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2,7 milliárdból kapott új 
középkori várat Diósgyôr

A 2 milliárd 714 millió forintos projrektben, zömmel uniós forrásból 
rekonstruált vár átadásán L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára egyebek mellett azt mondta: a diósgyôri vár újjáépítése iránymu-
tató a következô évtizedek mûemléki rekonstrukciói, így a budai vár esetében 
is.Ebben a szellemben kell hozzányúlni az egykori királyi palotához is, nem elég 
betonelemekkel kiegészíteni a mûemlékeket, hanem az eredeti koncepció, 
eredeti tervek szerint kell azt rekonstruálni --- mondta.Szûcs Tamás, az Euró-
pai Bizottság magyarországi képviseletének vezetôje emlékeztetett arra, hogy 
az unió a Diósgyôr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése 
címû projekthez 2 milliárd 272 millió forintot biztosított. Ez azt jelképezi, hogy 
magyarnak és európainak lenni nem ellentétes --- tette hozzá.

A rekonstrukció eredményeként a diósgyôri vár a nyugati szárny kivételével 
két szint magasságig újra felépült. Tornyai között három palotaszárny is újjá-
épült, amelyben helyet kapott Közép-Európa legnagyobb lovagterme, egy vár-
kápolna és a királynék lakóterme is. A diósgyôri vár fejlesztésével Miskolc és 
az ország olyan turisztikai látványossággal gazdagodott, amely Közép-Európá-
ban is egyedülálló.

A várat egyébként a történelmi források 1340-ben már királynéi javadalom-
ként említik, és ekkortájt kezdôdött meg a négy saroktornyos, szabályos 
négyzet alaprajzú gótikus vár királyi pompájú kiépítése. Nagy Lajos király 
1364-ben nagy birtokrészt csatolt a várhoz, amelyet aztán pompás, gótikus 
királyi várkastéllyá épített ki. Buda, Visegrád és Zólyom mellett így Diósgyôr 
is királyi székhellyé lett, és különösen az után vált jelentôssé, hogy I. Lajos a 
lengyel királyi trónt is elfoglalta.

Ettôl kezdve egész udvartartásával évente több hónapot töltött itt, ahol olyan 
fontos történelmi események is zajlottak, mint 1381-ben a velencei háborút 
lezáró turini béke ratifikálása. Lajos király halála után Diósgyôr a továbbiakban 
a királynék javadalma volt, 1526-ig hat királyné, köztük Mátyás felesége, 
Beatrix jegyajándékba kapott vidéki rezidenciájaként szolgált, ezért is emle-
gették Diósgyôr várát a királynék váraként.

Az 1526-os mohácsi csatavesztés Diósgyôr életében is jelentôs fordulópont 
volt, ettôl kezdve zálogos bérlôké lett, majd Eger eleste után végvárrá alakult, 
1702-ben a kincstár tulajdonába került, de újjáépítése elmaradt. Miután minden 
hadászati értékét elvesztette, elhagyatottan pusztult, a 19. századi metszetek 
már csak romokat mutattak.
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beruházások hozzájárulnak majd a munkanélküliségi helyzet javításához és a 
versenyképesség, illetve a gazdasági növekedés elômozdításához azáltal, hogy 
mind a városokban, mind a vidéki területeken ösztönzik az innovációt, a képzést 
és az oktatást. Ezen túlmenôen lendületet adnak a vállalkozásoknak, 
szembeszállnak a társadalmi kirekesztéssel és elôsegítik a környezetbarát és 
erôforrás-hatékony gazdaság kialakítását.

A partnerségi megállapodás a 2014-2020 között érkezô uniós források fel-
használásának keretét jelenti. A jogszabályok értelmében minden tagállamnak 
április 22-éig kellett benyújtania a dokumentumot. A bizottság elsôként Dánia 
partnerségi megállapodását fogadta el május 5-én.

A konkrét intézkedéseket felvázoló operatív programokat csak a partnerségi 
megállapodás elfogadását követôen lehet jóváhagyni.

A kormányszóvivô visszaszólt 
a Washington Postnak

Magyarország elkötelezett a pluralizmus és a szabadság mellett ---- ezzel a 
címmel közölte Kovács Zoltán kormányszóvivô olvasói levelét a The Was-
hington Post honlapja. Az újságban augusztus 17-én közölt szerkesztôségi 
állásfoglalásra reagált, azt hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfô tusnád-
fürdôi beszédében nem utasította el az alapvetô európai értékeket.

Kovács szerint a szerkesztôségi cikk számos pontatlansága között abszurdak 
azok a vádak, melyek szerint a nem keresztényekkel és a roma kisebbséggel 
szembeni diszkriminatív törvények a magyar kormány politikájának részét 
jelentik, s párhuzam található a „20. század sarlatánjainak és gengsztereinek”, 
köztük a nácikat támogató II. világháborús magyar rezsimnek a politikájával.

Ezek a szégyenletesen helytelen állítások méltatlanok a The Washington 
Posthoz --– olvasható a levélben. „Magyarországnak minden joga megvan 
ahhoz, hogy ünnepelje keresztény örökségét, de ez nem jelenti azt, hogy 
az országban megszûnne a plurális demokrácia” --– fogalmazott Kovács 
Zoltán. Szerinte 2010 óta ez a kormány volt a térség legerôsebb bástyája a jobb-
oldali szélsôségességgel szemben, s az Európai Unióban a legkitartóbb erô-
feszítéseket tette a magyar romák segítésére.

A kormány szóvivôje leszögezte, hogy Magyarországon a média sokrétû és 
szabad, s a munkaalapú társadalomról szóló orbáni gondolatok mûködôképes 
alternatívát jelentenek a jóléti állam fenntarthatatlanságával szemben, s egyben 
pragmatikus választ a krónikusan alacsony magyarországi foglalkoztatottságra.
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Szeptember 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél nevû kedves olvasóinkat.
Kornél: A latin Cornelius nemzet-

ségnév rövidülése, ez pedig a cornus, 
esetleg a cornu (szarv) szó származéka.

 Köszönthetjük még: Amadé, Amá-
ta, Ludovika, Lujza, Mór, Móric 
nevû barátainkat.

Szeptember 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szeréna és Roxana nevû kedves olva-
sóinkat.

Szerena: A Szerénusz férfinév nôi 
párja.

Roxana: A görög Roxana névbôl, 
ami pedig ismeretlen hangulatú per-
zsa nôi név görögösítése.

Köszönthetjük még: Armida, Ar-
mila, Ciprián, Ildikó, Rozanna, 
Szerénke nevû barátainkat.

Szeptember 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Melitta és Enikô nevû kedves olva-
sóinkat.

Melitta: Görög eredetû név, jelen-
tése: méh, szorgalmas.

Enikô: Vörösmarty Mihály alkotása 
az Eneh mondai nôi névbôl. A monda 
szerint Eneh volt Hunor és Magyar 
anyja.

Köszönhetjük még: Alpár, Bogáta, 
Borisz, Doloresz, Doldróza, Izolda 
nevû barátainkat.

Szeptember 16.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Edit nevû kedves olvasóinkat.
Edit: Germán eredetû. Elemeinek 

jelentése: birtok, örökség, vagyon + 
harc, mások szerint: gazdag és harc.

Köszönthetjük még: Ciprián, So-
ma, Lucia, Ludmilla, Kornélia, 
Kornél nevû barátainkat.

Szeptember 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsófia nevû kedves olvasóinkat.
Zsófia: A görög Sophia név régi 

magyar olvasatából. Jelentése: böl-
csesség.

Köszönhetjük még Emánuel, Fe-
renc, Ildikó, Lambert, Ludmilla 
nevû barátainkat.

Szeptember 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Diána nevû kedves olvasóinkat.
Diána: a mitológiai Diana, a vadá-

szat istennôje nevébôl.
Köszönhetjük még Dolores, Hella, 

Herta, Tódor, Zsolt, nevû barátain-
kat.

Szeptember 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilhelmina, Vilma nevû kedves olva-
sóinkat.

Vilhelmina: A német Wilhelm ma-
gyarul Vilmos férfinév képzô nôi pár-
ja.

Vilma: A Wilhelmina rövidebb 
alakja.

Káöszönthetjük még: Huba, János, 
Lajos, Szebáld, Izolda Nevû baráta-
inkat.

21,9 milliárd eurót kap 
Magyarország a partnerségi 

megállapodás keretében
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete közölte, az Európai 

Bizottság és Magyarország között elfogadták a partnerségi megállapodást, 
amely 21,9 milliárd euró beruházás elôtt nyitja meg az utat 2014 és 2020 között.

Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd euró, a halászati 
és tengerügyi ágazatban pedig 39 millió euró támogatást kap. Az uniós 



Karsai József felsorolja 
Gyurcsány puccsistáit

Szocialisták és szabaddemokraták együtt vettek részt Medgyessy Péter volt 
miniszterelnök lemondatásában: az MSZP-bôl Gyurcsány Ferenc mellett Botka 
László, Lendvai Ildikó, a néhai Toller László és Balogh József, az SZDSZ-bôl 
pedig Horn Gábor, Kuncze Gábor és a ma már a DK-t erôsítô Eörsi Mátyás áll a 
puccs mögött --- nyilatkozta az Origónak Karsai József, aki 2010 októberéig 
maga is szocialista politikus volt.

A volt képviselô ezt annak kapcsán mondta el, hogy Medgyessy Péter az 
Indexnek adott interjúban újságírói kérdésre megerôsítette, a 2004-es kor-
mánykoalícióból többen részt vehettek megpuccsolásában.

Medgyessy rábólintott Kiss Péter, Kovács László és Szili Katalin nevére is 
abban az interjúben, Karsai József viszont úgy tudja, ôk nem vehettek részt a 
puccsban. Kovács László --- szerinte --- be sem járt igazán az MSZP frakcióü-
léseire --- ekkoriban uniós biztos volt --- Szili Katalin és Kiss Péter pedig 
személyesen mondták el Karsai Józsefnek, hogy nem értenek egyet Gyurcsány 
kinevezésével.

„Persze, Medgyessy Péternek ettôl függetlenül lehetnek pontosabb informá-
ciói” --- jegyezte meg Battonya polgármestere, aki állítása szerint már nem 
érdekelt a politikai csatározásokban, és már a polgármesteri címért sem indul-
na újra. „Egy héten két napot a kórházban töltök betegségem miatt, az orvosom 
is tanácsolta, hogy hagyjak fel az egésszel” --- mondta Karsai József.

A Magyar Nemzetnek mégis nyilatkozott a témában. Azt mondja azért, mert 
pontosítani szeretett volna Medgyessy Péter által elmondottakon. Kérdésünkre, 
hogy nem gondolja-e, hogy az elmondottak a jobboldalt erôsítik, hangsúlyozta, ô 
nem akart politikai oldalaknak kedvezni, csak az igazságot keresi.

Karsai József az Origónak is megerôsítette, amit a hetilapnak korábban el-
mondott: Gyurcsány Ferenc szerinte zsigeri áruló, és nem alkalmi, ahogy azt 
Medgyessy Péter feltételezi róla. „Mindent elôre elterveztek, nem alkalom szül-
te puccs volt ez --- tudatosan felépítették. Ezért juttatták Gyôrben polgármesteri 
székhez Balogh Józsefet, ezért lett Dobrev Klára 2002-ben Medgyessy Péter 
kabinetfônöke, ezért nyerték meg sorra a megyei elnökségeket Gyurcsánynak.”

Az SZDSZ is támogatta a trónkövetelôt, mert Medgyessy Péter nem vett 
részt a játékukban, nem fogadta el, hogy húsz ember dróton rángassa a szoci-
alista többséget --- állítja Karsai József. A nyilatkozó szerint Medgyessy Péter 
alapvetôen nem tûrte a korrupciót, a túlárazott autópálya építéseket, ezért 
kellett mennie.

A kormányfô 2004. augusztus 25-én végül azért nyújtotta be lemondását, 
hogy elkerülje az egész kormány elleni bizalmatlansági indítványt --- idézte fel 
az eseményeket Karsai József. Mint mondta, ezen a napon együtt kávézott 
Medgyessy Péterrel és a hír hallatán felajánlotta neki, hogy lemond képviselôi 
mandátumáról. „Medgyessy ezt visszautasította, mondván, nekem 10-11 ezer 
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ember szavazott bizalmat a körzetemben, továbbra is képviselnem kell ôket”--- 
magyarázta Karsai József, aki az átélt izgalmak hatására akkor rosszul lett, 
kórházba is került.

Itt, kórházi ágyánál kereste meg ôt másnap Gyurcsány Ferenc, hogy elérje, 
Karsai József is szavazza meg kinevezését. Cserébe felajánlotta neki, hogy 
kormánybiztosként hajtsa végre a 2004-ben indított szociális földprogramot. 
„Tudta rólam, hogy nem támogatnám, de azzal érvelt, Medgyessy Péter már 
feloldozott engem a neki tett kvázi hûségeskü alól” --- mesélte Karsai József, aki 
végül meg is szavazta Gyurcsány Ferencet, de nem jókedvében. Mint mondta, 
ezzel szavazóit és körzetét akarta védeni, a nemleges választ ugyanis ôk is meg-
szenvedték volna --- de ettôl függetlenül sosem tartotta alkalmas kormányfônek 
Medgyessy Péter utódját, és a 2006-os balatonöszödi beszéd után ezt a vélemé-
nyét többször nyíltan ki is mondta.

Karsai József hosszú és botrányokkal tûzdelt pályafutás után köszönt el a 
politikától és közélettôl. 1944-ben született Battonyán. Agrármérnöki végzett-
sége van és még 1974-ben lépett be az MSZMP-be. 1998-ban bejutott a battonyai 
önkormányzatba. A 2002-es országgyûlési választáson az MSZP-t képviselve 
indult a Békés megyei 7. számú választókerületben (Mezôkovácsháza köz-
ponttal), ahol egyéni mandátumot szerzett --– ugyanebben az évben ismét 
beválasztották a battonyai önkormányzatba. 2002 és 2006 között a Békés Me-
gyei Közgyûlés tagja is volt, késôbb belépett az MSZP-be. A 2006-os országgyû-
lési választáson szintén gyôzött az országgyûlési választásokon --– ekkor a 
mezôgazdasági bizottság tagja lett, majd kormánybiztosként ellenôrizte a szo-
ciális földprogramot.

A 2006-os ôszi önkormányzati választásokon Battonya polgármesterévé 
választották, és posztját 2010-ben is meg tudta ôrizni --– második gyôzelme után, 
2010 októberében lépett ki az MSZP-bôl. Ahogy az Origónak elmondta, 2014 
októberében egészségi állapota miatt sem indul a battonyai megmérettetésen.

Karsai József neve különbözô tiltakozó akciók miatt maradt meg élénken a 
köztudatban: 2008-ban az alacsony dinnyefelvásárlási árak miatt indított 
hadjáratot az Auchan áruházak ellen, a dél-békési gazdákkal, több tonna dinnyét 
borítva a hipermarketek parkolóiba. Akciója sikerrel járt --– ezután a felvásár-
lókat próbálta magasabb árakra kényszeríteni, traktorokkal állítva blokádot az 
utakon.

2011-ben az Országház elé láncolta magát, így tiltakozva az Orbán-kormány 
döntései ellen, nyugtató túladagolással is fenyegetôzött, orvosa tanácsára azon-
ban másnap felhagyott a demonstrációval. 2012-ben egy öngyilkossági kísér-
letet is elkövetett, mivel a battonyai bíróság kényszerítés kísérlete miatt 1 
millió forintra büntette a 2008-as dinnyeblokád miatt.

Túl kevés pénz, túl sok logó
Fél éven belül kiköltözhet az MSZP a Jókai utcai székházából, mert a pártnak 

már túlzottan nagy terhet jelent az ingatlanra felvett frankalapú hitel visszafi-
zetése és a ma már túlságosan tágasnak számító épület fenntartása – írja a 
Népszabadság. A szocialista párt vezetése tárgyalásokat folytat több befekte-
tôvel is a székház eladásáról vagy más célra való hasznosításáról.

A lap értesülései szerint a több százmilliós nagyságrendû hiteleklegna-
gyobbikát a székházra vette fel a párt. A Népszabadság megkeresésére a 
szocialisták egyik prominense elismerte, hogy napirenden van az országos 
székház ügyének rendezése és a költözés is.

Elképzelhetônek tartják például a Jókai utcában, hogy a pártközpont átköl-
tözik valamelyik budapesti MSZP-ingatlanba, de az sem zárható ki, hogy egy kis 
méretû, alacsony rezsijû belvárosi irodába tegyék át a székhelyüket.

További problémát okoz az MSZP-nek, hogy a székházában mintegy harminc-
negyvenen dolgoznak, az épületet viszont akkor lehetne kihasználni, ha legalább 
kétszázan lennének benne. A lap kitér arra is, hogy bérbe adni is elég bonyolult 
lesz majd az üresen álló szobákat, ugyanis azokat is beborítják az MSZP logói. 
Korábban az SZDSZ is gigantikus hitelt vett fel a párt budapesti ingatlanjaira, 
amelyet azóta sem törlesztett.

Magyarországon csökkent 
legjobban a munkanélküliség

Az európai uniós tagállamok közül ismét Magyarországon csökkent a legna-
gyobb mértékben júliusban a munka-nélküliség, azon belül az állástalan nôk 

aránya --- közölte a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) az MTI-vel, rea-
gálva az uniós statisztikai hivatal, az 
Eurostat friss adataira.

Az NGM közleményében idézték 
Szalai Piroskát, a nôk munkaerô-
piaci helyzetének javításáért felelôs 
volt miniszteri biztost, aki kiemelte: a 
munkanélküliség csökkenése alapján 
Magyarország az elmúlt hét hónapban 
ötször állt az elsô helyen a tagállamok 
sorrendjében. 

Szalai Piroska szerint a munkanél-
küliség tavalyi és idei mérséklôdésében 
jelentôs szerepet játszottak azok a já-
rulékkedvezmények, amelyek beve-
zetését a munkahelyvédelmi akcióterv 
tette lehetôvé.

Az Eurostat közölte: az EU-n belül a 
munkanélküliség csökkenésében Ma-
gyarországon volt a legnagyobb javu-
lás, igaz, az Eurostat jelentésében Ma-
gyarország mellett még csak a júniusi 
adat szerepelt, amely szerint egy év 
alatt 10,4 százalékról 8,1 százalékra 
esett a munkanélküliségi ráta.

Szalai Piroska az MTI kérdésére 
ezzel kapcsolatban hozzátette, igaz, 
hogy a jelentésben júniusi adat szere-
pel, de ennek oka az, hogy Magyaror-
szág háromhavi úgynevezett csúszó 
átlagolásos módszertannal küldi az 
adatokat az Eurostatnak.
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KEGYELEM
(Istennek kegyessége, 

amit nem érdemelünk)

Galátzia 1:11 Tudtotokra adom 
pedig atyámfiai, hogy az az 
evangyéliom, melyet én hirdet-
tem nem ember szerint való.
1.12 Mert én sem embertôl vet-

tem azt, sem nem tanítottak ar-
ra, hanem a Jézus Krisztus kije-
lentése által.
3.22 De az írás mindent bûn 

alá rekesztett, hogy az igéret 
Jézus Krisztusban való hítbôl 
adassék a hívôknek.
3.26 Mert mindnyájan Isten 

fiai vagytok a Krisztus Jézusban 
való hit által.
Efezus 2:8 Mert kegyelembôl 

tartattatok meg hit által, és ez 
nem tôletek van: Isten ajándéka 
ez.
2:9 Nem cselekedetekbôl, hogy 

senki ne kérkedjék.
János 1:17 ...a kegyelem pedig 

és az igazság Jézus Krisztus ál-
tal lett.
1:18 Az Istent soha senki nem 

látta, az egyszülôtt Fiú, aki az 
Atya kebelében van, az jelen-
tette ki Ôt.
Rómabeli 3:23 Mert mind-

nyájan vétkeztek, és szûkölköd-
nek az Isten dicsôsége nélkül.
3:24 Megigazulván ingyen az Ô 

kegyelmébôl a  Krisztus Jézus-
ban való váltság által.
5:1 Megigazulván azért, hit ál-

tal békességünk van Istennel, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által.
5:2 Aki által van a menetelünk 

is hitben ahhoz a kegyelemhez, 
amelyben állunk, és dicsekedünk 
az Isten dicsôségének remény-
ségében.
Situs 3:7 Hogy az Ô kegyel-

mébôl megigazulván örökösök 
legyünk az örök élet reménysége 
szerint.

Horváth Teresa



(Folytatás az 1. oldalról)
Ez lesz a garanciája annak, hogy 

Ukrajna ne léphessen be a NATO-ba 
– mondta Vlagyimir Lukin. A Don-
basz lakossága ugyanis soha nem fog 
beleegyezni az Észak-atlanti SzerzŒ-
dés Szervezetéhez tervezett csatla-
kozáshoz, hiába rendeznek bármilyen 
népszavazást.

– Hogy meddig fog ez az egész tar-
tani? Putyinnak nem sürgŒs. Az elnö-
ki karosszék a Porosenko hátsója 
alatt izzik, az övé biztonságban van. 
Moszkva számára az volna az ideális, 
ha minden visszatérne oda, ahol Janu-
kovics idejében volt. Csak most Janu-
kovics nélkül. Az meg, hogy még 
mennyi ember fog meghalni, csakis 
az ukrán kormányzattól függ. Poro-
senkónak most még el kell húznia ezt 
a terrorellenes mûveletfélét a parla-
menti választásokig legalább, hogy 
fenntartsa a látszatot. De már Œ is 
tudja, hogy veszített – idézi Vlagyi-
mir Lukint a Novoje Vremja.

Majdnem hasonló véleményen van 
a Financial Times brit gazdasági és 
politikai napilap. Augusztus 30-án a 
szerkesztŒségi cikk megjegyzi, hogy 
bár Kijev katonai segítséget kér, az 
ukrán hadsereg nyugati fegyverek-
kel való ellátása jelentŒs kockázato-
kat hordoz: növelheti ugyanis a köz-
vetlen konfrontáció lehetŒségét 
Oroszország és a Nyugat között. En-
nek ellenére a Nyugatnak nem sza-
bad elvetnie ezt a lehetŒséget, amely 
szerint miközben fenn kell tartani a 
Vlagyimir Putyinra nehezedŒ nyo-
mást, világossá kell tenni azt is, hogy 
mind Oroszországnak, mind Ukrajná-
nak engedményeket kell tennie. 

A brit lap szerint Ukrajnának hosz-
szú távon a NATO-n kívüli, el nem 
kötelezett államnak kellene lennie, 
amely erŒs gazdasági kötelékeket 
alakíthat ki a Nyugattal és az Orosz-
ország vezette Eurázsiai Unióval 
egyaránt. Kijevnek decentralizálnia 
kellene az országot a régiók javára, 
törvényi szinten kell garantálnia az 
orosz kisebbség és anyanyelve védel-
mét, ami elég kell legyen Putyin 
aggodalmainak eloszlatásához, ám 
ehhez Oroszországnak ki kell vonul-
nia Kelet-Ukrajnából, fel kell hagynia 
a lázadók támogatásával, és helyre 
kell állítania Ukrajna szuverenitását.

Mind az orosz, mind a brit lap véle-
ménye szerinti decentralizált, fede-
rális ukrán állam felelne meg a kár-
pátaljai magyar nemzetrésznek is, 
míg egy központi vezetésû ukrán 
nemzetállam üldöztetésüket, erŒsza-
kos asszimilálásukat eredményezné. 

