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Szenzációs, 5000 éves leletet 
tártak fel Hajdú-Biharban

A hajdú-bihari Bojt határában a Kárpát-medence elsô, geofizikai módszerrel 
(magnetométeres felmérés) azonosított kurgán alatti központi sírt tártak fel 
szeptember 1. és 3. között, a leletrôl Dani János, a Déri Múzeum régészeti 
tárának vezetôje számolt be pénteken.

A vizsgálatot az M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki közötti szaka-
szának elôkészítô munkálatai keretében végezték. A szakember elmondta: a 
kurgánsírt a járófelszíntôl alig 90 centiméterre találták meg, s a szerencsének 
köszönhetôen teljesen sértetlenül vészelte át a mintegy 5000 évet. A talált 
leletnek a Szasa nevet adták, mivel a neme még nem tisztázódott. A debreceni 
régész szerint fiatal férfi lehetett, míg mások egy éltesebb korú nôt vélnek 
felfedezni benne. Az ôskori lelet feltárásakor sikerült a temetkezési rítust 
beazonosítani --– derült ki a tájékoztatóból.

A szakember elmondta: a csontvázat hátára fektették, fejét alátámasztották. 
A kiváló állapotú leletrôl kiderült, hogy az elhunyt fogai épek, valamint az is, 
hogy feltûnôen magas növésû volt. A szerves maradványokból pedig arra kö-
vetkeztetnek a kutatók, hogy bôrbôl készült cipôje lehetett, de vörös festékkel 
átitatott szônyegmaradványokat is találtak, továbbá kagylót.

A Déri Múzeum, a Bristoli Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Böl-
csészettudományi Karának Régészeti Intézete, valamint a Krakkói Régészeti 
Intézet együttmûködésével zajló kutatás eredményeként olyan fontos informá-
ciókat tudhatunk meg, amelyek segítségével bepillantást nyerhetünk a kelet-
európai sztyeppékrôl bevándorolt ôskori nép szokásairól, életmódjáról, táplál-
kozásáról –-- közölte Dani János. A Hajdú-Bihar megyében hamarosan 
elkezdôdô autópálya-építések miatt hasonló vizsgálatok várhatók --– felelte az 
MTI érdeklôdésére Dani János.

Elindul a Bubi
Véget ért a próbaüzem, elindul a fôvárosi közbringarendszer, a Mol BuBi 

(Budapest Bicikli) --– közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-
vel.

Közleményük szerint hetekig több mint kétezer ember tesztelte a rendszert 
Budapest utcáin. A nyilvános próbaüzemben a csúcs napi 3200 használat volt. 
Az észrevételek alapján a próbaüzem alatt észlelt hibák többségét már menet 
közben javította a Közbringa Kft. A hibák átlagos napi aránya kezdetben 1-2 
százalék körül mozgott, de késôbb jelentôsen csökkent a folyamatosan végzett 
javításoknak és ellenôrzéseknek köszönhetôen --– írta a BKK.

A többség kényelmesnek találta a kerékpárokat és úgy ítélte meg, hogy Mol 
Bubi-kártyával is könnyû használni a rendszert. A visszajelzések alapján a 
BKK számos kisebb fejlesztést végez a kerékpárokon a következô hetekben, 
ezek azonban nem akadályozzák a rendszer indítását, mivel kényelmi szintet 
javító változtatások.

A 76 gyûjtôállomásból, 1100 almazöld, egységes kinézetû, strapabíró kerék-
párból álló rendszert --– amely a Fôvárosi Önkormányzat megbízásából, a BKK 
beruházásában valósult meg --– hétfô reggel adják át a budapestieknek. Az 
egymástól 300-500 méterre elhelyezett gyûjtôállomások a pesti oldalon a Nagy-
körúton és a Városligeten belül, Budán pedig a Vízivárosban, valamint a dél-
budai egyetemi negyedben és a Margitszigeten találhatók.

A BKK tájékoztatása szerint hétfôtôl lehet jegyet venni a fôbb gyûjtôállo-
mások érintôképernyôs felületein és a Mol Bubi weboldalán, míg bérletet a 
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rendelkezôknek 50 százalékos kedvezményt adnak az éves Mol Bubi-bérlet 
árából, a vásárlás napján érvényes tömegközlekedési szemeszterbérletes köz- 
és felsôoktatásban tanulók pedig a féléves Mol Bubi-bérletet 20 százalékos 
kedvezménnyel vásárolhatják meg. A bérlet kiváltásához személyes szerzôdés-
kötés szükséges. Az alkalmi felhasználók 24 órás, 72 órás vagy 168 órás jeggyel 
próbálhatják ki a közbringát.

A fejlesztés több mint egymilliárd forintba került. Ebbôl 900 millió forint az 
EU-támogatás, az önrészt pedig a Fôvárosi Önkormányzat nyújtotta a BKK-
nak. A rendszer üzemeltetésének fôszponzora a Mol, emellett a jegyek és 
bérletek bevételébôl és a Fôvárosi Önkormányzat támogatásából tartják fenn a 
rendszert – olvasható a BKK közleményében.

Elindult az új évad az Operaházban
Ókovács Szilveszter fôigazgató szerint az ország elsô színházaként, az Erkel 

Színházzal együtt immár két épületben teljes odaadással és a legmagasabb 
szakmai színvonalon kell szolgálniuk a közönséget.

Az új évadban az Operaház jelentôsen megújítja repertoárját; huszonöt 
premierrel, köztük huszonkét opera- és három balett-bemutatóval várják a ha-
zai és külföldi közönséget.

Az évadnyitó társulati ülésen az Operaház három új örökös tagját köszöntöt-
ték az Andrássy úti palota színpadán, Lukács Gyöngyi Kossuth-díjas opera-
énekest, Palcsó Sándor Liszt Ferenc-díjas operaénekest és Szakály 
György Kossuth-díjas táncmûvészt, a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola rek-
torát, aki egyúttal mestermûvész címet is átvehetett. Számos egyéb díjat, kitün-
tetést is átadtak az intézmény azon mûvészeinek és technikai-mûszaki alkalma-
zottainak, akik kiemelkedô teljesítményt nyújtottak az elmúlt évadban.

Ókovács Szilveszter az Operaház pénzügyi helyzetérôl elmondta, a cél az, 
hogy 2018 elejére elérjék azt a szintet, amely megfelel a 2002-ben 6,4 milliárd 
forintra emelt állami támogatás aktuális reálértékének. Jelenleg az intézmény 
állami támogatása 7,6 milliárd forint, a 2002-es összeg reálértéke pedig ma 11,3 
milliárd forint lenne. A fôigazgató kitért az Operaház küszöbön álló felújítására 
is. Mint mondta, reméli, hogy október végéig megszülethet a kormányzati 
döntés, és mihamarabb megkezdôdhetnek a tervek szerint 2018 tavaszáig tartó 
munkálatok. Az Operaház színpadtechnikájának és nézôforgalmi tereinek is 
meg kell újulnia, emellett létrehoznának egy új mûhelyházat és próbacentrumot 
is. Ókovács Szilveszter kiemelte, ez az elsô évad, amelyet az Operaház már a 
felújított Erkel Színházzal kezdhet meg. Hoppál Péter kulturális államtitkár 
kifejezését idézve úgy vélte: „Ha valami, akkor az Erkel biztosan a „kulturális 
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Szeptember 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Friderika nevû kedves olvasóinkat.

Friderika: A német Friderich 

(magyarul Frigyes) férfinév újlatin 

változatának nôiesítése.

 Köszönthetjük még: Frida, Fri-
gyes, Bernét, Filibert nevû barátain-

kat.

Szeptember 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Móric nevû kedves olvasóinkat.

Móric: A latin Mauritius rövidülé-

sébôl. Jelentése: mór, szerecsen.

Köszönthetjük még: Arnold, Máté, 
Mór, Mirjam, Melissa, Zsombor 

nevû barátainkat.

Szeptember 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tekla nevû kedves olva-sóinkat.

Tekla: Görög Teokleida rövidülése 

Jelentése: Isten dicsôsége.

Köszönhetjük még: Farkas, Fülöp, 
Klaudia, Theodore nevû barátain-

kat.

Szeptember 23.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Gellért nevû kedves olvasóin-

kat.

Gellért: A német Gerhart névbôl. 

Jelentése: gerely+ kemény.

Köszönthetjük még: Alber, Berta, 
Albertina, Bertalan, Taksony, 
Kornél nevû barátainkat.

Szeptember 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mercédes nevû kedves olvasóinkat.

Mercédesz: a spanyol Mercedes 

névbôl, a Mária Mercedes kifejezés 

jelzôjének önnálósulása. Jelentése: 

Fogoly-váltó Szûz Mária.

Köszönhetjük még Dolores, Hella, 
Herta, Tódor, Zsolt, nevû barátain-

kat.

Szeptember 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kende nevû kedves olvasóinkat.

Kende: A görög Sophia név régi 

magyar olvasatából. Jelentése: böl-

Régi magyar nemzetségnévbôl ala-

kult férfi keresztnév..

Köszönhetjük még Csongor, Tün-
de, Tas, Ilma, Hedvig nevû baráta-

inkat.

Szeptember 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jusztina nevû kedves olva-sóinkat.

Jusztina: A latin Justinus nôi párja.

Vilma: A Wilhelmina rövidebb 

alakja.

Káöszönthetjük még: Adolf, Izsó, 
margitta, Natália, Natasa, Rita 

Nevû barátainkat.

BKK ügyfélközpontjaiban. A várako-
zás elkerülése érdekében a BKK azt 
javasolja, hogy bérlet váltásához re-
gisztráljanak a Molbubi.bkk.hu webcí-
men, erre már lehetôség van.

Hangsúlyozták, hogy számos ked-
vezmény vehetô igénybe az elsô nap-
tól. Így például 3000 forintért lehet az 
év végéig használható Mol Bubi Start-
bérletet váltani. Indulási kedvezmény-
ként (visszavonásig) az éves bérletet 
18 900 forint helyett 12 ezer forintért, 
a féléves bérletet pedig 12 500 forint 
helyett 8000 forintért lehet megvásá-
rolni.

Állandó kedvezményként az éves 
közösségi közlekedési BKK-bérlettel 



alapellátás” része. Ennek a társadalomnak szüksége van erre a mûvészeti 
élményre, mindenkit gazdagít, hogy az Erkel mûködik”. A fôigazgató egyúttal 
emlékeztetett arra, hogy az Erkel megnyitásával a Magyar Állami Operaház a 
világ egyik legnagyobb operaintézményévé vált.

Horváth Endre, az Emberi Erôforrások Minisztériumának kabinetfônöke a 
kulturális kormányzat nevében megígérte, hogy a tárca megad minden segít-
séget a felújításhoz. Hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt intézményként 
kezeli az Operaházat, és jelezte azt is, hogy az intézmény az elmúlt hónapban 
mintegy 1,5 milliárd forint rendkívüli állami támogatásban részesült a két ház 
zavartalan mûködésének biztosítására.

Solymosi Tamás balettigazgató bejelentette, hogy Nagy Iván balettmûvész-
nek, a Magyar Nemzeti Balett fôtanácsadójának halála miatt a fôtanácsadói 
poszt betöltésére Maina Gielgud balettmestert kérték fel, aki el is fogadta a 
feladatot. Gielgud 14 évet töltött az Ausztrál Balett élén, jelenleg szabadúszó 
tanár, színpadra állító balettmester és koreográfus. Mint egy korábbi sajtótájé-
koztatón felidézte, családi szálak fûzik Magyarországhoz, hiszen édesanyja, 
Gordon Zita színésznô magyar volt.

Az évadnyitó társulati ülés elôtt az Andrássy úti fôbejáratnál a KFT adott 
ízelítôt vasárnap esti koncertjébôl, amelyet Bál az Operában címû albumuk 
megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából adnak az Operaházban.

Felkészületlenek az egészségügyi 
problémákra a magyarok

Átlagosan 106 000 forintot költünk évente az egészségünkre. A magyarok 
harmadát egy kisebb egészségügyi kiadás is váratlanul érintené, viszont akár 
kölcsönt is venne fel, hogy magánorvoshoz forduljon --– derül ki a Cofidis Hitel 
Monitor második negyedéves eredményeibôl.

A felmérés adatai alapján valamivel magasabb arányban vallja azt a lakos-
ság, hogy tesz az egészségéért, mint tavaly az év hasonló idôszakában: jelenleg 
a lakosság fele vallja azt magáról, hogy aktívan tesz azért, hogy egészséges 
maradjon, ez az arány 2013-ban még csak 38 százalék volt. Ugyanakkor az 
egészségünkre költött összegekbôl is világosan látszik, hogy inkább a már 
kialakult problémák gyógyítására, mint megelôzésére fókuszálunk.

Átlagosan 106 000 Ft-ot fordítunk az egészségünk megôrzésével kapcsolatos 
termékekre és szolgáltatásokra összesen évente, amelybôl a legnagyobb arány-
ban gyógyszerekre költünk, átlagosan 55 000 forintot, míg kezelésekre és 
egészségügyi szolgáltatásokra 33 000 forintot. A legkisebb arányban pedig a 
különbözô egészség megôrzésére szolgáló eszközökre fordítunk ebbôl az ösz-
szegbôl, mintegy 19 000 Ft-ot évente.

Annak ellenére, hogy minden korosztály fontosnak tartja azt, hogy legyen 
pénzügyi tartaléka egy esetleges betegség esetén, a valóságban ennél jóval 
kevesebbeknek van is jelen a számlájukon erre fordítható összeg. A lakosság 
egyharmada még egy kisebb ilyen jellegû kiadást sem tudna önerôbôl fedezni 
saját bevallása szerint, ami a 2012-es 46 százalékhoz képest elôrelépés.
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A magyarok több egészségügyi területen is szívesebben áldoznak arra, hogy 

kiemelten velük foglalkozzon az orvosuk a kezelés idôszaka alatt, ezért pedig 
szívesen fordulnának magánegészségügyi ellátáshoz. A legtöbben (69%) 
fogászatért lennének hajlandóak fizetni a különbözô egészségügyi szolgáltatások 
közül, illetve viszonylag magas a fizetési hajlandóság a szemészet (44%) és a 
nôgyógyászat (46%) esetében is.

Annak ellenére, hogy az emberek harmadát (28%) ösztönözné arra, hogy 
inkább magánellátást válasszon az állami helyett, a hazai lakosság kevesebb 
mint harmada (31%) tud arról, hogy bizonyos egészségügyi eszközök vásárlása 
esetén lehetôség van részletfizetésre is. A részletfizetés lehetôsége mellett 
egyéb pénzügyi megoldás is érdekli az embereket, ha az egészségükrôl van szó: 
az egészségügyi kezelés finanszírozását vagy egészségügyi eszköz megvásár-
lását lehetôvé tevô hitel iránt is viszonylag magas az érdeklôdés: 20 százalék 
tartja valószínûnek azt, hogy igényelne ilyen hitelt, 4 százalék pedig biztos 
benne, hogy folyamodna ebbôl a célból kölcsönhöz.

Szobrot kapott 
Teréz anya Budapesten

Átadták boldog Teréz anya szobrát Budapesten, a XII. kerületben, a róla 
elnevezett téren.

Az albán származású, 1997-ben elhunyt és 2003-ban boldoggá avatott Teréz 
anya szerzetes nôvérként tanított Indiában. 1948-ban elhatározta, hogy a szegé-
nyek szolgálatának szenteli az életét, és megalapította a Szeretet Misszioná-
riusainak Közösségét.

„Azzal, hogy Teréz anya szobrot avatunk a jótékonyság nemzetközi napján, 
mi is hitet teszünk a szociális érzékenység és a kultúrák találkozása mellett” --– 
hangsúlyozta Mihály Gábor szobrászmûvész alkotásának felavatásakor Lévai 
Anikó.

Pokorni Zoltán 12. kerületi polgármester elmondta: „Egyszerû volt a szó 
legnemesebb értelmében, aki a Nobel-díj átvétele után is visszatért Indiába, 
pártfogoltjai közé. Milliók ismerték meg a világban cselekedeteit, hogy elgon-
dolkozzanak az önzetlenség és a segíteni akarás hétköznapi természetességérôl. 
Az általa alapított Szeretet Misszionáriusai Rendjéhez ma már négyezer apáca 
és négyszáz szerzetes tartozik, gyógyítómunkájukat pedig számtalan önkéntes 
segíti a világ mintegy másfél száz országában, köztük Magyarországon is.”

Mira Hoxha, az Albán Köztársaság nagykövete felidézte, hogy az ENSZ 
közgyûlése magyar kezdeményezésre nyilvánította szeptember 5-ét, Boldog 
Kalkuttai Teréz anya halálának napját a jótékonyság világnapjává.

250 ezer külhoni kap 
oktatási-nevelési támogatást

Hamarosan megkezdôdik a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatá-
sának folyósítása --– mondta Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelôs helyettes 
államtitkár pénteken az MTI-nek.

Közlése szerint a kormányzatban végrehajtott személyi és szerkezeti válto-
zások nyomán a Bethlen Gábor Alap szakbizottságában is szükség volt változ-
tatásokra.

A testület szeptember 8-án tartotta ülését, és ezt követôen a lehetô leg-
gyorsabban és ütemezetten megkezdôdik a 250 ezer külhoni magyar igénylô 
számára a Szülôföldön magyarul! program részeként a támogatások folyósítá-
sa.

A helyettes államtitkár jelezte: a kérelmeket már feldolgozták, és az eddigi 
jól bevált rendszer szerint gördülékenyen utalni tudják a támogatásokat. A 
pályázati program célja, hogy megerôsítse a Kárpát-medencei magyarság 
nemzeti azonosságtudatát a szülôföldön folyó magyar nyelvû oktatás és nevelés 
támogatása révén.

Több pénzt a letelepülôktôl
A befektetôi letelepedés feltételéül szolgáló államkötvény 250 ezer eurós 

névértékét 300 ezer euróra emelné a Fidesz frakcióvezetôje.
Rogán Antal hétfôn nyújtotta be az Országgyûlésnek az elôterjesztését, 

amelyben egyebek mellett azt írja: a befektetôi letelepedés jogintézményének 
bevezetése óta folyamatosan nô az érdeklôdés, és mivel a magyar program a 
legolcsóbbnak számít az Európai Unió tagállamainak hasonló programjai 
között, indokoltnak tûnik az emelés. A hazai program összehasonlító áron még 
így is a legversenyképesebb marad --- tette hozzá.

A kormánypárti politikus emlékeztetett: a nemzetgazdasági célú tartózkodási 
engedélyt, majd az erre tekintettel kibocsátott nemzeti letelepedési engedély 
intézményét 2012. december 28-i hatállyal vezették be, az azóta szerzett ta-
pasztalatok pedig változtatásokat tesznek szükségessé.

