, szervezet, szö-
vetség, klub, egyházközös-
ség, egyén) bemutatására 
vállalkozunk. Célunk, o- 
lyan személyek és közös-
ségek bemutatása,  ame-
lyek már jelentős munkát 
végeztek és számottevő 
értéket hoztak létre környe-
zetük és a magyarság  
számára. 
15:35 Hagyaték: Szemé-
lyes tradíció - Családi 
hagyomány
16:05 Barangolás - Észak-
Görögországban. Magyar 
ismeretterjesztő film  
16:25 Önök kérték  
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Fagyalos-
hegység - A Tisza szülő-
földje. Turisztikai magazin-
műsor 
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 A nagy generáció 
(1986)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: András Ferenc. 
Szereplők: Cserhalmi 
György, Eperjes Károly, 
Kiss Mari, Koltai Róbert, 
Major Tamás, Melanie 
Jeane, Udvaros Dorottya. 
A hatvanas évek "nagy 
generációja" már a negy-
venes éveiben jár. Makai 
és Nyikita őszinte öröm-
mel várja az Amerikából 
hazatérő Rébet, aki a hat-
vanas évek végén Makai 
útlevelével és barátnőjével 
disszidált. A barátnő, Mari 
közben hazatért, Nyikita 
élet- és üzlettársa lett, a fér-
finek azonban Makai fele-
ségével, Beával  is viszo-
nya van. Réb odaát nincs-
telen senki maradt, most 
abban reménykedik, hogy 
itthon végre megcsinálja a 
szerencséjét.
04:00 Hacktion 2. évad 1. 
rész: Napkitörés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró  
06:50 Család-barát 
09:00 Duna World News   
09:05 KorTárs  
09:30 Hogy volt?!  
10:25 Duna World News   
10:30 Nekem ne lenne 
hazám? Táborozni mu-
száj! - Kisgyőr 1988
10:50 Tüskevár (1967) 8/7.: 
Tüskevár meghódítása. 
8/8.: Búcsú a berektől
Magyar tévéfilm-sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:30 Határtalanul magyar 
12:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:25 Nyelvörző  
13:50 Talpalatnyi zöld 
14:20 Sírjaik hol 
domborulnak  
14:50 Barangolások öt 
kontinensen  
15:15 Hazajáró   
15:45 HungarIQ: 185 éves 
a Herendi porcelán, Gom-
bóc Artúr 30 éves, Liszt 
Ferenc
16:10 Novum: Kiterjesztett 
valóság
16:40 Család-barát  
18:00 Táncvarázs  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Niki a vendég, 2. Pálma 
dilemmája
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:20 Privát kopó (1993)  
6/2.: Magyar tévéfilmsoro-
zat. Rendezte: Szurdi Mik-
lós. Szereplők: Andorai Pé-
ter, Baranyai László, Bere-
gi Péter, Borbiczki Ferenc, 
Cserhalmi György, Danyi 
Judit, Epres Attila, Hollósi 
Frigyes, Kern András
22:20 Fábry  
23:35 Egy történet, egy 
zene: aki mesél Konok 
Tamás