NATO támaszpontok
Lengyelországban, Romániában és 

a három balti államban létesít tá-
maszpontokat az atlanti szövetség, és 
lesz gyorsreagálású alakulata is – 
közli a Magyar Távirati Iroda au-
gusztus 31-én. A NATO az ukrajnai 
válságban követett orosz politika mi-
att kiépít öt állandó támaszpontot 
Kelet-Európában, és létrehoz egy 
négyezer fŒs gyorsreagálású alakula-
tot, a döntést minderrŒl a közeli 
csúcstalálkozón hozzák meg – írta a 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung (FAS)  vasárnapi német lap.

A beszámoló szerint a 28 NATO-
tagállam nagyköveti szinten már 
megállapodott a „putyini újorosz” 
politikára kidolgozott válaszlépéseket 
összefoglaló stratégiáról, amelyet a 
walesi csúcstalálkozón a legmagasabb 
szinten fogadnak majd el. A készen-
léti akcióterv nevû, 20 oldalas, titkos 
minŒsítésû dokumentum szerint 
Oroszország veszélyezteti az euroat-

A fô feladat a béke megôrzése Európában
lanti térség biztonságát és úgyneve-
zett hibrid hadviselést folytat Ukraj-
na ellen. A FAS információi szerint a 
szövetség azt tervezi, hogy létrehoz 
egy-egy támaszpontot a balti államok-
ban – Észtország, Lettország, Litvánia 
–, valamint Lengyelországban és Ro-
mániában. Ezek regionális felderítŒ, 
logisztikai és bevetési tervezési köz-
pontként szolgálnak majd, személyze-
tük többnemzetiségû lesz, támaszpon-
tonként 300–600 ember. 

A NATO továbbá tervezi, hogy az öt 
tagállamban harcra képes, bevethetŒ 
alakulatokat is állomásoztat majd 

határozatlan idŒre, rotációs alapon, és 
rendszeresen nagyszabású, több ezer 
fŒt megmozgató hadgyakorlatokat 
tart. A terv másik fŒ része egy 4000 
fŒs, nagyon gyors reagálású alakulat 
összeállítása. Ez lenne a NATO 
“lándzsahegye”, egységei a tagálla-
mokban állomásoznának és 2–7 napon 
belül bevethetŒek lennének, az új ala-
kulat harckészültsége így jelentŒsen 
meghaladja az úgynevezett NATO 
Reagáló ErŒ (NRF) harckészültségét.

A koncepció alapján javítani kell a 
szövetség valamennyi alakulatának 
reagálási képességén, hogy szükség 
esetén minél hamarabb felzárkózhas-
sanak az elsŒként harcba szálló alaku-
lathoz. Az esetleges kelet-európai mû-
veletek irányítására a jelenlegi né-
met–lengyel–dán közös hadtestnek a 
lengyelországi Szczecinben telepített 
központját jelölik ki, az ott dolgozók 
létszámának növelésével egy 60 ezer 
NATO-katonát megmozgató mûvelet 
irányítására alkalmas központot ala-
kítanak ki – írta a Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung.

– Magyar katonák a Baltikumban – 
cím alatt közli a Magyar Nemzet 
szeptember 2-án, hogy Magyarország 
felajánlást tesz katonai részvételre, 
Œsszel száz magyar katona mehet a 
NATO gyors reagálású erŒinek meg-
erŒsítésére. Nocsak lesz megint keleti 
front? Háborús bûnösség, politikusok 
és katonák akasztása? Ötvenhatban 
felkelésre lázították a magyar népet, 
majd a szovjet lerohanás után csak 
lapítottak. Ja, akkor nem a liberális 
érdekeik voltak veszélyben. Évekig el 
fognak így maszatolni, amivel igazol-
ják állandó katonai jelenlétüket. 

A szankciók visszalônek
– Önbecsapás azt állítani, hogy az 

Európai Unió szankciós politikája 
Oroszországgal szemben sikeres, 
hogy ennek folytatása elegendŒ, és 
meg fogja oldani a konfliktust – jelen-
tette ki az Európai Unió állam- illetve 
kormányfŒinek rendkívüli csúcstalál-
kozójára érkezve Orbán Viktor mi-
niszterelnök. A kormányfŒ úgy véli: a 
konfliktust tárgyalásos úton lehet 
megoldani, a csúcstalálkozó pedig a 
jelenlegi politika áttekintésével és 
korrekciójával fog foglalkozni.

A miniszterelnök magyar újságírók-

nak nyilatkozott Brüsszelben, az Eu-
rópai Unió brüsszeli csúcstalálkozója 
elŒtt augusztus 30-án, aminek során 
rámutatott: vita van arról, hogy a 
szankciók beváltották-e a hozzájuk 
fûzött reményeket, s kiemelte, hogy 
ehhez „tudnunk kellene, mik is voltak 
pontosan a hozzájuk fûzött remé-
nyek”. Elmondta, hogy voltak, akik 
úgy vélték: a szankciók eredményre 
fognak vezetni, és voltak mások, köz-
tük Œ maga is, akik szerint nem.

„Az én álláspontom az, hogy a 
szankciós politika eddig nem volt 
sikeres, és önbecsapás azt állítani, 
hogy igen, és elegendŒ ezt folytatni, 
és az majd megoldja a válságot” – 
húzta alá a miniszterelnök, aki szerint 
egy katonai konfliktust nem lehet 
szankciókkal megoldani, csak katonai 
erŒvel vagy tárgyalással, ám elŒbbit, 
szerinte helyesen mindenki kizárja, 
ezért csak a tárgyalásos rendezés ve-
zethet eredményre.

„Magyarország a békében érdekelt” 
– jelentette ki a miniszterelnök, ki-
fejtve, hogy Magyarország számára a 
béke és a nyugalom a legfontosabb, 
valamint az, hogy a szomszédos or-
szágokban, így Ukrajnában is béke, 
nyugalom és kiszámíthatóság legyen 
a mostani, növekvŒ veszéllyel és fe-
nyegetéssel szemben.

*
Amerika ukrajnai kalandja megállí-

totta azt a fejlŒdési folyamatot, ami 
végre elindult az új évezredben azon 
a nagy kontinensen, amelynek a nyu-
gati felét Európának nevezzük, a ke-
leti felét pedig sommásan Oroszor-
szágnak. Olyan szerves együvétar-
tozás talált magára, ami pontosan 
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1914-ben szakadt meg. Ebben a kilenc 
évtizedben Oroszország egy világren-
dezŒ nagy társadalmi kísérletezés 
mûhelye, tárgya és áldozata volt. 
Ôrült agyakban megfogant eszmének, 
az emberi társadalom egyetlen kol-
lektív foglalatának létrehozása nem 
orosz találmány volt, elmaradott álla-
potukkal kerültek annak végzetes 
vonzásába. A Nagy Szocialista Masz-
lag mámorában az oroszok Európa 
felének felszabadítóiként hitték ma-
gukat azután, hogy kielégíthették tör-
ténelmi hódító mániájukat. Nem tud-
ták, ma sem tudják, hogy egy nagy 

társadalmi kísérletezés médiumai 
voltak. Mellékesen javukra szolgált 
kultúr-Európa keleti felének kebelre 
szorítása. Különösen Magyarországon 
tapasztalták meg, hogy a Nagy Masz-

lagnak üres a magtára. Érdekes ta-
pasztalat volt, hogy Kelet-Németor-
szág népe teljesen átadta magát a 
kommunista eszmének, ez tartott ak-
kor is, amikor már foszladozott Orosz-
országban is a Nagy Bölcs Ideológia. 
Magyarországon pedig már 
majdhogynem mûködŒképessé vált a 
szocializmus, az a gulyásosan mássá-
gos, amit csak az energiaválság ide-
jén kedvesen felkínált nyugati hitelek 
vittek válságba. Aztán jött Gorbacsov, 
akivel elhitették a nyugati elvtársak, 
hogy megmenti a szovjet államot a 
világ boldogulására, ha bevezeti a 
reformokat.

Aztán jött Putyin, akinek nem tet-
szett a liberális demokrácia és azok 
az elvtársak, akik az új nagy szabad-
ságban hirtelen dúsgazdagok és hatal-
masok lettek. Vagyis eluralkodott a 
nyugati módi. Csakhogy, ott ahol 
nagy a szegénység, kirívó a nagyon 
nagy gazdagság. Persze ezután is 
lesznek gazdagok Oroszországban, de 
nem az a nagyon liberális fajta. Nos, 
ez meg nyugaton nem teszik.

Ezzel a kis kerülŒvel jutunk el oda, 
ahol körültekintünk azt vizslatva, 
hogy mire lesz jó szankciókkal szét-
szakítani a végre száz év után össze-
állt gazdasági kapcsolatokat? A Föld 
kincsei, lehetŒségei nincsenek eloszt-
va országonként, hogy mindenkinek 
jusson. Ezért egymásra vagyunk utal-
va, kereskedni kell, például az ener-
giáért azzal fizetünk, ami nekünk van. 
Most mehetünk majd energiáért Af-
rikába vagy Kanadába? Magyaror-
szág részére az újra megnyíló keleti 
piac életbevágóan fontos. Az ország 
talpra akar állni, ki akar szabadulni 
az uzsorások fojtogatásából. A szank-
ció oda lök vissza. Most fel kell emel-
ni a fegyverkezési kiadásokat is. És 
ez nemcsak Magyarországot érinti, 
hanem Európa talán minden országát. 

Lehet, hogy ez is amerikai cél, ne 
emelkedjen fel Európa vetélytársi 
szintre. Nehéz idŒk jönnek, nekünk 
magyaroknak tragédia lenne a nem-
zeti kormány sikertelensége a gazda-
sági téren ártalmas szankciók miatt.

ô

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungváron kiadott 
nyilatkozatában „határozottan elítéli az ukrán Központi Választási Bizottság 
(CVK) döntését, amellyel megfosztotta a 150 ezres kárpátaljai magyarságot a 
parlamenti képviselet megszerzésének lehetŒségétŒl”. A magyar szervezet  
nyilatkozata szerint a CVK döntése a kárpátaljai tömbmagyarságot három 
választókerületre szakítja szét, amelyek egyikében sem számottevŒ a jelenlé-
te, s ezzel lehetetlenné teszi, hogy a magyarság képviselŒje bejuthasson az 
ukrán parlamentbe. – A bizottság döntése a parlamenti választásról szóló tör-
vény durva megsértése – áll a közleményben, amely szerint a jogszabály 
vonatkozó része elŒírja, hogy a választókerületek megalakításánál figyelembe 
kell venni a nemzeti kisebbségek letelepedési helyét, illetve azoknak a terü-
leteknek, ahol a nemzetiségek egy tömbben élnek, egy választókerületbe kell 
tartozniuk. A törvény eme rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása a 
nemzetiségi kisebbségek jogainak lábbal tiprását, azok másodrendû állampol-
gárokká történŒ degradálását jelenti. Az érvényben lévŒ ukrán választójogi 
törvény a nyilatkozat szerint lehetŒséget teremt a nemzetiségi választási 
körzetek kialakítására, a jogszabályba be van építve az etnikai arányosság 
elve. A jogállamiság megteremtésének alapfeltétele, hogy ne csak papíron 
legyenek lefektetve a kisebbségek védelmét és megmaradását elŒsegítŒ 
jogok, hanem a gyakorlatban is alkalmazzák Œket – mutat rá a magyar szer-
vezet. „A kárpátaljai magyarság európai gondolkodású, törvénytisztelŒ 
nemzeti kisebbség, mindvégig lojális volt az ukrán államhoz. Kisebbségi 
jogainak érvényesülését most is a törvényeknek megfelelŒen kívánja elérni” – 
olvasható a nyilatkozatban, amely emlékeztet, hogy Ukrajna csatlakozott szá-
mos olyan nemzetközi dokumentumhoz, amely a kisebbségek védelmével 
foglalkozik. A KMKSZ rámutat, hogy a 225 egyéni választási körzetbŒl mind-
össze egy kialakítását kéri magyar többséggel, ami szerinte nem lenne újkele-
tû, hiszen azt már négy korábbi parlamenti választás során alkalmazták, s a 
kért körzet mostani kialakítása lehetŒséget teremthetne arra, hogy a 450 fŒs 
ukrán törvényhozásba egy magyar képviselŒ is bekerülhessen. A KMKSZ fel-
szólítja a CVK-t, hogy a hatályos törvények betartásával úgy módosítsa a kár-
pátaljai választókerületeket, hogy a tömb-magyarság egy parlamenti körzetet 
alkosson, egyben felhívja a felelŒs ukrajnai politikusok figyelmét arra, hogy 
„a kisebbségi jogok folyamatos durva megsértése nem járul hozzá az amúgy 
is nehéz helyzetben lévŒ ország békéjének megteremtéséhez”. �

Kárpátaljai magyarok tiltakozása



Tagadhatatlan, hogy az amerikai 
sajtó megkülönböztetett figyelemmel 
kíséri hazánk sorsának alakulását, 
hogy ne sarkosan fogalmazzak.

Még azt sem felelem erre, hogy náluk 
viszont verik a feketéket, pedig tény-
leg –-- ez az érv már annak idején is 
vicc tárgyát képezte. A folyamatos ki-
oktatás, lenézés, alaptalan támadás 
minden korszakban kijárt Magyaror-
szágnak. Persze lehet azt mondani, 
hogy ez nem a magyar népnek szólt, 
hanem a mindenkori kormánynak, a 
„gengsztereknek és sarlatánoknak”, 
ahogyan a Washington Post szerkesz-
tôségi cikke fogalmazott a mi nem ép-
pen sikeres huszadik századunkról, de 
azért ebben a sommás megállapításban 
benne van az is, hogy a magyarok 
megérdemelték, amit kaptak. Mi több, 
Himnuszunkkal ellentétben nem is 
bûnhôdtünk meg, kétségbe vonjuk a 
liberális demokrácia szentségét, már 
megint letérünk az egyetlen járható 
útról, amely az igazsághoz, békéhez, a 
földi mennyországhoz vezet. 1990 óta 
világos, hogy nem balliberális magyar 
kormányok idején a nacionalizmustól 
kezdve minden „izmus” dühöng, és ve-
szélyezteti a térség stabilitását, rom-
bolja a bankrendszert és a befektetôk 
bizalmát. Ez amerikai hitelv, amelyet 

kétségbe vonni szentségtörés, mert 
axiomatikus igazságokat nem lehet 
cáfolni. A vádpontok között mindig 
felmerül a sajtószabadság problémája. 
Ilyenkor mindig belenézek a napi 
balliberális sajtó egészen döbbenetes 
termékeibe, amelyek éppen azt bizo-
nyítják, hogy Amerikában elképzelhe-
tetlen rágalmak, becsületsértések, 
mocskolódások látnak napvilágot, 
jellegük és színvonaluk miatt megvá-
laszolhatatlanul. Ehhez persze tudni 
kellene magyarul, és egy kicsit is-
merni a magyar történelmet. Minden-
esetre az egyre gyakoribb amerikai 
felszólítás, amely szerint az Európai 
Unió lépjen fel szigorú szankciókkal 
kis hazánk ellen, nem tekinthetô üres 
fenyegetésnek. Az Európai Unió jelen 
állapotában erôsebben függ Ameriká-
tól, mint 1990 óta bármikor, így aztán a 
kívánság parancs, csak az indoklást 
kell megszövegezni az ítélethez. Holmi 
szuverenitást emlegetni éppoly feles-
leges, mint autonómiáról elmélkedni, 
romantikus ábránd a szabadságról 
minden, ami egy közösségre vonatko-

zik. Csak az egyén lehet szabad az 
igazi demokráciában, ha akar, millio-
mos lesz, ha pedig nem, vígan élhet a 
híd alatt. Az elmaradott népek még 
nem mindig értik ennek a szabadság-
fogalomnak a nagyszerûségét, sôt 
idônként maguk az amerikaiak sem. 
Tiszta szerencse, hogy ôket sosem 
vezették gengszterek és sarlatánok.

* * *
Ha az ember valamilyen történelmi 

eseménynek az okait kutatja, minél 
többet búvárkodik a szakirodalomban, 
annál homályosabbnak és bonyolul-
tabbnak tetszenek a kiváltó okok és 
körülmények.

Lényegében a „híres emberek” csele-
kedeteit próbáljuk értelmezni, mert a 
krónikák kizárólag róluk szólnak, va-
lahogy úgy, ahogy a mesék kezdôdnek: 
két szomszéd király megharagudott 
egymásra. A háttérhatalmak mûkö-
désérôl kevés szó esik, már csak azért 
is, mert egyrészt nem léteznek, más-
részt ha léteznek is, létezésük nem 
bizonyítható, sôt illetlenség is ilyesmit 
feltételezni. Politikailag korrekt mó-
don és történészi tárgyilagossággal 
csak egy-egy eseményt szabad ele-
mezni, mint a tudósok az ôsrobbanást 
–-- hogy elôtte mi volt, felesleges ku-
tatni, mert akkor még állítólag idô sem 
volt. Bátrabb és öntudatosabb embe-
rek néha rámutatnak arra, hogy a po-
litikai küzdelmek mögött bizony van-
nak gazdasági, pénzügyi okok is, 
vagyis minden politika mögött van 
egy hatalmasabb mozgatóerô, de az 
ilyen szóbeszéd tudománytalan és 
szélsôséges, mert valójában mindig a 
Jó és a Rossz harca folyik, és legalább 
utólag kiderül, ki melyik oldalon állt. A 
valamilyen kézenfekvô ideológia ne-
vében támogatott forradalmak és fel-
szabadító mozgalmak rendszerint a 
korábbinál rosszabb helyzetet idéztek 
elô, évek múltán esetleg bevallják, jó, 
hát tévedtünk. Olvasom az Afganisz-
tánnak nyújtott amerikai segélyek 
kivizsgálásának kínos számait: a ren-
geteg pénz eltûnt, akár a sok fegyver, 
feltehetôen már azok kezében, akik 
változatlanul utálják Amerikát, akár 
korábban az oroszokat vagy az ango-
lokat. Valakiknek azonban ez mégis 
nagy üzlet volt, de a „balhét” a politi-
kusok viszik el enyhe korholás formá-
jában, mert erre a szerepre szerzôd-
tették ôket. Ezek a valakik a háború és 
az összeomlás alvállalkozói, elôször 
szétlövetnek egy területet, majd vál-
lalják az újjáépítést is. A globális 
cégvilágban az érdekeltségek és ösz-
szefonódások kinyomozhatatlanok, 
amúgy a politikusok és a titkosszol-
gálatok arra valók, hogy a kíván-
csiskodókat kiiktassák az élôk sorából. 
A szíriai polgárháború eddig az ENSZ 
szerint kétszázezer halottal járt, és Eu-
rópából vagy Amerikából nézve sokak 
számára ez kevésbé fontos, mint egy 
helyi vonatszerencsétlenség. Ha az 
ukrán helyzetre gondolok, kicsit félve 
kell megállapítanom, hogy a „forrada-
lom” elôtt enyhén szólva jobb volt. De 
a háttérhatalom nem szívbajos, máris 
leminôsítették az ukrán gazdaságot. 
Tetszettek volna nem csinálni forra-
dalmat. Az igazi üzlet még csak most 
következik: az újjáépítés.

* * *
Napok óta raktározom az egyik jobb 

sorsra érdemes publicista cikkének 
kezdô mondatát, miszerint „Magyaror-

szágon senki sincs, aki tiszta vizet ön-
tene a fejekbe”.

Ennél viccesebb kijelentéseket is ol-
vashatunk naponta a nagy butasági 
versenyben, és tény, hogy a tiszta víz 
jobb még a fejekben is, mint a zavaros, 
bár mindkettô lötyög. Kissé meglepôd-
ve olvasom, hogy szegény NATO 
gyengélkedik, az utóbbi idôben költ-
ségvetési fogyókúrára ítélték, sôt a 
német hadsereg kilencven százaléka 
sem hadképes, de öntudatos európai 
polgár nem hiszi el az ilyen szóbeszé-
det, miként értetlenül áll az IMF 
elnöknôje ellen indult vizsgálat elôtt is, 
hiszen az nem létezik, hogy hanyagul 
gazdálkodott egy kis aprópénzzel. Az 
viszont teljesen világos és szép törek-
vés, hogy az ôszödi rém baloldali pár-
tuniót sürget, és tényleg nincs is jobb 
elnevezés, mint az Amerikában már 
régen bevált Demokrata Párt, bár egy 
füst alatt lehetne akár Demokrata és 
Republikánus Párt is, ha még ráér egy 
kicsit a névválasztás. Az egyenesen 
káprázatos jövôt villant fel minden 
hölgy elôtt, hogy az LMP nôbarát vá-
rossá tenné Budapestet, felsorakozik 
ez a terv a gyermekbarát, utasbarát, 
környezetbarát stb. ígéretek mellé, 
csak a házibarát és a szürkebarát hi-
ányzik. A „nemi szempontú költségve-
tés” különösen tetszik, gondolom, poli-
tikailag korrekt angolból van fordítva, 
az eltérô nemi identitásúakra is te-
kintettel. Készséggel elismerem, hogy 
nônek lenni sok szempontból bizo-
nyára rosszabb, de ez irányú tapasz-
talatok nélkül is állíthatom, a férfiélet 
sem gyöngyélet, annak ellenére, hogy 
támogatjuk az „egyenlô munkáért 
egyenlô bért” régi követelést. A ma-
gam részérôl Budapesttôl nem is vá-
rom, hogy férfibarát legyen, inkább 
egy kis emberbarátságot kérnék, pél-
dául némi ésszerû tervezést a közleke-
désben, valamint a kaotikus útfelbon-
tások mérséklését, vagyis akadály 
mentesítést mindenki számára. Ti-
zenkét évvel ezelôtt Medgyessy Péter 
jóléti rendszerváltozásában a balgák 
még hinni tudtak, azóta ilyen vérmes 
reménye senkinek sincs, tiszta víz ke-
rült a fejekbe, és nagyjából mindenki 
beletörôdött, hogy az intézmények „a 
mûködôképesség határán” vannak, de 
aztán mégis kapnak egy kis pénzt, de 
sosem annyit, amennyibôl a probléma 
végleg megoldódna. Mindezek miatt 
remek találmánynak tartom az önkor-
mányzatiságot, akár a demokráciát, 
csak az a baj, hogy pénz is kell hozzá, 
mint a 3-as metró felújításához, ami 
egészen biztosan nôbarát lesz.

* * *
Tízéves a Polgárok Háza. Tíz év 

hosszú idô az ember életében, s a 
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
közakadozásból felépült gyönyörû 
házból már sokan hiányoznak, legin-
kább a tervezôje, Makovecz Imre.