A javaslat pontosítaná a jóváhagyás visszavonásának eseteit, és értesítési 
kötelezettséget írna elô az idegenrendészeti hatóságoknak az Országgyûlés 
gazdasági bizottságához Az indítvány lehetôvé tenné továbbá a nemzeti letele-
pedési engedély kérelmezését ---- nemzetgazdasági érdekre tekintettel --- azok-
nak a harmadik országbelieknek is, akik a kérelem elôtt legalább hat hónapja 
rendelkeznek tartózkodási engedéllyel.

Az elôterjesztés kitér arra is, hogy ha az érintett nem tartja be az állampapír 
lejegyzésére kötelezôvé tett 45 napos határidôt, indokolt a letelepedési engedély 
visszavonása, mert a nemzetgazdasági cél nem valósult meg.

Az Államadósság Kezelô Központ legutóbbi, májusi közlése szerint a hónap 
közepéig 722 letelepedési kötvényt adtak el.

A cél: 2018-ra egymillióan szerezzenek 
magyar állampolgárságot

Kormányzati prioritás, hogy 2018-ra egymillióan szerezhessék meg a ma-
gyar állampolgárságot és élhessenek az ezzel együtt járó joggal -– jelentette ki 
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkára.

Wetzel Tamás a Rákóczi Szövetség 
által szervezett, 110 külhoni hallgató 
részvételével zajló 26. Kárpát-me-
dencei fôiskolás táborban tartott elôa-
dásán kiemelte, hogy továbbra is tö-
retlen az érdeklôdés a magyar 
állampolgárság iránt. Hozzátette: edd-
ig több mint 70 országból érkezett 
mintegy 660 ezer kérelem, és eddig 
egyszerûsített honosítással 600 ezren 
szereztek állampolgárságot.

Ukrajnáért 
demonstrált 

az Együtt – PM
Földön fekvô tüntetôk demonst-

ráltak az Együtt --- PM szövetség „Uk-
rajna nem gyarmat!” elnevezésû tilta-
kozó flashmobján Oroszország 
budapesti nagykövetsége elôtt.

Együtt-PM a budapesti orosz nagy-
követség elôtt fejezték ki szolidari-
tásukat „az ukrán demokratákkal”, 
egyúttal az orosz agresszió ellen 
tiltakoztak.A párt felszólította Orbán 
Viktort, hogy függessze fel a paksi 
bôvítés elôkészítését mindaddig, amíg 
orosz csapatok tartózkodnak Ukrajná-
ban.
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A „HIT”
JÉZUS A HIT SZERZÔJE 

ÉS BETELJESÍTÔJE
ZSIDÓK 11:1-3
1. A hit pedig a reménylett 

dolgoknak valósága, és a nem 
látott dolgokról való meg-
gyôzôdés.

2. Mert ezzel szereztek jó 
bizonyságot a régebbiek.

3. Hit által értjük meg, hogy 
a világ Isten beszéde által te-
remtetett, hogy ami látható, a 
láthatatlanból állott elô.

RÓMABELIEK 12:3 ... az 
Isten adta kinek-kinek a hit 
mértékét.

RÓMABELIEK 10:17 Azért 
a hit hallásból van, a hallás 
pedig Isten igéje által.

ZSIDÓK 10:38 Az igaz pe-
dig hitbôl él.

MÁTÉ 17:20 Jézus pedig 
monda nékik: A ti hitetlensé-
getek miatt, mert bizony 
mondom nektek: ha akkora 
hitetek volna, mint a mus-
tármag, azt mondanátok, 
ennek a hegynek: menj innen 
amoda, és elmenne, és semmi 
sem volna lehetetlen nektek.

2 KORINTHUS 5:7 Mert 
hitben járunk, nem látásban.

ZSIDÓK 11:6 Hit nélkül pe-
dig lehetetlen Istennek tet-
szeni, mert aki Isten elé járul, 
hinnie kell, hogy Ô létezik és 
megjutalmazza azokat, akik 
Ôt keresik.

ZSIDÓK 12:2 Nézvén a hit-
nek fejedelmére és bevégezô-
jére Jézusra.

1 János 4 Mert mindaz, ami 
az Istentôl született, legyôzi a 
világot, és az a gyôzedelem, 
amely legyôzte a világot, a 
MI HITÜNK.

Horváth Teresa
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(Folytatás az 1. oldalról)
A világon még szinte mindenki a 

dollárt használja fizetŒeszközként a 
kereskedelemben, ami mesterségesen 
magas árfolyamon tartja. Oroszor-
szág leválása a dollárról nagy érvágás 
lesz, és ha világ többi része is követi 
példáját, az már igazi pénzügyi lavi-
nát indíthat el.

Pénzügyi központként
jöhet ki egy új hidegháborúból 

Oroszország és Kína
Washingtonból jelenti a Magyar 

Távirati Iroda augusztus 7-én:
Egy új hidegháborúból globális 

pénzügyi központként emelkedhet ki 
Kína és Oroszország, ha a nyugat 
nem módosít pénzügyi rendszere je-
lenlegi struktúráján – idézi a RIA 
Novoszty hírügynökség Wing Thye 
Woo-t, a University of California, 
Davis professzorát.

„Úgy gondolom, hogy ha nem vál-
toztatunk már ma a nemzetközi pénz-
ügyi rendszeren, azzal csak egy alter-
natív pénzügyi központ létrehozására 
ösztönözzük a kínai–orosz szövetsé-
get” – fogalmazott a professzor. 

A BRICS-bankról, az IMF és a Vi-
lágbank alternatívájának szánt pénz-
intézetrŒl szólva elmondta, hogy „ha 
valóban kihívást tud támasztani a 
meglévŒ nemzetközi pénzügyi rend-
szernek, akkor eltérŒ célok megvaló-
sítására törekvŒ pénzügyi központok 
közötti hidegháborúba zuhanhatunk 
bele.”

A vezetŒ fejlŒdŒ országokat, Brazí-
liát, Oroszországot, Kínát, Indiát és 
Dél-Afrikát tömörítŒ BRICS szövet-
ség, valamint az orosz–kínai szövet-
ség szorosabbra vonásának kilátásai-
ról szólva a professzor azt mondta: 
„Kínát jelenleg az Egyesült Államok 
szövetségeseinek gyûrûje veszi körül, 
ami a sérülékenység érzetét kelti 
benne. Ha ezzel nem foglalkozunk, 
akkor a gazdasági és politikai erŒ-
vonalak egyaránt egy megosztott 
világrend kialakulása felé taszítanak 
majd bennünket.”

A kínai gazdaság rohamos ütemben 
növekszik, és az ország egyik legfŒbb 
célja nemzetközi fizetŒeszközzé tenni 
devizáját, a Renminbit (jüant). A 
nemzetközi pénzügyi rendszer ugyan-
is eddig kevés hajlandóságot mutatott 
arra, hogy mûködési mechanizmusát 
a feltörekvŒ országok gyors növeke-
dése következtében elŒállt új helyzet-
hez igazítsa – ismertette. 

A professzor szerint ugyanakkor 
objektív kínai gazdasági, illetve geo-
politikai tényezŒk akadályozhatják 
meg, hogy Sanghaj Londonnal és 
New Yorkkal egyenrangú globális 
pénzügyi központtá nŒhesse ki magát: 
„Ha kitörne egy új hidegháború, az 
akár alá is áshatná Kína törekvését a 
Renminbi nemzetközi fizetŒeszközzé 
és Sanghaj pénzügyi központtá tételé-
re.” A szembenállás legfájdalmasabb 
következménye viszont, a professzor 
szerint, a gazdasági növekedés las-
sulása és a technológiai know-how 
átadásának leállása lenne.

Amerika úgy védekezik,
hogy támad
Nem várhatják meg egy másik 

valuta világpénzkénti megjelenését. 
Az amerikai hatóságok próbálják 
meggyŒzni Kínát, hogy csatlakozzon 
az Oroszország elleni szankciókhoz. 
Az ITAR-TASS hírügynökség szerint 
az amerikai külügy Dél-Koreát és 
Szingapúrt is bevonná a szankció-

háborúba, Kínával pedig folyamatban 
van a tárgyalás. Annak ellenére, hogy 
a kínai féllel folytatott konzultációk 
nyilvánvalóan sikertelenül zárulnak, 
látható a nyugati országok töretlen 
próbálkozása, hogy a világ más orszá-
gait is bevonják a nyugati érdek kép-
viseletébe.

Ebbe a pénzügyi csatározásba 
illeszkedik Ukrajna leválasztása kí-
sérlete az orosz orbitból. New York 
Empire nem tûrheti, hogy Oroszor-
szág dacol a számára elkészített sza-
badpiaci renddel. Ilyen érvényesülés 
veszélyezteti a dollárglobália kitelje-
sedését. Oroszországról nem mondhat 
le a pénzhatalom, mert máris fenye-
getve érzi magát egy orosz–kínai 
összefogástól, de még az európai–
orosz összefogás veszélyével is kell 
számoljon, aminek erŒs alapja a 
mindinkább fontossá váló gazdasági 
egymásrautaltság. 

Amerikai vélemény szerint Orosz-
ország elárult valamit, hûtlen lett va-
lamihez, ami Amerikának létérdeke, 
amiért mindenre képes. Ez a valami 
az Új Világrend megvalósítása.

The End of the New World Order a 
címe a cikknek, amely elpanaszolja, 
hogy Oroszország megszegte az Új 
Világrend iránti elkötelezettségét. A 
cikk írója Christopher R. Hill. 
(Americans do need to understand 
the challenge they are facing from a 
Russia that no longer seems interes-
ted in what the West has been offer-
ing for the last 25 years: special 
status with NATO, a privileged relat-
ionship with the European Union, and 
partnership in international diploma-
tic endeavors. All of these seem to be 
off the table for now. Christopher R. 
Hill, former US Assistant Secretary 
of State for East Asia, was US 
Ambassador to Iraq, South Korea, 
Macedonia, and Poland, a US special 
envoy for Kosovo, a negotiator of the 
Dayton Peace Accords, and the chief 
US negotiator with North Korea from 
2005-2009).

Az Új Világrend természetesen a 
világkormány létrehozásával megva-
lósítandó diktatórikus Világállam, 
amelyben nem lesznek többé külön 
államok. A többit el lehet képzelni. És 
most Oroszország teszi ezt, a világve-
zetŒkkel, akik nagyhatalommá és 
társvilághatalommá tették. 

Rendkívül érdekes interjút közöl az 
USAWatchdog.com amiben Jim 
Willie, statisztikai elemzŒ elmondta, 
hogy a német vezetŒséget célzó NSA 
lehallgatás valódi oka az Egyesült 
Államoknak azon félelme volt, hogy a 
legnagyobb európai hatalom lehetsé-
ges menekülési útvonalakat keres a 
dollár összeomlásának esetére.

„Azt gondolom, hogy keresik azokat 
a részleteket, amikkel segíthetnének 
Oroszországnak a dollár ejtésében. 
Próbálnak titkos lépéseket keresni, 
hogy Németországot eltávolítsák a 
dollártól és a BRICS nemzetekhez 
csatlakozzanak. Szerintem pontosan 
ezt teszik.”

Willie többek közt elmondta, hogy 
szerinte az Egyesült Államok a Maláj 
légitársaság lelŒtt gépe körüli zûrza-
vart is Moszkva ellen próbálja for-
dítani, hogy ezáltal még szigorúbb 
szankciókat csikarjon ki a nyugati 
országoktól. Az eddig már bevezetett 
szankciók nem sok nehézséget jelen-
tettek Moszkvának, viszont annál 
több kárt okoztak Európa kereskedel-
mi érdekei számára.

„A legkomolyabb következmény, 

Dollárglobália támadásra készül 

hogy az Egyesült Államok végered-
ményben  azt akarja, hogy Európa 
álljon mellé az Oroszország elleni 
szankciókban. Álljon mellé az állandó 
háborúkban, konfliktusokban, elszi-
getelŒdésben, akár az európai gazda-
ság elpusztítása árán is, felrúgva 
szerzŒdéseit és veszélybe sodorva 
energiaellátását. Az Egyesült Államok 
felszólítja Európát, hogy csatlakozzon 
a háborúhoz és a szankciókhoz, mert 
igazából azt akarja, hogy Európa 
segítsen fenntartani a dollár rezsimet. 
Európának azonban elege van a dol-
lárból. … Az USA nyomást gyakorol 
Németországra. Franciaország és 
Nagy-Britannia miatt nem kell ag-
gódni. Németország miatt azonban 
igen. Németországban 3000 olyan 
vállalat mûködik, amelyeket ezek a 
lépések komolyan befolyásolnak. 
Ezek nem fognak csatlakozni a szank-
ciókhoz. Ilyen egyszerû a helyzet.”

Felvázolhatjuk a következŒ képle-
tet: 

Amerika a tettek mezejére lépett, 
Oroszországot vagy visszatereli az 
egy-a-világ karámba, vagy valamilyen 
módon ártalmatlanná teszi.

A kétpólusú világ megszûnte óta 
eltelt negyedszázados európai béke-
állapot végetért, ami nem közvetlen 
háborút jelent, de állandó háborús 
készültséget és feszültséget.

Magyarország számára veszélyes, 
hogy a hadmûveleti terület a Tisza 
felsŒ folyásánál kezdŒdik.

Európa és benne Magyarország az 
EU révén elkötelezetten a világállami 
oldalon van, amirŒl a közvéleménynek 
ma még nincs tudomása. 

A világállami elszántság légköré-
ben aligha lehet majd kiállni az EU-
ban a nemzetek Európája elv mellett 
a nemzeteket elnyelŒ federáció elle-
nében.

Ukrajna egy több nemzetiségû, több 
vallású, több mûveltségû több tör-
ténelmû tákolmány. ElŒbb utóbb szét 
fog esni. Már csak azért is, mert a 
világhatalom szemet vetett rá, mint 
elŒretolt ostrom palánk az újjáébredŒ 
orosz hatalom ellen. Így ütközŒ állam-
má „lépett elŒ”, amely jelleg magával 
hozza a megsemmisülés vagy súlyos 
vér és anyagi áldozat garanciáját.

Ami az etnikumokat illeti, furcsa 
dolgok adódnak Ukrajna területén. A 
Donyec körzetben ugyan lakik vagy 
10–12 millió, oroszul beszélŒ személy. 
Ezeknek egy része ukránnak vallja 
magát, és szeretne Ukrajnában lakni. 
Az oroszok persze szívesen visszaha-
nyatlanának az orosz medve szŒrös 
kebelére. A már visszafoglalt Krim 
területén is hasonló a helyzet, de ott 
még más ethnikum is van, a tatárok. 
Kiev is érdekes település. Ukránok 
lakják ugyan de azoknak nagy része 
oroszul beszél. Vajon hogyan szavaz-
nának? Ugyanilyen Odessza lakossági 
összetétele is.  

A világháború második felvonása 
után a „felszabadított és gyŒztes” len-
gyelektŒl lekanyarítottak egy szép 
darabot lengyel és ukrán lakossággal. 
Igenám, de ezek az ukránok az oszt-
rák kultúrában nevelékedtek s java 
részük nem is orthodox vallású. Szí 
vesen hátat fordítanának Kievnek, a 
lengyelekrŒl nem is szólva. 

Kárpátalja ügye kivételes. Ott elsŒ-
sorban ruszinok laknak, akiket egy-
szerûen ukránoknak soroltak be a 
szovjet idŒkben. Ott vannak ma is. Az 
öregebbek még vagy emlékeznek a 

magyar idŒkre vagy apáiktól, nagy-
apáiktól tudják, semi bajunk nem volt 
velünk. Történelmileg mindig a ma-
gyarok mellett voltak, s Rákóczitól 
kiérdemelték a „Gens fidelissima” 
nevet. Ma is jól tudják, a magyar 
oldalon sokkal jobb soruk volna, mint 
ma az ukránok alatt. Vannak ott még 
betelepített oroszok és egyéb népek, 
de nem hinném, hogy tiltakoznának a 
Magyarországhoz csatolás ellen. Hi-
szen az oroszok is elnyomott ki-
sebbségnek számítanak Ukrajnában. 
Persze akadnak még románok is Uk-
rajnában, akik szintén szívügyüknek 
tartanák a „Romania Mare”-hoz való 
csatolásukat 

Világviszonylatban kicsi a számuk, 
de a kétszázezres magyarság egy 
tömbben él a trianoni magyar gúny-
határ mentén. Minden vágyuk a visz-
szatérés a magyar zászló alá. Állítólag 
már kétszer felajánlották a magyar 
kormánynak, hogy szívesen visszaad-
ják nekünk Kárpátalját, de erre sem-
miféle bizonyítékot nem láttam. Kü- 
lönben is, nem hiszem, hogy valaha is 
lett volna olyan magyar vezetŒ, aki 
ezt vissza merte volna utasítani.

Mindent szépen, békésen meg lehet-
ne oldani, népszavazással eldöntött 
kisebbségi autonómiákkal. De ki akar 
békét? Valószínûleg mindenki, a NATO 
kivételével. Ki van a NATO mögött? 
Az a konglomerátum, amely Obamat 
igyekszik dróton rángatni, meglepŒen 
sikeresen.

Azzal kezdték, hogy mesterségesen 
megrendezett, idegen fegyveresek 
felhasználásával kirúgták a demokra-
tikusan megválasztott kormányt, és a 
zsoldjukba szegŒdött szélsŒjobbos 
terroristákkal egy új választást ren-
deztek. A megfelelŒ eredményrŒl 
persze ugyanŒk gondoskodtak. A szél-
sŒjobboldali, magyarán náci tagságú 
új kormánynak elsŒ dolga volt a 
kisebbségi nyelvtörvény eltörölni. 

Most pedig elvárják tŒlünk az oro-
szok elleni kvázi háborúban való 
részvételt. Mondanom sem kell ez 
alapvetŒen ellenkezik érdekeinkkel. 
Ugyancsak csatlakoznunk kellett az 
oroszok ellen megtorló – egyelŒre – 

gazdasági háborúhoz, amelynek me-
gint csak mi leszünk a vesztesei. Igen 
nagy szükség volna, hogy a környezŒ 
államok a sarkukra állva, kerek-perec 
megmondanák a világkormány vég-
rehajtó szerveinek, hogy nekünk a 
magunk érdekeit kell néznünk, nem 
pedig mások aljas harácsolását segí-
tenünk. Nem csak Németország, de 
mi, és az ukránok sem akarnak 
megfagyni a télen, ha az oroszok, 
megtorlásként elzárják a gázcsapot

Ha ezek a farizeusok a Helsinki 
Deklarációra hívatkoznának, amely 
kimondja a határok megváltoztatha-
tatlanságát, nyugodtan hívatkozha-
tunk Jugoszlávia esetére, amellyel 
egy örökérvényû példát teremtettek. 
Ha még az sem elég, hívatkozhatunk 
a nemzetközi jog megfogalmazójának, 
Grotiusnak a véleményére, amely 
szerint minden kisebbségnek joga 
van az autonomiához, az önálló állam 
alakításához és/vagy az anyaország-
hoz való csatlakozáshoz. Minden más 
megoldás csak a fegyveres erŒszakra 
alapulhat! 