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó  
01:25 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal: 
Konyhai praktikák
02:30 Vihar után (1944)  
Magyar Játékfilm film 
(feliratos) Zene: Franz 
Schubert, Giuseppe Verdi, 
Ludwig van Beethoven, 
Pjotr Iljics Csajkovszkij; 
Operatőr: Eiben István. 
Rendezte: Daróczy József. 
Szereplők: Uray Tivadar (Ta-
más Péter), Fényes Alice (a 
felesége), Pákozdy Ferenc 
(ifj. Tamás Péter), Kamarás 
Gyula (Sándorházy), Lado-
merszky Margit (Mimi). Ta-
más Péter, a sikeres karmes-
ter boldog házasságban él 
második feleségével, Judittal. 
Az asszony életét egy napon 
felkavarja a leánykori szerel-
mével, Sándorházyval való 
találkozás. Fellobban benne a 
régi szenvedély, és hosszas 
vívódás után megszökik a 
férfival, de autóbalesetet szen-
vednek. Sándorházy meghal, 
Judit pedig elmenekül a hely-
színről és visszatér a férjéhez. 
Egy szemtanú azonban az 
asszony nyomára jut és 
zsarolni kezdi…
03:45 Privát kopó  6/2.: 
Magyar tévéfilmsorozat 
Rendezte: Szurdi Miklós. 
Szereplők: Andorai Péter, 
Baranyai László, Beregi 
Péter, Borbiczki Ferenc, 
Cserhalmi György, Danyi 
Judit, Epres Attila, Gór 
Nagy Mária, Gruber 
Hugó, Hollósi Frigyes, 
Kern András, Király Attila, 
Mucsi Zoltán, Rajkai 
Zoltán, Romwalter Béla, 
Selmeczi Roland, Szabó 
Dániel, Szabó Gabi, Tordai 
Teri, Tordy Géza,
04:50 Szálka, hal nélkül 
(1984) 1.: Halászlé csípő-
sen. 2.: Megpörkölt pörkölt
Magyar tévéfilmsorozat  
06:00 Ma reggel 
08:00 Híradó
08:05 Hagyaték  
08:30 Határtalanul magyar 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen: Versenyfutás 
Afrikáért
09:30 Székely kapu  
10:00 Híradó  
10:05 Táncvarázs   
10:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bethlen 
Kata
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:15 Szenes Iván írta  
13:05 Hogy volt?!  Szege-
di Erika felvételeiből
14:00 Híradó  
14:05 Határok nélkül – 
Szilveszteri gálaműsor a 
Szolnoki Szigligeti 
Színházból
16:40 Öt kontinens  
17:05 Kerekek és lépések: 
Hajdúk és tirpákok. Isme-
retterjesztő sorozat  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport 
18:30 Gasztroangyal  
19:30 Híradó  
20:05 Mesélő cégtáblák. 
Eltűnt kávéházak nyomában
20:35 Csellengők  
21:15 Önkormányzati 
választás 2014  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
02:25 A HÁZ - Torockón 
a Duna. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
02:55 A paraszt. Magyar 
dokumentumfilm. Rendez-
te: Tihanics Norbert. Egy 
fiatalember olyan életfor-
mát választott magának, 
ami manapság már csak 
nyomokban létezik. Büsz-
kén vallja magát paraszt-
nak, tanyán él, állatokkal, 
földdel foglalkozik. Bol-
dog, hogy egy eltűnőben 
lévő világnak lehet a része-
se, s nosztalgiával emléke-
zik azokra, akiktől a paraszti 
életformát eltanulta.
03:20 Nekem ne lenne ha-
zám? Óh, Kőrösparti fák...
03:35 Hagyaték  
04:00 Hacktion 1. évad 14. 
rész: Fordulat. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. (1991)  
8.: Mennek már? Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:30 Nótacsokor: Bárány 
Pál László, Puporka And-
rás, Kosáry Judit, Fényes 
György, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
14:55 Baptista magazin  
15:25 Századfordító ma-
gyarok: Lőrincze Lajos, 
nyelvész
16:25 Négy szellem: A 
kreativitás ára
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Retyezát-
hegység, a Kárpátok 
esszenciája
20:00 Hogy volt?! "Egy 
életre szól" - Az Omega az 
MTV-ben
21:10 Kincsem - A Magyar 
Lovas Színház előadásában 
(2014)Rendezte: Márkos 
Attila. A csodaló története  
igazán izgalmas cselekmé-
nyek sorozata, fordulatos és 
humoros történet, gonosszal,  
jóval, szerelemmel, sikerrel , 
sok-sok  lóval, fogattal, igazi 
versenyekkel. Monumentá-
lis 25 méteres díszlettel és a 
színház valamennyi látvány-
elemével és technikájával 
biztosított a különleges él-
mény valamennyi néző szá-
mára . Az előadásban a Ma-
gyar Lovas Színház Komá-
rom teljes társulata játszik. 
Derzsi György zenéjével 
csodálatos slágerek szület-
tek, kiváló színészeink 
előadásában... 
23:00 Kívánságkosár  

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

KERESTETÉS Egy 8 éves szôke 

kislány 1956-ban elindult Dunaanmás-

ról Sydney felé. Akkori iskolatársa, 

Puskás Árpi keresi Magyarországról 

DIÓSY ERZSÉBETET. Aki tud hol-

létérôl kérjük hívja Prior Annát Syd-

neyben a 9369-2135 számon, vagy e-

mailen:  annaprior@optusnet.com.au

70 ÉV KÖRÜLI férfit keresek 

utazni itthon, Ausztráliában.

ELADÓK Gobelinek. Kicsik 

darabonként $500, nagyok $1000 áron. 

Kiváló befektetés. Szintén eladók 

Wedgwood tányérok darabonként 

$100- ért, valamint olajfestmények 

megegyezés szerinti áron.

Telefon: 9557-6556 (Sydney).

A Szt. Erzsébet Otthon évi 

Közgyûlése
2014. október 18-án szombaton du. 2 órai 

kezdettel lesz az ebédlô melletti társalgóban. 
Érdeklôdôket szeretettel hívunk és várunk.

 1 Symonds Road 

DEAN PARK N.S.W. 2761, 

 stelizabeth@sehacf.com.au 

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 

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