Merész ötletnek tûnt akkor éppen 
ide, a lepusztult „nyóckerbe” álmodni 
a palotát, de erre a romos épületre fu-
totta. Akkoriban még reménykedtünk, 
majd a környék is megszépül, „pol-
gárosodik”, de ez nagyjából olyan té-
vedés volt, mint abban hinni, hogy 
csak 2006-ig kell várni, és az Orbán-
kormány folytathatja a munkát. A 
polgári körök nagy korszaka volt ez 
Hende Csaba irányításával, a nemzeti 
érzés, a sokat emlegetett szeretet és 
összefogás valóban csodákat mûvelt, 
országos és helyi csodákat. Medgyes-
syt leváltotta Gyurcsány az MSZP és 
az SZDSZ akaratából, és nagyon úgy 
festett, ezzel az emberrel az élen nem 
lesz kétséges, kié a gyôzelem. Jártuk 
az országot, tömegek éljeneztek min-
ket, eszünkbe sem jutott, hogy mindig 
a mi táborunkkal találkozunk, és bi-
zony sokan vannak olyanok, akik nem 
akarnak polgárok lenni, nem óhajtanak 
Istenrôl, hazáról gondolkodni, leg-
feljebb a családról, fôleg a családi 
kasszáról. Szellemi és erkölcsi sza-
badságharc volt ez, amelyet a balli-
berális oldalról akkor is gúny és 
megvetés övezett, és némi félelem és 
értetlenség is, vajon mit akarnak ezek 
a „polgárok”, amikor se hatalmuk, se 
pénzük nincs. 2006 ôszén úgy vélték, 
véget kell vetni az egésznek a régi, jól 
bevált erôszakkal. Talán ez volt az a 
történelmi pillanat, amikor világossá 
vált, melyik oldalon állnak a ballibe-
rálisok, és melyiken a nép, amelyet 
akkoriban inkább csôcseléknek nevez-
tek a baloldali reformerek. A Polgárok 
Háza menedék volt a nehéz idôkben, 
akárcsak vidéki párja, Lakitelek --– a 
másik, egyszer eljövendô Magyaror-
szág kis darabja. A jogos nosztalgiától 
eltekintve, látjuk, minden másképpen 
alakul, mint ahogyan elképzeltük, a 
világpolitikában és a világgazdaságban 
is. Arany János szavaival élve, mind-
nyájan szeretnénk „egy kis független 
nyugalmat”, szeretnénk polgárok len-
ni, saját hasznos munkánkból tisztes-
ségesen megélô középosztályt alkotni, 
de az a képtelen helyzet állt elô, hogy 
most már nemcsak a szétesett balol-
dalnak nem tetszünk, hanem annak a 
világnak sem, amely nem az értékeit, 
hanem az érdekeit félti tôlünk. A 
Polgárok Háza zsúfolásig megtelt, a 
macskaköves utcák omladozó házai 
talán egyszer megérik, hogy „felzár-
kóznak” Európához, de ezt majd meg-
tapasztalja tíz év múlva, aki erre jár. 
Addigra rehabilitálják a környéket, 
sôt Magyarországot is. Reményked-
jünk!
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Az erdélyi és a román lapok véle-
ménye szerint botrányos dolgot mû-
velt a Román Labdarúgó Szövetség, 
amikor egy olyan szerzeményt foga-
dott el a román válogatott új himnu-
szának, amelyben Benito Mussolinitól 
származó idézet is fellelhetô.

A Jurnalul.ro írása szerint a Román 
Labdarúgó Szövetség számtalan osto-
ba döntésén, és politikával mélysé-
gesen összefonódottságából adódó 
mellényúlásán túl, újabb botrányos 
dolgot mûvelt: a nemzeti válogatott új 
himnuszába, az Iris együttes szerze-
ményébe ugyanis egy Benito Mussoli-
nitôl származó idézet is belekerült.

A Kolozsvaros.ro beszámolója szerint 
a himnusz egyik fô refrénje az, hogy 
„Gyôztök vagy meghaltok!”. Márpedig 
a kérdéses szlogen Mussolini 76 évvel 
korábbi buzdítását másolja, az olasz 
fasiszta vezetô az 1938-as olasz-ma-
gyar labdarúgó vb-döntô elôtt küldte 
el híres üzenetét Vittorio Pozzo szö-
vetségi kapitánynak: „Vincere o mori-
re!” („Gyôzünk vagy meghalunk!”).

A portál szerint „a román labdarúgás 
vezetôi úgy vélték, a nemzeti teljesít-
ményhiánynak ilyenfajta lökésre van 
szüksége, hogy elérje a továbbjutást”, 
de az Európa-bajnoki selejtezôk elôtt 
ez akár öngóllal is felérhet, ha mindez 
az UEFA és/vagy a FIFA vezetôinek 
fülébe jut. Márpedig a rasszizmus el-
leni harc során a baklövéseket rend-
kívül szigorúan büntetik, és a román 
szövetség ezzel akár az európai ver-
senyekbôl meghatározott idôre szóló 
kitiltást is kockáztatja.

A román válogatott az Eb-selejtezôk 
F csoportjában Magyarország, Görög-
ország, Finnország, Észak-Írország és 
a Feröer-szigetek ellen lép majd pá-
lyára.

* * *
Meghaladta a 100 millió dollárt az 

amiotrófiás laterális szklerózis nevû 
betegség gyógyítására és a betegek 
ápolására eddig felajánlott adományok 

összege a jeges vizes kihívás nevû in-
ternetes jótékonysági kampányban, 
amelyben világszerte ismert és isme-
retlen emberek öntik magukat nyakon 
egy vödör jéghideg vízzel, és tesznek 
felajánlást.

Az amerikai ALS Egyesület bejelen-
tette, hogy július 29. és augusztus 29. 
között, 100,9 millió dollár adomány 
gyûlt össze a Facebook közösségi por-
tálon indult jótékonysági akció ered-
ményeként. A múlt év hasonló idô-
szakában a szervezet mindössze 2,8 
millió dollár adományt kapott a Lou 
Gehring-kórnak is nevezett gyógyít-
hatatlan degeneratív idegrendszeri 
betegség elleni harcra, illetve a bete-
gek segítésére.

A hála szó nem elegendô annak kife-
jezésére, amit most érzünk --– hangoz-
tatta a közleményben Barbara New-
house, az egyesület elnökvezér 
igazgatója. A pénzbôl az ALS-kuta-
tásokat és a betegeket segítik. Azt 
ígérte, hogy az összegyûlt hatalmas 
pénz felhasználásáról a jövôben is tá-
jékoztatják a nyilvánosságot.

Az akcióban eddig olyan hírességek 
öntötték le magukat egy vödör jeges 
vízzel (és adakoztak), mint Matteo 
Renzi olasz miniszterelnök, George 
W. Bush volt amerikai elnök, Bill 
Gates informatikai mogul, Mark 
Zuckerberg Facebook-vezér, Jeff 
Bezos amerikai mágnás, Tom Cru-
ise és Matt Damon filmsztárok, Sti-
even Spielberg filmrendezô, Katy 
Perry, Shakira, Taylor Swift és Jus-
tin Bieber popsztárok, Usain Bolt, 
David Beckham és Neymar sporto-
lók, Kate Moss szupermodell.

A betegségben érintett, az izomsor-
vadás következtében teljesen lebénult 
világhírû brit tudós, Stephen Haw-
king elméleti fizikus helyett gyerme-
kei vállalták a kihívást.

* * *
Magyar kutatók a világon elsôként 

támasztották alá adatokkal, hogy az 

ugatás a többi kutya számára is in-
formációt hordoz. Az eredmény a 
szomszédokat bosszantó ugatások 
megértését és kezelését is segíti.

Több mint egy évtizede vizsgálják a 
kutyaugatást az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) Etológia tan-
székén. Az eddigi vizsgálatokból kide-
rült, hogy az ugatás számos 
információval szolgál az ember szá-
mára, aki nagy pontossággal meg tud-
ja állapítani, milyen helyzetben, kon-
textusban ugat egy kutya, és arról is 
határozott véleményt formál, milyen 
hangulatban van az állat.

Az ELTE kutatói korábbi laborató-
riumi méréseik alapján tudták, hogy a 
kutyák érzékelik a különbséget az 
egyes kutyák hangja és ugyanazon 
egyed különféle helyzetekben hallatott 
ugatásai között. Mindezt azonban a te-
repen eddig még senki nem tesztelte.

A mostani vizsgálatban budapesti és 
más kertvárosi helyszíneken hang-
visszajátszásos teszteket végeztek 
kertes háznál élô kutyákkal. Miután 
egyeztették a kutya gazdájával, a ke-
rítés közvetlen közelében hangszórót 
rejtettek el, a kert különbözô pontjaira 
kamerákat szereltek fel. A kertbe ezu-
tán a gazda kiengedte a tesztben részt-
vevô kutyát. Egy-egy alkalommal a 
kutyának egyféle ugatássorozatot ját-
szottak vissza, és felvették viselkedé-
sét a visszajátszás elôtt, közben és 
után.

Minden kutyának négyféle ugatást 
játszottak le négy alkalommal, külön-
féle sorrendben. A négyfajta ugatás az 
ismerôsség és a kontextus két-két ka-
tegóriájának kombinálásával jött lét-
re. Az ismerôsség a kutya számára 
ismerôs vagy ismeretlen kutya uga-
tását, a kontextus a kerítésnél elhaladó 
idegenre adott ugatás és az egyedül, 
kikötve hagyott kutya ugatását jelen-
tette.

Az eredmények azt mutatták, a kert-
ben tartózkodó kutya viselkedését be-
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Az aláírók
Az internetet joggal nevezik infor-

máció forradalomnak, mert olyan dol-
gok amiket csak külföldi könyvtá-
rakból lehetett azelôtt megszerezni 
ma ezek villámgyorsan elôttünk van-
nak a képernyôn.

Például a trianoni rablóbéke teljes 
szövegét, –– igaz csak angolul --– 10 
másodperc alatt letölthetjük. Így aztán 
marad elegendô idô a dokumentumot 
egy kicsit böngészni.

A szerzôdés aláírói között ott találjuk 
a nikaraguai elnök kiküldöttjét sze-
nyor Carlos A Villanueva-t a párizsi 
nikaraguai charge d’affaires-t. Itt az 
egyszerû magyar csak a fejét vakar-
hatja, és megpróbálja megérteni, hogy 
mikor és hogyan kerültünk háborús 
állapotba ezzel a középamerikai banán 
köztársasággal, hogy egy békeszer-
zôdést kellett aláírni ezzel a kis ál-
lammal. A hosszú tengeri út miatt itt 
csak biztosan az Osztrák-Magyar Mo-
narchia hadiflottát lehet okolni ezért 
az imperialista gaztettért, mivel Nika-
raguának nem volt hadi tengerészete, 
és az elsô világháború idején amerikai 
megszállás alatt volt s önálló száraz-
földi hadserege sem volt. (Ide tartozik, 
hogy Millerand francia elnök röviddel 
a trianoni rablóbéke aláírása elôtt 
imperializmussal vádolta Magyaror-
szágot). Így tehát képzeljük el, és ez 
csak fikció, hogy mi történhetett. A 

Monarchia hadiflottájának puszta 
jelenléte elég volt ahhoz, hogy az olasz 
és francia flottákat a Földközi ten-
gerben tartsa. Elképzelhetô, hogy flot-
tánk kitört az Adriai tengerbôl és 
megsemmisítette vagy elkerülte az 
olasz és francia hajókat, utána áthaladt 
a gibraltári szoroson, de akkor már a 
british navy miatt kellett egy kicsit 
aggódni. De amikor valahogy ezt a 
problémát is sikerült megoldani, egy 
friss gond: az amerikai hadiflotta, ami 
már akkor jelentôs erôt képviselt. 
Biztosra vehetô, hogy az USA nem jó 
szemmel nézte volna egy európai 
nagyhatalom betolakodását az ameri-
kai földrészbe. A napoleoni háborúk 
után megfogalmazott Monroe doktrina 
fô célja az volt, hogy távol tartsa az 
Európából eredô háborúkat, konflik-
tusokat az amerikai kontinenstôl. Már 
a Monroe doktrina is elég volt ahhoz, 
hogy az USA szembe kerüljön a mi 
képzelt Osztrák-Magyar hadiflottával.

De ne terheljük képzelô erônket to-
vább és tegyük fel, hogy a Monarchia 
hajói eljutnak Nikaragua partjához de 
itt nem csak földrajzi akadályokat kell 
leküzdeni, hanem azt a tényt is, hogy 
Nikaraguát 1912-ben megszállta az 
amerikai tengerész gyalogság, és csak 
1933-ban mentek haza az Egyesült Ál-
lamokba. A megszállás fô indítéka az 
volt, hogy megakadályozzák, hogy egy 
másik hatalom a Panama csatornával 
versenybe kerülô csatornát építsen 

Nikaraguán keresztül az Atlanti  ceán 
és a Csendes Óceán között.

De az is megtörténhetett, hogy nem 
csak Nikaraguát, vette célba az „impe-
rialista” Osztrák- Magyar Monarchia, 
hanem a szomszédos Panama köztár-
saságot is. Így lehet érthetô az, hogy a 
trianoni rablóbéke elsô oldalán megta-
lálhatjuk Panama állam kiküldöttjének 
szenyor Raoul A  Amador-nak az 
aláírását is. De még az is elképzelhezô, 
hogy a flotta három részre vált és az 
egyik csoport Kubát támadta meg, 
ugyanis Dr Rafael Martinez Ortiz 
kubai miniszter szintén az aláírók 
között szerepelt.

De próbáljuk felfedezni az igazságot. 
Az internetes lexikon szerint Nikara-
gua csak a Német birodalommal és 
nem a Monarchiával állt hadiálla-
potban és ez is csak minimális titkos 
tevékenységre terjedt, egy csepp ni-
karaguani vér sem folyt a Központi 
hatalmak ellen való „küzdelemben”.

Nos, de azok a „haladó”, „demokrata” 
erôk mint Bauer Tamás akik szerint 
Trianon igazságos volt, mint jó hirt 
hirdethetik, hogy 1920 június 4-én a 
Grand Trianon palotában végre kitört 
a béke Magyarország és Nikaragua 
között!
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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folyásolja mind a hallott ugatás kon-
textusa, mind az ugató kutya 
ismerôssége vagy ismeretlensége.

Ha ismeretlen kutya idegent ugató 

hangját hallották, a tesztalany állatok 

leginkább a kerítés közelében tartóz-

kodtak. Ha az egyedül hagyott idegen 

kutya hangját játszották vissza, az 

alanyok a ház közelében maradtak.

Amikor az ismerôs kutya ugatásait 

hallották, az alanyok gyakrabban pil-

lantottak a ház felé, hol az ismerôs 

kutya és a gazda tartózkodott, mint az 

ismeretlen kutya hangjának hallatán. 

A hangok mindig ugyanonnan, a kerí-

tés felôl hallatszottak. Az alanyok leg-

inkább az ismeretlen kutya ugatása 

esetén ugattak maguk is, mintegy vá-

laszként.

Az ELTE kutatócsoportja minderrôl 

az Applied Animal Behaviour Science 

szaklapban számolt be. Biológiai-eto-

lógiai szempontból az eredmény azért 

jelentôs, mert ez az elsô tanulmány, 

ahol a kutyaugatásról kiderült, hogy 

egyedtôl és helyzettôl függôen in-

formációval szolgál a többi kutya szá-

mára, és mindezt a valós helyzetet hû-

en utánzó körülmények között 

bizonyították be.

Az ugatásról eddig tudományos és 

hétköznapi fórumokon is azt tartották, 

leginkább a kutya izgatottságát jelzô, 

különösebb kommunikációs tartalom-

mal nem rendelkezô hangadási forma.

A kutatás állat- és emberjóléti szem-

pontból azért is érdekes, mert a szom-

szédokat bosszantó ugatásokat segít 

megérteni és kezelni. A csoport kimu-

tatta, hogy a kutya számára az elhaladó 

idegeneket kísérô ugatás információ-

tartalma erôs, reagálásra, ugatásra 

ösztönzi ôket --- írták a kutatók.

Ezzel szemben a kutyák gyenge re-

akciót mutatnak az egyedül hagyott 

kutyák ugatására. Kutyaszempontból 

tehát az idegenekre adott ugatás fon-

tosabbnak tûnik, így ha azt akarjuk, 

hogy a kutya kevesebbet ugasson, ér-

demes eltakarni a szemük elôl az utcai 

forgalmat, például hátsókerttel, össze-

függô kerítéssel. Az állat akkor is ke-

vesebbet ugat, ha nem hallja a többi, 

idegeneket ugató kutyát, például ha a 

lakásban tarják --– olvasható a tanul-

mányban.

A kutatást Pongrácz Péter egyetemi 

adjunktus és Miklósi Ádám tanszék-

vezetô professzor vezetésével Szabó 

Éva, Kis Anna és Péter András PhD-

hallgatók végezték.

* * *
Elsô alkalommal fordul elô, hogy 

nem a fehér bôrû diákok lesznek több-

ségben az amerikai állami iskolákban.

A 2014–15-ös tanévben az etnikai 

kisebbségekhez tartozó diákok lesznek 

többségben, elsôsorban a spanyol aj-

kúak számának növekedése miatt --– 

derül ki a statisztikai adatokból. Ez a 

folyamat az 1990-es évek közepétôl 

töretlen.

Az elmúlt két évtizedben megduplá-

zódott a spanyol ajkúak száma, és a 

trend a következô tíz évben is való-

színûleg folytatódni fog.

Az idei tanévben ôk adják a diákok 26 

százalékát, de várakozások szerint 

2020-ra az arányuk eléri a 30 száza-

lékot.

Az afroamerikaiak 15 százalékot tesz-

nek ki --– számolt be a BBC.

Azt nem részletezték, hány százalékot 

tett ki az ázsiai, a bennszülött amerikai 

és a csendes-óceáni szigetekrôl szár-

mazó diákok aránya, csak annyit írtak, 

hogy a tanulók 3 százaléka vallja ma-

gát etnikailag vegyesnek.

A fehér bôrû diákok adták a kilenc-

venes években a tanulók majdnem 65 

százalékát --– ez az arány 2020-ra vár-

hatóan 45 százalék körülire csökken.

A Pew Research Center azonban az 

adatokkal kapcsolatban fontosnak tar-

totta felhívni a figyelmet arra, hogy 

egészen más a helyzet a magánisko-

lákban, ahol sokkal magasabb a fehér 

bôrû diákok aránya. Márpedig az 

Egyesült Államokban minden tizedik 

gyerek magániskolába jár.

* * *
Skóciában, egészen pontosan Edin-

burgh-ban él a világon a legtöbb vörös 

hajú ember.

Az edinburgh-iak negyven százaléka 

hordozza a vörös gént -– derül ki a The 

Guardian cikkébôl. Kieran Dodds 
fotográfus igen látványos képeken 

örökítette meg a Gingereket. Fotózás 

közben arról is megkérdezte ôket, 

hogy mit is jelent igazi vörös skótként 

élni a világban.

A 37 éves Steven McKay és családja 

arról mesélt, hogy mennyire nehéz a 

vörösök élete. „Az emberek sokszor a 

hajszíned alapján már elôre beskatu-

lyáznak. Az iskolában sokszor belém 

kötöttek, szerintem a hajam miatt, va-

lószínûleg nagyon irritáló lehettem” --

– emlékszik vissza a családapa.

Dez Johnston a vörös szakállát csak 

felföldi barnának hívja. Neki nem 

származott kellemetlensége a skótság-

ból, viszont annyival szerencsésebb is 

társainál, hogy nála csak az arcszôrzet 

vörös.

A 33 éves Phil Ford úgy érzi, hogy 

egy hátrányosan megkülönböztetett 

kisebbség tagja.

„A legtöbben azt hiszik, hogy bármi-

kor inzultálhatnak bennüket a hajszí-

nünk miatt, mert a törvény úgysem 

védi a vörösöket --– mondja keserûen a 

rôt angoltanár.

A tanárember megfogadta, hogy so-

ha nem vesz el hozzá hasonló gingert, 

mert aggódik a genetikai öröklôdés 

miatt.

* * *
Németországban már az idén szigo-

ríthatják az uniós társállamokból ér-

kezô bevándorlókra vonatkozó munka-

vállalási és szociális ellátási 

szabályokat.

A kormány hónapokig tartó közéleti 

vita után fogadta el a témában kidol-

gozott javaslatokat. A kisebbik konzer-

vatív kormánypárt, a bajor CSU továb-

bi lépéseket sürget, szakszervezetek 

és ellenzéki pártok pedig bírálják a 

berlini vezetés elképzeléseit.

Németországban Nagy-Britanniához 

hasonlóan a román és bolgár állam-

polgárok munkavállalási korlátozásai-

nak megszûnése nyomán indult dis-

kurzus a szegénységi bevándorlásnak 

--- a munkavállalás helyett a szociális 

segélyek megszerzését célzó beván-

dorlásnak --- is nevezett szociális tu-

rizmusról (Sozialtourismus).

A javaslatok között az a legfontosabb, 

hogy a munkakaresés céljából beköl-

tözô uniós állampolgárok legfeljebb 

fél évig maradhatnának.

Akinek hat hónap alatt nem sikerül 

állást találnia, és ezért közpénzbôl fi-

nanszírozott támogatásra szorulna, 

annak el kell hagynia az országot. A 

hatóságok továbbá kitilthatnák az or-

szágból mindazokat az uniós beván-

dorlókat, akik törvénytelen eszközök-

kel szereznek jogot a németországi 

tartózkodásra, vagy ilyen módon sze-

reznek hozzáférést a szociális ellátó-

rendszer juttatásaihoz.

A bajor felvetést a családi pótlék ese-

tében az uniós jog elôírásaira hivatkoz-

va elvetették. A munkanélküli segély 

esetében sem érvényesült a CSU ál-

láspontja, de csak azért, mert a kor-

mány egyelôre iránymutatást vár Eu-

rópai Unió Bíróságától. Azt a szintén 

CSU-s követelést még vizsgálják, hogy 

miként lehet a családi pótlékot a szár-

mazási országban járó támogatás, il-

letve az ottani megélhetési költségek 

szintjén rögzíteni abban az esetben, ha 

a gyermek nem Németországban, ha-

nem a hazájában tartózkodik. A CDU 

és az SPD elégedett a javaslatokkal, 

így azokat várhatóan nagyobb változ-

tatás nélkül fogadják el a Bundestag-

ban, ahol a kormányoldalnak csaknem 

80 százalékos többsége van. 

Az ellenzéki Zöldek szerint viszont a 

kormány egy nem létezô problémára 

reagál, hiszen a bizottsági jelentés 

alapján nincs tömeges visszaélés a 

munkaerô szabad áramlásának elvével 

és a szociális juttatásokkal. A szakszer-

vezetek országos szövetsége (DGB) 

szerint a bizottság munkája kudarc, 

hiszen sem megerôsíteni, sem cáfolni 

nem tudták, hogy nagyobb számban 

történnek visszaélések. Az egyházi se-

gélyszervezeteket összefogó Caritas 

szerint az egész vita egyetlen követ-

kezménye az, hogy „szalonképessé vá-

lik az uniós bevándorlók diszkriminá-

ciója”.

A 80 milliós Németországban 2013 

végén 3,1 millió volt az uniós társál-

lamokból származó bevándorlók szá-

ma (mind a 27 országot együttvéve), 

ami 10,6 százalékos növekedés az egy 

évvel korábbihoz képest. A leggyor-

sabban a román és a bolgár állampol-

gárok száma nôtt tavaly, az végén 414 

ezren voltak, ami 27,9 százalékos növe-

kedés éves szinten. A 2013-ban ér-

kezett bevándorlók száma alapján 

összeállított listát Lengyelország veze-

ti, utána Románia, Olaszország, Bulgá-

ria, majd Magyarország következik.

A külföldi állampolgárok adatbázi-

sában (AZR) nyilvántartott magyar 

állampolgárok száma tavaly 135 614-

re emelkedett a 2012 végén nyilván-

tartott 107 398-ról.

* * *
A város hídjaira erôsített tonnányi 

vas csak szemetet jelent, amelynek 

eltávolítása nehéz és költséges.

Meg kell szabadítani a szerelmet 

minden lánctól és lakattól, és le kell 

számolni azzal a tévedéssel, hogy ez a 

közhelyes és fantáziátlan gesztus 

olyan szép és törékeny dolog szim-

bóluma lehet, mint két ember von-

zalma --- mondta Alberto Toso Fei 
velencei író az „Unlock Your Love” 

(Szabadítsd ki a szerelmet) címû kez-

deményezésrôl, amely hétfôtôl vasár-

napig tart, és arra kéri a város lakóit és 

rajongóit, helyezzék el a több nyelvû, 

lakatellenes plakátokat a város „érzé-

keny” pontjain.