Tehát a mi érdekünk Ukrajna szét-
esése lenne, vagy legalább  Kárpátal-
ja önállósága, autonómiája, vagy a  
magyarlakta területek visszakerülése. 
Amire most kényszerültünk az hom-
lokegyenesen az érdekeink ellen van.

Ami az amerikaiakat illeti, nem árt 
meghallgatni egy amerikai, elsŒvo-
nalbeli politika-történész, Prof. John 
J. Mearsheimer véleményét. A 
„Foreign Affairs”-ben megjelent cik-
kében ezt írja: „Az Egyesült Államok 
és európai szövetségesei viselik a 
krízis felelŒsségét. A baj gyökere a 
NATO bŒvítése, a nagy stratégia köz-
ponti eleme, Ukrajna kimozdítása az 
orosz orbitból és nyugatba való beépí-
tése.”

A „reálpolitika” kényszerében Or-
bán Viktor is beállt a „nyugati” sorba, 
jól tudván, ez a krízis úgy kellett 
nekünk mint ablakos tótnak a hanyatt-
esés. Erre is csak ráfizethetünk. Ha 
minden a szokás szerint megy, ismét 
mi leszünk az „utolsó csatlós”

Magyaródy Szabolcs
Kanada

Közismert, hogy sok háztartásban gondot okoz a sok évvel ezelŒtt 
megvásárolt magyar könyvek további tárolása. FŒként a hagyaték részeként 
feleslegessé vált könyvek sorsa a pusztulás, miután értéktelenné vált az 
utódok részére. Sok érték megy így veszendŒbe. Az Ausztráliába került 
magyarok olvasási igényeit szolgálták ki a múlt század közepe óta az 
ugyancsak külföldön, emigrációban megjelent folyóiratok és könyvek. Ezek a 
nyomtatványok kulturális igényt elégítettek ki, és közöttük számos írás 
irodalmi alkotás, ami része az egyetemes magyar irodalomnak. A szomorú 
tapasztalat az, hogy ezeknek a mûveknek magyarországi megjelentetése csak 
kis mértékben történt meg, a zöm így nem jut el a szülŒhaza olvasóihoz. Régi 
kívánság ezen segíteni, de eddig nem történt intézményes megoldás, így sok 
tízezer könyv elpusztult. Szerencsére még mindig vannak olyanok, akik 
értékként Œrzik ezeket a kincseket, és aggódnak azok további sorsa miatt.

Szerencsére megtörtént az elsŒ lépés a magyar állam részérŒl. A kŒrösi 
Csoma Sándor programmal itt tevékenykedŒ Rényi Mátyás megbízatást 
kapott az ilyen könyvek összegyûjtésére. Az Œ elbírálása szerint szállításra 
érdemes könyvek szeptember folyamán egy konténerben jutnak el hajón és 
vasúton Budapestre, ahol az Országos Széchényi Könyvtár veszi gondjaiba, 
vagyis megtart olyant, ami még nincs a könytárban, a többit továbbítja 
határon túli magyar könyvtárak, iskolák részére. 

Sydneyben a Délvidéki Magyar Klub vállalta a könyvek fogadását, minden 
pénteken du. 5-tŒl este 9-ig.  Pontos cím: 31 Glendenning Road, Glendenning, 
NSW, 2761. A háztól elszállítás igényelhetŒ. Az adakozás költségmentes, a 
hazaszállítás költségeit a magyar állam vállalja. 

A gyûjtéssel kapcsolatban érdeklŒdni, egyéni idŒpontot egyeztetni a követ-
kezŒ számon lehet: Rényi Mátyás Attila 0422394185

FELKÉRÉS Adományozza magyar könyveit
kárpát-medencei iskolák részére

Ukrajna kimozdítása az orosz orbitból
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takat. A hazai kutatások szerint ránk, 
magyarokra a populáció nagyságához 
képest nem igazán jellemzô az elván-
dorlás, sôt még az ingázást is nehezen 
viseljük „házon belül”: miközben a 
hátrányos helyzet északi és keleti 
megyékben továbbra is magas a mun-
kanélküliség, addig az új állásokban 
dúskáló nyugat-magyarországi régiók 
alig tudják feltölteni a munkahelyeket. 
A statisztikák alapján pedig úgy tûn-
het, hogy manapság már tovább ké-
pezni sem akarjuk magunkat, a nyu-
gati nyelvek tanulása iránti vágy is 
alábbhagyott, vagyis mindebben bô-
ven van még hová felzárkóznunk.A 
témával foglalkozó szakemberek sze-
rint hazánkban a 2008-2009-es válság 
után gyorsult fel az elvándorlási hul-
lám, 2011-tôl mérhet további élénkülés, 
amely részben összefügg az új lehet-
ségekkel, amelyek akkor váltak elér-
hetvé (Németország és Ausztria akkor 
nyitotta meg a munkaerpiacát), de ösz-
szefügg a hazai változásokkal is (pél-
dául az új munkajogi szabályozással). 
Az összes statisztika arról árulkodik, 
hogy túlnyomórészt nem a nyugat-
európai klíma vonzza a magyarokat, 
és nem a politikai dominancia az erôs, 
hanem a fizetések. Még akkor is, ha a 

többség elképeszt állapotok között él a 
Lajtán túl: mindenki ismeri a sztorikat, 
miként is lehet élni például Londonban. 
Ez a folyamat sok családot és sok szak-
mát érint. A három fô célország 
Ausztria, Németország és Nagy-Bri-
tannia.A felmérések szerint a felnôtt 
lakosság tíz-tizenöt százaléka tervezi, 
hogy szerencsét próbál a következô 
években Nyugaton, amely kelet-euró-
pai szemszögbôl nézve „vállalható 
adat”, de arra is nagyon oda kell(ene) 
figyelni, hogy a tizennyolc éven felüli 
diákok több mint fele nem Magyar-
országon képzeli el hosszabb idôre a 
jövôjét, azt különösen annak ismere-
tében kell komolyan vennünk, hogy a 
fiatalok mobilitása tényegesen meg-
nôtt, és ennek mértéke a legutóbbi 
idkôben valóban elgondolkoztató szin-
tet ért el. Mit mutat a mérleg? Egyfelôl 
káros, hogy százezrek dolgoznak más 
uniós tagállamokban, hiszen az elván-
doroltak például Ausztria, Németor-
szág és Nagy-Britannia gazdasági 
teljesítményét gyarapítják, ráadásul 
nem fizetnek itthon tôb-járulékot, ami 
középtávon --– tekintve, hogy százez-
res nagyságrend „elmaradásról” van 
szó –-- kockázatokat jelent a nyugdí-
jakra is. Akárhogy legyen is, mínuszos 

tétel, hogy a gazdasági aktivitás szint-
je ezáltal is csökken. Az érintettek 
legalább nem állástalanok hazánkban, 
nem kell nekik segélyeket fizetni. So-
kan elfelejtik azt is, hogy a külföldön 
dolgozó magyar munkavállalók haza-
utalásainak mértéke fontos szereplje a 
hazai gazdasági és pénzügyeknek. Bár 
mértéke nem mérhetô fel pontosan, 
csak az tudható, hogy a munkaügyi 
statisztikában hogyan jelenik ez meg. 
Becslések szerint a magyar GDP 0,5-
1,5 százalékára is rúghat a külföldrôl 
hazautalt pénz. Egyes szakmákat, 
szektorokat (mint az egészségügy) 
aránytalan mértékben érinti az elván-
dorlás. Ilyen esetekben célzott prog-
ramokra van szükség a visszatérés 
ösztönzésére vagy akár arra is, hogy 
valaki egyidejleg több országban 
folytathasson praxist --– mint ahogy 
például jelenleg már egy egyetemi 
tanár is több országban taníthat egy-
szerre. Ha a kialakult helyzettôl 
elrettenni egyelôre még nem szük-
séges, de oda kell figyelni a negatív 
hatásokra is. Elbb-utóbb pedig a leg-
felsôbb szinten is hatékony programot 
kell kidolgozni a migránsok visszacsá
bítására.Projektet lehet írni, azonban 
a bajok forrása mindig a gazdasági 
helyzet. Márpedig a gazdaságnak az 
elmúlt szûk évtizedben tapasztalt 
ütemvesztése, dinamikahiánya miatt 
csak az idén térünk vissza a 2006-2007-

es kibocsátási szinthez. Jelenleg --- a 
korábbiakhoz képest --- dübörög ugyan 
a gazdaság, de szemben a többi régi-új 
európai uniós tagországgal, már a 
2008 végi válság elôtt sem volt pör-
gés. Egészében véve a magyar gaz-
dasági teljesítmény növekedése a 
többi rendszerváltó országhoz képest 
az elsô évtized sikerei után elôbb az 
átlagba simult, majd az alá esett. 
Különös az is, hogy az uniós átlaghoz 
való folyamatos felzárkózásunk éppen 
2004 után állt le, amikor elnyertük a 
teljes jogú tagságot, az azzal járó elô-
nyökkel és fejlesztési pénzekkel 
együtt. Csak gazdaságélénkít kor-
mányzati erôfeszítések révén terem-
tôdnek új munkahelyek, jól fizetô 
állások. Gondolhatunk itt a beszállítói 
programokra, klaszterekre, uniós pén-
zekre alapozott helyi fejlesztésekre – 
egyfell. Másfell pedig arra, amit 2010-
ben az új kormány --- helyesen 
–-- célkitzéseinek középpontjába he-
lyezett: a gazdaság dinamizálását a 
munka becsületének helyreállítását, 
és mélyreható reformokat a szociális 
ellátás és a munkanélküliségi ellátás 
rendjében. Amint az európai sikeres 
esetek is mutatják, a helyzeten lehet 
segíteni, csak akarni is kell: a ráolvasás 
nem elég, mint ahogy az óvatos sem-
mittevés sem segít ilyen ügyekben.

Szajlai Csaba 
(Magyar Hírlap)

Különböz statisztikák keringnek ar-
ról, hogy Magyarországról hányan 
vándoroltak át más európai uniós tag-
államokba munkát vállalni, és meny-
nyien telepedtek le a Lajtán túl: egyes 
becslések félmillióról szólnak, a hiva-
talos adatok viszont ennél visszafogot-
tabbak. Tény azonban, hogy sem a 
Központi Statisztikai Hivatal, sem az 
Eurostat nem tud egzakt adatokkal 
szolgálni. Annyi bizonyos, hogy elsô-
sorban gazdasági migrációról van szó.

A gazdasági migráció nem hungari-
kum, átélték ezt már tôlünk sokkal 
fejlettebb európai országok is. A jelen-
ség nem is új kelet, sôt arra kell beren-
dezkednünk, hogy az európai viszony-
latban „szupergazdag” uniós 
tagállamok --– mint például Ausztria 
és Németország --– „befogadóként” 
tartósan fôszereplôk lesznek. Le kell 
szögeznünk azt is, hogy alapvetôen 
személyes jognak kell tekinteni a mo-
bilitást, a szabad mozgást az Európai 
Unióban, és az állampolgárok értékelik 
is, hogy lehetségük van a közvetlen 
környezetüknél szélesebb körben is 
állást keresni, munkát vállalni. Ugyan-
ez vonatkozik a vállalatokra is, ame-
lyek örülnek például annak is, hogy a 
huszonnyolc ország bármelyikébôl 
szabadon toborozhatnak alkalmazot-

Hasznos lenne kibôvíteni az emberi 
jogok rendszerét a szülôföldhöz való 
joggal --- mondta Kövér László, az 
Országgyûlés elnöke Berlinben a má-
sodik világháború következtében szü-
lôföldjükrôl elûzött németeket össze-
fogó Elüldözöttek Szövetsége (BdV) 
ünnepségén, amelyen kitüntették An-
gela Merkel német kancellárt.

A házelnök a több mint egymilliós 
tagságú szövetség legnagyobb szabá-
sú, A haza napja nevû éves rendez-
vényének díszvendégeként elmondott 
üdvözlô beszédében hangsúlyozta, 
hogy a szülôföldhöz való jog abszolút 
és korlátozhatatlan emberi jogként 
jogerôt adna annak az erkölcsi pa-
rancsnak, hogy akarata ellenére senkit 
nem szabad eltávolítani szülôföldjérôl, 
vagy megakadályozni abban, hogy 
visszatérjen oda

A BdV ünnepsége nemcsak a megvál-
toztathatatlan múltról, hanem a meg-
választható jövôrôl is szól --- tette hoz-
zá. „Olyan jövôt szeretnénk választani, 
amelyben sem a németek, sem a ma-
gyarok és egyetlen más európai nép 
sem veszíti el a hazáját, a szülôföldjét, 
a jogát, hogy önnön sorsa felett rendel-
kezzék, és olyan Európát szeretnénk, 
ahol a jövôben sem jogilag, sem lelki-
leg többé senki nem válhat hontalanná” 
--- mondta Kövér László.
„A kollektív bûnösség elve elfogad-

hatatlan”
Leszögezte: bûn volt a második világ-

háború végén a kollektív bûnösség 
bélyegét sütni ártatlan német embe-
rekre, és bûn volt elüldözni ôket szülô-
földjükrôl. Mindez „ugyanúgy bûn, 
mint amelyet bûnös német emberek 
korábban követtek el ártatlanokkal 
szemben a második világháború so-
rán”.

Hangsúlyozta, hogy „nem lehetnek 
mások által megbélyegzett bûnös 

Migráció: pró és kontra

A szülôföldhöz való jogot be kellene 
emelni az emberi jogok közé

nemzetek, csak bûnöket elkövetô em-
berek vannak”. Hozzátette: „a kollek-
tív bûnösség elve elfogadhatatlan, 
erkölcsi és jogi képtelenség”.

Ezt mindig ki kell mondani, ellenkezô 
esetben beteljesednek és meg is is-
métlôdnek az ártatlanok ellen elköve-
tett bûnök --- emelte ki az Országgyûlés 
elnöke, felidézve, hogy Norbert Lam-
merttel, a Bundestag --- a német 
törvényhozás alsóháza --- elnökével 
közös nyilatkozatban hívták fel a fi-
gyelmet az emlékezés fontosságára a 
totalitárius diktatúrák áldozatainak 
augusztus 23-i európai emléknapja 
alkalmából.
Európa minden téren elbizonytala-

nodott
Kövér László rámutatott, hogy a ten-

gerentúlon kirobbant pénzügyi-gaz-
dasági válság Európát rázta meg a 
legjobban, felszínre hozva „az általunk 
képviselt civilizáció politikai, kulturá-
lis és erkölcsi téren megnyilvánuló 
elbizonytalanodását is”. Ezért nem 
csak az utóbbi esztendôk voltak nehe-
zek Európa számára, de „az elôttünk 
álló esztendôk sem lesznek könnyeb-
bek”.

Kiemelte, hogy „az európai közös 
pénz, az európai közös gazdaság és 
közös politika mellett még jó lesz vi-
gyáznunk valamire: Európa közös ke-
resztény kultúrájára és az ebbôl kö-
vetkezô erkölcsre”.

„Ha ez megbukik, az európaiak béké-
je és jóléte végleg odaveszhet” --- 
mondta az Országgyûlés elnöke.

Hozzátette: ahhoz, hogy rend legyen, 
elôször mindenkinek a saját portáján 
kell söpörnie, és Magyarország az 
utóbbi négy évben tartotta magát eh-
hez az elôíráshoz. „Újjáépítettük és 
megerôsítettük a magyar államot 
azért, hogy ne a mások pénzébôl és 
munkájából éljünk, hanem a sajá-

tunkból”, továbbá „megerôsítettük a 
magyarok nemzeti összetartozását, 
mert hiszünk abban, hogy nemzeti 
öntudat nélkül nincs európai öntudat” 
--- ismertette.

„Mindeközben minden nemzetközi 
kötelezettségünket teljesítettük, és 
szükség esetén megvédtük igazunkat, 
de mindig ugyanolyan tiszteletet ad-
tunk partnereinknek, mint amilyent 
elvártunk tôlünk a magunk számára” -
--- mutatott rá Kövér László.

Kiemelte: „erkölcsi ügyekben régóta 
esedékes tennivalókat is elvégeztünk: 
például az új alaptörvényünkben is 
rögzítettük a velünk együtt élô nemze-
ti közösségek, köztük a magyarországi 
németek államalkotó szerepét”, és Ma-
gyarország egyetlen európai ország-
ként országgyûlési határozattal ítélte 
el a németek elüldözését szülôföldjük-
rôl.

A választópolgárok az idén ismét két-
harmados parlamenti felhatalmazást 
adtak arra, hogy „újabb négy eszten-
dôre folytassuk a 2010-ben elkezdett 
munkát, Magyarország ezáltal politi-
kai értelemben Európa egyik legstabi-
labb országa lett” --- mondta Kövér 
László a több száz fôs hallgatóság elôtt. 
A vendégek között Angela Merkel 
mellett ott volt a német politikai és 
társadalmi élet számos további neves, 
vezetô személyisége.

Angela Merkelt a BdV legmagasabb 
rangú elismerésével, az Arany emlék-
plakettel tüntette ki az elüldözött 
németek több ezer szervezetét össze-
fogó szövetség az elûzöttek érdekében 
végzett évtizedes munkájáért. A kan-
cellár beszédében hangsúlyozta: éltet-
ni kell a második világháború követ-
keztében elüldözött németek 
millióinak emlékezetét. Ez közös tár-
sadalmi feladat, mint ahogy közös fe-
ladat „felemelni szavunkat a jelenkori 

üldöztetések ellen”, amelyeknek töme-
gek esnek áldozatul például Irakban és 
Szíriában.Kiemelte, hogy a kormány a 
héten tartott ülésén a menekülés és 
elûzetés áldozatainak országos emlék-
napjává nyilvánította június 20-át, a 
menekültek világnapját. Az emléknap-
pal az üldöztetések világszerte vala-
mennyi áldozata, “kiváltképpen a né-
met elüldözöttek” elôtt tiszteleg 
Németország ---- mondta Angela 
Merkel. Erika Steinbach, a mintegy 
14 millió elüldözött német, illetve a le- 

származottak érdekeinek képviseletét 
vállaló BdV elnöke beszédében hang-
súlyozta: „Németország nem mûkö-
dik nélkülünk”. Az elüldözöttek, 
illetve leszármazottaik az élet min-
den területén ott vannak, és nagy-
ban hozzájárulnak az ország fejlô-
déséhez, így például a német 
kormány több tagja --- köztük az 
alkancellár is --- elüldözöttek 
családjából származik --- mutatott 
rá.