A plakátokon szív alakú, nyitott lakat 

látható, a szöveg pedig arról szól, hogy 

a gesztus ellentétes a józan ésszel és 

magával a szerelemmel is.

„Iskolába, munkába, boltba menet ra-

gasztják ki a plakátokat, vagy ha csak 

egy italra ugranak be valahova baráti 

társasággal. Azért teszik, hogy a turis-

ták kedvét elvegyék a lakatolástól, de 

azért is, hogy felhívják a világ figyel-

mét arra, hogy vannak kicsi, látszólag 

jelentéktelen dolgok, amelyek sérthet-

nek egy várost, annak történelmét és 

lakóit is” --- magyarázta az író.

A plakátolást környezetbarát módon 

végzik, igyekeznek a legkevesebb ra-

gasztószalagot, és annál több lebomló 

papírt használni.

* * *
Szerencsejáték-függô a japán felnôt-

tek 5 százaléka, és majdnem ugyan-

ennyien internetfüggôk --– állapította 

meg egy friss kutatás.

Mintegy 5,36 millió, húszéves vagy 

annál idôsebb japán -– köztük 4,4 millió 

férfi –-- képtelen abbahagyni a játékot, 

különösen a pacsinkó és pacsinszlot 

nevû gépek elôtt ülve. (Az elsô a flip-

perhez, a másik a jackpothoz hasonlít.) 

A gépek fülsiketítôen hangos, dohány-

füsttel teli nyerôtermekben találhatók 

országszerte.

Egy függôségek gyógyítására specia-

lizálódott kórház igazgatója, Higucsi 
Szuszumu vezette a kutatást. „A 

legtöbb országban a felnôttek egy szá-

zaléka szerencsejáték-függô, ehhez 

képest Japánban igen magas az ará-

nyuk” –-- hangsúlyozta.

Ugyanebben a tanulmányban --– me-

lyet az egészségügyi minisztérium 

megbízásából készítettek --– kérdeztek 

meg 4153 embert a pacsinkótermek 

elterjedtségérôl. A válaszokból az de-

rült ki, „minden utcasarkon áll egy”.

A részben a japán sajtóban ismerte-

tett felmérésben az is olvasható, hogy 

a japán kormány kaszinók nyitását 

tervezi engedélyezni, ettôl „a helyzet 

tovább súlyosbodhat” --– mutattak rá a 

szerzôk.

A kutatás kimutatta, hogy 4,2 millió 

japán felnôtt internetfüggô, ötven szá-

zalékkal több, mint öt évvel korábban. 

Közülük 1,2 millió „betegesen” kötôdik 

a világhálóhoz: ôk képtelenek maguk-

tól csökkenteni a neten töltött idôt, 

függôségükre rámegy családi és tár-

sasági életük, karrierjük.

„Öt év alatt elterjedtek az okostele-

fonok, az online tartalom egyre bô-

vebb, ezért feltételezhetjük, hogy ez 

növelte a függô felhasználók számát” 

– magyarázta a kórházigazgató.

A felnôtt férfiak 4,5 százalékát, a nôk 

3,5 százalékát érintheti a szenvedély, 

elsôsorban a 20-39 éves korosztályban. 

Az alkoholizmus, úgy tûnik, sokkal ke-

vésbé sújtja a szigetek lakóit: mintegy 

1,9 millió japán számít betegesen 

nagyivónak.

* * *

MAGYAR KERESZTÉNY GYÜLEKEZET
„ISTEN A SZERETET”

8 GYMKHANA COURT, ENDEAVOUR HILLS, 3802
Pastors: Szabó Mihály és Erzsébet (03) 9708 0474
Secretary: Horváth Teresa Mobile 0456 127 182

GOD’S GLORY TABERNACLE
 512 L CENTRE ROAD, BENTLEIGH 

Pastor: Chris Emmanuel
érdeklôdés Horváth Teresa Mobile 0456 127 182

Péntek, 2014. szeptember 19-én és 26-án este 7 órakor
Szombaton: 2014. szeptember 20-án és 27-én du. 5 órakor

HOLY GHOST CHURCH of CHRIST
CNR. HEATHERTON + TOOTAL ROADS, SPRINVALE 3172

Senior Pastor Baranyay László Mobile: 0414 777 820
Vasárnap 2014. szeptember 21-én de. 10.30 

BETHANY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
LITTLE CROFT FAMILY RESOURCE CENTRE

51 THE STRAND, NARRE WARREN SOUTH, 3805
Senior Pastor: Gradev Ivan Mobile 0412 370-380 

Vasárnap 2014. szeptember 28-án de. 10 

HOLY GHOST CHURCH of CHRIST
UNITED CHURCH BUILDING 2 JOY STEET, NOBLE PARK

Senior Pastor Zivojin Vidic, 
érdeklôdés Horváth Teresa Mobile 0456 127 182
Vasárnap 2014. szeptember 21-én du. 6 órakor

Találkozzon
Istennel!

Ha gyógyulásra, 
szabadulásra,

helyreállításra van 
szüksége.

jöjjön, ne késlekedjen, 
ne halasza el.

Magyarországról

MAGYARI
LÁSZLÓ

gyógyító-szabadító
szolgálattal felkent 

evangélista
és pásztor szolgálatát.
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Henry Kissinger (amerikai külügy-
miniszter 73-77) szerint „A hatalom a 
legjobb ajzószer”. Nos, az lehet, hogy 
a politikai pályán lévô személyeknek 
ez ajzószer, mert különben nem len-
nének azon a politikai poszton, ahol 
éppen vannak, de a mindennapok em-
berének ez nem jelent mást, mind 
csak ebbôl azt látni, ami rajta csapó-
dik le. Tehát azt, hogy a megélhetése 
fenntartásához szükséges kiadásokat, 
hol és mennyiben érinti.

Itt vagyunk megint a Viktoria-i par-
lamenti választás elôtt pár héttel, ahol 
jogunk van hangunkat adni, gon-
dunkat szóvá tenni, de vajon szólunk-
e, vagy csak automatikusan tesszük 
voksunkat valamelyik jelöltre?
Tóth Tamással beszélgetek errôl és 

a választási kampányról, tekintettel 
arra, hogy Ô egy önkéntes az egyik 
pártban. Egy kicsit mint magán-
embert is szeretném bemutatni.

Hol született és mikor?
Budapesten 1939-ben.
Mi a legmagasabb iskolai végzett-

sége?
Két osztály elvégzése a gimnázium-

ban. Melyet rövidebb, hoszabb tanfo-
lyamok követtek. Ugyanis, 1957 janu-
árjában, 17 évesen elhagytam Ma-
gyarországot. Jugóba mentem, onnan 
egy francia csoport kivitt vagy 30 
gyereket, köztük engem is Párizsba. 
Itt három hónapos nyelvtanulás után 
elhelyeztek egy nyomdába, ipari ta-
nuló tanfolyammal egybekötve, ami 
nekem nagyon tetszett.

Akkor jól beszél franciául.
Igen jól beszéltem, de tekintettel 

arra, hogy nem használom a nyelvet, 
így eléggé passzívvá vált, mint nyelv-
tudás.

Mikor érkezett Ausztráliába és, 
hogy boldogult itt?

1961-ben érkeztem Melbournebe. Itt 
is nyomdában helyezkedtem el. St. 
Kildában egy kávázóban találkoztam 
egy magyar emberrel teljesen vélet-
lenül, ô szerzett nekem munkát 
Weisznél, Magyar Élet akkori nyom-
dájában, ez heti 10-15 órát jelentett 
egy héten, utána egy hónappal késôbb 
normális állást kaptam. Az utolsó 20 
évben saját nyomdám volt.

Helyileg hol?
St. Kildában.
Családi állapota? Magyar kislány 

lett a választottja?
1963-ban nôsültem meg, egy görög 

kislány lett a párom.
Biztos fekete göndörhajú.
Nem, szôke és kékszemû.
Akkor nyilván az északi részérôl 

származik Görögországnak.
Igen. Már 51 éve házasok vagyunk, 

két gyerekünk született 2-3 évvel ké-
sôbb az esküvôre, majd 18 évre rá 
még egy gyermekünk lett, miután 
feleségem mondta, hogy a másik ket-
tô már felnôtt.  Tehát kellett utánpot-
lás. Két unokánk is van.

Hol és mikor, fôleg miért dönti el 
valaki, hogy valamely párt munkájá-
ban részt akar venni, és hogy melyik 
pártot támogatja?

17 éves koromban már a politika ér-
dekelt, mikor Franciaországban de 
Gaulle jött, én már akkor neki druk-
koltam. Itt elôször a munkáspártra 
szavaztam, de mikor 75-ben Whitlam 
nem akarta megmagyarázni, hogy 

Bagin Lívia

A politikai pártok 
névtelen katonái

mit akar csinálni –– semmi értelme 
nem volt ennek ––, lehetôsége volt a 
választásra, úgy csinált, mint egy 
diktátor. Kellett, hogy menjen, na-
gyon mérges voltam rá. Örülnie 
kellett volna, hogy megkérheti az 
állampolgárokat, hogy szavazzanak. 
Azóta nem szavazok a munkáspártra.

Mióta önkéntes és miért vesz részt a 
választási elôtti kampányokban?

Én 20 év óta a liberál párt tagja 
vagyok, de azonkívül a csoportban 
megmondom, mit akarok, mi a véle-
ményem. Nekem a mindennapi mun-
kám volt mindig elsô helyen, de min-
dig segítettem a liberal pártnak, de 
semmilyen pozíciót nem akartam fel-
venni, arra nem volt idôm. A fele-
ségem titkárnô volt a csoportban és 
még mindig tagja.

Alacsony fokon szorólapok kiadása 
már 10 éve, amit csinálok. Miután 
nyugalomba vonultam jobban részt 
veszek a kampányokban. Ha nincs 
idôm nem csinálom, mert rendesen 
szeretek mindent elvégezni.

Milyen elôképzésben részesül egy 
önkéntes?

Minden pártnak vannak alapszabá-
lyai, amit meglehet találni az interne-
ten. Akkor menjen valaki önkéntes-
nek, ha alapjaiban egyetért a párt 
programjával.

Mi a feladata egy kampány vezetô-
nek?

Adva van a jelôlt, aki a parlamentbe 
akar kerülni, neki a segítsége a kam-
pány manager, akinek a fô dolga a 
beszélgetés a liberál párt jelöltjével. 
A jelölt, aki elkezdi a kampányt nem 
kap pénzt. A kampányra 50-60 ezer 
dollárra van legalább szüksége. A 
kampány manager dolga, hogy össze-
tartja az egész csoportot 4-5 személyt, 
akik gyûjtenek adakozásokat, rendez-
nek koktél partikat, vacsorákat, ahol 
a bevétel fele, legalább megy a kam-
pányba, gazdagabb emberek adakoz-
nak, akik védnökök. Ahol én vagyok a 
liberál kaampányba mecénások ad-
nak 200-100 dollárt.

Ön szervezett már vacsorát, vagy 
koktél partit?

A feleségem szervezett én csak segí-
tettem.

Ön a liberál párt jelöltjét támogatja, 
milyen elônyöket jelent, ha az Önök 
jelöltje Robert Davis kerül be a par-
lamentbe?

Nem az a legfontosabb ki a jelölt, 
hanem melyik pártnak a jelöltje!

A mi Mulgrave csoportunknak Ro-
bert Davis tagja volt és ô akart lenni 
jelölt. Neki egy jelentkezési formot 
kellett kitölteni és beküldeni a Liberál 
Párt Központjába. Van, hogy egy je-
lölt van, van, hogy 10. Tehát a válasz-
tás elôtt van egy választás, hogy ki 
lesz a jelölt, megválasztja a testület. 
A jelölt területre a Mulgravebôl jön. 
Tehát elôször helybôl jön, de egy szá-
zalék jön egész Viktoriából.

A pártok kampány pontjai között 
olyan nagy különbség nem lehet, úgy 
anyagilag, mint emberek szempont-
jából, mert azok adottak. Mégis mi az 
ami annyira elhatárolja ôket, hogy 
emiatt küzdeni kell a jobb és balol-
dalon? Mi az, ami a választókat meg 
kell, hogy fogja?

Ez egy nehéz kérdés. Egy példát ho-
zok: valaki akar munkanélküli se-

gélyt. Mind a két párt egyetért abban, 
hogy segélyt kell adni azoknak, akik 
nem találnak munkát. A különbség az 
lehet, hogy a baloldanak az a véle-
ménye, ha valaki nem találja meg azt 
a munkát, amit akar, akkor joga van 
segélyre. A jobboldal azt mondja, 
csak akkor van joguk segélyre, ha 
nem találnak egyáltalán munkát.

Hogy kell ezt érteni?
Például egy professzor, mint pro-

fesszor nem talál munkát, akkor el-
mehet tanárnak. Én ismerek olyano-
kat, akik azt mondják, hogy én elvé-
geztem az egyetemet és csak annak 
megyek, amit tanultam. Mikor kér-
dezte ez az ember meg, hogy van-e rá 
szükség?

Mi lenne az elvárás a passzív vá-
lasztó közönségtôl?

Olvasom az újságot és ott vannak 
levelek, melyeket az emberek írnak 
be az újságba. Panaszkodnak, de nem 
csinálnak semmit, hogy a helyzetet 
megjavítsák. Azoknak az embereknek 
a száma, akik a labor, liberal pártnak 
segítenek kevesebbek, mint tegyük 
fel a Collingwood footy csapaté.

Mit tesz most egy önkéntes?
Programok szervezése különbözô 

helyeken, Shopping centerekben be-
szédek, bedobni szorólapokat ez egy 
embernek kb. 250 házat jelent. A 
Mulgrave jelöltje megy házról, házra, 
ami azt jelenti a lakosság tud beszélni 
vele, el tudja mondani problémáját.

Több ezer óra társadalmi munka 
elôzi meg a választást.
Mindenki éljen a lehetôsséggel, 

hogy életünk szebb és jobb legyen!

Kiirtották az emlékezetbôl –– ám ma 
annál népszerûbb –– ezért is szük-
ségszerû, hogy újra meg újra foglal-
kozzunk vele. Bár hiteles oklevélbeli, 
történészi adat nagyon kevés van róla, 
néggyé vágott tetemérôl sem tudjuk 
hol talált nyughelyet, ám ma ezer év 
után is magyarok sokasága rajong ér-
te. Attila és a Pozsonyi csata után tri-
lógiájának befejezô részét Koppány 
vezér történetének szánta Cey-Bert 
Róbert Gyula író-világutazó

-– Miért fordult Koppány tragédi-
ájához? Mi az, ami élôvé teszi ezt az 
ezer éves magyar nagyurat?

-– Koppány nevét agyon kellett hall-
gatni, hiszen az Árpád-házi királyok 
egyházi történetírói démonizálták sze-
mélyét. Kitagadottja lett a magyar 
történetírásnak, pedig nemcsak egy 
volt Árpád vérébôl, de Géza után ô lett 
volna a fejedelem, sôt az elsô magyar 
király. A lehetôségnek ez a végig-
gondolása évszázadokon át megrémí-
tette elsôsorban a katolikus egyház 
teoretikusait, de a történetíróinkat is. 
A könyvem a megbékélést célozza. 
Végfejezetében István halálos látomá-
sában megjelenik a halott Koppány, 
aki megbocsát a királynak, aki tudva 
vagy tudatlanul hozzájárult Koppány 
meggyilkolásához.

-–– Nem tart attól, hogy ez a gondolat-
menete alig két héttel augusztus 20-a 
után, ma is kiveri a biztosítékot?

-–– Én keresztényi neveltetésben ré-
szesültem. Isten vezérli lépteinket, a 
szabadság a nemzet zászlaja, a jó gyôz, 
az igazság ügyének mindig több híve 
van, még ha olykor meg is kell szen-
vednie az emberiségnek érte -– az arra 
alkalmatlan pillanatokban. Sok há-
nyadtatás után 1971-ben Mindszenty 
bíboros a bécsi Pázmáneumban tele-
pedett le egy ideig. Mint híve látogat-

Koppányt orvgyilkosok ölték meg?

tam meg ôt, s elmondtam, hogy Buda-
pesten fegyverrel a kezemben védtem 
a szabadságot, 56-os menekült vagyok. 
Megkedvelt, jó kapcsolatba kerültünk, 
neki köszönhetem, hogy 1974-ben fel-
vettek a Szent Lázár (lazarita) lovag-
rendbe. Mindszenty nagy feladattal 
bízott meg –– s ez most látszik be-
teljesedni. Felkért, hogy vegyek részt 
egy általa szerkesztett könyv megírá-
sában, Szent Istvánról. Alaposan vé-
gigkutattam ezt az idôszakot, és pon-
tosan tudtam attól az órától fogva, 
hogy Koppány ügye nem ugorható át, 
még a Szent Jobb diadalára is árnyékot 
vet, ha nem beszélünk róla. Aztán vé-
gigjártam a világban azokat a helyszí-
neket, ahol ôstörténeti kutatást végez-
hettem, így Ujguriában, Tibetben, 
Mongóliában, Burmában, Laoszban és 
Thaiföldön is a magyarok nyomát és 
ôsi ideáit kerestem. Meggyôzôdésem, 
hogy a mostani sorsunk a hunok kút-
jából felhúzott legtisztább víz. Ezért is 
írtam meg az Atilla a Hun üzenet címû 
kötetemet, de már errôl mesél az elôt-
te megjelent Sólyom népe is. Persze a 
legmélyebb világból merítkeztem: a 
hiedelmek, a nyelv, az áldozati szoká-
sok, a konyha, a táltosok, a lovasok do-
bogása mondta el, amit hallani akar-
tam.

-–– Somogy mindig is nagy tisztelôje 
volt Koppánynak, jellemzô, hogy az 
1832-es fôispánválasztáson szinte min-
den köszöntôbeszéd vele kezdôdött, 
noha a katolikus érzület megkérdôje-
lezhetetlen volt. Mi volt Koppány 
veszte és mi az évszázadokon átnyúló 
sikere mégis?

--- Somogyország a három magyar 
ország egyike. Koppány, aki már ne-
vében is dalia, olyan hatalmas birtok 
vezetôje volt, amihez képest Géza és 
Vajk Esztergom és Buda környéke 
eltörpül. Az övé volt a teljes határvidék 
az Adriáig és egészen Erdélyig értek 
határgyepûi. Jellemzôen a somogyi 
vitézeinek Koppány meggyilkolása 
után a székelyek adtak menedéket. 
Koppány, aki maga is keresztény, csak 
nem Rómának hajlongott --- útjába állt 
nemcsak a német, bajor papok, lova-
gok elképzeléseinek. A rapid keresz-
tényi átnevelésnek. Mellesleg óriási 
vagyona volt. Koppányt valószínûleg 
orvul megölték, politikai gyilkosság 
áldozata lett. Az István körül sokasodó 
német, bajor és száz elôkelôségek: 
Hont, Orci, Pázmán, Vencelin végzett 
vele A fiatal Vajk Istvánként eldönti a 
magyarok sorsát, ám Koppány megö-
lésével keletkezik egy ôsbûn, amely 
kicseng a pannonhalmi alapítólevél 
soraiból is…

--- Az Attiláról írt könyve szépen fo-
gyott, vajon sikerszéria lesz Koppány 
is?

--- Az Attila könyvem arról a tôrôl 
fakadt, hogy tíz éve Párizsban egy 
nemzetközi könyvfesztiválon Paulo 
Coelho megszólította Püskit, ha ma-

gyar kiadó, miért nincs könyve Atil-
láról. A pozsonyi csata amely kimaradt 
a legtöbb történelemkönyvbôl egy 
csodatett. Árpád negyvenezer vitéze 
rommá veri Luitpold határôr gróf 
százezres seregét. Az ô hadiparancsuk 
így szólt: „elrendeljük, hogy a ma-
gyarok kiírtassanak!” Volt mit szé-
gyellniük, hiszen néhány évvel elôtte 
meggyilkolták a tárgyalásra érkezett 
Kurszánt és kíséretét. Pozsonynál szé-
gyenletes vereséget szenvedtek, s 
íme, Koppány, jó alkalom a vissza-
vágásra. Újabb cselvetés, újabb gyil-
kosság, újabb mészárszék a magyarok 
ellen, s aztán István alatt megerôsödve 
Koppányból gonosz ördögöt csináltak, 
aki mohón a trón felé és Géza neje, 
Sarolt után vágyaklozik. Én nem aka-
rom a tényeket újraosztani, akár egy 
kártyapakliban, ezt sokan megtették: 
mindössze a megértést ajánlom -– 
István és Koppány mindketten fonto-
sak…Magyra ne feszüljön a magyar-
nak…

--- A regény a burmai ôserdôben írta. 
Különös ihletés…

--- Amikor feleségem, meghalt, Tá-
vol-Keletre mentem, ahol alapítottam 
egy gasztronómiai kutató intézetet 
(Gastronomy Research International) 
és luxusszállodák és repülôtársaságok 
tanácsadójaként dolgoztam. 1984-ben 
megválasztottak Bangkokban a Gaszt-
ronómiai Világtanács fôtitkárává, 
1996-ban pedig Mexikó városban a 
Gasztronómiai Világszövetség elnöke 
lettem. Húsz könyvet írtam különbözô 
nyelveken. A burmai ôserdôkben lele-
tem a karenni népre, amely 1948 óta 
függetlenségi harcot vív az elnyomó 
burmaiakkal. 1992-ben a karenni ide-
iglenes kormány kinevezett nemzet-
közi nagykövetükké és szívós diplo-
máciai munka után sikerült 
felvetetnem ôket az „Unrepresented 
Nations and Peoples Organisation 
(UNPO), vagyis az ENSZ-ben nem 
képviselt nemzetek és népek szövetsé-
gébe. Ôk nagyon sokat jelentenek ne-
kem, ott írtam az Atilla könyvemet és 
most a Koppány regényemet is.

--- Somogyországban Ön állítatta az 
elsô köztéri Koppány szobrot, Kassai 
Lajossal íjásszal együtt. Ezer év után, 
van jelentôsége egy pogány vezérrôl 
írni?

--- Kassai Lajost nem kell bemu-
tatnom: a lovasíjászatot keltette életre, 
maga a feltámadt Koppány -egyúttal 
annak az ôsi harcmodornak a tudója, 
amely elôtt meghajolt az egész világ. 
Természetes volt, hogy ott legyen. 
Most Koppány napján megjelenô 
könyvem bemutatóján, az ôsi fészek-
ben, Somogyváron is ott lesz. Kérdé-
sének másik felére válaszolva: Kop-
pány és István örök, ahogy a nap és a 
hold, az ég és a föld…együtt és nem 
egymás ellen.

MH/Bekes József 
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Józsa Erika PSYFARI, avagy a szabadság  fesztiválja

Vannak beavatottal és vannak  
kivülállók.  Van az ausztrál kul-
túrának egy olyan rétege, amit 
nem könnyű megközelíteni. 
Sőt, nem csak egy, hanem több 
ilyen réteg is van. Van a felső 
tízezer exkluzív játszótere, meg-
hívásos, protokollistás, estélyi-
ruhás, vörös szőnyeges.  S van-
nak még  „elit” rendezvények, 
ahova csupán pénzkérdés be-
bocsátást nyerni. 

Ám vannak ezeknél még sok-
kalta izgalmasabb és exkluzí-
vebb rétegek, melyek valahol a 
társadalom peremén rejtőzköd-
nek, s ahová sem pénz, sem 
státusz,  csupáncsak az odatar-
tozás, a lojális bennfenntesség 
nyitja meg a kaput.

Egy ilyen rendezvényre eljut-
ni a kivülállónak rendkívüli tel-
jesítmény! S ha már eljutott, 
nem is annyira kivülálló, akkor 
már azt jelenti, befogadták....

Nos, a befogadott boldog 
izgalmával kerekedtünk fel fér-
jemmel Jóskával  arra a három-
napos kempingezéssel egybe-
kötött fesztiválra, amit a Kék 
Hegyek egy titkos zugában ren-
deztek.

A hely olyannyira titkos, hogy 
az indulás előtti napon kaptuk 
csak meg az útbaigazitást. Más-
fél oldalon át, lépésről lépésre, 
letérőtől letérőig volt megadva 
az útvonal, jaj annak aki nem 
követi pontosan! Mert bizony a 
Wollemi Nemzeti Park kellős 
közepén, ahol még mobiltele-
fon vétel sincs,  eltévedni nem 
a legpraktikusabb...

Kanyarogtunk szorgalmasan 
a leírt útvonalon, olyan „utakon” 
melyek a GPS szerint nem is 
léteznek. Aztán Sydneytől kb 4 
órányi járásra egyszercsak meg-
érkeztünk! 

Hatalmas völgy tárul ki előt-
tünk, amit az ausztrál Grand 
Canyon-ként is emlegetnek: a 
Capertee völgyben vagyunk, 
mely a fáma szerint éppen 
olyan hosszú, csak nem annyira 

Mind vállalták a nem éppen 
kényelmes körülményeket.

Az, hogy a tulajt, a farmert 
hogy tudták rávenni arra, hogy 
beengedjen a birtokára kétezer 
fiatalt örök talány, annyi bizo-
nyos, hogy szívvel lélekkel ben-
ne lehet a dologban, mert meg 
is jelenik fehér lován és ékesen 
szól a néphez, arról hogy tisz-
teljék, vigyázzák a helyet, mint-
ha a sajátjuk lenne.  Nem hi- 
szem, hogy ezzel gond lesz, a 
hallgatóság igencsak termé-
szetbarát, mondhatnám meg-

mély mint amerikai testvére. A 
völgyben, ahol egész esztendő-
ben semmi nincs, csak legelé-
sző juhok, most hatalmas sátor-
tábor terpeszkedik, kocsik par-
kolnak, víztartályok sorakoznak, 
wc-sorok kanyarognak,  üzlet-
sátrak  kínálnak harapnivalót,  
és szines kosztümöket azoknak 
a keveseknek, akik netán felké-
születlenül jöttek. Mert a tábor-
lakók nemcsak úgy civilben 
zarándokoltak ám el idáig, ha-
nem átvedlettek  koalákká, pan-
dákká, tigrisekké, s minden 
elképzelhető és elképzelhetet-
len lénnyé az ég alatt!  Itt az a 
szabály, hogy nincs szabály: 
mindenki az lehet, ami akar.  
Pszichedélikus emberi állatkert-
ben vagyunk – innen hát a név: 
Psyfari! Olyan ez a szafari mint-
ha az orvos rendelte volna: bár-
mely pszichiáter szivét felderí-
tené az a felszabadultság, laza-
ság, a megszokott életből való 
teljes kilépés, kikapcsolódás, 
ami ezt a tábort jellemzi. Sokan 
a gyerekeiket is magukkal hoz-
ták.  Külön program gondosko-
dik a szórakoztatásukról. Már 
ebben is különbözik ez a feszti-
vál másoktól, hiszen nem sok 
hasonló rendezvényre merne 
valaki kisgyerekekkel menni. 
Lám, a  harmincas  korosztály 
kinőtt ugyan a tinédzserek 
tomboló bulijaiból, klubozásá-
ból, de a szórakozásvágya meg-
maradt. A kicsiket a színpadok 
közelében  fülvédővel szerelik 
fel.  S az elővigyázatosság egy-
általán nem felesleges....

Három színpadon szól egy-
szerre a zene. A hangerő teljes 
mértékben indokolja a helyvá-
lasztást: olyan messzire kellett 
elmenni, ahonnan a zene dü- 
börgése ne hallatszon lakott 
területre! Itt ugyanis 3 napig 
megállás nélkül, éjjel-nappal 
váltakoznak a zenekarok, elő-
adók, DJ-k. A szereplők az ausz-
trál zenei világ Ki Kicsodáját 
képviselik. Aki járatos a divatos 
zenékben, annak beszédes már 
csak a felsorolás is: TIJUANA 
CARTEL, WILD MARMALADE, 
DARK NEBULA, MARK BIONIC, 
REACTANT, ITSU, XENOSCAPES, 
RYANOSAURUS,SATORI,  KALLI-
DAD, POSITIVE THOUGHT, STA-
UNCH, NEURORYTHMIC, PRO-
JECT COLLECTIVE SKA, EDEMA 
RUH, MELT, SHEPZ,  TOMMY M 
& THE MASTERSOUNDS, THE 
BASSIX, POSEIDON, MSG, ANFO, 
DAH-EEN IN DUB, KIREESH, 
LOOSE FINGERS, LITTLE HART, 
DAYSNATCHA, SURRENDER T, 
BRUXISM, ATRIUM, NCRYPT, 
UGLY BUNYIP... és igy tovább.  

zés szabályai korlátoznak. E- 
gyébként le lehet vetni gátláso-
kat, szorongást, félelmeket, le- 
het idétlenül ugrabugrálni a ze- 
nére, lehet kiabálni, énekelni, 
vagy éppenséggel hallhatni.

Alkoholt bárki magával hoz-
hatott – érdekes módon ez 
önmagában mérsékeli a részeg-
séget. Önmagát szabályozza ez 
a közöség,  akár a hajdani fal-
vakban, ahol az emberek  írott 
szabályok nélkül is meg tudták 
különböztetni a rosszat a jótól.  
Drogok tilosak (a kevés szabály 
egyike!) de kinek lenne itt erre 
egyébként is szüksége? Megle-
pően békés ez a gyülekezet, az 
indulatokat, feszülő energiákat 
kiélik a táncban. 

A remek zene egyik színpad-
tól a másikig csábítja a csopor-
tokat. Jövünk-megyünk mi is, 
követjük a mozgást. Az egyik 
főnök, Stevo  magyarázza el 
hol mi történik, mit a legérde-
mesebb megnézni, lefilmezni. 
Ő a műsor folyamatos, zavarta-
lan pergéséért, a zenekarokért, 
színpadokért felel, rádión kom-
munikál társaival, szervez, in- 
tézkedik.  Minden feladatnak 
van felelőse a sátraktól az ivó-
vízellátásig. Elképesztő logiszti-
ka van itt a háttérben, hiszen 
az áramfejlesztőktől a szemét-
elszállításig mindent meg kel-
lett szervezni. Önkéntesek segí-
tettek felépíteni a színpadokat, 
hetekkel előre jártak ki min-
dent előkészíteni. Valójában az 
előző évi fesztivál  zárásától, 

szállott természetvigyázó be-
nyomását kelti. Vallásos precizi-
tással dobálják a szemetet sze-
lektíven, külön-külön a megfele-
lő hordókba.

S hogy miről is szól ez az 
egész? Mi késztet arra kétezer 
fiatalt - és köztük számos nem is 
olyan fiatalt – hogy maga mö- 
gött hagyjon civilizációt, kényel-

met, internetet, mobil telefont, 
televíziót  és egy hétvégét itt 
töltsön valamilyen nevetséges 
jelmezbe bújva a semmi köze-
pén? Elsőkét az agyonhasznált, 
méltatlanul elcsépelt szó buk-
kan fel bennem: szabadság! Ele-
mi vágyunk ez, s agyonszabá-
lyozott világunkból, az úgynve-
zett civilizációból néha nagyon 
mehetnékünk támad. Erre az 
ősi ösztönre hallgatva zarándo-
kolt el ide ez a rengeteg ember. 
Itt csupán a természet és a jóér-

máris a következőn dolgoztak 
egy egész éven át. Tavaly a helyi 
rendőrállomás ragaszkodott hoz-
zá, hogy járőröket vezényeljen ki  
rendfenntartásra. Legnagyobb 
meglepetésükre kiderült, hogy 
nem volt rájuk szükég! Idén már 
nem is jöttek ki, beérik azzal, 
hogy az utat felügyelik majd 
mikor elindul hazafelé a karaván. 
Talán nem is a táborozókat 
vigyázzák, hanem a kengurukat, 
wombatokat, melyek alkonyat 
után hemzsegnek az utakon.

A sziklák alján lassan 
alkonyodik s izgalommal várunk 
egy népszerű együttest, mely 
vala-milyen oknál fogva késik. ( 
Talán GPS -el próbálja az utat 
megtalálni?!) Végülis csak befut 
a bris-banei Wild Marmalade 
abori-gén zenekar. Megszólal a 
didge-ridoo és sehol jobban 
nem lehetne otthon, mint 
éppen ebben a völgyben! A 
táncolók átszelleműlten ringa-
tóznak az ősi ritmusra. S így fog 
ez menni egész éjszaka, meg 
holnap is.

Privilégiumnak érezzük, hogy 
itt lehetünk. Egy nap alatt töb-
bet megértettünk az ausztrál 
lelkületből, mint 25 év alatt. 

De hadd áruljam el a titkot, 
hogy tulajdonképpen hogyan 
kerültünk mi ide? Nos, előszöris 

a fesztivál egyik szervezője ma- 
gyar!  Stevo, a zenei felelős, 
marketinges a sydneyi magyar 
iskolában, cserkészetben nőtt 
fel, egy évet töltött  a budapesti 
Balassi intézeben hungarológiai 
tanulmányokkal, mielőtt Syd-
neybe hazatérve belevetette 
volna magát a fesztiválrende-
zésbe.  Másrészt: elég közelről 
figyelhettük meg amint egyre 
nagyobb és merészebb vállal-
kozásokba kezdett, mert Stevo 
nem más, mint a mi István 
fiunk!

A beavatást, bebocsátást 
azért nem volt egyszerű meg-
kapni, ezt ki kellett érdemelni! 
Kellékek és díszletek megtűré-
se, tárolása, kerülgetése, folya-
matos jövés-menés, felfordulás, 
többévi  besegítés és kisegítés, 
sok-sok türelem és tolerancia 
árán jutottunk csak el odáig, 
hogy azt a bizonyos titkos tér-
képet megkapjuk. Persze ne- 
künk is voltak fenntartásaink - 
meg gondolom Istvánnak is - 
arról, hogy vajon milyen hatás-
sal lesz ránk ez a kiruccanás? 
Nos, mindkét fél megnyugtatá-
sára  jelenthetem: két öreg hip-
pi teljesen otthon érezte magát 
a mai hippik között!  Retteg-
jetek kenguruk és wombatok: 
jövőre ismét ott leszünk!



  10. oldal                                                             MAGYAR ÉLET                                               2014. szeptember 11.    

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. szeptember 14-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, utána Nôszövetségi gyûlés a 

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

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

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

www.hungarianreformedchurch.com
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 
mob.: 0407 683 002 

NSW. SYDNEY 2014. szeptember 14-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. szeptember 14-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.szeptember 14-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

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

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 Lôrincz
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

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

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

A magyar édesapák küldetése
A füstölgô Sinai hegyen Isten villámaival két kôtáblára írta fel az Ô törvényét. Az elsô négy törvénye Ô reá 

vonatkozik. Az Isten tiszteletére, az Isten nevének megbecsülésére. A második kôtáblán az emberi életre ad örök 
érvényû parancsolatokat. Ezen a kôtáblán az ötödik parancsolat így szól: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú 
ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád tenéked.”

Az üzletekben, az újságokban, a hírszolgálatokban hirdetik, hogy Apák Napja van. Vajon ez csak kereskedelmi 
fogás vagy valóban megértette a 20. század embere, hogy az apák tisztelete alapja az erkölcsös társadalomnak? Mi 
magyarok e tekintetben is különösek vagyunk. Nálunk szinte megfordult az ôsi rend, hiszen a magyar szülô 
tisztelettel nézi gyermekét, és azt szeretné, hogy gyermeke nagyobb, szerencsésebb, boldogabb, tekintélyesebb 
legyen, mint ô maga. A társadalom rendje régen patriarkális volt, ahol az apa volt a család feje, szinte a család papja, 
akinek szava szent volt, akinek a családtagok engedelmeskedtek. Hol vagyunk mi ettôl a világtól? Elsüllyedt az apák 
tisztelete a patriarkális korszakkal együtt. Én mégis azt mondom, hogy a mi népünk helyes úton jár, amikor nem 
csak azt követeli, hogy ôt tisztelje a gyermeke, hanem ô is tiszteli, sôt egész életét, sorsát odaszenteli gyermeke 
jövôjének. A magyar egyszerre kell tisztelje ôseit és gyermekét, a múltat és a jövendôt! Nemrégen volt egy 
temetésem. Egy 73 éves honfi társamat temettem el. Meglepett, amikor 8 évvel ezelôtt benyitott a lelkészi irodába. 
55 évvel ezelôtt láttam utoljára Kolozsváron. A kolozsvári Farkas utcai Református Kollégiumban iskolatársak 
voltunk. Ez az ember megkérdezte tôlem, hogy emlékszem-e rá, hogy a ballagás napján, a búcsúestén beszédet 
mondott, és idézte az iskola jelmondatát: „Non scholae sed vitae discimus”, azaz nem az iskolának, hanem az életnek 
tanulunk. Akkor ô forradalmár volt és azt mondta: „Én nem akarok diplomát. Annyi a munkanélküli diplomás, 
hogyha kutyát akarsz ütni, egy diplomás magyart találsz. Tanuljatok ipart, kereskedelmet, éljetek két lábbal a 
földön. Én nem megyek egyetemre, én ipart fogok tanulni.” És emlékeztetett, hogy azon az estén mi mindenrôl 
beszéltünk. Beszéltünk a halottainkról, a hôsökrôl és az élôkrôl, a küzdôkrôl. Beszéltünk a tegnapról és a holnapról, 
ami elôttünk van. Beszéltünk a rabságról és a felszabadulás lehetôségeirôl. Az eltikkadásról és a megelevenedésrôl. 
Mindannyiunknak volt valami mondanivalója. Így telt a nap és estére kelve együtt énekeltük: ”Ki tudja merre, 
merre visz a végzet.” Idehozta a végzet 50 év után Melbournebe. Elmondta, hogy úgy, ahogy a búcsúkor mondta, 
ipart tanult és aranymûves lett. Drága ékszereket gyártott és mindenki megbecsülte. Vagyont szerzett. Jólétben élt 
és megbecsülték az elnyomók is, nem bántották. Mégis útra kelt, mert rájött arra, hogy az arany csillogásánál többet 
ér a gyerek mosolya. Rájött arra, hogy a legdrágább ékszere az embernek a gyermeke. És a gyermeke eljött 
Ausztráliába. Vívódott sokáig és végül is úgy döntött, hogy felkerekedik és eljön a fiához. Azt hitte, hogy itt új életet 
kezdhet. Jaj, nehéz idôs embernek új életet kezdeni. Más lett már a fiú is, másképpen gondolkodik, talán másképpen 
érez. Udvariasan, tisztelettel veszi körül édesapját, de az apa valahogy úgy érezte, hogy a régi szeretet, a régi 
ragaszkodás már a múlté. Megviselte ezt az embert nagyon ez a tapasztalat. Utolsó pillanatában mégis boldog volt, 
mert látta legdrágább ékszerét, a fiát és áldását adhatta rá. Ez az ember gyermektisztelô volt, aki élete utolsó idejét 
arra szánta, hogy eljöjjön és megsimogassa fiának homlokát. Hogy elmondja neki, többet ér minden kincsnél a 
magyarság. „Átmentettem a múltból számodra, amit lehetett, utánad jöttem, hogy itt meghaljak melletted. Tégy 
majd egy virágot a s romra, és ôrizd meg magyarságodat.” Apák Napján nem lehet másra gondolni, mint a magyar 
apaság legszentebb kötelességére: a magyar öntudat átadására. Kettôs küldetése van ma a magyarnak. 

Az elsô: ôrizni a múlt örökségét, megtartani ôseinktôl kapott nyelv nket, kultúránkat! 
A másik: gyermekeink által építeni a magyar jövendôt!
A két feladat egybefonódik a magyar jelenben. Ha ezt megtesszük, akkor nem kell félni attól, hogy elvész a 

magyar.
néhai Nt. dr. Antal Ferenc

(1981. augusztus 30.)

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. 
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dencébe, Budapestre és onnan Erdély-

be az Alapítványhoz!!! Úgy gondolom 

kb. 6 hónapig leszek távol , de fontos az 

ember hasznosan tudja az életét leélni 

hiszen az sok örömmel is jár. Ese-

ménydús, mozgalmas év volt az idei is 

és gondolom ez folytatódni fog. Csaba 

testvér látogatása Ausztráliába volt az 

egyik fénypont és az, ahogy fogad-

tátok, a felejé tanusított szeretet és a 

gyerekek felkarolása részemre felejt-

hetetlen maradt. Részletezni sok volna 

csak annyit tudok mondani hálás kö-
szönet azoknak, akik bármilyen 
formában is segítettek hozzájárulta-
tok az út sikeréhez. Az Alapítványnak 

már 81 háza van kettô ausztráliai tá-

mogatók jóvoltából magyarok, auszt-

rálok, hollandok mind kivették a ré-

szüket ebbôl. Egy harmadik házhoz is 

hozzájárultunk Csíkszentsimonban 
ami az alapítvány elsô gazdasági szak-

iskolája. A szárhegyi ház már jól 

ismert, a borszéki ház már majdnem 

teljesen készen van ôsztôl oda is befo-

gadnak már gyerekeket a ház vezetôje 

és munkatársai már ott vannak az 

utolsó simításokra, a bebútorozásra és 

azután jöhetnek a kis lakók is. Errôl 

majd többet ha láttam, de amit hal-

lottam nagyon jónak hangzott. Amel-

lett volt egy pár olyan siker élmény is 

ami tényleg csodálatos volt. Nekem az 

egyik legkiemelkedôbb esemény volt 

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyer-
mekkórus szereplése és az amit elér-

tek. A gyerekek Szovátáról vannak 

5,6,7.osztályosak Csaba tv-el turnéztak 

a Balaton körül és a kórus két vezetô-

jével, két debreceni apácával, akik 

idestova 10 éve foglalkoznak a kórus-

sal. Ahova mentek vastaps és az 

emberek felállva köszöntötték ôket 

nincs párjuk se Magyarországon, se 

máshol a Kárpátmedencében. Magya-
rországi szereplésük után meghív-
ták ôket Svájcba és elsôk lettek!!!! 
Magam részérôl mehkönnyeztem az 

örömhírt, hiszen ezek a gyerekek 

olyan nehéz háttérbôl kerültek az 

Alapítványhoz, ami igazolja Csaba tv 

hitét a szeretet minden korlátot le tud 
dönteni !! Sajnos az újság hasábjain 

keresztûl nem lehet meghallgatni 

ôket, de nagyon érdemes …

A másik kiemelkedôbb esemény a 

sok közül az volt a Szent Ferenc 

Alapítvány Bethlen Gábor leszár-
mazottjaitól 50 évre megkapta a 
keresdi kastélyt. Ahol egy lelkigya-

korlatos központot szeretnének beren-

dezni és egy olyan helyet, ha valaki 

szeretne „kilépni” a világ pörgésébôl 

egy darabig és talán életét mérlegelni, 

átalakítani, megtalálná erre a lehetôsé-

get. Ez csak két példa a sok közül. sok 

mindent meg lehet tekinteni a Magni-
ficaton keresztül vagy az angol hon-
lapunkon is Saint Francis Founda-
tion of Deva….aki rajta van a face-

bookon megjegyzést is tud fûzni hozzá, 

aki nincs csak meg tudja nézni. 

Még egyszer szeretném hálámat és 

köszönetemet kifejezni a támogatóink-

nak --- kölön köszönetem azoknak, akik 

keresztszülôséget vállaltak ---, jobb 

helyre adomány nem is mehetne. Sze-

retném még csatolni Csaba tv egyik 

prédikációjának egy részét, ami en-

gem nagyon megkapott, mivel elég 

sok fordítást csinálok angolra írásaiból 

, beszédeibôl, gondolataiból bennem 

nagyon megerôsödött a hit, ô tényleg 

azt éli, amit prédikál és szerencsésnek 

érzem magam, mert nagy lelki feltöl-

tôdést is kapok mindebbôl.Szeretném 

hálás köszönetemet kifejezni azoknak 

akik adományaikkal támogatták az 

Alapítványt az utolsó közlés óta: 

Majláth Renáta, Prekop Hanna, 
Kiss Olga+szülô , N.N.,  Adelaide-i 
Magyarok. Isten áldja meg az adomá-

nyozókat! Úgyszintén hálás köszöne-

tem Márffy Attilának és Bagin Líviá-

nak a segítségükért!

Hálás köszönettel és szeretettel,
Eszter ,

dr. Kalotay Eszter
drekalotay@gmail.com

Te el mersz-e 
indulni?

Részlet Böjte Csaba 2014. aug. 3-
án elhangzott prédikációjából

Mersz-e magad elé egy célt kitôzni, 
azt megvalósítani?

Olyan szép, hogy Vera nôvérék, neki 

álltak, igaz 10 évet dolgoztak rajta, de 

most bárhová mentünk a Maros-menti 

Kodály Zoltán Gyermekkarral a 

Balaton környékén, mindenütt azt 

mondták, hogy nincs ilyen kórus Ma-

gyarországon, a Kárpát-medencében. 

Igen. Az emberek felálltak és állva 
tapsoltak, amikor ôk koncerteztek. 
Ötödikes,hatodikos gyerekek. Miért? 
Azért, mert volt két nôvér, mertek 

neki állni a gyerekekkel valami szépet, 

nagyot álmodni. Ötödikes, hatodikos 

és hetedikes gyerekekkel ilyen ered-

ményt tudnak elérni.

Bátorság. Merek-e én magam elé célt 

kitûzni, hogy megvalósítsam? A 21. 

század emberének az egyik legna-

gyobb problémája az, hogy elhittük a 

gonosz léleknek: mi kicsik vagyunk, 

nem is értünk semmihez, nem is va-

gyunk jók semmire, és úgy helyben 

topogunk. Nézzünk egy példát, ha nem 

is a Szentírásból, hanem a történel-

münkbôl: Az idén szomorúan emléke-

zünk meg, az 500 évvel ezelôtti esemé-

nyekrôl, a Dózsa György --- féle fel-

kelésrôl. Ugye az 1400-as évektôl a 

törökök foglaltál el Bizáncot és jönnek 

fel a Balkánon. Havasalföld, Szerbia, 

Bulgária. Ezek a területek mind-mind 

török hódoltsági területek lesznek. 

1514-ben a magyar király, a hercegprí-

más megbízza Dózsa Györgyöt, hogy 

szervezzen egy jó nagy csapatot és ûz-

zék ki a törököt a Balkánról. Mindenki 

boldog. Pap bácsik mennek prédikálni, 

lobognak a zászlók, gyûlik a sereg, 

gyakorolnak a fiúk kardozást, bajví-

vást, mindenfélét, amit egy katonának 

tudnia kell. El is indul a sereg, de jaj 

Istenem, nem vagyunk mi túl kicsik 
ehhez? És bepánikolnak este, és megy 

a parancs, hogy háború lefújva, min-

denki menjen haza, szépen arassátok 

le a búzát, aztán majd jövôre meglátjuk 

mi lesz. Olyan érdekes, mert 60.000 

katona összegyûlve Erdélyben, Lip-

pán. Nem akarnak visszamenni, a ki-

rály ébredjen fel, jöjjön ide le a sere-

gével és gyôzzünk. De a kicsinyhitûség, 

a gyámoltalanság a gyávaság gyôze-

delmeskedik. És persze ezek nem 

akarnak maguktól hazamenni. Fel-

gyújtja a király a sátortábort, és elin-

dul egy olyan szörnyû vérengzés, 

amiben sok ember meghal, de nem a 

törökök közül. Egymást kaszabolják 

ezek a nagy okosok. Gyávaság. Kishi-

tûség. Merjünk kicsik lenni. És igazá-

ból ez az 500 évvel ezelôtti esemény 

rakott pontot a magyar királyság tör-

ténetére.