Ötvenmillió eurós alap 
Magyarországnak

Az Európai Unió új pénzügyi eszközt állított fel a munkanélküliség enyhítésére, 
amelybôl Magyarország közel ötvenmillió euróval részesedik. Franciaország és 
Olaszország már ki is nyitotta ezt a borítékot, és remélem, hogy az ôsz folyamán 
minden más ország megteszi ugyanezt --– jelentette ki Andor László, az Euró-
pai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelôs biztosa, aki szerint 
nem szabad „elrettenni” a különbözô, kivándorlással foglalkozó statisztikáktól, 
de oda kell figyelni a jelenségre

--- Különbözô statisztikák keringnek arról, hogy Magyarországról hányan ván-
doroltak át másik uniós tagállamokba munkát vállalni, esetleg végleg letele-
pedni. Valóban ennyire elrettentô a helyzet?

--- Érdekes módon Magyarország a legutóbbi évekig nem tartozott az elván-
dorlás élmezônyéhez; 2011-tôl mérhetô az élénkülés, ami részben összefügg az 
új lehetôségekkel (Németország és Ausztria akkor nyitotta meg a munkaerô-
piacát), de összefügg a hazai változásokkal is (új munkajogi szabályozás). Ez a 
folyamat sok családot és sok szakmát érint. A három fô célország Ausztria, 
Németország és Nagy-Britannia. Alapvetôen személyes jognak kell tekinteni a 
mobilitást az unióban, és az emberek értékelik is, hogy lehetôségük van a köz-
vetlen környezetüknél szélesebb körben állást keresni. Ugyanez vonatkozik a 
vállalatokra, amelyek örülnek, hogy a huszonnyolc ország bármelyikébôl tobo-
rozhatnak szabadon. Elrettenni tehát nem kell, de oda kell figyelni a negatív 
hatásokra is. Például arra, hogy ha egyes szakmákat, szektorokat (így például 
az egészségügyet) aránytalanul nagymértékben érint az elvándorlás. Ilyen ese-
tekben célzott programokra van szükség a visszatérés ösztönzéséhez, vagy 
akár ahhoz is, hogy valaki egyidejûleg több országban folytathasson praxist, 
mint ahogy ma már egy egyetemi tanár is több országban taníthat egyszerre.

---- Nemrég a kormány módosította a büdzsét, épp a közhasznú munkák 
kiadásainak felfutása miatt. Lehet ebbôl bajunk Brüsszelben?

--- A közfoglalkoztatás ismert vitapont az unió és Magyarország között. Az 
Európai Unió egyszerûen túlméretezettnek tartja a hazai közmunkaprogramot, 
illetôleg felhívja a figyelmet arra, hogy a ráfordítások más formákban esetleg 
jobban hasznosulnának. Nem jó, hogy sokakat a túl rövid ideig tartó 
munkanélküli-támogatás terel a közmunka felé, és hogy a munkáltatók egy 
része kísértést érez arra, hogy közfoglalkoztatottakkal váltsa ki a korábban 
felvett dolgozókat, és így csökkentse a bérköltségeket. 



Ismeretlenek megrongálták a Har-
gita megyei Siménfalván és a hozzá 
tartozó falvakban lévô, kétnyelvû táb-
lákon szereplô magyar feliratokat -– 
közölte a Székelyhon.ro hírportál.
Péter Zoltán polgármester a portál-

nak elmondta: szerdára virradóra, a 
község valamennyi településén -– 
Simánfalván, Szentmihályon, Kis- és 
Nagykadácson, illetve Kobátfalván -– 
több mint tíz táblán festették le a ma-
gyar neveket.

A 2001 óta hatályos közigazgatási tör-
vény szerint azokon a településeken, 
ahol valamely nemzeti kisebbség szá-
maránya eléri a 20 százalékot, a tele-
pülés nevét az adott kisebbségi nyel-
ven is fel kell tüntetni a település 
bejáratainál, a román megnevezés 
alatt, azonos méretû betûkkel.

Románia megyéi közül Hargitában a 
legmagasabb a magyarok aránya: a 
2011-es népszámláláson a lakosok 
csaknem 83 százaléka vallotta magát 
magyarnak.

* * *
A legfrissebb közvélemény-kutatás 

adatai szerint többségbe kerültek a 

skót függetlenség támogatói. Ez az 
elsô olyan felmérés, ami az elszakadni 
akarók többségét jelzi. Az errôl szóló 
népszavazás egyébként szeptember 
18-án lesz. A YouGov közvélemény-
kutató cég, amely a The Sunday Times 
címû tekintélyes konzervatív brit lap 
megbízásából végezte el a legújabb 
felmérést. A kutatás kimutatta, hogy - 
a bizonytalan szavazók kiszûrésével 
számolva --- jelenleg 51 százaléknyian 
voksolnának Skócia függetlenné vá-
lására, és 49 százalékos a brit unió 
fennmaradását támogatók aránya. Ez 
az elsô olyan közvélemény-kutatási 
adat, amely a függetlenséget pártolók 
többségét jelzi.

A skót kormány szeptember 18-ára 
írta ki a népszavazást arról, hogy 
Skócia elszakadjon-e Nagy-Britanniá-
tól. A YouGov kimutatása szerint a 
függetlenségpárti tábor egyetlen hó-
nap alatt 22 százalékpontnyi támoga-
tottsági hátrányt dolgozott le.

* * *
Tavaly a világ mezôgazdasága és 

élelmiszeripara több mint 1 milliárd 
embernek adott munkát, ezzel a 

harmadik helyet szerezte meg a glo-
bális munkaerôpiacon a foglalkoztatás 
szempontjából legmeghatározóbb 
ágazatok között. Az élelmiszeripar mé-
rete és jelentôsége ellenére elmond-
ható, hogy nagyon kevés vállalat ural-
ja a piacot. Az Oxfam International 
által elkészített jelentés a 10 legbe-
folyásosabb élelmiszer- és italgyártó 
céget foglalja magában. A listán olyan 
játékosok kaphattak csak helyet, akik-
nek az üzletpolitikája jelentôs hatással 
van az élelmiszerellátásra, a táplálko-
zási szokásokra és természetesen a 
környezetünkre.
Kellogg 
A Kellogg-csoport legismertebb már-

kái valószínûleg a Kellogg’s és a 
Pringles, a vállalat összesen 1 600 
különbözô élelmiszert gyárt, és 180 
országban van jelen több mint 30 ezer 
alkalmazottjával. Tavaly közel 15 mil-
liárd dolláros árbevételt realizált, ami 
1,8 milliárd dolláros profittal párosult. 
General Mills 
Az ausztrál fogyasztók talán kevésbé 

ismerik a cégcsoportot, de Ameri-
kában olyan népszerû márkákat birto-
kol, mint a Betty Crocker, a Green 
Giant és a Pillsbury. A General Mills 
közel 18 milliárd dolláros árbevételt 
ért el 2013-ban és 43 ezer embert fog-
lalkoztatott világszerte. 
Associated British Foods 
A Twinings teát is gyártó vállalat ta-

valy több mint 21 milliárd dolláros 
árbevételt ért el, amibôl 837 millió 
dolláros profitja képzôdött. A világ 
számos országában jelen lévô cég kö-
zel 113 ezer embert foglalkoztat. 
Groupe Danone S.A. 
A francia Danone is igazi globális 

játékos, a cégcsoport meghatározó 
piacai Franciaországon kívül Orosz-
ország, az Egyesült Államok, Kína és 
Indonézia. A Danone a tejtermékek, a 
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Mozgósítás
„Törje össze a telefont!”

Az elsô világháborúban gyôztes „bé-
keteremtô” nagyhatalmak minden 
egyes békeszerzôdésben (pontossab-
ban békeparancsban) lefektették, 
hogy a Központi Hatalmak (Német-
ország, Ausztria, Magyarország, Bul-
gária és T rökország) agressziója fele-
lôs a háborúért és a háborús károkért.

Nos, ez finoman fogalmazva kicsit 
messze áll az igazságtól. Ahogy erre 
Chritopher Clark történész: „The 
sleepwalkers, how Europe went to 
war” azaz „Az alvajárók, hogyan ment 
Európa a háborúba” könyvében rámu-
tat, az orosz általános mozgósitás a 
Ferenc Ferdinánd gyilkosságát követô 
„júliusi válság” egyik legfontossabb 
döntése volt. EZ VOLT AZ ELSÔ 
ÁLTALÁNOS MOZGÓSíTÁS!

Itt ki kell térni arra a tényre, hogy 
1914-ben egy általános mozgósitás há-
borús üzenetet, illetve háborús álla-
potot jelentett. Az elsô világháború 
elôtt a mozgósítás megtervezése és 
megszervezése minden állam vezér-
karának legfontossabb feladata volt. 
Egy háború kitörése után katonák mil-
lióit, lovak százezreit, fegyvereket, lö-
vegeket, lôszert,élelmiszert, a lovak-
nak takarmányt, és sok minden mást 
kellett a lehetô leggyorsabban eljut-
tatni a frontra. Az az ország amelyik 
megnyerte a mozgósitást már félig 
megnyerte a háborút is.

Az orosz teljes mozgósitás akkor tör--

tént amikor a német kormány még az 
u.n. „közelgô háborús állapotot” sem 
jelentette be, --- ez annak az orosz 
gyakorlatnak felelt meg amit az oro-
szok „háborúra való felkészültség”-
nek neveztek, ezt pedig az orosz biro-
dalomban már július 20-án kinyilvá-
nították. Az Osztrák- Magyar Monar-
chiában akkor még csak részleges 
mozgósitást rendeltek el Szerbia el-
len.

Ez az orosz elsôség több orosz és 
francia politikust zavarba hozott, s így 
igyekeztek a franciák által támogatott 
orosz mozgósitás fontosságát hazúg-
ságokkal szépiteni. Röviddel a háború 
kezdete után az orosz „Narancs 
könyv”-ben három nappal elôbbre 
tették a Monarchia általános mozgó-
sításának dátumát. A francia „Sárga 
könyv”-ben még szemtelenebbül ha-
zúdtak, mert abban egy nem létezô 
üzenetrôl irtak, ami egy titkos és fo-
lyamatos német mozgósításról tudó-
sított volna. De Clark történészt idéz-
ve: „A valóság az volt, hogy Németor-
szág –- hadászati szempontból --– egy 
viszonylag nyugodt sziget volt a válság 
közepében”.

II Miklós cár nem szívesen egyezett 
bele a háborúba, mert attól félt, hogy 
ez egy tragédiába vezet. Többször vál-
tottak sürgönyt unokatestvérével Wil-
mos császárral. Július 29-én este Sza-
zonov külügyminiszter értesítette a 
cárt, hogy a kormány általános mozgó-
sítást javasolt, és megkapta az ural-
kodó beleegyezését. De nem sokkal 

ut na, --- talán jött egy megnyugtató 
távirat Wilmos császártól, --- a cár 
csak egy részleges mozgósitást ren-
delt el Ausztria- Magyarország ellen.

A részleges mozgósitással több gond 
volt. Elôször ilyesmire nem voltak 
tervek vagy elôkészületek. Ha az ilyen 
mozgósítás néhány napnál tovább tart 
az keresztül húzza az általános moz-
gósítás terveit. Ugyanakkor az ellen-
séges államok nem tudtak külömbsé-
get tenni egy részleges és egy teljes 
mozgósitás között, s már ez a tény is 
nagyban csökkentette egy békés ki-
menetel esélyeit. Orosz mozgósítás 
pedig vérszemet adott a terrorista 
szerb államnak, hogy elutasítsa az 
Osztrák-Magyar ultimátumot.

Másnap délután Szazonov egy hosszú 
beszélgetés után azzal gyôzte meg a 
cárt, hogy a közvélemény annyira né-
met ellenes, hogy a cár csak úgy tudja 
trónját megtartani, hogy beleegyezik 
a háborúba, s ezért másnapi kezdettel 
II Miklós elrendelte az általános moz-
gósítást.

Szamonov telefonon közölte a „jó 
hirt” Janusevics vezérkari fônökkel, s 
a végén attól tartva, hogy még egyszer 
jöhet egy cári pálfordulás azt a taná-
csot adta : törje össze a telefonját!

Nos, a készülék zúzásra nem volt 
szükség, és Európa rohanhatott a mé-
szárszék felé.

Kroyherr Frigyes
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palackozott vizek és a bébitápok pia-
cán is meghatározó szereppel bír 
(utóbbi esetében piacvezetô az eladá-
sok tekintetében). Tavaly 29,3 milliárd 
dolláros árbevételt és 2 milliárd dol-
láros profitot tehettek zsebre, de a cég 
mégis úgy döntött, hogy több ország-
ban, így Magyarországon is bezárja 
gyárát. 

Mars 
A magántulajdonban lévô vállalatcso-

portot egészen biztosan nem kell be-

mutatni az olvasóknak, mert olyan 

népszerû olyan ismert márkákat tud-

hat a magáénak, mint az M&Ms, a 

Milky Way, a Snickers és a Twix. Az 

Uncle Ben’s-t és a Wrigleyt is birtokló 

Mars tavaly 33 milliárd dolláros árbe-

vételt ért el és közel 60 ezer embernek 

adott munkát. 

Mondelez International 
2012-ben a Kraft Foodsból kivált tár-

saság vitte tovább a snack és az édes-

ség üzletágat, olyan márkákat tömörít 

magában, mint a Cadbury, az Oreo és a 

Trident. Tavaly több mint 35,3 milliárd 

dolláros árbevételt ért el és közel 107 

ezer embert foglalkoztatott. 

The Coca-Cola 
A világ legértékesebb márkája. Ta-

valy közel 47 milliárd dolláros árbevé-

telt realizált, ami 8,6 milliárd dolláros 

profitot eredményezett még úgy is, 

hogy 3 milliárd dollárt költött el az 

amerikai üdítôital-gyártó hirdetésekre. 

PepsiCo 
A cégcsoporton belül megtalálható 

többek között a Pepsi, a Mountain Dew 

vagy éppen a Gatorade, míg élelmiszer 

márkái között ott van a Tostitos, a 

Doritos és a Quaker. A cég termékeivel 

gyakorlatilag behálózza a világot és 

rengeteget költ „márkaépítésre”, így 

nem csoda, hogy az Inetrbrand, a 

BrandZ és a CoreBrand értékelése 

alapján is az egyik legértékesebb már-

ka a világon. Tavaly a Pepsi 66,4 mil-

liárd dolláros árbevételt és 6,7 milliárd 

dolláros nettó profitot ért el. 

Unilever Group 
A Lipton és a Hellmann’s márka tu-

lajdonosa tavaly 68,5 milliárd dolláros 

árbevételt realizált, amibôl 7,4 milliárd 

dollárt fordított reklámokra, de így is 

6,7 milliárd dolláros profitot vághatott 

zsebre. Mindezeknek köszönhetôen az 

Oxfam listáján egyedül a Nestlé elôzte 

meg a társaságot a legbefolyásosabb 

élelmiszeripari cégek között. 

* * *
Ha a parlament elfogadja az auto-

nómiatörvényt, Székelyföldön mészár-

lások lesznek. A régióban élô romá-

nokat megfosztanák az összes joguktól. 

A románok nem beszélhetnek majd 

románul, fejbe verik ôket az utcán, 

megalázzák ôket.... Tömegsírok is lesz-

nek. A magyarok bosszút állnak majd 

a románokon --- vizionálta a B1 TV 

mûsorvezetôje a Lumea lui Banciu 

címû mûsor augusztus 27-ei adásában.

Radu Banciu kijelentései miatt az 

ActiveWatch emberi jogi szervezet a 

román Országos Audiovizuális Tanács-

nál és az Országos Diszkrimináció-

ellenes Tanácsnál is panaszt tett, írja a 

Maszol.ro. A szervezet szerint a mû-

sorvezetô a székelyföldi autonómiáról 

szóló mûsorban elfogultan viszonyult 

a témához, és diszkriminálta a magya-

rokat.

Az ActiveWatch szerint a B1TV 

újságírója a mûsorban törvényszegô 

módon összekeverte a tényeket a saját 

elfogult véleményével. Nem magya-

rázta el az ok-okozati összefüggést a 

törvény szövege és a várható „tömeg-

sírok és mészárlás” között, pánikot és 

félelmet keltett a nézôkben. Panaszuk 

szerint Radu Banciu lealacsonyító mó-

don beszélt a magyarokról, etnikai 

gyûlöletet szított, és nem hívta meg a 

romániai magyar közösség egyetlen 

képviselôjét sem a mûsorába.

* * *
Az Ebola-járvány által sújtott nyugat-

afrikai országokban egyre többen hal-

nak meg gyógyítható betegségekben 

is amiatt, hogy minden orvosi kapaci-

tást a halálos kór gyors terjedésének 

megfékezése foglal le --- jelentette az 

Orvosok Határok Nélkül nevû segély-

szervezet.

Rontja a helyzetet az is, hogy a jár-

vány által leginkább sújtott Sierra 

Leonéban, Libériában és Guineában 

sok helyen üresen állnak az egészség-

ügyi állomások, rendelôk, vagy mert a 

helyi orvosok megfertôzôdtek az Ebo-

lával, vagy mert a személyzet a fer-

tôzéstôl való félelmében nem megy 

munkába --- teszi hozzá az Orvosok 

Határok Nélkül (MSF). „Ebbôl adódó-

an egyre több ember hal meg olyan 

gyógyítható betegségekben, mint a 

malária vagy a hasmenéssel járó fer-

tôzések. Emellett a szüléseknél meg-

szûnt a lehetôség a császármetszésre” 

--- mondta el a dpa német hírügy-

nökségnek Mariano Lugli, a segély-

szervezet nemzetközi mûveleteinek 

igazgatója.

Joanne Liu, az MSF elnöke arra szó-

lította fel kedden a gazdag országokat, 

hogy küldjenek orvos csoportokat az 

Ebola sújtotta nyugat-afrikai orszá-

gokba. Az ENSZ tagállamaihoz intézett 

New York-i beszédében Liu hangsú-

lyozta, a segélyszervezeteknek és a 

nyugat-afrikai kormányoknak nincs 

kapacitásuk a hat hónapja terjedô jár-

vány megállítására, ehhez külföldi 

államok közbelépésére van szüksé-

gük.

* * *
Akár a szerb miniszterelnöknél vagy 

az államfônél is nagyobb fizetést kap-

hatnak azok, akik a hágai Nemzetközi 

Törvényszék által kijelölt európai bör-

tönökben raboskodnak --– adta hírül a 

szerb sajtó a némileg szenzációhajhász 

módon tálalt, de valós alapokon nyug-

vó információt.