Mondhat bárki, bármit. A gyámolta-

lan, bizonytalan, kishitû embert Isten 

nem tudja támogatni. Nincs ahogy. 

Csak az az ember gyôzhet, aki ki 
mer menni a pályára és játszik. Le-
het, hogy ott is veszíteni fog, de leg-
alább megpróbálja. Küzd.

Én arra bíztatok mindenkit, kicsit és 

nagyot, hogy csendesedjen el, és gon-

dolkodjon azon, hogy mit tudna alkot-

ni, mit tudna újat létrehozni. Most el 

lehet kezdeni. Van-e bennem vér, me-
rek-e célt tûzni magam elé, merek-e 
nekimenni? Péter elindult a vízen, de 

megijedt, és egy fürdéssel megúszta, 

mert Jézus kihúzta a vízbôl. Te mersz-
e az életedben sokszor kilépni a vízbe? 
Mersze- elindulni a hullámokon? 
Mersze-e Istentôl segítséget kérni? Én 

azért drukkolok, és ezt a szentmisét is 

azért mutatom be, hogy a mi gyere-

keink csipkedjék magukat, és ébresz-

tô, álljon neki és csináljunk valami 

szépet. Imádkozni szeretnénk azokért 

is, akik segítik valamilyen módon gye-

rekeinket a 81 házunkban. Minden-
kiért, aki jó szóval, táborozási lehe-
tôséggel, bármivel megajándékozta 
a gyerekeinket, imádkozzunk ér-
tük!

Szeretettel Csaba tv.

Kedves Támogatóink! 

Több mint valószínû ez lesz az utolsó 

beszámolóm Sydneybôl, mivel október 

3-án indulok vissza a szép Kárpát me-

Magyarságtudatra nevelnek a 
református oktatási intézmények

Magyarságtudatra, nemzettudatra, a tudás tiszteletére nevelnek a református 
oktatási intézmények --- mondta az az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
köznevelésért felelôs államtitkára a Kárpát-medence református oktatási 
intézményeinek tanévnyitóján szombaton Kecskeméten.
Czunyiné Bertalan Judit kiemelte, hogy a magyar köznevelés nemcsak 

együttmûködik és partnerként tekint az egyházi oktatásra, hanem példaként 
tekint arra, amit a magyarság megtartásáért a határon innen és túl megtett.

A református templomban elmondott köszöntôjében elmondta: 162 református 
intézmény tanévnyitóját tartják.

Szólt arról, hogy gyakran felteszik a reformátusok magunknak a kérdést, hogy 
mi szükség van a XXI. század rohanó világában az egyházi intézményekre. 
Ezekben az iskolákban olyan gyermekek nevelése zajlik, akik másként választ-
ják a tudást, másként választják a tudáshoz való viszonyt --- mondta.

A köznevelési államtitkár fontosnak nevezte, hogy istentisztelettel nyitják 
meg a reformátusok a tanévet, amelyen tudnak kérni, „áldást kérni a következô 
tanév munkájára”. „Én is hálás tudnék lenni, ha nem robotizált évnyitókon nyit-
ná a tanévet a magyar köznevelés, és 25 percben Himnusztól a Szózatig, a tanév 
kötelezô rendjét eldarálva elkezdôdne az iskola” --- fogalmazott Czunyiné 
Bertalan Judit.

Azt mondta, „a köznevelés és a köznevelési törvény alapvetése”... a „magyar 
oktatás- és iskolatörténetben az ezer éves magyar iskolához, az egyházi gyöke-
rekhez nyúlik vissza”.

Az államtitkár kiemelte, hogy az egyházi iskolák „az értéksemlegesség helyett 
az elmúlt 25 évben is az értékmellettiséget és az értékteremtést tartották egy-
házi köznevelési és oktatási feladatuknak”.

A tanévnyitót bevezetô istentiszteleten Bölcskei Gusztáv püspök, a Ma-
gyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Régi 
szokás, hogy istentisztelettel kezdjük el a tanévet --- mondta. Kitért arra, hogy 
egy-egy egyházi iskola elindulásánál, majd megtorpanásánál, amikor olyan 
kilátástalannak látszott, „meg lehetett látni Isten tápláló igéjét és lelkét”.
Varga Nándor kecskeméti lelkipásztor köszöntôjében kiemelte, hogy ebben 

az évben ünnepeli a 450. évfordulóját a református oktatás Kecskeméten. El-
mondta, hogy az évforduló alkalmából kiadott könyv kitér a református oktatás 
megszüntetésére, majd a 90-es években a csodával határos újraindulására.
Huszár Pál fôgondnok, a Zsinat világi elnöke tanévnyitó beszédében hangsú-

lyozta: nem csak a tehetség jár felelôsséggel, a megszerzett tudás is felelôs-
séggel jár. A fôgondnok azt mondta, hogy a tantervi elôírások az egyházi isko-
lákra is kötelezô érvényûek, tanítványaik állják a sarat, nincs szégyenkezni 
valójuk.

„Érték- és erkölcsi válsággal sújtott világunkban, az iskoláinkból kikerült 
fiatalok különbséget tudnak tenni jó és rossz, érték és értéktelenség között” --- 
fogalmazott.

Álláspontja szerint magyarságunk és európaiságunk nem áll ellentétben, mert 
az lehet jó magyar, aki jó európai is.

Kérem az Isten áldását tanáraink és diákjaink közös munkájára --- mondta 
beszéde végén, majd bejelentette a tanév megnyitását.
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét alpolgármestere köszöntôjében 

kiemelte, hogy Kecskemét városa egy olyan, fôiskolásokat támogató ösztöndíjat 
fogadott el, amelyre minden Kárpát-medencei, magyar tannyelvû középiskolá-
ban végzô fiatal pályázhat.

Szent István ünnepén a 
magyarok kenyerével

Szomorúan tudatjuk, hogy

MÉSZEY MIKLÓSNÉ
szül. Laucsek Éva, Justina
87-ik évében, súlyos, hosszantartó betegség után, 

saját otthonában, Sydneyben elhunyt.

Gyászolják Ausztráliában, Magyarországon 
és Németországban rokonai, barátai, ismerôsei 

és Zsuzsa, aki sok éven át volt ápolója.

Hamvai Gyôrben térnek nyugovóra.
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KRÓNIKA
Atyimás Erzsébet 

augusztusi jegyzete
Július 27
„Ízek, hagyományok Magyarország!”
Július 27-én délután „Ízek, hagyomá-

nyok Magyarország” címen meghir-
detett összejövetelt rendeztek a ma-
gyar konyha kedvelôinek. Az érkezô-
ket, Kôpataki Katalin fôrendezô és 
az Ifjúsági Szövetkezet igazgatói 
Ámon Lilla és Vetô Olga köszön-
tötték. Nemsokára a meghirdetett idô-
pont után Köpataki Katalin üdvözölte 
a megjelenteket és meglepetés kép-
pen, a világhálón keresztûl, „skype”-
on, kapcsolatba lépett a Duna televí-
zión közvetített „Ízôrzôk” sorozat al-
kotóival, a Siófokon élô Móczár Ist-
vánnal és Róka Ildikóval, akik már 
várták Katalin jelentkezését. Elôszôr 
is megköszönték a beszélgetésre a 
meghívást és elmesélték, hogy hogyan 
is készül egy-egy településrôl a mûsor. 
Az „Ízôrzôk”sorozatban Magyarországi 
települések helytörténetét mutatják 
be, jellegzetes ételek elkészítésével, 
szokásokkal fûszerezve. A beszélgetés 
után vetítés következett, mely által 
bepillantást kaptunk Érsekcsanád és 
Szatmárcseke ízôrzô hagyományaiba. 
 Végezetûl a rendezôk finomságokkal 
kinálták a megjelenteket.

Köszönet a rendezôknek remélve, 
hogy lesz még ilyen alkalom!
Augusztus 3
„Vannak gyermekek akiknek nem 

adatik meg a hosszú élet. Mi értük va-
gyunk és azokért, akik a legjobban 
szeretik ôket.”

A fenti idézet, Magyarország elsô 
gyermekhospice házában a „Szemem 
Fénye Alapítvány” jelmondata.

Augusztus-3.-án, a melbourne-i Reg-
num Szövetkezet és a Magyar Rádió 
Mozaik Sydney közös rendezésében a 
„Meghívó a mennyországba” címû 
irodalmi rendezvényen vehetett részt 
a Melbourne-i közönség. Ez volt a har-
madik jótékonysági alkalom ausztrá-
liában, ahol gyûjtöttek a fenti alapít-
vány javára. A Szent István Ökume-
nikus Templomban tartott mûsoron 
elhangzott: Ilosvay Gusztáv bevezetô 
beszéde, Videó- Szemem Fénye Alapít-
ványról, Szabó Lôrinc --– Ima a gyer-
mekekért és Dusty- Ilosvay Gusztáv 
írása és Kosztolányi Dezsô- Hajnali 
részegség, midhárom Ilosvay Egyed 
Katalin elôadásában, Csodás Meny-
nyország valahol vagy a Mennyország 
csodája itt? Laczkó Mihály atya 
gondolatai saját elôadásában, Bakonyi 
Péter konzul saját írását mondta el 
Meghívó a Mennyországba? --- cím-
mel, Fekete Orsolya -– Perlekedés az 
Istennel- jelenet, a szerzô elôadásában, 
Kapantzian Artúr saját versét ol-
vasta fel, Nt Szabó Gábor unitárius 
lelkész Canberrából -– Milyen nyelven 
beszélnek a mennyországban?, Fehér 
Béla --– Könyök utca 16 felolvasta 
Fekete Orsolya, Mennyország- Ilosvay 
Gusztáv írása saját elôadásában. Tol-
di Bianka hegedûjátéka emelte a 
csodálatos, szivhezszóló, elgondolkod-
tató elôadás hangulatát.

Mûsor után finom sütemények, tea, 
kávé mellett beszélgethettek a megje-
lentek.

Köszönet a szervezôknek, a szerep-
lôknek, a mûsor támogatóinak és a 
minden bôkezû adományozónak a si-
keres rendezvényért.

Augusztus 15 péntek
„Nagyboldogasszony” ünnepe
„Nagy Asszonyunk hazánk remé-

nye...” így száll az ének egy –egy Mária 

ünnepen.
Nagyboldogasszony tiszteletére, 

Laczkó Mihály atya, péntek este 
19.30-kor, szentmisét mutatott be a 
Szent István Ökumenikus Templom-
ban. Ez az ünnep sokunknak szép 
emlékeket idéz fel, mivel Magyaror-
szágon sok településen ezen a napon 
tartottak búcsút. Nekünk magyarok-
nak minden Mária ünnep kettôs ün-
nep. Ünnepeljük és imádkozunk Szûz-
máriához, de oltalomért a magyarok 
Nagyasszonyához folyamodunk.

Köszönjük az ünnepi megemléke-
zést!

Augusztus 16 szombat
„Liliomfi”
Augusztus 16.-án szintén pirosbetûs 

napra ébredtünk. A Queensland-i 
Magyarok Kulturális Szövetségének 
Szintársulata, Szigligeti Ede „Liliomfi” 
címû vigjátékát, két felvonásban mu-
tatták be, a Melbourne-i Magyar Köz-
pont Ifjúsági Terem színpadán. Igen 
nagy élmény volt mindannyiunk szá-
mára, mivel színielôadást már nagyon 
régen láthattunk. Elôttem az elôzô két 
sorban bakfisok ültek és az ô rajongá-
sukon, nevetésükön, lábdobogásukon, 
tapsolásukon keresztül ítélve az elôa-
dás, az ifjak körében is, nagy sikert 
aratott.

A minden elismerést és tapsot meg-
érdemlô színtársulat, névszerint Szi-
geti Balázs rendezô --– aki a Melbo-
urne-i elôadásra jött viszza Magyaror-
szágból (a múlt évben volt itt a Kôrösi 
Csoma Sándor Programmal), továbbá 
a szereplôk: Vincze Zsolt, Horváth 
Gyöngyi, Iski Anita, Járos György, 
Kerekes Samu, Kovács Boglárka, 
Sipos Ika, Szigeti Balázs, Almási 
Ferenc. Súgó: Szigeti Rita, Kóska 
Ramóna. Diszlet: Bradford Artúr, 
Hang és fénytechnika: Kerekes 
Samu, Fodrász, smink: Iski Anita, 
Ügyvezetô: Kovács Lôrincz.

Köszönjük, hogy ránk gondoltak és 
fáradtságot nem kímélve, saját költ-
ségükön, eljöttek közénk és megaján-
dékozták a melbourne-i magyar kö-
zösséget egy felejthetetlen elôadással. 
Az elôadás bevétele Szigeti Balázs 
utiköltségének kiegészítésére lett for-
dítva.

Elôadás után volt alkalom találkozni, 
ismerkedni a színtársulat tagjaival.

Ekkora már a „Vardos” trio is megér-
kezett és kezdték játszani a jó talpa-
lávalót. Megkezdôdött az ifjak részére 
a táncház, Zsuráfszky Lilla és Ta-
polczai Gábor vezetésével. Kár, hogy 
a táncházon kevesen vettek részt.

Amig a fiatalok mulattak, a Színtár-

sulat tagjait, a Központ vezetôsége, a 
„Korona Csárdá”-ban vendégûl látta. 
Ide jött mindenki más is, aki a délután 
folyamán megéhezett.

Így tért véget a felejthetetlen nap!
Köszönet a rendezôknek, szereplôk-

nek, segétkezôknek és a megjelentek-
nek!
Augusztus 17 vasárnap
„Mélyen Tisztelt Vezetôség!
Szent István Királyunk ünnepe és a 

közös megemlékezés rendkívül fontos 
jelentôséggel bír itt Melbourne-ben. 
Lelkipásztorként elengedhetetlennek 
tartom, hogy ne csak egy rövid imád-
ság erejéig legyen velünk elsô Szent 
Királyunk, hanem Balaclava-i Szent 
Colman templomban legyünk együtt 
az ünnepi szentmisében a nemzeti jel-
képeinkkel, zászlóinkkal és népvisele-
tünkkel.

Ezért kérem Önöket, hogy tisztelje-
nek meg jelenlétükkel Augusztus 17-
én a déli szentmisén és imádkozzunk 
magasztos lélekkel és azzal a tûzzel 
amit Radó Polikárp így fogalmazott 
meg: „Minden magyar századon ke-
resztül töretlen fénnyel világít az ô 
bölcsessége, erélyessége és életszent-
sége.”

Imádsággal:
Laczkó Mihály

Melbourne-i Magyar lelkész”
Egy héttel az ünnepek elôtt a fenti 

levél érkezett Melbourne Egyesületei-
hez.

Vasárnap augusztus 17-én délben 
többszáz magyar hívô jelenlétében, 
mondott ünnepi szentmisét Laczkó 
Mihály atya, a Balaklava-i Szent Col-
man templomban. Az ünnepi menet, 
Mihály atyával az élen bevonult. Egye-
sületek és a cserkészek zászlóikkal, 
asszonyok és lányok díszmagyarban. 
Miután elhangzott az „Isten hazánkért 
térdelünk elôdbe...”egyházi ének, Mi-
hály Atya köszöntötte a híveket és 
meghatódva, szavakat keresve mond-
ta, hogy legfôbb óhaját is felülmúlta a 
látvány, amikor a templomba lépve a 
sok hívôt meglátta.

Szent István királyunk emlékét, ke-
resztény hagyatékát, a szentmise ke-
retében méltóképpen ünnepeltük!

A szentmise után disznótoros ebéd 
várta a híveket, így a lelki felemelôdés 
után a test is kielégítetett!
Vasárnap, aug.17 délután három 

órától, a Melbourne-i Magyar Központ 
Ifjúsági terem, lassan megtelt gyer-
mekekkel, emberekkel. A gyerme-
keknek ismeretterjesztô filmet mutat-
tak be Szent István király legendájáról. 
A terem bal oldalán, egyik asztalnál, 
Szigeti Rita színezésre kész rajzokkal 

várta a gyerekeket. A kicsik nagy 
szorgalommal fogtak hozzá a kiválasz-
tott rajz színezéséhez és boldogan 
mutogatták a kész remekmûveiket. A 
másik gyerek asztalnál Gerely Mik-
lós és Kovács Szilvi kirakójátékokkal 
csalogatta a kisembereket. Az érdek-
lôdôk ezen az oldalon kaphattak felvi-
lágosítást www.sleeptalk.hu ingyenes 
webinárium-ról, a gyermekek egész-
séges lelki és szellemi fejlôdéséért, 
mentális ellenállóképesség kialakítá-
sáról. Ezen az oldalon még kézimun-
kacsodákat lehetett látni, a Kézimun-
kakör kiállitását ahol, Bognár Mag-
dolna, Horváth Lucia és Horvát 
Marika vezették be az érdeklôdôt a 
kézimunka csodás világába. A terem 
másik oldalán elhelyezett asztalokon 
találhatta az érdeklôdô „ami a szem, 
szájnak ingere”. Babik Krisztina 
„The Rudee” therudi@outlook.com, 
magyarra forditva a „turórudi” 
csokoládé kínálatait, mellette Ovlachi 
George „ChocóBird” csokoládé reme-
keit www.chocobirdaustralia.com vá-
sárolhatták. Egy asztalnál a „Morino” 
pince borait Rind Attila és Lucika 
kinálta és ô mellettük Tóth Zoltán 
friss kenyerébôl készített zsíroske-
nyeret kóstolhatott a felnôttek serege, 
miután Zoli körtepálinkáját már meg-
kóstolták.

Ilyen körülmények között ment a cse-
vegés várva, a négy órát, az augusztus 
20.-i ünnepi mûsor kezdetét.

Az augusztus 20. ünnepi mûsort a 
Kôrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasai és helyi közösség tagjai 
közösen állították össze.
Bakonyi Péter konzul melbourne, 

Fodor Sándor igazgató és Kövess 
Károly, ez alkalommal, mint tolmács, 
nyitották meg az ünnepi mûsort.

Fodor Sándor köszöntötte a tiszte-
letbeli vendégeket: Bakonyi Péter 
konzult, tiszteletbeli konzult Vilá-
gos Istvánt és feleségét Esztert, 
Laczkó Mihály atyát, Nt.Dézsi 
Csaba református lelkészt, Dabassy 
János evangélikus lelkészt és a meg-
jelenteket. Bakonyi Péter konzul üd-
vözlô szavait követôen, elmondta, 
hogy neki milyen nagy öröm, hogy a 
XXI. században ilyen sokan össze-
jöttünk erre a megemlékezésre igazol-
va, hogy a hagyományokat megörizni, 
megtartani csak igy lehet. Úgy érzi itt 
sokszor jobban sikerül megmaradni 
magyarnak, mint otthon Magyaror-
szágon. Meghívott mindenkit, augusz-
tus 20.-án szerdán, a Konzulátuson 
tartandó megemlékezésre. Beszédét 
ezzel fejezte be: „Isten éltesse Ma-
gyarországot!’’

Mielôtt megnyilt a függöny, Kövess 
Károly angolul mondta el az addig 
elhangzottakat.

„Magyarok fénye, Ország reménye
Légy áldott, szent István király

Légy áldott szent István király” --- 
ének dallamára kezdôdött a megelé-
kezés. Elsônek Toldi Bianka hegedû-
szólóját hallottuk, mely után „Nem 
vagyunk még hozzád méltók... Oh Iste-
nem segíts rajtunk” zenére árnyjáték 
következett. A jelenet után négy gye-
rek, akik az elôzô jelenetben is részt-
vettek, a színpadon maradtak és egye-
sével verset mondtak, miután Gergely 
Miklós némajátékával (pantomime) a 
kereszténység kialakulását mutatta 
be. Ismét Toldi Bianka csengô hangján 
„Magyarország”címû dalt --- magyar 
szöveg Geszty Péter- énekelte és 
ezzel egyidôben, háttérben, a vásznon, 
Magyarország nevezetes tájait láthat-
tuk. Zsuráfszky Lilla és Tapolczai 
Gábor páros táncot mutattak be. 
„Dunánál” vers --– elôadta Bárty 
László.

Jelképes koronázás következett, 
mely jelenet befejezése után, István a 
király rock-operából részlet, „Felkelt a 
mi napunk István a mi urunk...” 
hangzott el.
Orsoly és Ákos vers mondása 

következett:
Orsi: Dicsô István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal, 
Téged tisztel kis országunk,
Elsô szent urának vall.
Ákos: Tôled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitét, kincsét, mindenét.
Toldi Bianka énekével, „Mondd 

mennyit ér az ember? –
„Oly távol vagy tôlem és mégis kö-

zel”.. ért véget az elôadás.
A szereplôk együtt énekelve „Kell 

még egy szó, mielôtt elmennél, Kell 
még egy ölelés, ami végig elki-
sér....”jelentek meg a színpadon. 
Elôadásukért, nagy tapssal jutalmazta 
ôket a hálás közönség.

A Himnusz eléneklésével a mûsor 
befejezôdött.

A szereplôk a következôk voltak: 
Bartha Bíborka, Bartha Boglárka, 
Báthy László, Gerely Miklós, Medo-
varszki Ákos, Medovarszkiné Garai 
Erika, Nyilas Orsolya, Szecsei István, 
Szigeti Rita, Tapolczai Gábor, Toldi 
Bianka, Zsuráfszky Lilla

Rendezôk: Kôpataki Katalin és Me-
dovarszki István. Fény, hang és min-
den mûszaki, Bakos János.

Ezután Mihály atya, Nt. Dézsi Csaba 
és Dabassy János tiszteletes közösen 
megáldották a kenyeret és az ünnepi 
tortát.

A kenyérbôl, melyet Tóth Zoltán a 
saját hordozható kemencéjében sütött, 
miután Vetô Olgának sikerült felda-
rabolni, mindenki részesült.

A „Korona Csárda” Magyar Étterem 
háromfogásos vacsorával várta a be-
jelentkezett vendégeket.

Köszönet a rendezôknek, szereplôk-
nek és a résztvevôknek, akik ezt az 
ünnepi napot lehetôvé tették!
Augusztus 19
Hungarofest 2015. február 20, 21, 22.
Kedd este 7.30-kor kezdôdött a Hun-

garofestre elôkészülô megbeszélés, 
melyen a Központ Szövetkezeteket 
képviselô igazgatók mellett csoportok 
képviselôi és egyének voltak jelen.

Bôvebben az októberi beszámolóban.  
A Magyar Központ rendezésében
Hungarofest
2015. február 20-21-22.-én
Aki ez alkalommal bármiben tud 

segíteni kérjük hívja:
Fodor Sándort  Tel: 5996 4006
Mob: 0408 823 434
Email cím:
 alexfodor477@hotmail.com



Hogy került az olimpiai 
arany Osztrics nyakába?

 Megismerném az utcán, ha szembe 
jönne velem, pedig harmincvalahány 
éve nem láttam. A vonásai megkemé-
nyedtek, de a régi arcot formázzák, a 
régi Osztrics István köszön rám. Csa-
ládi tennivalók okán járt Budapesten, 
s megragadva az alkalmat, teára in-
vitáltam. Emlékeznek még rá?