A Blic címû belgrádi napilap infor-

mációját számos írott és elektronikus 

orgánum ismertette. Eszerint a Finn-

országban vagy Norvégiában rabos-

kodó foglyok a börtönben végzett 

munkával akár havi több mint 1200 

eurót (377 ezer forint) is megkeres-

hetnek, míg Aleksandar Vucic szerb 

kormányfô fizetése csupán 1070 euró, 

Tomislav Nikolic elnök pedig 1100 

euróért végzi a munkáját.

A belgrádi lap a büntetés-végrehajtási 

intézetekben kapható órabérekrôl is 

közölt adatokat. Nebojsa Pavkovic 
tábornok például -– akit 22 évre ítéltek 

koszovói albánok deportálásáért, üldö-

zéséért és meggyilkolásáért --- finn 

börtönében fa- vagy fémfeldolgozásért, 

emléktárgyak készítéséért vagy mezô-

gazdasági munkálatokért hét eurót is 

kaphat óránként. 

A Blic azt is kiszámolta, hogy lega-

lább még két szerb elítélt kereshet 

többet a szerb államvezetésnél: a szin-

tén Finnországban ülô Momir Nikolic 

–- akit bosnyákok kínzásáért és megö-

léséért ítéltek el --–, valamint a 

Norvégiában raboskodó Radomir Ko-

vac, aki a boszniai Focában nôkön és 

lányokon elkövetett erôszak miatt tölti 

22 éves büntetését.

A dán és francia börtönökben ülôk 

körülbelül 800 eurót kereshetnek meg 

havonta, míg a legrosszabbul azok 

jártak, akik Észtország valamelyik 

börtönébe kerültek, ott ugyanis fizikai 

munkával vagy a fegyház birtokain 

végzett mezôgazdasági munkával ha-

vonta maximum 255 euró kereshetô 

meg.

Magdalena Spalenska, a NT szóvi-

vôje a fegyencek fizetésével kapcso-

latban a lapnak kifejtette, hogy az ösz-

szegek megállapításához a 

törvényszéknek nincs köze, azokat az 

adott ország igazságszolgáltatási szer-

vei határozzák meg, és ugyanazok a 

szabályok vonatkoznak a Hágából ér-

kezô foglyokra, mint a többi elítéltre.

* * *
Azoknál a férfiaknál, akik hetente 

több mint tíz adag paradicsomot esz-

nek, 18 százalékkal kisebb eséllyel 

alakul ki a prosztatarák egy új brit 

tanulmány szerint.

A Cancer Epidemiology, Biomarkers 

and Prevention címû rákkutatási szak-

lapban ismertetett vizsgálatban 1806, 

50-69 éves, prosztatarákos férfi ét-

rendjét és életmódját vetették össze 

12 005 nem prosztatarákos férfiével.

A prosztatarák világszerte a férfiak 

második leggyakoribb daganatfajtája, 

mely nagyobb arányban fordul elô a 

fejlettebb országokban. Egyes kutatók 

úgy vélik, a magasabb arány a nyugati-

as étrenddel és életmóddal kapcsola-

tos.

A Bristoli, a Cambridge-i és az Oxfor-

di Egyetem kutatócsoportja azt találta, 

hogy a paradicsomnak van a legjobb 

megelôzô hatása: 18 százalékkal csök-

kentette a prosztatarák kockázatát 

azoknál, akik hetente tíznél több adag-

gal ettek belôle. (A brit állami egész-

ségügyi szolgálat, az NHS honlapja 

szerint egy adag zöldség vagy gyü-

mölcs 80 grammnak felel meg.)

A kutatók úgy vélik, hogy a paradi-

csom kedvezô hatása a likopin nevû 

antioxidánsnak köszönhetô, amely a 

DNS-t és a sejteket károsító mérgek 

ellen harcol hatékonyan.

Az egészséges táplálkozás részeként 

ajánlott napi öt vagy annál többadagnyi 

zöldség és gyümölcs fogyasztása mel-

lett 24 százalékkal alacsonyabb a 

prosztatarák esélye, összehasonlítva 

az ennek felét vagy annál is kevesebb 

zöldséget és gyümölcsöt evô férfiak 

rákkockázatával.

* * *
Tizenegy százalékkal nôtt a válások 

száma Szerbiában 2012 és 2013 között, 

amit sokan a „rohanó világ” okozta ki-

hívásokkal magyaráznak, egyesek 

egyenesen a Facebookot teszik fele-

lôssé kapcsolatuk felbomlásáért --– 

számolt be a szerbiai statisztikai inté-

zet adatait ismertetve a Vajdaság Ma 

címû hírportál.

Eszerint tavaly Szerbiában 8170 há-

zaspár vált el, a házasságok átlagos 

idôtartama pedig 13,4 év volt. A sta-

tisztikák szerint a nôk átlagosan 39 

évesen, a férfiak pedig 43 évesen vál-

nak el, az esetek több mint felében 

gyerekek is születtek a házasságból, 

akik többnyire az anyákhoz kerültek.

A pszichológusok a házasságok fel-

bomlását egyebek mellett azzal ma-

gyarázzák, hogy az urbanizáció és a 

felgyorsult világ miatt az értékrend is 

megváltozott.

„A házasságok könnyen köttetnek, és 

így könnyen véget is érnek. A klasz-

szikus család évek óta válságban van, 

elvesztette szilárd alapjait és valódi 

jelentôségét is” --– állapította meg 

Zarko Trebjesanin pszichológus.

Ez az új típusú világ egyben techno-

lógiai fejlôdéssel jár együtt, ami újabb 

lehetôségeket biztosít a félrelépésre, 

és éppen ez az egyik leggyakoribb oka 

a válásoknak. A válságba került pár-

kapcsolatokért egyre többen teszik fe-

lelôssé a Facebookot, amely ideális 

hely az egykori szerelmekkel való kap-

csolat felvételére, de új és izgalmas 

kapcsolatok kialakítására is.

Szerbiában egyelôre nem végeztek 

kifejezetten a közösségi oldalakra ki-

terjedô párkapcsolati felméréseket, a 

pszichológusok azonban azt mondják, 

egyre többször keresik fel ôket olyan 

párok, akik az internetet hibáztatják 

kapcsolatuk megromlásáért.

* * *

BALÁZS FECÓ 
KONCERT KÖRÚTJA

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

Albert Waterways Community Hall Broadbeach
MELBOURNE

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

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

Wantirna 760 Boronia Rd Tel: 0427 748-505
SYDNEY

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

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

Tel: Deák Zoltán 0423 291-634



Istenem, Istenem, …fohászkodom…fohászkodom…csak ne a Chris. Hiába,…Ô is jött.

Eléggé népes és vegyes társaság szokott összegyûlni csütörtök esténként résztvenni az „Alpha 
Course”-on. A nyakkendôs, vagy a hosszabb szoknyás aktatáskásoktól, a túlkozmetikált rövid 
szoknyásokig, az egyetemi hallgatóktól az utcán lakókig jôttek tanulni a Bibliát, vagy néhányan csak 
azért, hogy a vacsora asztalhoz ülhessenek a tanítás befejezese után. 

Több csoportra volt a társaság beosztva, nyolc-tíz személy egy-egy csoportban, körben ülve, így 
több alkalmat adva a hozzászólások meghallgatására, megtárgyalására.

Férjem John és én vezettük az egyik ilyen kört. A miénk volt a legérdekesebb, legkevertebb. Az 
érdekességet a három vagy négy ifjú hozta magával, akiket elôször talán véletlenségbôl (mi akkori-
ban még elég újak voltunk e posztra) osztottak a mi csoportunkba, majd ránk is maradtak. Ôk az 
utca királyai voltak. Vagy nagyszájú fegyelmezetlen durvaságok, vagy a drogtól, alkoholtól félá-
lomba esett hústömegek. Elôször féltem. Ilyen emberekkel még soha nem voltam közelségben, ha az 
utcán láttam hasonlóakat, jól elkerültem ôket. Nos. Vagy futsz, vagy maradsz és megtalálod a mód-
ját, hogy ne essen károd. Maradtam, maradtunk. Jól tettük.

Steven, aki hozta ôket, maga is az utcán élt az elesettekkel. Nem kellett volna ezt tennie, tanult, 
intelligens fiatalember volt, magas, egyenes tartással és csupa jó szívvel. Édesanyja valahol  messze 
élt a várostól a saját házában, mindig várva Stevenre.

Steven segítette ezeket a szerencsétleneket hozzájutni egy kis ételhez, ruhához, fürdéshez, igyekez-
ni megmenteni ôket alkoholtól, drogtól, embereket találni akiktôl talán szeretetet is kaphatnának. 
Néha némelyiket sikerült   lakáshoz  is juttatnia, ami azután munkanélküli segéllyel is járt, vagy 
kórházba utaltatni a rászorulót. Nem maradt ki a Biblia tanítása sem, igy kerültek hozzánk.

A legcifrább karakter a fenegyerek, Chris volt. Valamelyik keze vagy lába, vagy keze és lába 
mindig gipszben volt. Mert ugye nézeteltérései állandóan akadtak a bajtársaival.

 Ha a lábát is gipszbe szorították, az még nagyobb veszélyt jelentett, mivel a mankóját igen jól tudta 
forgatni maga körül, jelezve ô az ura a környéknek. Steven, szép nézéssel, csendesen igazgatva ôt, 
nagyjából tudott rá hatni, de a veszély mindig ott leselkedett, mikor kapja el a mankó végét 
hadonaszva a fejünk felett. Lassan megtanultuk, hogyan lehet ôt elválasztani e fegyverétôl, azt 
messzebbre helyezni tôle az estére. No persze ez nem azt jelentette elôvigyázatosságunkból engeni 
lehetett. Tudott ô jól futni is a gipszes, botos lábaival. Amikor a rendôrök hajtották, már nem is 
tudom ebben az esetben miért, lihegve rottyant le a mellettem való székre, a rendôrök utána, éppen 
markolni ôt készülve. John, Steven, és egy  hallgatónk mosták ki ôt a bajból. A másikak sem voltak 
angyaliabbak, de azoktól nem tartottunk fizikailag. Félelmem idôvel eloszlott, érdeklôdésre, meg-
értésre, valamiféle szeretetre irántukra változott. Legtöbbjüket családjuk szórta ki nagyon fiatalon, 
maguk sem tudván hogyan éljenek. Születés kori visszamaradottság, vagy a kilátástalanság fásult-
sága, az utca könyörtelen durvasága hozta legtöbbjükre a szellemi sötétséget? Nehéz volt látni és 
többet hallani a rengeteg élônek nyilvánított de lelkileg halott fiatalról. Nekik is kellene lenni va-
lamilyen a számukra megfelelô hely a társadalomban. Nagyon sok igazi emberi érték hányolodik el 
az utca sarában.

Karácsony közeledett. Vártuk azt a pár nyugodtabb napot, csak a család, a finom karácsonyi vacso-
ra, másnap az ebéd, titokban mindenki karácsonyi ajándéka valahol a házban eldugva, nehogy 
karácsony este elött valamelyikünk véletlenül rájuk bukkanjon.

Az év utolsó Biblia órája után Steven rámkérdezett. „Lucia, nem gondolod, milyen nagyszerû lenne 
egy-két fiatalnak örömet szerezni egy igazi családias karácsonnyal. Olyan szép magyaros kará-
csonnyal. Érezzenek egy kis meleg otthoni szeretetet.” A vérnyomásomat nem lett volna jó akkor 
megmérni, azt láthatta.

De ô csak állt ott, minden további szó nélkül. A vörös arcomból fehér lett,  majd megnyugodott és 
rávágtam: milyen igazad van, kitûnô ötlet. John rámhagyta, leányunk is rámhagyta a tervet, így 
azután értesítettem Stevent: hozhatsz kettô vendéget, John fog értetek menni a városba felvenni 
mindhármotokat. 

Készülôdésnek indultam a megváltozott karácsonyi ünnepléshez. Eszembe ötlött, ha már idegenek 
ülnek asztalunkhoz, akkor még a megmaradott egy hely is el lehet foglalva valakivel. A megmaradt 
hely várta volna  a jogos ülepet, ha nem illett volna rá a jogos becenév: „Semminemelégmásholmin
denjobb”. De kivel? Annyi biztos, nem lehet finnyás. Választásom az Auschwitzot megjárt idôs B. 
nénire esett. South Yarraban élt egy elsô emeleti appartmentjében, a leányunk a másodikon. Szép 
barátság alakult ki közöttük, mármint a leányunk mindig ott volt, ha a B. néninek valamilyen segít-
ségre volt szüksége. Az árvaság vette ôt körül, pedig volt családja, így örömmel vette a meghívást 
a „különös vendégek” ellenére is. 

Elérkezett a nagy nap, fôzések befejezve, ünnepi hangulattal.
A karácsonyi finom ebédhez karácsonyi szép terités is illett. Így, a fehér keményitett damaszt 

asztalteritôre az agyonvigyázott Zsolnay porcelán került, ezüst étkészlettel, hazulról hozott kris-
tálypoharakkal. Igazi, illatos fenyôágakkal beszórva, díszitve az asztalt, hadd legyen mindenkinek, 
fôleg a három különös vendégnek szép emléke errôl a karácsonyról. 

Nem írom le a fogások sorozatát, mivel éppen egy „jól kiszámított” étrenden vagyunk és így még 
a visszaemlékezés a finomságokra is súlytöbbletet okoznának nekünk. Mindössze a bor volt felcse-
rélve gyümölcslére.

Az öcsémet hazahoztuk az otthonból, leányunk is megérkezett B. nénivel és vártuk Johnt a három 
vendéggel. Magamban rimánkodva: Istenem, Istenem, csak ne a Chris. Lestem az ablakból.

Befutott az autó, lassan megállt, én is lélegzetemmel. John nyitotta az autó ajtaját és mielött a 
személyt láttam volna, a mankó emelkedett az égbe, majd Chris méltóságteljes alakja bukkant fel. 
Ájulással küzdöttem. Még ma is bennem van, amit akkor éreztem. Felejthetetlen.

A nagy hûhós elôkészületek idejében nem is gondoltam egy másik, talán egy még nagyobb ve-
szélyre. Öcsém és B. néni „egy tálból való cseresznyezésére”.

Otthon, mint gyerekek, nem tanultunk különbséget tenni emberek között, csak mint megbizható 
jó ember, vagy nem az. Így éltünk itt Ausztráliában is. Mindenkit szerettünk, aki erre a méltóságra 
ellenokot nem hozott.

Így az életem egyik legnagyobb meglepetése, megrázkodtatása ért, amikor is öcsém hosszabb 
itteni évei után egyik hónapról a másikra (két látogatása között) mélyebb mint ellenszenvet nyilat-
koztatott ki a B. nénik iránt. Hiába faggattam, a válasza mindannyiszor igen rövid volt. Soha. Mi 
történhetett? Pár évvel ezelött a feleletet magával vitte.

A karácsonyi ebéd asztalát most már mint harcmezôt kellett látnom és az szerint ültetni az 
ellenfeleket. A mankó jó messzire került Steven segítségével, majd ô az egyik oldalon védte az 
erôdöt a két vendége mellett, John a másik oldalról volt készenlétben, következett az öcsem, velem 
követve, majd a leányunk, utána B. néni. Így öcsémnek és B. néninek csak fejfordulással lehetett 
egymásra nézni.

Az ebéd elcsendesítette a készenlétben levô vihart. A fiúk elôször nem is mertek az ételhez nyúlni, 
majd megbátorodtak. B. néni a tôle megszokott eleganciával csipkedésbe kezdett, majd megfeled-
kezve a piciny termetérôl, folytatta mint egy jól megtermett truck driver. Nem is törödve a különös 
vendégekkel, vagy öcsém feléje ágaskodó nyakával elöttem, vagy mögöttem. Öcsém mindig is 
szerette és hozzá is szokott a „hazaihoz”, hiszen minden héten itthon volt egy-két napig az otthonból. 
De ma neki is különösen ízlett az étel. Megnyugodtunk. Mi is élveztük a délutánt, ebéd után egy kis 
ajándékozás a vendégeknek. Jól sikerült minden.

Indulás a fiukkal vissza, John már beültette a kettôt, várva Stevenre. B. néni, utána leányunk a 
nappaliban találtak ebédutáni pihenésre, öcsémet tartottam az ebédlôben. Steven visszamaradt és 
a világ legtermészetesebb hangján értésemre adta, ô úgy gondolja, milyen nagyszerû lenne, ha mi 
ezt a templestowi házunkat eladnánk, beköltöznénk a városba egy housing commission lakásba, 
egyik szobába mi, a másikba meg mindig tudna otthoni szeretetre vágyó fiatalokat hozni. Huh!! 
Erre a Stevenbôl mindjárt István lett és pár percre angolul is elfelejtettem, igy jobban esett a szó.

Jó karácsonyunk volt. Senki nem sérült meg, semmi nem veszett el és semmi nem törött össze.

Lucia Boling
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KÜLÖNLEGES KARÁCSONY

 „Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.” 
(József Attila,  Eszmélet)
Eltünôdtem. Akár egy halom hasított 

fa..... igen, heverünk egymáshoz szorul-
va, de mi az, ami összefog egységbe ölel, 
megteremti az egyetemes örök har-
móniát?

Én ezredéves álmokból ébredek reg-
gelente. Képzeletben végzem rámtaszí-
tottnak érzett szokásom, hallgatom hit-
vesem féltôn óvó szavát. Szeretlek ked-
vesem, motyogom hangtalan. Önkén-
tesként engedelmeskedek s beszállok a 
mindennapok céltalan kôrforgásába 
ólomdarabkának. Beállok a sorba har-
móniát vélni, megtermteni azt ami nincs 
sehol. Tegnap is, ma is, és holnap is oda 
megyek. Bizakodom és buzditom is a 
rámtekintôt, aztán újrakezdem mindezt 
minduntalan....miközben...

A vízparton ülök s lassan, tûnôdve fi-
gyelem amint a csillámló víztükör fel-
szinén lábujhegyen futkározva rámcso-
dálkoznak a vízipókok. Elmélkedésem 
csöndjét suttogás törte meg: „a minden-
séggel mérd magad”!  

Álmom a valóság
A „szösz” sötétben fénylôn vibrálnak 

bennem az ezredévek. Szívemben érzem 
sóhaját minden elszállt vízcseppnek, a 
porszemmé törpült sziklák fájdalmát, 
elhalt növények suhogását, a kipusztult 
állatok neszét. Vigaszt várva arcom 
nyújtom eltünt idôk örök lakóinak, csil-
laglélek-miliárdjainak. Elôdeim, sors-
társaim, megértôn szeretettel simogat-
nak, becéznek s szeliden könnyed álom-
ba dédelgetnek.