Mély csalódást okozott neki, ami az 
1969-es genovai ifjúsági vívó-világbaj-
nokság elôtt történt. Elsô számú uta-
zóként várta, hogy valóra válthassa 
álmát, és a párbajtôrverseny végén az 
ô tiszteletére játsszák majd el a ma-
gyar Himnuszt. Joggal volt bizakodó, 
hiszen a torna elôtt sorban nyerte a 
hazai junior viadalokat. Edzéseirôl 
naplót vezetett; a napló ma is megvan, 
s ôrzi azt az önbizalmat, lelkesültséget, 
ami sokszor a sikerhez kell. Az utazó 
csapat összeállítását közölte a sportlap, 
s aztán három nappal az indulás elôtt 
vívótársai szóltak rá: „Te miért jársz 
az edzésekre –– kérdezték ––, hiszen 
nem utazol a vébére.” Hivatalos közlés 
és magyarázat nélkül –– ez volt akkor 
a módi! –– egy évre bevonták az útle-
velét. „Egy világ omlott össze bennem 
–– mondja ma. –– Nehezen tudtam fel-
dogozni. S ez is hozzájárult késôbb 
ahhoz, hogy más hazát választottam. 
Ha három évvel késôbb azt mondják, 
nem visznek ki a müncheni olimpiára, 
azt mondom magamban: semmi baj, 
lesz egy jó nyaram végre; de az ifjúsá-
gi vébét tagadták meg…” Véleménye 
volt? Nem tett lakatot a szájára? Nem 
lelkesedett az oroszokért? A mai napig 
nem tudja, mi volt valójában a „bûne”.
Öttusázóként is megverte a vívókat
Az 1977-es Buenos Aires-i felnôtt vi-

lágbajnokságra sem vitték ki Kulcsár 
Gyôzôvel együtt a bírósági tárgyalás 
és a pénzbüntetés után, mert elôzôleg 
„lebuktak” a határon túl sok nyakken-
dôanyaggal… „Hol vetkôztetett, hol 
öltöztetett (engedett), hol büntetett a 
rendszer –– ahogy éppen kedve tar-
totta” –– mondja ma. Miközben már az 
olimpiai bajnok párbajtôrcsapat 
(1972) tagja volt Osztrics, idehaza pe-
dig veretes ellenfele mindenkinek.

Tíz évig öttusázott, de a fizikai szá-
mokban gyengének bizonyult, ezért 
László István, a Honvéd edzôje aján-
lotta neki, hogy próbáljon szerencsét a 
vívásban. (Nem ô volt az egyetlen, aki 
így futott be karriert.) Akkor ezt Oszt-
rics nehezen akarta elfogadni, de ké-
sôbb rájött, hogy Lászlónak mennyire 
igaza volt: hiszen öttusázóként is meg-
verte a vívókat! Az 1968-as londoni 
ifjúsági világbajnokságra még öttusá-
zóként került ki –– a legjobb nyolcból 
esett ki ––, de utána sportágat váltott, 
és a Honvéd színeiben lett 1970-ben 
magyar csapatbajnok. (A második 
csapatgyôzelem idején, 1971-ben már 
az OSC-t erôsítette.) Frenkl Róbert, 
az orvosegyetemiek akkori szakosz-
tályvezetôje csábította el azzal, hogy 
jelentkezzen a fogorvosi egyetemre, s 
akkor náluk folytathatja a vívást. 
Nagy elôtanulmányok után a második 
évben vették fel: húsz pont volt a max-
imálisan elérhetô pontszám, és Oszt-
rics 19,5 pontjával biztos befutó lett.

Nagy fordulatot jelentett az életében, 
hogy a müncheni olimpia évében Ne-
mere Zoltán disszidált, és a megüre-
sedett helyre lehetett aspirálni. Oszt-
rics abban az évben a válogatóver 
senyeken a legtöbb pontszámot érte el, 
továbbá megnyerte egyéniben a ma-
gyar bajnokságot. (A másodikat 1976-
ban.) Így került be ötödikként a csa-
patba Kulcsár, Fenyvesi dr., Erdôs 

Sándor és Schmitt mellé. „Kulcsár 
talán a legtechnikásabb vívó volt, akit 
én pályafutásom alatt láttam –– mond-
ta az a hajdani párbajtôrözô, aki maga 
is technikás vívó hírében állt. –– Nem-
csak elméletben és papíron tudta a 
technikát, hanem meg is tudta valósí-
tani. Mindent tudott. Fenyvesi ortodox 
stílusban vívott, gyors volt, és fantasz-
tikus versenyzôi képességei voltak. 
Schmitt akkor hozta a kettôs veresé-
geket, amikor kellett, s ez sem alábe-
csülendô képesség, Erdôs Sanyi pe-
dig nagyon tudatosan élte az életét, 
nagyon megbízható csapatember 
volt.”
Erôssége a küzdôképessége volt
Hogy Osztrics Istvánnak mi volt az 

erôssége? Ô maga így vallott errôl: „A 
küzdôképességem! Ennek köszönhet-
tem, hogy sok versenyt megnyertem. 
Beástam magam a földbe, és ilyenkor 
technikailag is sok mindent meg tud-
tam csinálni. Persze csak akkor, ha a 
francia mondás szerint »napja volt« az 
embernek. Mindenesetre, amire a 
nagyszüleim és a szüleim tanítottak, 
azt a páston és azon kívül is, sohasem 
tudtam feledni. Megtanultam, hogy 
bizonyos alapvetô normák rettenete-
sen fontosak. Mindig kerestem az élet 
értelmét, és túlságosan is nagy igaz-
ságérzetem volt. Számomra a bal kéz 
használata a páston elképzelhetetlen 
volt! Nem tudtam volna aludni, ha egy 
földszúrással nyerek meg egy csörtét, 
illetve nem mondom be, ami mege-
sett.”

Kulcsár, Nemere és Osztrics mestere 
az OSC-ben a legendás Vass Imre 
volt. A mester titkáról beszélgetôtár-
sam így vallott: „Ô is hitt magában. 
Elhitte, hogy nincs nála jobb edzô. És a 
visszajelzések is ôt igazolták: a tanít-
ványok hozták az eredményeket. Óri-
ási megtiszteltetés volt, hogy a tanít-
ványa lehetett valaki. Amit mondott, 
az szentírás volt! Én is elhittem, hogy a 
világ legjobb mesterének a kezében 
vagyok, s ez óriási bázis volt.”

A magyar bajnokságokra terelôdött a 
szó. Annak idején vérre menô, izgal-
mas, fordulatos egyéni és csapatver-
senyeken dôlt el az aranyérmek sorsa. 
„Nagy rangnak számított, ha valaki 
magyar bajnokságot tudott nyerni –– 
állította Osztrics ––, hiszen általában a 
válogatott keret tagjai vívtak a nyolcas 
döntôben körmérkôzéseket egymás-
sal. Gyakorlatilag világszínvonalú volt 
a hazai finálé –– esetleg még bekerült 
az öttusázó Balczó vagy Török Feri 
––, s ennek megfelelôen a vetélkedés 
is presztízsharcnak számított.”

Kulcsár Gyôzô aranyat 
„kölcsönöz”

A müncheni olimpián elsô alkalom-
mal esett meg, hogy csak azok kaptak 
érmet az eredményhirdetéskor, akik a 
döntôben vívtak, tehát csak négy ver-
senyzô. Mivel Osztrics a fináléban 
nem lépett pástra, és az ötödik párbaj-
tôrözô volt, ezért neki a helyszínen 
nem adták át a jutalmát. (Csak némi 
késéssel vehette át ô is, az olimpia 
után.) A jól ismert felvételen azonban 
Osztrics (nyitóképünkön középen) 
nyakában is ott lóg az aranyérem. Az 
történt, hogy a fiúk felvitték ôt is a do-
bogóra, és Kulcsár Gyôzô levette a 
nyakából a saját aranyérmét és Oszt-
rics nyakába akasztotta…

Végezetül: Osztrics István ma Gers-
tettenben él, elismert fogorvos, aki 
néha-néha ellátogat Budapestre is egy 
jóízû teára.

Kô András
(Magyar Nemzet)

NB I, 6. forduló:
A Vidi simán verte a Puskás Aka-

démiát
A listavezetô Videoton rendkívül 

könnyedén, 3-0-ra nyert a vendég Pus-
kás Akadémia ellen és ezzel továbbra 
is százszázalékos. Nyert a Kecskemét 
és a Nyíregyháza is, míg az Újpest––
Honvéd-meccsen nem esett gól.

A Videoton nagy lendülettel kezdte a 
találkozót, Nikolics révén azonban 
büntetôt hibázott. Az elsô félidô közepe 
felé kiegyenlítettebb lett a játék, majd 
egy szép támadás végén vezetést sze-
reztek a hazaiak. Nem sokkal késôbb 
Kelic felesleges szabálytalansága mi-
att tíz fôre fogyatkozott a vendég gár-
da.

Fordulást követôen is a székesfehér-
váriak birtokolták többet a labdát, a 
Puskás emberhátrányban nem jelen-
tett veszélyt a kapura. Nikolics Ne-
manja –– Gyurcsó Ádám passzaiból 
–– két gólt szerzett, amivel eldöntötte a 
mérkôzést. A Videoton gyôzelmével 
továbbra is vezeti a bajnokságot, míg a 
Puskás Akadémia két ponttal az utolsó 
elôtti helyen áll.

Videoton  –– Puskás 3-0 (1-0)
Újpest –– Honvéd 0-0
Pécs –- Kecskemét 1-2
Nyíregyháza –- Pápa 3-0
Haladás –– Paks 1-3
Az MTK Kispesten megállította a 

Ferencvárost
A két patinás fôvárosi együttes azért 

kényszerült a Budapest Honvéd pá-
lyájára, mert az MTK arénáját fel-
újítják. Ez volt a 205. örökrangadó, 
amelyen a 76. kék-fehér siker született 
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az eddigi 83 FTC-gyôzelem és 46 dön-
tetlen mellett.

A mérkôzés elején ugyan a Ferenc-
város birtokolta valamivel többet a 
labdát, helyzeteket azonban inkább az 
MTK alakított ki. Sokadik gólszerzési 
lehetôségüket aztán kihasználták a 
kék-fehérek, de az örömük nem tartott 
sokáig, mert néhány perc elteltével –– 
némileg váratlanul –– egyenlített az 
FTC.

A fordulás után a korábbiaknál jóval 
összeszedettebben futballozott a cse-
rékkel felfrissített Ferencváros, de hi-
ába szorította be a továbbra is a kont-
rákra játszó hazaiakat, nem tudott 
elônybe kerülni. A hajrában aztán –– 
ugyancsak kissé váratlanul –– ismét 
elônybe került Garami József gárdá-
ja, és a vendégek ezúttal már nem 
tudtak egyenlíteni, sôt az utolsó per-
cekben még az MTK-nak voltak hely-
zetei.

A Ferencváros sorozatban aratott 
három gyôzelem után kapott ki, az 
MTK pedig pontszámban beérte 
fôvárosi riválisát a tabellán.

MTK –– Ferencváros 2-1 (1-1)
Mesterhármas kellett a Gyôrnek
A legutóbbi szezonban ezüstérmes 

Gyôri ETO FC hazai pályán Pátkai 
Máté mesterhármasának is köszönhe-
tôen 4-3-ra legyôzte az újonc, egyúttal 
sereghajtó Dunaújváros együttesét. A 
vendégek –– akik továbbra is nyeret-
lenek –– Rowen Muscat kiállítása 
miatt a 27. perctôl kezdve emberhát-
rányban futballoztak.

A várakozásoknak megfelelôen gyôri 
támadásokkal indult a találkozó, ennek 
ellenére a vendégek Peric révén elsô 
helyzetüket értékesítették, ezzel meg-
szerezve elsô idegenbeli góljukat a 
szezonban. A folytatásban is a hazaiak 
támadtak, az egyenlítéshez azonban 
egy védô, Lipták kellett, aki kiharcolt 
egy büntetôt, illetve egy kiállítást. A 
11-est Rudolf lôtte be másodszorra, 
miután az elsô kísérletnél többen be-
futottak a 16-oson belülre, így azt meg 
kellett ismételni.

A fordulást követôen nem sokkal gól-
ra váltotta emberelônyét Horváth 
Ferenc együttese Pátkai második talá-
latával. Ezután Pátkai ismét betalált, 
majd néhány perccel késôbb szépített 
a Dunaújváros Böôr értékesített bün-
tetôjével. Nem sokkal ezután ismét 
Pátkai következett, egy gyönyörû fe-
jesgóllal mesterhármast ért el, amely-
lyel gyakorlatilag eldöntötte a három 
pont sorsát. A hajrában újabb tizene-
gyeshez jutott a Dunaújváros, amely-
bôl Böôr ismét betalált, de ez csak a 

szépítésre volt elég.
Gyôr-Dunaújváros 4-3 (1-1)
Thomas Doll: „Ez bizony komoly 

visszalépés!”
Thoma Doll, a Fradi német edzôje 

nagyon leteremtette játékosait, szerin-
te szív nélkül futballoztak, mintha azt 
hitték volna, hogy már megnyerték a 
bajnokságot.
Garami József, az MTK vezetôedzôje 

jó színvonalú, nehéz mérkôzés meg-
nyerésérôl beszélt a 205. örökrangadó 
után, amely 2-1-es MTK-gyôzelemmel 
zárult.

–– Igyekeztünk lezárni a kapunk felé 
vezetô területeket, leszkíteni a Fradi 
elôtt nyíló területet. Ez többé-kevésbé 
sikerült is, plusz Gera Zoltánt és Bö-
de Dániel jobbára semlegesíteni tud-
tuk, habár így is akadtak veszélyes 
megugrásaik. Jó színvonalú, nagyon 
nehéz mérkôzést sikerült megnyer-
nünk.
Thomas Doll, a Ferencváros német 

szakvezetôje roppant elégedetlen volt 
játékosai produkciójával.

Gratulálok az MTK megérdemelt 
gyôzelméhez. Ma az volt a probléma, 
hogy túl sok játékosom hozzáállása 
nem volt megfelelô. Baj volt a véde-
kezéssel, a középpályásokkal, a táma-
dássokkal, rengeteg labdát veszítet-
tünk, bevallom, azt hittem, már nem 
itt tartunk, hanem jóval elôrébb. Ez 
elfogadhatatlan. Nem túl jó a helyzet, 
elül nem tudtuk gólra váltani a lehetô-
ségeket, hátul is sokat hibáztunk. A 
párharcokat elveszítettük, az MTK 
nagyobb szívvel játszott, és ennek 
megfelelôen meg is nyerte a meccset. 
Mivel most két hét szünet következik a 
válogatott meccs miatt, két hétig ezzel 
az eredménnyel kell élnünk. Ez bizony 
visszalépés. Természetesen egy mecs-
cset el lehet veszíteni, de nem mind-
egy, hogy miként. Így, ahogy mi veszí-
tettük el, nos, így nem szabad. Néhány 
játékos már úgy mozgott, mintha meg-
nyertük volna a bajnokságot. Akik azt 
hitték, hogy a két újonc, a Nyíregyháza 
és a Dunaújváros legyôzése után most 
már minden rendben van, azoknak ez 
a vereség kijózanító hatású.
Kanta József, az MTK csapatkapi-

tánya, akinek szögletébôl az elsô gólt 
szerezte Poór Patrik:

–– A múlt heti, Székesfehérváron el-
szenvedett 5-0-s vereségünk után na-
gyon akartunk javítani, egész héten az 
örökrangadón járt az eszünk. Úgy ér-
zem, mi jobban akartuk a gyôzelmet, 
mint a Fradi, és meg is érdemeltük. 
Hogy melyik az igazi MTK? Nos, attól 
tartok, hogy mindkettô mi vagyunk. 



Berlinben jövô tavasszal egy monstre 
kiállítást szerveznek, amelyen 100 
süllyesztôbe került történelmi emlék-
mûvet szeretnének bemutatni, a náciz-
mustól a szovjet éráig bezárólag. 
Egyelôre nincs meg viszont az a darab, 
ami a kiállítás ékköve lehetne:

Nem taláják az egykori Lenin tér 
húszméteres Lenin-szobrának fejét, 
ami mellesleg 3,86 tonnát nyom.1970-
ben három nappal Lenin születésének 
100. évfordulója elôtt adták át a 19 
méteres szobrot Berlinben, amit aztán 
1991 novemberében, két évvel a berli-
ni fal lebontása után le is döntöttek. A 
képet a Lenin-szobrokról szóló 

A szobor fejét a német újraegyesítés 
után, 1991-ben választották el a testé-
tôl, majd az egész szobrot felaprították 
129 darabba, és a város délkeleti ha-

tárain található köpenicki erdô homo-
kos talajába temették (a 2003-as Good 
Bye, Lenin! címû német film egyik 
kulcsjelenete is egy Lenin-szobor el-
szállításáról szól). A probléma az, hogy 
a pontos helyet nem jegyezték fel, 
ráadásul ez a terület gyakori céltáblája 
volt a vandálok fosztogatásainak --– 
írja a Quartz.

A fej megtalálása technikailag bo-
nyolult, drága és idôigényes lenne, 
ezért a német fôváros úgy döntött, 
nem fog bele ilyesmibe. Ez azonban 
kicsit szerencsétlenül hangzik egy 
olyan kiállítás esetében, amire öt éve 
készülnek, és ami összesen körülbelül 
14 millió euróba fog kerülni. A kiállítás 
kurátora, Andrea Theissen a Berliner 
Zeitungnak azt mondta:

Nagyon csalódott vagyok, hogy csak 

sok mindent, most ennyi jutott eszem-
be. És mindenféle betegséget, dep-
ressziót, szív- és érrendszeri elválto-
zást arra vezetnek vissza, hogy evés 
szempontjából még ôsemberek va-
gyunk.Csak, sajnos, a mai ember nem 
az, ami tízezer éve volt. A növények-
állatok sem mind, nem beszélve az ál-
lóképességrôl, szervezetrôl és így to-
vább. És nekik az, hogy most meg 
tudjuk emészteni a tejcukrot, tízezer 
éve meg nem, az mellékes. Az elmé-
letnek nagy tábora van, ami érthetô, 
lévén, ha az átlagember a csodavárás 
terén bevadul, nincs megállás. Meg-
oldja a tér-idôt, tisztában van a titkok 
titkával, látott ufókat, jobban tudja a 
házépítést, a fôzést, a gyereknevelést, 
a labdarúgást, belelát a fáraók magán-
életébe, és idôkaput birtokol a spájz-
ban. De ez még semmi! Találkoztam 
olyan emberrel, aki a paleolit diéta 
híve, mégpedig világnézeti alapon! 
(Chesterton írta Eretnekek címû köte-
tében: „Sokkal természetesebb az az 
ember, aki ösztöneitôl vezérelve sört 
vedel, mint az, aki nyers paradicsomot 

14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                        2014. szeptember 11.

Négytonnás Lenin-fej 
garázdálkodik egy 

berlini erdôben

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Franciaország, 2. Heltai Je-
nô, 3. Spanyolország és az akkori 
Németalföld 1568-1648 4. Különös 
házasság c. regényben, 5. Nagy Lajos 
korában 1342-1382, 6. Építtetôjérôl 
Appius Claudius Caecus Kr. e. 312-
ben 7. Evita musical, Andrew Lloyd 
Webbertôl, 8. Theodore Dreiser, 9. 
Katalónia, 10. Mosazart.

E heti kérdéseink:
1. Ki mondta „Bízz Istenben , és 

tartsd szárazon a puskaport!”?
2. Mi volt a történelmi Sáros várme-

gye székhelye?
3. Melyik sportág szakkifejezése az 

en passant?
4. Melyik ázsiai ország pénzegysége 

a ringgit?
5. Megközelítôleg hány km. hosszúsá-

gú az Egyenlítô?
6. Melyik fôváros nevének jelentése: 

jó levegô?
7. Melyik Bp.-t leghoszabb fôút- 

vonala?
8. Victor Hugo melyik regényébôl 

készült nagy sikerû musical?
9. Milyen állatot neveznek Erdély-

ben kelempászmadárnak?
10. Mit neveztek régen indóháznak?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Bármi, amiben egy csöpp élvezet 

is van, az vagy erkölcstelen, vagy 
törvénysértô, vagy hizlal.

* * *
--- Az Úr kedvelhette az egyszerû 

embereket. Olyan sokat teremtett be-
lôlük.

* * *
--- Ölni tudnék egy Béke Nobel-

díjért!
* * *

--- Nagy jótétemény, ha egy nô nem 
szép. Ô ugyan szomorú emiatt, de a 
többi mind örül neki.

* * *
--- A pénz az egyetlen jó amibôl nem 

árt a sok.
* * *

--- Az élet túl rövid ahhoz hogy átlagos 
legyél!

* * *
--- Jobb egy pillanatig gyávának len-

ni, mint halottnak életünk végéig.
* * *

--- Ha nem érdekel hol vagy, nem 
tévedhetsz el.

* * *
--- A tanárok olyanok, mint a drogo-

sok, csak az anyag érdekli ôket.
* * *

--- Ismertem egy olyan csúnya nôt, 
hogy mikor a fényképét e-mailbe 
elküldte, felismerte az antivírus.

* * *
--- A nô olyan, mint az olimpiai érem. 

Harcolnod kell érte, aztán egy életen 
át lóg a nyakadon.

* * *
--- Az embernek három korszaka van: 

ifjúság, felnôttkor és a „remekül nézel 
ki”.

* * *
--- Régebben csak úgy futottak utá-

nam a nôk, de ma már nem lopok 
retikült...

* * *
--- Olyan világban élünk, amelyben a 

limonádé mesterséges aromákat tar-
talmaz, ellenben a bútorápoló szerek 
valódi citromot...

* * *
--- A dohányosok is emberek, csak 

nem olyan sokáig.
* * *

--- Finom a Kinder tojás, csak a sár-
gáját nehéz lenyelni.

* * *
--- A Föld a Naprendszer elmegyógy-

intézete.
* * *

--- Tiszta város leszünk, ma is gerlét 
eszünk!

* * *
--- Ritka, mint a hintalószar.

* * *
--- Az óceánban több repülôgép talál-

ható, mint tengeralattjáró az égen.
* * *

--- A stressz az, amikor üvöltve 
ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem is 
aludtál.

* * *
--- A cukrász a selejtet habbal takarja 

be, a kômûves habarccsal, az orvos 
meg földdel.

* * *
Férj a feleségnek:
--- Drágám, mondtam már, hogy 

vasárnap lovagolni megyek?
--- Na, abból nem lesz semmi. Felhí-

vott a ló és közölte, hogy vemhes.
* * *

Egy szép tavaszi napon Juliska ki-
hajtja a bikát a rétre. Épp ott legelteti 
Jancsi is a tehenét. Jancsi leheveredik 

most értesülünk errôl a döntésrôl, és 
hogy ezt a kulcsfontosságú mûtárgyat 
nem tudjuk kiállítani.