Csillámló fényesség zárta le szemem s 
éreztem amint a föld elvált alólam. Hal-
ványan dereng bennem az emlékkép, 
amint égre forditott arccal nézem ma-
gam eltünni a zöld lombok alatt. Aztán 
elragadott és betöltött a boldogító fé-
nyesség.

A fényeségben pedig minden...de 
igazán MINDEN eggyé olvadott. Ebben 
a fényeségben ott ragyogott a múlt, a 
jelen... a jövô, s mégis könnyednek érez-
tem millárdnyi énem ebben a végtelen 
idôtlenségben. 

Ez a mindent elárasztó fényes egybe-
fonódás elûzte a valótlan álmokat, ledön-
tötte a légvárakat és szerteszóródtak, 
mint porszemek az önámitó vágyak. A 
fényesség szeretô valós boldogsággá 
változtatta a vélt dolgokat. De senki sem 

hullatott könnyet az elvesztett il-
lúziókért. 

Tûnôdve mondogattam... akár egy 
halom hasított fa.... jövôbeli csillag-
lelkek, igaz és örök szeretetre vágyók, 
meleg otthont álmodók egymáshoz búj-

nánk remegve, de bizton tudjuk, szere-
tetünk eltaszítja az ébredés. 

De én...én, megrögzött forradalmár, 
erôs hittel, kitárt karokkal várom a 
megigért ajándékot, szerelembôl szôtt 
az idôtlen végtelenségbe röpítô csillag-

lélek szárnyakat, hogy eljuthassak a 
fény óceánjából egy szeretet teljes 
ébredéssel a mesék valós éden orszá-
gába...

Kapantzián Artúr
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vett részt, megrendülten jegyezte 
meg: „társaimra pillantok: lenyûgöz-
ve ülnek ebben a tatár Genfben.” 
Kalotaszeg irodalma, kulturális je-
lenléte a magyar életben nem nevez-
hetô túlzottnak, még a két háború 
közötti idôszak impozáns mennyisé-
gû filmtermésébôl is csak az édesa-
nyám által is gyakran emlegetett, 
Sárdi János fôszereplésével 1943-
ban készült Kalotaszegi Madonna 
említhetô. Az sem éppen túláradó 
mûvészi színvonala vagy más emlé-
kezetes motívuma (ebben volt hall-
ható a nem egészen a kedvenceim 
közé számító dal: „Rózsalevél, felkap, 
a szél…”), sokkal inkább tematikája 
és szép felvételei miatt…Az új ke-
nyér vasárnapja van, így nevezik 
augusztus utolsó vasárnapját errefe-
lé. Ragyog a nap, jövöget a nép a de-
rûs ég alatt a szinte minden faluban 
megcsodálható, gyönyörûnél gyö-
nyörûbb, négy fiatornyos, jellegzetes 
kalotaszegi templom felé.Jelenés 

tûnik fel az úton, ugyanolyan piros 
pipacs, mint amiket Cs. Szabó vélt 
felfedezni azon a feledhetetlen 1940-
es kora ôszön, midôn így szeptem-
berben mendegéltek színpompájuk-
ban a fáradtan érkezô magyar 
katonák elé… Ez a kis pipacs aligha 
töltötte még be a húszat, tizenhét-
tizennyolc éves lehet, a pazar ázsiai 
nôi viseletet olyan magától értetôdô 
természetességgel viselve lejt be a 
templomudvarra, hogy csak dermed-
ten, könnyeinkkel küszködve lehet 
bámulni utána. Itt suhant el a kalo-
taszegi Madonna, villan át rajtam. 
Rövidesen megtudom: egy-egy ilyen 
vasárnapon újabban már csakis és 
kizárólag és legföljebb ha a fiatalok 
(bizony!!) öltik magukra a híres-ne-
ves, csodás kalotaszegi viseletet, „az 
idôsek, középkorúak nagy részének 
már nincs is meg --– kicsi volt a 
nyugdíj vagy alacsony a fizetés, és jó 
pénzért el lehetett adni…” De hogy a 
szívszorító helyzetjelentés teljes le-

gyen: az a negyvenezer válogatott 
ember --– létszámát tekintve --– ma-
napság már nemigen éri el a hu-
szonötezret, és a valamikori százhúsz 
faluból jó, ha tisztán még negyven 
megvan… Ám Kós Károly fiatal fér-
fiarca és a szépséges kis kalotaszegi 
Madonna fenségesen halovány mo-
solya ott ragyog Hunor nagytiszteletû 
úr mondatai fölött, a fényképezéskor 
a belém karoló kéz melege alighanem 
jóval Árpád vagy Tuhutum serege-

inél elôbbrôl érkezhetett, a Himnuszt 
hallhattuk az istentisztelet végén a 
szószék mellett látható piros-fehér-
zöld zászló fölül, és ahogyan a kál-
vinista zsoltár mondja (idézi most 
egy pápista): „…Hogy még sem ég, 
sem föld nem volt formálva: Te vol-
tál és te vagy erôs Isten, És te meg-
maradsz minden üdôben!”

Domonkos László
(Magyar Hírlap)

Kós Károly szobra harminc-har-
mincöt körüli, markáns arcú, baju-
szos férfiút ábrázol --– azt mondja a 
tiszteletes, éppen itt, Sztánán nem az 
idôs, ráncoktól barázdált, sziklaarcú 
aggastyánnak, hanem a fiatal em-
bernek kell fogadnia az érkezôket a 
falu központjában. Az ifjonti tetterôt 
sugárzónak. Az életet, a cselekvést, a 
jövendô történéseit maga elôtt tu-
dónak. Friss erôvel, fiatalos vállalko-
zókedvvel, tettvággyal, aktivitással 
és derûs hévvel kell felmutatni a 
reménységet, a bizakodó hitet. Az 
elôttünk álló Életet. Mert csak ennek, 
csak az életnek van értelme, egye-
dül.
Kalotaszeg nagyjából olyan, mint a 

nyolcvanas évek elején, midôn életre 
szólóan beleszerettem, nagyjából ép-
pen a szobor Kós életkorában, a 
harmincéves, éppen-csak-felnôtt 
emberek áradó és friss érzelmeivel, 
a rendkívüli hatásoknak, az impul-
zusözönnek boldog felszabadulással, 
készségesen utat engedve. Most 
ugyanez történik.
Vitán felül a legszebb magyar em-

berfajta, már legnagyobb gondvise-
lôjük és legjobb ismerôjük, Károly 
bátyánk megírta. Elég végigpillan-
tani a királynôi tartású tatáros-fe-
kete szépségeken, indián vagy hun 
vagy mongol feleségekre emlékez-
tetô, középkorú nôkön, rezzenetlen 
arcú, szoborszerûen tiszta és nemes 
vonású férfifejeken, kalapjuk alól 
éles oldalpillantással kitekintô legé-
nyeken: „…középtermetû, de inkább 
magas, csontos, inas, szikár… a tatá-
ros jelleg kivált az asszonyokon üt ki 
és nem ritkán feltûnôen. Tartása 
egyenes, sôt délceg, járása tudatosan 
ruganyos” --– olvasható Kós Károly 
Kalotaszeg címû mûvében.Cs. Sza-
bó László azt írta a kalotaszegi ma-
gyarságról: ha nem lenne, Várad és 
Kolozsvár között elmerülne a ma-
gyar szó: „belsô Erdély, Kolozsvár s 
a Székelyföld magyar sorsa függ et-
tôl a negyvenezer válogatott ember-
tôl”. Németh László, midôn pálya-
társaival református istentiszteleten 

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

Szombaton: 2014. szeptember 20-án és 27-én du. 5 órakor

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

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.

Kalotaszegi Madonna

Vonatrablás és 
countryzene

Fiatal, mosolygós arc tekintett rám egy plakátról, fiú vagy lány, nem tudtam 
megállapítani. A mosolygó arc alatt ezt a szöveget olvastam: „Höre nicht auf 
alte Knacker!, ami annyit jelent, hogy „Ne hallgass öregekre!” A Knacks szó 
törést, törékenységet, szégyent, pszichés és testi defektet jelent. Az alte 
Knacker kifejezés pedig szinonim értelemben leginkább az „vén szenilisekre” 
utal, idôs férfiakra és szintén idôs asszonyokra, a mondat teljes tartalma tehát 
valahogy így hangozhat: „Ne hallgass öreg pasikra és vén szatyrokra!” A 
mondanivaló félreérthetetlen, a fogalmazás jeles, tehát nincs is vele semmi 
különösebb gond. Csak hát kicsit liberális… Érdemes szemügyre venni az 
úgynevezett nagypapakultúra kiszorításának elôzményeit és egyben a maga-
sabb rendûnek tekintett liberális szubkultúra gyökereit. Itt két egymással el-
lentétes életfilozófia összecsapása tárul elénk. Vagyis az az amerikanizmusnak 
nevezett kultúra elsöprô erejû szembefordulása az európaival. A tradicionális 
európai kultúra hagyománytisztelô, inkább zárt, családias, bizonyos értelemben 
korlátozó, elônybe helyezi az emberek és a közösségek szociális s érzelmi 
védettségét. 

Az amerikai viszont nyitott, fiatal, dinamikus, pénzközpontú és szabados. A 
szabadosság, azaz mindenfajta korlátozás elvi elutasítása kezdettôl fogva átha-
totta az amerikai kultúrát és gondolkodást. A vadnyugat ökölszabályai, az 
indiánok kifosztása, rezervátumokba zárása, a nagyvárosok gengszterbandái, a 
maffia virágzása és a Ku-Klux-Klan terrorja, az afrikai feketék rabszolgasága, 
a homoszexualitás, a szekták, a kábítószerezés, a bûnözés, a szex-, horror- és a 
brutális akciófilmek divatja, valamint a polgárok fegyverimádata világosan 
jelzi az amerikai kultúra jellegét, amelynek áradata végül is Európában a 
fiatalos „Ne hallgass öreg pasikra és vén szatyrokra!” jelszónak is beillô kultúra 
berkeiben kötött ki. Európát eredetileg más fából faragták, s ha távolról sem 
nevezhetô makulátlanul tökéletesnek ez az életfelfogás, Európának mégis volt 
ereje ahhoz, hogy konzervativizmusa mellett gondozta a liberális eszméket is. 
Különben Amerika már nem liberális, hanem neoliberális: fiatal, nyitott, dina-
mikus, pénztisztelô és szabados. A kulturális nyitottság is odafigyelést érdemel, 
különösen az európai kultúra nyitottá válása tekintetében. A sikongató pompon-
lányok megjelenése az európai labdarúgó-mérkôzéseken éppúgy nem illik ide, 
mint a már nem létezô osztrák Thörler-vasút meghívása egy élményutazásra a 
kilencvenes években. Az élmény: „Zugsüberfall und Countryfest am Bahnhof 
Seebach”, azaz vonatrablás és countryzene Seebach állomáson. A kérdés csu-
pán: hogyan illik az USA ôstörténetét megelevenítô vonatrablás és a country-
zene az alpesi festôi és romantikus környezetbe? Hát úgy, mint a legelészô 
tehenek a Fehér Ház gyepes kertjébe.Különben is, mit jelentsen a vonatrablás? 
Elôször voltak a vonatok, majd jöttek a bankok, következett a dohányboltok és a 
kölcsönt felvevô polgárok kirablása és így tovább. Rablás, aztán megint rablás, 
gondtalanul, rablás és rablás, dinamikusan és fiatalosan…

Kelenvölgyi Imre  (Magyar Hírlap)

Magyar pékség
Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és 

gyakorlat nyomán.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

126 Main St. Croydon VIC  3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. szeptember 21-én vasárnap de. 11 órától 

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2014. szeptember 21-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 21-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 21-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

CSILLAG MARGIT
1928. június 22. — 
2014. augusztus 22.

Ausztráliába érkezése után 1957-ben, 
Margit családjával együtt csatlakozott 
az akkori Fitzroy Napier Street-i Ma-
gyar Református gyülekezethez, ahol 
két kisebbik fiúk születésük után let-
tek megkeresztelve, és ahol a nagyob-
bik lánya Margit esküdôtt.

Mikor a 70-es években a gyülekezet 
átment a mostani helyre, Margit egy 
aktív tagja volt a gyülekezetnek. Részt 
vett a Nôszövetségi munkában, és sok 
éven át szerepelt mind pénztáros. A 
legkisebb fia Johnny meg lelkes tagja 
volt a vasárnapi iskolának, késôbb az 
ifjúsági tánccsoportoknak és az elsô 
bálozó csoportoknak. Késôbb a kis-
unoka Kati Denehey mind vasárnapi 
iskolás és elsôbálozó édesanyjával 
együtt részt vett a gyülekezeti élet-
ben. Margit egy nyugodt, békés, barát-

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. 

ságos asszony volt, aki nem szeretett semmi rosszat mondani senkirôl...
Mikor a késôbbi idôkben fájos lába miatt, nehéz volt a mozgása, gyönyörû csipketerítôket horgolt az egyház számára, 

amelyek az Úrasztalt és orgonát díszítették.
A házassága felbomlása óta, Margit volt az, aki összetartotta a négy gyerekes családját. Késôbb segített az unokáinak 

is, akikhez nagyon közel volt... és még közelebb volt a szeretett kis dédunokáihoz... Az egyik Josh, aki egy megható 
beszédet mondott a dédnagymamájáról a temetése alkalmából...
Margit, nem volt egy könnyû életed... most nyugodjál békében, emléked családod, barátaid, és a gyülekezeti 

tagok szívében élni fog örökké...                                                                                                  Csutoros Júlia

Dézsi Csaba Nt. megáldja a koporsót a szertartás után

Margit a szeretett hat dédunokáival

A Csillag nagycsalád: elsô sor: Michael O’Regan, második sor: Kati Denehey, 
Margit (Csillag) Denehey, Gizella (Csillag) Boros, harmadik sor: Ruby Redmon Brown, 

Joshua O’Regan, Mellissa King, Ashleigh Pearce, Veronika Sárkány, Ibi Basa,  
negyedik sor: Alexander O’Regan, John Csillag, Rachel Csillag, Dave Pearce, Metthew Csillag



Bárki bármit mond vagy ír, azt félre 
lehet érteni, rosszabb esetben félre-
magyarázni, és az illetô ellen fordí-
tani.

Ez mindig így volt, legfeljebb hetek-
kel, hónapokkal késôbb történt meg, 
mert nem létezett internet. Annak pe-
dig különösen nehéz a sorsa, aki „túl-
ságosan” igazat mond vagy ír, mert az 
igazság a legveszélyesebb elvont fo-
galom, ráadásul a fejünkbe verték, 
hogy abszolút igazság nem létezik, 
csak viszonylagos, a gyilkos is áldozat, 
az áldozat is vétkes, mert bûnre csá-
bította a magáról kissé megfeledkezett 
személyt. A gépi kommunikáció fejlô-
désével egyre több ember számára 
válik munkaköri kötelességgé a hazu-
dozás vagy az igazság elfedése. Az 
úgynevezett „értelmiség” jelentôs ré-
sze valószínûleg tisztában van ezzel, 
körülbelül úgy, ahogyan a rossz termé-
ket drágán áruló ügynökök gondol-
kodnak: amíg van elég bolond, aki 
megveszi a selejtet, nincs baj, min-
denkinek élnie kell valamibôl. Ez a 
megélhetési cinizmus rendszerektôl 
független, a moralizálás szép dolog, de 
értelmetlen, mert a vélt vagy valódi 
igazságot legfeljebb forradalmak ide-
jén szokták nyilvánosan kimondani, 
aztán a forradalmakat vagy leverik, 
vagy a gyôztes forradalmárok hirdetik 
az ô igazságukat. Ma véleménysza-
badság van, de „függetlenséggel” rit-
kán lehet találkozni, ahogyan a politi-
kában sem. Az önkormányzati 
választáshoz közeledve programokról 
alig hallani, unalmas frázisokat ismé-
telgetnek, mindenütt élhetô, bizton-
ságos, gyarapodó települést ígérnek a 
jelöltek, szebbet és jobbat, mint eddig 
volt, átlátható gazdálkodást és több 
munkahelyet. Móra Ferenc könnyesen 
vidám elbeszéléseiben gyakran meg-
emlékezik az egykori korteshadjára-
tokról, amikor egy-egy szavazat ára 
egy kiló só és öt liter petróleum volt --
– ebben az idôben a falusi boltba csak 
sóért, petróleumért, gyufáért jártak 
az emberek, a többi megtermett ott-
hon. A „célszörû szögény embörök” 
igazsága ilyen egyszerû volt, a politi-
kát úri huncutságnak tartották, újsá-
got pedig akkor olvastak, ha valamit 
újságpapírba csomagoltak a vásáron. 
Minden tiszteletem a valóban függet-
lenként induló jelölteké, de hát a füg-
getleneket is egyik vagy másik „oldal” 
támogatja, ha pedig nem, megnézheti 
magát. Akkor már csak a só és petró-
leum modernebb formájában bízhat 
ebben az igen jeles demokráciában. Jó 
emberek kerestetnek mindenütt, de 
csak utólag derül ki az alkalmasság. 
Reménykedjünk a közmondás igazá-
ban: akinek az Isten hivatalt ad, észt is 
ad hozzá.

* * *
Angliában és Norvégia fôvárosában a 

leggyakoribb fiúnév jelenleg a Moha-
med.

Távol álljon tôlem minden elôítélet, 
ez van, nyilván ezt is szeretik, az et-
nikai és vallási arányok minden gaz-
dag országban erôsen változnak, az 
Amerikai Egyesült Államokban is. A 
migráció mindig létezett, nagyrészt 
gazdasági okokból, országokon belül 
is. A városok egyre több munkalehe-
tôséget kínáltak, a vidék elnéptelene-
dése együtt járt az ipari fejlôdéssel. Az 
igazi kérdés mindig az volt, a befogadó 
ország képes-e integrálni a bevándor-
lókat, erôforrást jelentenek-e vagy 
terhet, a „bennszülöttek” képesek-e 
türelemre, a jövevények pedig képe-

sek-e alkalmazkodni a számukra új 
törvényekhez, nyelvhez, kultúrához, 
hagyományhoz. Ez mennyiségi kérdés 
is, illetve a bevándorlók eloszlásának 
problémája is egy adott területen. Ha 
külön negyedeket hoznak létre, sok 
szempontból teljesen érthetôen, akkor 
nemcsak identitásukat ôrzik meg, 
hanem társadalmi beilleszkedésük is 
sikertelen lesz, a befogadó állam ösz-
szes erôfeszítése ellenére. Így szük-
ségszerûen eljön az idô, amikor a 
többségbôl kisebbség lesz, immár neki 
kell beilleszkedni és megtanulni a ko-
rábbi kisebbség nyelvét, kultúráját, 
felvenni vallását. Ez általában hosszú 
és konfliktusokkal terhes folyamat, 
mert az állampolgári kapocs kevés, ha 
az összes többi együttmûködést segítô 
tényezô hiányzik. Az európai történe-
lemben a bizalomerôsítô közös nevezô 
a kereszténység volt, annak ellenére, 
hogy a kereszténységen belüli vallás-
háborúk évszázadokig szedték áldoza-
taikat. Mégis a keresztény világnézet 
és erkölcs tekinthetô az európai 
együttélés legtartósabb pillérének 
még azoknak is, akik ellenségként te-
kintenek a katolikus és protestáns ha-
gyományokra. A vallást magánügynek 
tekintô liberálisok óriási tévedésben 
vannak, mert a vallás a legérzékenyebb 
közügy és közösségteremtô erô, túlter-
jed a nyelvi, etnikai határokon, és fô-
leg az államhatárokon. Lehetséges, 
hogy eljön majd egy olyan világ, 
amelyben békében és megértésben 
élnek együtt különbözô vallású embe-
rek, de a pillanatnyi helyzet szerint ez 
illúzió. A vallás ugyanis egyúttal vi-
lágnézet és törvény is. Ha egy keresz-
tény hagyományokkal rendelkezô ál-
lam felvilágosultan és humánusan 
leválik a saját létének alapjairól, az 
egész építmény összedôl. A kölcsönös 
tiszteletre és párbeszédre való nemes 
hajlandóság a világvallások vezetôi 
között gyönyörû dolog. Csak közben 
lassan egész Európában több lesz a 
Mohamed, mert ebben az esetben Mo-
hamed megy a hegyhez. A magam 
részérôl már a multikulturalizmus el-
len sem tiltakozom, de a világban fo-
lyó, véres vallásháborúk láttán óhatat-
lanul felmerül bennem a kérdés: elég 
imádkozni a békéért? Tôlünk kell 
megvédeni Európát?

* * *
Le kell szögeznem, nem imádom sem 

a Nyugatot, sem a Keletet, sôt Északot 
és Délt sem, teljesen jó helyen va-
gyunk, a négy évszak változásait is 
kedvelem

Ôseink nyilván ugyanígy gondolkod-
tak, senki sem láthatta a jövôt, hogy 
nekünk folyton szeretnünk vagy utál-
nunk kell valakit égtáj szerint. A Kár-
pátok karéja elég biztonságosnak tûnt 
védvonalként, víz, erdô, legelô volt 
bôven, energiaprobléma nem lépett 
fel, a nemzeti össztermék kiszámítása 
és annak elosztása elég egyszerû mû-
velet lehetett. A harmincéves ember 
már öregnek számított, a nyugdíj-
rendszer fenntarthatósága senkit sem 
izgatott --– nyugdíjasok hiányában. 
Fogalmazzunk úgy, hogy ezeregyszáz 
évvel ezelôtt a magyar társadalom 
öngondoskodó volt, és semmiféle köz-
gazdasági ismerettel nem rendelke-
zett. Nem létezett egy (rovásírásos) 
Népszabadság, melyben egy akkori 
Szekeres Imre kifejthette volna, hogy 

a magyar gazdaság alapproblémája az 
alacsony bér és az alacsony termelé-
kenység. Igaz, az Európához való fel-
zárkózás sem került még szóba, külke-
reskedelmi mérlegünk pedig csak a 
kalandozások során javult. A fejlôdés 
azonban megállíthatatlannak bizo-
nyult, létrejött az államszervezet, a 
tudomány és a technika csodái egyre 
több ember számára tették kényelmes-
sé az életet (vagy nem). Távol álljon 
tôlem bármiféle nosztalgikus visszaré-
vedés, akkoriban a feudalizmus volt a 
kívánatos irány. A törzsfôknek eszük-
be sem jutott, hogy ez még csak a 
fejlôdés kezdete, legfeljebb a rabszol-
gaság „kivezetésén” dolgoztak, s devi-
zahitelekrôl szó sem volt. Azt sem 
tudjuk elképzelni, eleinknek mi lenne 
a véleménye a modern világról, örül-
nének-e az új találmányoknak, szíve-
sen használnák-e a mobiltelefont és az 
internetet, de nagyjából úgy lenne 
minden, ahogyan azt Mikszáth Kálmán 
megírta az Új Zrínyiászban. Úgy van 
ez, mint a tudományban: minden prob-
léma megoldása új kérdéseket vet fel. 
Egyedül a balliberális közgazdászok 
tévedhetetlenek, ítéleteik tárgyilago-
sak és megfellebbezhetetlenek, re-
formtörekvéseiknek csak a maradiak 
állnak néha ellen. Mint mondják, a 
gazdasági növekedésünk humbug, az 
alacsony infláció szörnyû, a folyama-
tos rezsicsökkentés kész katasztrófa, a 
bankokat pedig tönkreteszi a kormány. 
A tudatlan nép másként látja, de az 
alacsony bérek ügyében egyetért, leg-
alább ezer éve. Alacsony termelékeny-
ségünk miatt szégyelljük magunkat, 
de még Szekeres Imre virágkorában 
megtanultuk, hogy a mennyiség idôvel 
minôségbe csap át.

* * *
A liberális fôpolgármester-jelölt sze-

rint Budapest alapvetôen liberális.
Miután az SZDSZ eltûnése óta nincs, 

aki pontosan elmagyarázza, mi is az a 
liberalizmus, vannak bizonyos kétsé-
geim, de elfogadom, hogy minél népe-
sebb egy város, annál liberálisabb. 
Vagyis senki sem ismeri egymást, 
idegenekbôl álló hangyaboly az egész 
város, az emberek közlekednek, dol-
goznak (jó esetben) és hazamennek. 
Mindenki azt csinál, amit akar, van, 
aki tüntet, van, aki bulizik, senkinek 
semmi köze hozzá. Olyan szabadság 
ez, amely jellegénél fogva sosem szül-
het rendet, mert a közterület a senki 
földje, a létért való küzdelem terepe, 
ahol még az is csoda, ha betartják a 
közlekedési szabályokat. A falvak vi-
szont nem szabadelvûek, mert az ott 
élôk nagyjából ismerik egymást, a 
polgármestert személyesen is, akár a 
jelölteket, nincs szükség jegesvödör-
kihívásra. Mivel legmerészebb álma-
imban sem éreztem elhivatottságot 
polgármesteri tisztség elnyerésére, 
minden tiszteletem azoké, akik erôs-
nek és felkészültnek érzik magukat 
erre a fontos közfunkciónak a betöl-
tésére. Gondolom, olyanok ôk, mint 
Bajnai Gordon, vagyis tehetségük 
univerzális, bárhol és bármit el tudnak 
vezetni itthon és külföldön is, sôt egy-
szerre. Az üzleti életbôl a politikába, 
majd onnan vissza az üzleti életbe való 
kiruccanás olyan ritka erényeket mu-
tat fel, amelyek számunkra elérhetet-
lenek. Ez az a bizonyos versenyszféra, 
ahol hallani a szférák zenéjét, ahová 

nem hallatszik fel a szabad piac lár-
mája, mert a kiválasztottaknak nem 
kell versengeni, ôk már bizonyítottak. 
Ez az új (pénz)arisztokrácia ugyan-
olyan nemzetközi, mint amilyen régen 
volt, a név a fontos, alkalmasságról 
kár beszélni, egy volt miniszterelnök 
bármilyen vállalat vagy bank élén 
megtiszteltetés a cég számára. Ez a 
gyönyörû a globális liberalizmusban, 
mindenki megtalálja a helyét, van, aki 
polgármester akar lenni, s akad, aki 
tányért akar mosogatni Londonban. 
Mármost az a helyzet, hogy a liberális 
nagyvárosokból már hosszú ideje me-
nekül, aki tud, a gettósodás és a bûnö-
zés összefüggéseirôl felesleges érte-
kezni. Ha a sorok között József Attilát 
idéztem, egy másik gondolatára is 
utalnom kell: a liberális nagyvárosban 
elvegyülni jól lehet, de kiválni elég 
nehéz. A kisebb településeken élôknek 
a polgármesterjelöltek csak óvatosan 
ígérhetnek bármit, például járdát, 
több közmunkát, buszjáratot, nagyobb 
rendôri jelenlétet. Nekünk, budapesti-
eknek marad a még liberálisabb fôvá-
ros nagy álma. Csoda, hogy 5-ös metró 
nélkül. De ne adjuk fel a reményt: 
Bajnai Gordon majd hoz befektetôket.

* * *
Értem én, hogy az ellenzék akkor 

örül, ha valamibe beleköthet, ármányt 
és cselszövést sejt mindenben, amit a 
kormány tesz vagy tenni akar

A bankjegyek lecserélésérôl rögtön 
az jut az ellenzék eszébe, hogy lám 
csak, a kormány már nem is akar 
eurót, marad nekünk a rossz forint. 
Ugyanez a helyzet az új tanévkezdéssel 
is, kész katasztrófa, szegény diákok, 
szegény pedagógusok, régen minden 
jobb volt, tanszabadság és korszerûség, 
nyugatosság és demokrácia, Magyar 
Bálint és Hiller István ragyogó elméje 
világította be a közoktatást. Az „egyen 
tankönyvek” borzalmasak, használha-
tatlanok, ostobák, sôt az egyik publicis-
ta szerint hülyék és gazemberek írták 
ôket. Mint nyugdíjas tanár állíthatom, 
hogy tökéletes tankönyv nem létezik, 
ahogyan tökéletes pedagógus vagy 
diák sem. A liberális és konzervatív 
tanügyi felfogás közötti vita azóta 
folyik, amióta van közoktatás, a mû-
veltség, a hasznos tudás értelmezése 
minden korban változik, egy azonban 
bizonyos: a tanár szabadsága nem ab-
ban áll, hogy bármit oktathat, a diák 
pedig nemcsak olyasmit tanul, amihez 
éppen kedve van. Szegény Hiller Ist-
ván bejelentette, hogy elindítják „a 
gondolkodás iskoláját” az interneten, 
szemben „az engedelmesség iskolájá-
val”, a teljes tanévet végigtanítják a 
nyolcadik osztályosok számára, kiváló 
tanerôkkel. Ebben nincs semmi rossz, 
a távoktatást és az alternatív iskolát 
már régen feltalálták, azt nem lehet 
tudni, milyen tankönyvekbôl tanítanak 
majd, vagy a gondolkodáshoz ilyen se-
gédeszközök nem is szükségesek. 
Megjegyzem, az engedelmesség er-
kölcsi erény, nem alattvalói, hanem a 
társadalmi együttélés és együttmûkö-
dés része, a szülôk és gyermekek vi-
szonylatában sem nélkülözhetô. Neve-
lôjüknek még az uralkodók gyermekei 
is engedelmességgel tartoztak, mert a 
fegyelem önfegyelmet is feltételez. 
A balliberális világkép és szemlélet-
mód erôsen hozzájárul saját népszerût-
lenségének növekedéséhez, az egyházi 
iskolák elleni támadások hazugságai 
pedig arról tanúskodnak, hogy a libe-
rálisok csak önmagukkal szemben 
toleránsak. Gyermeteg álláspont an-
nak ismételgetése, hogy „a mi idônk-
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Sarkosan fogalmazva
ben minden jobb volt”, mert nem igaz, 
és még kevésbé igaz, hogy akkor lesz 
megint minden jó, ha megint ôk jön-
nének vissza. Az oktatás tartalmi kér-
déseirôl folytatott szakmai vita akkor 
jó, ha nem keverik bele a politikát, vi-
szont a nevelés elemi törvényeit tá-
madni nemcsak hiba, hanem nevelet-
lenség is. A tankönyvbiznisz elvesztése 
nyilván sokaknak fáj, de ez magánügy. 
Amint Teleki Pál mondta: „Iskola után 
és iskolán kívül is nevelni kell.” Sajnos 
idônként az oktatás önjelölt szakértôit 
is.

* * *
Az egykori magyar nyelvújítóknak 

sokat köszönhetünk, mert az ô mun-
kájuk tette nyelvünket fogalomgaz-
daggá, hajlékonnyá, az idegen szavak 
helyett újakat képezve.

Sok szó meggyökeresedett, de bôven 
akadtak elvetélt kísérletek is, amelye-
ket a köznyelv nem fogadott be, leg-
feljebb a hivatalos megnevezés. A te-
lefon helyett alkalmazott távbeszélô 
például mindenki számára érthetô, a 
magyar ember mégsem távbeszélôn 
hív fel valakit, hanem telefonál. A mó-
kás próbálkozások között bukkantam 
rá az „országlászati észlészet” kife-
jezésre, amely a „politika” szót lett 
volna hivatott felváltani. Az „ország-
lás” a nyelvünk része, az „országlászat” 
már nem az, pedig olyan, mint a fo-
gászat vagy építészet. Izgalmasabb 
feladvány az „észlészet”, alighanem 
annak rövidítése, hogy észnél kell len-
ni, ha politizálunk. Ez minden idôben 
embert (és népet) próbáló feladat, 
világviszonylatban is ritka a helyes 
megoldás. E mostani, enyhén szólva 
feszült és zavaros nemzetközi helyzet-
ben nem irigylem az „országlászokat”, 
mert a politikusok mûködési elve álta-
lában nem a legfôbb jó szolgálata, ha-
nem a legkisebb rossz ügyes kivá-
lasztása. 1939. szeptember elején a 
nyilvánvaló német készülôdés és fe-
nyegetés ellenére kevesen hitték, 
hogy Hitler felborítja a sakktáblát, és 
logikailag értelmezhetetlen gyilkos és 
öngyilkos háborúba kezd. Az ilyen po-
litikai esztelenség nemcsak diktatú-
rákra, hanem demokráciákra is jel-
lemzô, gondoljunk a koreai, vietnami, 
iraki háborúra a sok esztelen ember-
irtás közül. A mostani nagy tanács-
talanságnak számos oka van, köztük az 
is, hogy a területfoglaló háborúk kezd-
tek kimenni a divatból, a globális 
pénzvilág humánusabb és célraveze-
tôbb módon egész államokat is fel tud 
vásárolni politikai elitjükkel és gazda-
ságukkal együtt. Ugyanilyen döbben-
ten szemlélik a különbözô, sokszor 
régen elfeledettnek ítélt autonómiatö-
rekvéseket is, hiszen ezek is „korsze-
rûtlenek” és a gazdasági integráció 
gátjai. Mint mindig, a legnagyobb baj-
ban a szegény és kicsiny államok van-
nak, amelyek ésszerûen és ösztönsze-
rûen szeretnének kimaradni az 
osztozkodásból, mert számukra tény-
leg csak a kisebbik rossz választása 
marad, de ahhoz tudni kellene, melyik 
is az. A „kinek van igaza” kérdésfel-
vetés mindig jogos és erkölcsös, de 
ilyesmin (sajnos) a történészek szok-
tak vitatkozni ötven vagy száz évvel 
valamilyen „sajnálatos esemény” után. 
Ilyen helyzetekben fohászkodik az 
ember a Teremtôhöz, világosítsa meg 
az „országlászok” elméjét, legyenek 
észnél, mert mi nem akarunk sem 
gyôztesek, sem vesztesek lenni, csak 
élni.
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KRÓNIKAMAGYARSÁGISMERET
Augusztus 7-tôl 17-ig tartották a 

Külföldi Magyar Cserkésszövetség 

Ôrsvezetôképzô táborát a New York 

államban levô Sík Sándor Cser-

készparkban. A több mint 60 résztvevô 

14-15 éves cserkész többsége Ame-

rikában és Kanadában, sôt néhány 

Európá ban született magyar gyermek, 

jórészük másod-, harmad generációs 

külföldön. Legtöbb közülük jár lak-

helye hétvégi magyar iskolájába, 

mind tagja magyar cserkész csapatnak 

és értékeli családja magyar hagyomá-

nyát.

A Cserkésszövetség a tábor részt-

vevôi számára egy Magyarságismeret 

címû kézikönyvet készített, amely 94 

oldalon ismerteti a magyar nyelv, 

irodalom, földrajz és történelem leg-

fontosabb ismereteit, amely a kül-

földön élô fiatal érdeklôdésére és 

ismereteire építve tárgyalja a tud-

nivalókat. A sok képpel gazdagított 

leírásokat egy párhuzamos történelmi 

idôszalag egészíti ki, amely egymás 

mellé állítja azt ami azonos idôben 

történt az ôskortól máig Magyar-

országon és a világ más részein. A 

kézikönyvet egy munkafüzet egészíti 

ki. Ez megfontolt kérdésekben idézi 

vissza a tanultakat. Olvassák például 

József Attila Altató címû versét. A 

munkafüzet kérdezi: 

„József Attila megszemélyesíti még 

az élettelen tárgyakat is. Sorolj fel 

négy ilyet és írd melléje, hogy a tárgy 

mit csinál.” 

Vagy történelembôl: 

„A trianoni döntés rossz döntés volt. 

Miért? 

Milyen nemrég lefolyt események 

bizonyítják, hogy rossz döntés volt?”

Földrajzból: 

„Sorolj fel öt budapesti helyet, ahova 

külföldi barátodat elvinnéd?”

 Bármelyik külföldön élô magyarnak 

fejtörést okozna, hogy kapásból meg-

válaszoljon némely kérdést. A nyelv-

tan szellemes és ügyes kérdésekkel 

vezeti rá a tanulót a magyar nyelv 

használatára: 

„Használj fel 6 szót az alábbiak közül 

úgy, hogy összefüggô és izgalmas 

cserkészmese szülessen belôlük: 

sürget – harsány – felleg – susog – 

venyige – haragos – nevet – hangos.”

 Jól elszórakozhat ezzel akármelyik 

olvasó. De nemcsak a szókincset gya-

rapítja a tananyag, hanem megismer-

teti a magyar nyelv jellegzetességeit, 

a nyelvtan alapjait is.

„Hogy viszonylik az amit a magyar 

táborban tanultál , ahhoz amit a New 

York-i iskoládban tanulsz  történelem-

bôl?” – kérdem Zombori Henriettétôl, 

aki most megy Brooklyn-ban a 9-ik 

osztályba. 

„Az amerikai iskolában a tanár felírja 

a táblára az  anyagot, amit mi lemá-

solunk, vagy megjelöli a könyvben a 

tanulnivalót” - válaszolja –  „a cserkész 

táborban megbeszéljük és megvitatjuk 

a történelmi eseményeket.” 

Bizony lényeges különbség. Neki a 

legnagyobb kihívást a nyelvtan jelen-

tette, hiszen arra kevesebb lehetôsége 

volt a heti egyszeri magyar iskolában. 

Petreczky Júlia is a történelmet találta 

a legérdekesebb és tanulságosabb 

tárgynak. De „az volt a legjobb él-

mény, hogy milyen sok barátot szerez-

tünk” – mondja. Ô Németországban 

született, másfél éves korában jött 

szüleivel Amerikába. Minthogy otthon 

mindig magyarul beszélnek, nem cso-

da, hogy a magyarságismereti vizsgán 

97 százalékos eredményt ért el, szem-

ben a 60 százalékos elfogadott szinttel. 