Biolét
Rájöttem, hogy nem élek eléggé 

egészségesen és antimulti módon, 
mert a sót az ABC-áruházban veszem, 
a legalsó polcról, a teljesen feldol-
gozatlan mezei csomagot huszonöt fo-
rintért, holott lehetne rendelni a nor-
vég fjordokból meg Erdélybôl, 
patakvízbôl kipárolt, eredeti táltos-
lenvászon szitával átszûrt biosót is 
ezerkétszáz forintért. Gondolkodom, 
hogy áttérek az autentikus biosóra, 
mert azt hallottam, hogy a multik na-
gyon pénzéhesek… (Megjegyzem, 
vicces, amikor valaki környezetvéde-
lem címen távoli biót vesz, amit szén-
dioxid-kibocsátó, benzinevô kamionnal 
szállítottak a bioboltba.) De ez még 
semmi! Hallott már a Tisztelt Olvasó a 
paleolit diétáról?Nem? Semmi baj, 
akkor most elmesélem. Nem árt, ha 
tud róla. A paleolit diéta az egy trendi 
dolog. Az elmélet úgy szól, hogy 
ugyanazt kell enni, mint amit felté-
telezhetôen tízezer éve ettünk, mert 
azóta nem változott semmit a geno-
munk, tehát ôsemberi táplálkozásra 
vagyunk kódolva.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
nem szabad enni gabonát, tejterméket, 
cukrot, hüvelyeseket meg biztos még 

fogyaszt --– elvbôl!”) Rá kellett jön-
nöm, hogy a különféle biomozgalmak 
voltaképpen vallások, és azért nem 
tûrik a „hívek” a legkisebb mértékû 
bírálatot sem, mert a szemükben az 
eretnekség, sôt rosszabb, istenkárom-
lás.A reggeli kávém mellett még azon 
is töprengtem, hogy ha a vegánok sze-
rint tilos állatot ölni, a paleolit diéta 
hívei szerint pedig mindent tilos, amit 
a kôkori ember nem csinált, akkor 
télen mit öltsön magára az autentikus 
bio. Állatit tilos! Nem állatit tilos! Meg 
kéne fagyni?Végezetül mindenkinek 
azt javaslom, hogy a kémiai–fizikai–
biológiai ismereteit ne a Titkotmondun-
könnek.hu, az Elhallgatottigazságok.c
om meg az Összeesküvésekamikrovil
ághallgat.hu oldalakról szerezze be, és 
ne dôljön be annyi sületlenségnek. 
A csapvizet nem mérgezi senki --- 
generációk nôttek fel az ásványvíznek 
nevezett humbug nélkül ---, a Fehér 
Házat nem földön kívüli biztonsági 
ôrök védik, a huszonöt forintos só pe-
dig a legnormálisabb, mert azzal sem-
mit nem csináltak, sem finomítást, 
sem szennyezést. (Szüleim korában tíz 
forint volt, nem volt benne a KGB 
mérge, azt ette a teljes família, amely-
nek az átlagéletkora nyolcvan év felett 
volt.)

Pozsonyi Ádám 
(Magyar Hírlap)

Juliska mellé a fûbe. Egyszer csak 
arra lesznek figyelmesek, hogy a bika 
elkezdi hágni a tehenet.

Erre Jancsi: 
--- Juliska! Mi lenne, ha én is azt 

csinálnám, amit a bika?
 --- Hát, te tudod, Jancsi, a te tehened.  

* * *
Egy hapsi kiküldetésbe megy és 

filózik:
--- Repülôvel megyek, azon hányni 

szoktam, tehát Deadalont vennem 
kell... Az asszony otthon marad, nô 
meg kell, tehát kotonra is szükségem 
lesz. Bemegy a gyógyszertárba és 
mondja a patikusnak:

 --- Kérek egy levél Deadalont és egy 
csomag kotont! Megkapja, fizet és ki-
megy, de közben morfondírozik to-
vább: 

--- Lehet, hogy ott is röpködnöm kell 
még, és hát nôk mindenhol vannak, 
kevés lesz a készlet. Visszamegy és 
mondja újból:

 --- Lesz szíves még egy levél Dea-
dalont és még egy doboz kotont adni! 

Mire a patikus:
 --- Uram, kérdezhetek valamit? 
--- Hogyne, parancsoljon! 
--- Ha hányingere van a hölgytôl, 

miért szeretkezik vele? 
* * *

A cégvezetôt meglátogatná egy ba-
rátja az irodájában, de helyette csak 
egy gyönyörû robot titkárnôt talál ott. 
Elmondja, miért jött, mire a robot azt 
feleli: 

--- Az i-gaz-ga-tó úr saj-nos kór-ház-
ban van, és még jó i-de-ig nem jön dol-
goz-ni, de ha ó-hajt-ja, a-zért ki-szol-gá-
lom. Ha a bal mel-le-met nyom-ja meg, 
ká-vét ho-zok, ha a job-bot, ak-kor te-
át. 

A hapsinak igencsak tetszik a szép 
robotnô, és nem tud uralkodni magán, 
benyúl a szoknyája alá, de ordítva 
kapja vissza a kezét. Erre megszólal a 
robot: 

--- A lá-bam kö-zött a ce-ru-za-he-gye-
zô van, e-gyéb-ként a fô-nö-köm is e-
zért van be-teg-ál-lo-mány-ban.  

* * *
Ki volt az, aki az anyósomnak fog-

krém helyett egy tubus pillanatra-
gasztót adott? --- ront be egy férfi a 
sarki élelmiszerboltba.

--- Én voltam uram, nagyon sajnálom, 
tévedés történt --- vallja be a segéd.

 --- Ugyan fiam, csak megköszönni 
jöttem 

* * *
Egy idôs bácsit vizsgál az orvos:
 --- Maga kitûnô egészségnek örvend, 

semmi baja sincs. Van valami kérdé-
se?

 --- Van, doktor úr. Amikor lefekszem 
a feleségemmel, nagyon melegem van 
és izzadok, és amikor megismételjük a 
dolgot, akkor meg fázom és ráz a hi-
deg.

 Az orvos a feleséget is megvizsgálja, 
ô is egészséges. Elmeséli neki, hogy a 
férjének milyen furcsa problémája 
van, erre a néni így felel:

 --- Ó, a vén bolond! Hát ez azért van, 
mert az elsô alkalom júliusban van, a 
második meg decemberben!

* * *
Az egyik számítógépgyártó cég beje-

lentette, hogy kifejleszt egy chipet, 
melya nôi mellbe beültetve, zenét ját-
szik. 

Természetesen a hangzás sztereo. 
Ezzel sok probléma megoldódik majd, 
mert a nôk eddig folyton azon pa-
naszkodtak, hogy a férfiak mindig 
csak a mellüket bámulják, és soha 
nem hallgatják meg ôket..

* * *



00:45 Szentföldi szent hel/
yek üzenete: Jézus Názárete
01:05 Híradó  
01:45 Sporthírek  
01:50 Himnusz  
01:55 Heti Hírmondó   
 02:20 Székely kapu   
02:50 Lyukasóra  
03:15 Viadukt (1982)  Ma-
gyar-amerikai-német játék-
film. Rendezte: Simó Sán-
dor. Szereplők: Michael Sar-
razin (Matuska Szilveszter), 
Towje Kleiner (Epstein), Her-
linde Latzko (Magda, Szil-
veszter felesége), Bács Ferenc 
(Kovács), Hetényi Pál (Ró-
nay) . Matuska Szilveszter az 
I. világháborúban egy külön-
leges csapat tagjaként vona- 
tokat, síneket rongál és rob-
bant. 
05:00 Duna anzix
05:15 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Egy hazában élünk 
11/11.: Évszázadok óta a 
magyar cigányokkal...
10:25 Kárpát expressz  
10:50 Gazdakör
11:10 Ridikül - Női talk- 
show 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Makó 
Attila és Rácz Géza
14:45 Századfordító magya-
rok: Weöres Sándor, költő
15:40 Engedjétek hozzá m 
15:50 Így szól az Úr!  
16:00 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
16:10 Család-barát 
17:30 Minden hajnalban - 
"A Somló-hegy bejött" 
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Az elmúlt 200 év - A 
Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum 2/1.: 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Társasjátékgyűjtők
19:55 Gázolás (1955)  Ma-
gyar játékfilm . Rendezte: 
Gertler Viktor. Szereplők: 
Ferrari Violetta (Zenthe Ju-
dit), Darvas Iván (Csanádi 
András, bíró), Apáthi Imre 
(Pálházi Jenő, bíró), Sütő I- 
rén (Vera), Somogyvári 
Rudolf (Legéndi), Tímár 
József (Konrád Dezső), 
Sulyok Mária (Zenthéné), 
Szirtes Ádám (Danka La-
jos), Rátonyi Róbert (Ágh 
Péter, színész), Pálos György 
(Bendics), Rajz János (Cser-
mák Vince) Zenthe Judit 
csinos, okos, modern. Mo-
dernsége már a foglalkozá-
sán is lemérhető. Sofőr. 
21:40 Akiket a pacsirta el-
kísér (1959) Magyar játék-
film. Rendezte: Ranódy 
László. Szereplők: Pap Éva 
(Julis), Tordy Géza (Varga 
Sándor), Tolnay Klári (Csi-
szérné), Agárdy Gábor (Csi-
szér), Bihari József (Süle), 
Somogyi Erzsi (Süléné), 
Dajka Margit (Sándor édes-
anyja), Páger Antal (tanító) 
1922. Sándor béresként 
szolgál, de kovács szeretne 
lenni. Egészen megbabonáz-
za új gazdája szép felesége. 
23:10 Kívánságkosár   
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Szept 18.  csütörtök

Szeptember  19. péntek Szept 20. szombat Szept  21. vasárnap 

01:10 Híradó  
01:45 Sporthírek  
01:50 Himnusz  
01:50 Duna World News  
01:55 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Vászonra fotózva - Feszty 
körkép. Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékpark 
ékessége a Feszty Árpád 
festette körkép. Köztudott, 
hogy a körkép domborzatát 
és növényzetét Munkács 
környékéről mintázta az 
alkotócsapat. Műsorunkban 
megmutatjuk azt a pontos 
helyet, ahonnan a festők 
dolgoztak.
02:50 Linda: Az ördög 
golyó. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:45 Ízőrzők: Kisnána
04:15 Szabadság tér ́ 89 
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix Görö-
gök a Duna mentén 
05:15 Közbeszéd 
05:45 Duna World News   
 05:55 Ma reggel: Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetésekkel.
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén 3/1.  
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Gazdakör 
10:45 Térkép   
 11:15 Ridikül - Női talks-
how: Női karrier férfias 
foglalkozásokban
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor 
14:45 Századfordító magya- 
rok: Szabó Lőrinc, költő
15:40 Élő egyház. Hírek, 
tudósítások a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág vallá-
si eseményeiről.
16:05 Család-barát  
17:25 Az életmentő - Sem-
melweis Ignác igaz törté-
nete. Magyar dokumen-
tumfilm. Az anyák meg-
mentőjének viszontagsá-
gos, tragikus élete és mun-
kássága több romantikus 
játékfilm ihletője volt a 
XX. században. Tudomá-
nyos ismeretterjesztő doku-
mentumfilm azonban még 
nem készült róla. Filmünk 
ezt a hiányt szeretné pótol-
ni, amikor a feltárt és tudo-
mányosan igazolt tények 
alapján rekonstruálja Sem-
melweis korszakalkotó 
felfedezésének körülmé-
nyeit, valamint emberi és 
szakmai meg nem értettsé-
gének és korai tragikus ha-
lálának okait.
18:20 Az elmúlt 200 év - A 
Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum 2/2.: 
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Fruhmann Antal kályha-
gyűjteménye
20:00 Önök kérték
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Rejtett hiba (1975)  
Magyar dokumentumfilm  
22:15 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... (2008) 
8/6.:Túlélés vagy kollabo-
rálás. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
23:00 Kívánságkosár 

00:55 Híradó  
01:25 Sporthírek  
01:30 Himnusz  
01:35 Duna World News  
01:40 Térkép  
02:05 Határtalanul magyar: 
A nyelvhatár őrzői. Filmünk 
bemutatja a legkisebb Kár-
pát-medencei magyar kö-
zösség mindennapjait. A 
Muravidéken ma mintegy 
6-7000 magyar él, Szlové-
nia teljes kulturális és nyelvi 
autonómiát biztosít a szá-
mukra. Kulturális életük 
igen pezsgő, a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési 
Intézet több mint 30 hagyo-
mányőrző csoportnak ad 
otthont, magyar nyelvű köny- 
vesboltot, illetve könyvkiadót 
is működtetnek. Az ő mun-
kájuk jelentősen hozzájárul az 
ott élő magyarok identitásá-
nak megőrzéséhez.
02:35 Öregberény (1993) 
21/6.: A kampány
03:05 Öregberény 21/7.: A 
meccs. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:45 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Télidő-
ben a Duna mentén - Paks, 
Kalocsa és Baja. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News 
05:55 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén  3/3.  
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Gazdakör  
10:45 Térkép   
11:15 Ridikül - Női 
talkshow: Hogyan éljünk 
120 évig egészségesen és 
szépen
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  (Bangó 
Margit, Kovács Apollónia, 
id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara)
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Lánczos Kornél, 
elméleti matematikus
15:40 Katolikus Krónika  
16:10 Család-barát  
17:30 Tanyaálmodók. 
Magyar dokumentumfilm 
Milyen jövője lehet Ma-
gyarországon a tanyasi 
életformának? – erre a 
kérdésre keresi a választ a 
dokumentumfilm. Sárhal-
mon követjük végig egy 
hatgyermekes, a tanyai 
életmódban jövőt és fan-
táziát látó, minőségi életre 
törekvő család cseppet sem 
könnyű életét.
18:25 Erdélyi történetek 
(2014) A bivalyról, szeret-
ettel. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Kehidai Deák gyűjtemény. 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:30 Tálentum: Tabányi 
Mihály
21:05 Szenes Turné 
23:00 Kívánságkosár 

01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul ma-
gyar: Hungarikumok. Mi 
legyen Hungarikum? Mi-
ért van szükség értékeink 
összegyűjtésére és megőr-
zésére? Mi legyen a ma-
gyarság lenyomata nekünk 
és a nagyvilág számára? 
Mi az értelme a Hungari-
kumok népszerűsítésének? 
Ezekre a kérdésekre vála-
szol a Határtalanul magyar.
02:40 Angyalbőrben 
(1990)  13/13.: Tank-you. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:35 Öt kontinens  
04:05 Hacktion 1.évad 1. 
rész: A megfelelő ember. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Duna anzix: Űzzük 
el a telet! - Busók a Duna 
mentén. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News 
05:55 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén  
10:05 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör 
10:45 Térkép 
11:10 Ridikül - Női talks-
how
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bősi 
Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
14:50 Századfordító magya-
rok: Illyés Gyula, költő, író
15:45 Tanúságtevők  
16:10 Család-barát  
17:35 A zsögödi gazda - 
Nagy Imre /festőművész/ 
Magyar dokumentumfilm. 
A zsögödi gazda névvel 
Nagy Imrét, a festőmű-
vészt illették, aki a székely 
nép és táj legihletettebb és 
avatottabb megörökítője. 
Budapesten elvégezte a 
Képzőművészeti Akadé-
miát, de hazatért szülőfalu-
jába, Csíkzsögödre és ne-
gyedszázadon keresztül itt 
élt és festett. 
18:25 Erdélyi történetek 
(2012) 9.: Emlékkeresők -  
A Hirschfeld lányok. Ma-
gyar dokumntumfilm-so-
rozat. A Hirschfeld  nővé-
rek, Ida és Éva, túl a nyolc-
vanadik életévükön Ko-
lozsvár polgárvilágának 
utolsó, „békebeli”  tanúi. 
Jókai utcai házuk a tizen-
kilencedik század levegőjét 
árasztják ma is, az ebédlő, 
a szalon  pedig maga a 
történelem: itt, e mellett az 
asztal mellett ült néhai 
Hirschfeld Sándor fűszer-
kereskedő kebelbarátjával, 
Fadrusz Jánossal, aki a 
Mátyás szobor pályázatára 
jelentkezve töltött több időt 
Kolozsváron. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Tamás Péter malmai
20:00 Hogy volt?!   
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
22:55 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép 
02:15 Határtalanul magyar: 
Thaiföld. Thaiföld nem 
mindig pozitív történetek 
helyszíneként szerepel a 
híradókban, mégis sokak 
úti célja egy igazi álomnya-
raláshoz. Ezt a különleges 
kettősséget, a világ e kalan-
dokkal és kihívásokkal teli, 
nyüzsgő szegletét mutatjuk 
be, természetesen magyar 
szempontból. 
02:40 Jaguár (1967)  Ma-
gyar játékfilm.  Rendezte: 
Dömölky János. Szerep-
lők: Agárdy Gábor, Benkő 
Gyula, Csákányi László, 
Fülöp Zsigmond, Harká-
nyi Endre, Horváth József, 
Kállay Ilona, Kautzky Jó-
zsef, Kibédi Ervin, Kör-
mendi János, Lorán Len-
ke, Mensáros László, Pat-
hó István, Pongrácz Imre, 
Szendrő József, Velencei 
István, Törőcsik Mari, Ma-
jor Tamás, Garas Dezső, 
Szegedi Erika, Bodrogi 
Gyula, Bárdy György
04:00 Hacktion 1.évad 2. 
rész: Beavatás. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Balázs 
Fecó
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: Közép-
Dalmácia 1. - Az Árpádok 
nyomában
06:50 Család-barát 
hétvége  
09:00 KorTárs: Reigl Judit 
kiállítása Budapesten
09:25 Hogy volt?!  
10:20 Öt kontinens  
10:50 Tüskevár  8/1.: Nya-
ralás feltételekkel. 8/2.: A 
nádvilág. Tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Novum: Gábor-
Dénes díjasok
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
13:30 Talpalatnyi zöld  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:55 Hazajáró 
15:20 HungarIQ
15:50 Hol volt, hol nem volt 
16:05 Család-barát   
17:35 Valóságos kincses-
bánya: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Természet-
tudományi Kar
18:00 Táncvarázs: Savaria 
Nemzetközi Táncverseny
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:25 Átok  Magyar tévé-
filmsorozat  
21:50 Most, amikor min-
den virág nyílik - Összeál-
lítás Zerkovitz Béla dala-ból  
22:25 Fábry 
23:40 Egy történet, egy 
zene. Aki mesél: Kézdy 
György

00:15 Katolikus Krónika  
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal: 
Tokaj
02:40 Hatholdas rózsakert 
(1978) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Ranódy László. 
Szereplők: Alfonzó, Bodro-
gi Gyula, Csala Zsuzsa, 
Drahota Andrea, Dudás 
Mária, Fáy Györgyi, Fónay 
Márta, Gálcsiki János, Ga-
rics János, Gobbi Hilda, 
Gyenge Árpád, György 
László, Gyukár Tibor, Há-
mori Ildikó, Kiss Manyi, 
Kovács Károly, Nagy Ist-
ván, Ősz Róbert, Páger An-
tal, Papp János, Siménfalvy 
Sándor, Szemere Vera, 
Szendrő József, Szilvássy 
Annamária, Tahi Tóth 
László, Temessy Hédi, 
Tolnay Klári, Tomanek 
Nándor, Torday Gábor, 
Tóth Tibor, Várhegyi Teréz. 
03:55 Átok  Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:20 Most, amikor min-
den virág nyílik - Össze-
állítás Zerkovitz Béla 
dalaiból 
05:00 Tüskevár 8/3.: 
Magyar tévéfilmsorozat    
05:30Tüskevár 8/4.: A 
leskunyhóban. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
06:05 Nekem ne lenne 
hazám? Makkoshotyka 
fölött
06:20 Határtalanul magyar 
06:50 Család-barát 
hétvége  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs : Savaria 
Nemzetközi Táncverseny
10:20 Székely kapu 
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Teleki 
Sámuel (1739-1822) 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Nótacsokor  (Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara)
12:20 Hogy volt?!   
13:15 Fölszállott a páva 
Gála (Békéscsaba) 
14:10 Ismerős arcok: 
Kerítést bontok  
15:05 Duna anzix: Tisza-
parti iratok a bajor Duna 
mentén - Ulm és Inglstadt 
között
15:20 Novum: Az internet 
nem felejt
15:50 Hol volt, hol nem volt 
16:05 Család-barát 
17:30 Valóságos 
kincsesbánya: Szentes
18:00 Szerelmes földrajz: 
Nosztalgia - Hámori József 
"hazatérései"
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
A  Körösök vidékén
20:20 Kultikon +  
20:45 Csellengők: 
Eltűntek nyomában
21:15Gasztroangyal  Pilis
22:15 On the spot: Diktáto-
rok gyermekei - Zsivkov
23:05  Római katolikus 
szentmise Gyimesfelsőlok  

01:00 Híradó  
01:25 Sporthírek  
01:30 Himnusz  
01:35 Duna World News  
01:40 Térkép  
02:10 Határtalanul magyar 
(2013)  A gömöri nemzet-
faragó. Művészeti, tudo-
mányos magazinműsor „A 
madaraknak szárnya van 
és szabadsága, nekünk szü-
lőföldünk és sok-sok tenni-
valónk” – ezt a hitvallását 
véste kapuja fölé Ulman 
István várhosszúréti fafa-
ragó mester. 
02:35 Belépési nyilatkozat 
(2013) 3/3.: Magyar doku- 
mentumfilm-sorozat. 
1959-ben a megerősödött 
szocialista hatalom úgy é- 
rezte, hogy nekifoghat a 
mezőgazdaság teljes, kö-
nyörtelen kollektivizálásá- 
hoz, ami a korabeli propa-
ganda szerint a pártvezetés 
legmerészebb álmait is túl-
teljesítette. Sokszor azt a 
földet kellett beadni a TSZ-
be, amit az 1946-47-es 
földosztáskor kaptak az 
emberek. A „BELÉPÉSI 
NYILATKOZAT”-ot pe-
dig mindenkinek alá kellett 
írni. A három részes film, 
az elszenvedők vallomásai, 
agitátorok visszaemlékezé-
sei, és történészek segítsé-
gével tárja a néző elé a kö-
zelmúlt szinte ismeretlen 
szeletét, amely a mai napig 
hatással van a mindennap-
jainkra
03:40 Hagyaték: Dédanyá-
ink hagyatéka - A magyar 
konyha lelke
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
 05:55 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén 3/2.  
09:50 Nekem ne lenne ha-
zám? (1991) Az Őrség 
füve. 
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Gazdakör 
10:45 Térkép   
11:15 Ridikül - Női talks-
how: Az internet nem felejt
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  Paran-
csold meg a szívemnek... - 
(Nánássy Lajos, Máté Ottí-
lia, Tarnai Kiss László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara)
14:50 Századfordító ma-
gyarok. Szentkuthy Mik-
lós, író
15:45 Református magazin  
16:15 Család-barát 
17:35 Mese a somogyor-
szági patakgörbítőkről. 
18:30 Csendes gyarmato-
sítók (2013) Magyar doku-
mentumfilm  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Ádám Barnabás emlék-
gyűjteménye. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
20:00 Hogy volt?! Sinko 
vits Imr
21:00 MR2 Akusztik - 
Compact disco  
22:30 Kultikon +  
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PDIPLOMÁS ÁPOLÓNÔ Nagyvá-

radról: Melbourne-i tartózkodása alatt 

elhelyezkedne bentlakással vagy bent-

lakás nélkül idôs személy mellé mint 

ápoló és házvezetô.

További felvilágosítás végett hívja 

Olgát a 0402 132 945 telefonszámon.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

EGY NÉGYTAGÚ, becsületes, 

rendes család, idôs személynek 

szeretne segítségére lenni, cserébe 

nála lakhatósággal. Leinformálhatóak 

vagyunk! Mobile: 0457 618 667

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

CSINOS 30-as egyedülálló, füg-

getlen nô komoly kapcsolat remé-

nyében keres hasonló korú egye-

dülálló, független férfit.

E-mail: edith.csiliga@hotmail.com

GOLD COAST-I CSINOS, ôszinte 65 

éves hölgy 160/54 keres egészséges 

életvitelû, korrekt úriembert 65-75 

éves korig. Válaszolni: 

bluebird113@gmail.com vagy 

„Tengerparti séták” jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe.

KERESTETÉS

Egy 8 éves szôke kislány 1956-ban 

elindult Dunaanmásról Sydney felé. 

Akkori iskolatársa, Puskás Árpi keresi 

Magyarországról DIÓSY 

ERZSÉBETET. Aki tud hollétérôl 

kérjük hívja Prior Annát Sydneyben a 

9369-2135 számon, vagy e-mailen: ann

aprior@optusnet.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 