Ô is, mint azok akik a vizsgán át-

mentek, örsvezetô lesz csapatánál. A 

következô lépés a segédtiszti képzés, 

amelynek a tananyaga már meg is 

jelent. Azonban jövôre Jubilleumi 

Tábort szervez a Cserkészszövetség, 

így a segédtiszti tábort majd egy évvel 

késôbb tartják majd meg Fillmore-

ban.

A legfontosabb magyarokról szóló 

tudnivaló 94 oldalon, a kérdéseket tar-

talmazó munkafüzettel együtt olyan 

értékes gyûjtemény, amelyet jó lenne 

nagyobb körben is közreadni. Például 

ez lehetne az a magyarságismereti 

anyag, amit a határon túl élô állam-

polgárságra jelentkezônek illene el-

sajátítani. Nem fordulhatna elô, hogy 

román, vagy ukrán magyarnak adja ki 

magát az EU útlevél megszerzése ér-

dekében. De az amerikai magyar is-

kolák számára is csodálatos tankönyv 

lenne. Élvezetes olvasmány, fejtörô 

azok számára is, mint én, akik sok 

évtizeddel ezelôtt koptatták a magyar 

iskolák padjait. Ajánlom mindenkinek 

aki meg tudja szerezni!

A magyarságismereti tankönyvet 

Dömötör Gábor, Hársi Ernô és Szórád 

Gábor szerkesztette. Mellettük részt 

vett a tananyag megírásában Dr. 

Némethyné Kesserû Judit, Gyulassyné 

Hites Györgyi, Kokronné Vámos Edit 

és Pillerné Tirczka Éva. Lektorálták 

Benedekné Micsinay Mária, Tóthné 

Kollár Katalin és Dr. Hársi Sa-rolta.

Támogatta a kiadást a Bethlen Gábor 

Alap, Dr. Kádár Lynn Katalin és a 

Pannonia American-Hungarian Club. 

Kiadta a Külföldi Magyar Cser-

készszövetség 2013-ban.

Papp László

Tanár bácsi, miért 
románoznak minket?

A Székelyudvarhelyi ISK-FSK ifjúsági asztaliteniszezôi a BVSC Kupa 
elnevezésû versenyre érkeztek Budapestre, ahol kiválóan szerepeltek 
ugyan, mégis kellemetlen emlékekkel tértek haza. A fiatal erdélyi ver-
senyzôket románozták a magyar ellenfelek. 
A székelyudvarhelyi fiatalok közül mindenki fôtáblára jutott a ver-

senyen, a serdülôk között döntôt is játszottak, pedig a lelátóról folya-
matosan jöttek a beszólások. Folyamatosan ment a románozás, az erdélyi 
csapat edzôje azonban nem volt meglepve a vendéglátók viselkedésén, 
mert ahogy fogalmazott, „Budapesten általában ez van.”
„Az országban egyáltalán nincs ilyesmi, de amikor kimész Pestre, 

vannak egyesek, akik nem tudják elviselni azt, hogy lehetnek jobbak is az 
övéiknél. Mind a négyen érmekért játszottunk, ez pedig egyeseket 
nagyon zavart. Megszokja az ember, de mindig rosszul esik – mondta a 
Szekelyhon.ro oldalnak a csapat edzôje, György István.

Nehéz megmagyarázni egy 12 évesnek
György elmondta, egyik fiatal versenyzôje, Sánduly Levente éppen 3-1-

re vezetett a verseny elsô kiemeltje, a MALÉV-os Both Levente ellen, aki 
edzôjével együtt folyamatosan sportszerûtlen viselkedéssel próbálta 
kizökkenteni a nála három évvel fiatalabb erdélyi ellenfelét.
„Hiába is állsz le velük beszélni, mert nincs kivel. Sajnos a bírók is 

kötekedtek, azt kérdezték Sándulytól, hogy érti-e a magyar beszédet. A 
gyerekek tudták, hogy csak a játékkal kell foglalkozniuk. Utólag oda-
jöttek hozzám, és megkérdezték, hogy tanár bácsi, ezek miért ro-
mánoznak minket, miért viselkednek így velünk. Nehéz ilyesmit el-
magyarázni egy 10–12 éves gyermeknek. Még gondolkodunk, hogy 
jövôre részt veszünk-e ezen a versenyen. Ha valahova nem szívesen 
megyek versenyre, az Budapest. Folyamatosan járjuk Európát, de sehol 
sem tapasztaltunk még ilyet – tette hozzá György. 



Az utolérhetetlen villámikrek
A magyar atlétika az 1950-es években 

nagyon erôs volt, hosszútávfutóink 
sorra futották a világrekordokat, a ka-
lapácsot már akkor is mi dobtuk a leg-
messzebbre, és volt egy évekig veret-
len sprintváltónk is. A villámikrek 
néven ismert négyszer százas férfi 
váltó olimpiai harmadik és Európa-
bajnok is lett. Ez utóbbinak éppen hat-
van éve, 1954. augusztus 29-én történt. 
Nem voltak a leggyorsabb futók, de a 
világ legjobb váltásait ôk tudták.

„Itthon nem ismertek fel minket az 
utcán, még ha a villámikrekrôl hallot-
tak is, de ha külföldön megjelentünk, 
azt is tudták, kikbôl áll a váltó. Kér-
dezték is, ez valami népi sajátosság, 
hogy mindenkinek i-re végzôdik a ne-
ve?” --– emlékezett vissza a 85 éves 
Zarándi László, aki a váltó elsô 
embere volt, ôt Varasdi Géza, Csányi 
György és Goldoványi Béla követte. 
A négy futó közül már csak Zarándi él 
Magyarországon, Varasdi 1956-ban a 
melbourne-i olimpia után maradt 
Ausztráliában, a két másik tag már 
elhunyt.

A villámikrek nevet nem is ez a né-
gyes, hanem az 1948-as olimpián futó 
csapat kapta, akkor Goldoványi és 
Csányi mellett még Tima Ferenc és 
Bartha László volt váltótag. London-
ban negyedik helyet értek el --– egy 
darabig abban a hiszemben voltak, 
hogy harmadikok, mert az elsôként 
befutó Egyesült Államokat kizárták, 
de késôbb módosították a döntést --– és 
a gyors futók megkapták a ragadvány-
nevüket.

Ezt a váltót azonban a két új taggal 
felálló négyes még túl is tudta szár-
nyalni.

Zarándi 1950-ben került be úgy, hogy 
pár évvel korábban még futballistának 
készült a Testnevelési Fôiskolán. A TF 
két nagyhírû és befolyásos tanára, 
Koltai Jenô és Bácsalmási Péter 
terelte az atlétika felé. „Olyan gyors 
voltam a csatársorban, hogy leiga-

zoltak atlétának, aztán rávettek, hogy 
induljak el az egyetemista és fôiskolai 
országos bajnokságon is. Ott aztán há-
rom válogatottat megverve nyertem 
százon, innentôl gyanús volt, hogy 
csakugyan atléta lesz belôlem” ---– 
mondta Zarándi.

A 85 éves sportoló sprinterként és 
magasugróként is versenyzett, 1952-
tôl TF-en is tanított, de Bácsalmási 
Péter javaslatára az ugrószámokkal is 
elkezdett foglalkozni. Az 1968-as olim-
piára kijutó nôi 4x100-as váltót is ô 
készítette fel, de legsikeresebb tanít-
ványa, az olimpiai negyedik helyezést 
elérô Szalma László távolugró volt. 
Érdekesség, hogy mind Zarándi, 
mind Szalma a TF atlétikai tanszéké-
nek vezetôje lett. Zarándi 1992-ben 
vonult nyugdíjba, és eltávolodott a 
sportágtól.

A villámikrek 1950-ben minden futá-
sukat megnyerték, nagy dicsôségnek 
számított, hogy Kijevben a Szovjetu-
niót is legyôzték --– ekkoriban a nem-
zetközi eseményeket legtöbbször két 
ország közötti válogatott csapatverse-

nyek jelentették --– , majd 1951-ben a 
fôiskolás világbajnokságon is gyôzni 
tudtak. „Hárman jogosan szerepeltünk 
a csapatban, Csányi Gyurit viszont 
gyorsan be kellett iratni gazdasági fô-
iskolára, de érdekes, hogy végül gaz-
dasági vonalon maradt az Újpestnél.”

1952-ben, a helsinki olimpia évében 
viszont nem volt igazán jó eredmé-
nyük. A hosszútávfutók és a vezetôk 
közül többen ki is kezdték ôket, és úgy 
tûnt, nem is kerülnek az utazó csapat-
ba. „Gyerekek, ezek megverték az 
oroszokat, állt ki mellettünk Kovács 
Kléri (Kovács József szakvezetô, az 
magyar atlétikai elsô Európa-bajnoka), 
így valahogy bekerültünk az indulhat-
nak még kategóriába. Mi úgy voltunk, 
hogy kis szerencsével a döntôbe kerül-
hetünk” –-- így Zarándi.

A döntô össze is jött, és a várako-
zásokat felülmúlva az Egyesült Álla-
mok és a Szovjetunió mögött a harma-
dik helyen érkezett be a magyar 
csapat. „Mikor célba értünk, azt sem 
tudtuk, hol vagyunk, aztán csak lé-
zengtünk az olimpiai stadion folyo-
sóján. Páran odajöttek hozzánk, hogy 
harmadikok vagyunk, de nem hittünk 
nekik, szép magyarosan elküldtük 
ôket a fenébe, aztán amikor a szakve-
zetôink is ezzel jöttek, akkor fogtuk 
fel.”

Miért ilyen jók, mikor nem is olyan 
gyorsak?

Ennek a csapatnak küzdôszelleme, 
egymáshoz kapcsolódó igazi sporttársi 
viszonya és a nemzeti színek gyô-
zelemre vitelének mindenek feletti 
akarása biztosította sikereit. Nemzet-
közi szakkörökben is nagyon sokat vi-
tatott téma volt a magyar váltó szerep-
lése, olyan vonatkozásban, hogy 
viszonylag gyenge egyéni eredmé-
nyekkel elsôrendû váltóeredményeket 
értek el. Ezek titka nemcsak a jó vál-
tótechnikában rejlett, hanem a már 
elôbb említett jelentôs tényezôkön is 
alapult. --– írta Sir József atlétikai 
szakfelügyelô Goldoványi 1 pár szö-
gescipô, 3 olimpia címû könyvének 
elôszavában.

Zarándi szerint két dolognak köszön-
hették az olimpiai bronzot, ô nagyon 
jól elkapta a rajtot, élete legjobbjai kö-
zött tartja számon a helsinki indulást. 
Sok munkát fektetett ebbe, kijárt a 
többi sprintversenyre is, hogy megfi-
gyelje, mennyit vár ki a start elôtt az 
indítóbíró. Ez a tapasztalat és rendkí-
vüli reflexkészsége volt a siker egyik 
része, a másik pedig az, amiért a vil-
lámikrek félelmetes csapat tudott len-
ni: a rendkívül pontos váltások.

Az ideális váltófutás olyan, hogy a bot 
végig egyenletes sebességgel halad 
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azután, hogy az elsô ember felgyorsul 
vele. Ezt azonban lehetetlen megtenni, 
mindenkinél megtörik a sebessége. A 
magyar váltónál azonban ez a törés 
általában minimális volt.

„Az egyéni képességeinkkel tisztában 
voltunk, de tudtuk, azon a területen, 
hogy legkisebb sebességveszteséggel 
menjen tovább a bot, jók lehetünk. Ha 
váltóedzés volt, semmi más nem érde-
kelt minket. 30-40 váltást is megcsinál-
tunk edzésenként, nem is futottunk 
hosszabb távokat a száz méternél. In-
dulóemberként nekem volt a legköny-
nyebb dolgom, az átvevôknek azonban 
nagyon kellett érezni, mikor kell meg-
indulni a húszméteres váltózónán be-
lül úgy, hogy teljes sebességgel kapja 
a botot. Nagyon szorgalmasan gyako-
roltunk, olyan jól ment, hogy akár a 
botot egymás kezébe dobva is tudtunk 
váltani. Versenyen sosem ejtettük el 
botot, vagy váltottunk túl” --– mondta 
Zarándi.

A váltótagok már szinte egymás gon-
dolatát is ismerték, az edzéseken és 
versenyeken kívül is összejártak.

Szoros összekötôkapocs a váltó tagjai 
között a kártyázás. Sikanôzt, kanasztát, 
römit játszunk. Soha nem pénzben, de 
mindig nagy odaadással, izgalommal. 
Sok délelôtt, délután telik így el gond-
talan, vidám játék, élcelôdés, nevetés 
közben. Megint természetes és meg-
szokott: a váltó négy tagját az „ikre-
ket”, együtt lehet látni mindenhol – írta 
már említett könyvében Goldoványi.

A lábfejekkel gondosan kimért távol-
ságokkal és a jól idôzített indulásokkal 
senki sem foglalkozott annyit, mint a 
magyarok, és ez sikerre is vitte ôket. 
Zarándi már edzôként egy kubai edzô-
táborozáson a helyieket is megtanította 
váltani, ami olyan jól sikerült neki, 
hogy országos csúcsot futottak. A ma-
gyar edzôt hálájuk jeléül késôbb két 
liter rummal is jutalmazták.

A villámikrek 1953-ban is csak Zarán-
di sérülése miatt kaptak ki válogatott 
versenyen, de ha mindenki egészséges 
volt a csapatban, Európában nem talál-
tak legyôzôre.

Hónapokat készültek az 1954-es berni 
Európa-bajnokságra a tatai edzôtábor-
ban, de a szintén a svájci városban 
rendezett futball-vb elveszített döntôje 
(Puskásék 3:2-re kaptak ki a németek-
tôl) a villámikreket is nyomasztotta. 
„Ha ti is fejre álltok, akkor megszûnik 
mindenféle sporttámogatás” -mondták 
a vezetôink. „A támogatás pedig jól 
jött, TF-sként meg tudtam belôle élni, 
és utazni is nagyon szerettünk. Más-
képpen erre nem lett volna lehetôsé-
günk” –-- emlékezett vissza Zarándi.
Az 1954-es Eb magyar érmesei
Aranyérmes: Szentgáli Lajos (800 

méter), Rozsnyói Sándor (3000 mé-
ter akadály), Földessy Ödön (távol-
ugrás), 4x100-as férfi váltó

Ezüstérmes: Kovács József (10 000 
méter)

Bronzérmes: Adamik Zoltán (400 
méter), Róka Antal (50 kilométeres 
gyaloglás), Szécsényi József (disz-
koszvetés), Csermák József (kala-
pácsvetés)

Bernben több mint egy hétig voltak 
kint atlétáink, de a váltó kezdôembere, 
ahogy mondta, sikeresen összehozott 
egy zarándis történetet.

„Összeismerkedtem egy svejci lány-
nyal, akivel rengeteget dumáltunk. A 
bemelegítés közben is rám szólt: Szia, 
Laci! Én erre hasra estem, mert mikor 
felnéztem, beleakadt a szöges cipôm a 
salakba. Megsérültem és állati zabos 
lettem. Az orvos lejódozta a sebeimet. 
Ekkor kitaláltuk, hogy azt mondjuk az 

ellenfeleinknek, nem tudjuk, hogy Za-
rándi meggyógyul-e. A döntô elôtt sem 
csináltam semmi melegítést, de úgy 
fel voltam már spannolva, hogy nem is 
kellett. Most is nagyon jól sikerült a 
rajt, a döntôben végig vezettünk, és 
40,6 másodperccel gyôztünk. (Nagy-
Britanniát két, a Szovjetuniót három 
tizeddel verték.) Mikor kimentünk 
Bernbe, csak az ötödik legjobb idônk 
volt. Ennek ellenére Sir József foga-
dást kötött ránk Hegyi Gyulával, az 
akkori MOB-elnökkel, hogy gyôzni 
fogunk. A tét két vagy három láda sör 
volt, amibôl persze végül mi is kaptunk 
kóstolót.”

A sikerek ezután is jöttek, 1955-ben 
Angliában versenyezhettek a villámik-
rek, Zarándinak azonban itt is akadt 
megmosolyogtató momentuma, nem-
csak váltóban, 100 yardon is indult. 
Nagyon jól sikerült a rajtja, vezetett 
is, de számára is érthetetlen módon a 
60 yardnál felfestett vonalnál dobta be 
magát a képzeletbeli célba. Aztán csak 
nézte, ahogy a többiek tovább futnak. 
„Nem szégyellem, elvonultam és bôg-
tem egy nagyot.”

Ez a kudarc a váltóra felpörgette, és 
4x110 yardon 41,2-vel gyôzni is tudtak 
a villámikrek. Egy darabig abban a tu-
datban voltak, hogy világcsúcsot értek 
el, csak az esti banketten kapták a hírt, 
hogy az amerikaiak egy nappal koráb-
ban 41,1-et futottak ugyanezen a tá-
von.

Az 1956-os olimpiára Zarándi sérülé-
se miatt már nem az Eb-címvédô né-
gyes utazott, és Varasdi disszidálásával 
már nem is volt rá esély, hogy újra 
összeálljanak a villámikrek.

Csúfosan kezdte a selejtezôt 
a Pintér-csapat

Magyarország --- Észak-Írország 1-2
A ferencvárosi Groupama Arénában 

20,700 nézô elôtt, kezdte meg szerep-
lését az Európa-bajnoki selejtezôsoro-
zatban a magyar labdarúgó-válogatott. 
A csoport egyik leggyengébbnek tar-
tott együttese ellen sem sikerült a 
pontszerzés. A vendégek egygólós hát-
rányból fordítva 2-1-re verték a ma-
gyar válogatottat.

Az elsô félidô magyar fölényben telt, 
amit leginkább a belôtt szögletek szá-
ma jelzett, de különösebb helyzet nél-
kül végzôdött az elsô 45 perc. A Pintér 
nem tudta tartósan nyomás alatt tar-
tani az észak-íreket, sok volt a hibás 
passz. A két csapat füttykoncert kisé-
retében vonult be az öltözôbe.

Nagy lendülettel kezdte és cserékkel 
kezdte a második félidôt a magyar csa-
pat, de az észak-írek harmadában 
rendre elakadtak a támadások. A kö-
zönség elégedtlenségét jól jelzi, hogy 
megszólalt a „Pintér takarodj’’ A 60-ik 
perc után nagyobb sebességre kap-
csolt a válogatott és a 75. percben 
Dzsudzsák szögletébôl Priskin Ta-
más fejelt a hálóba, ezzel a 75 percben 
megszerezte a magyar válogatott elsô 
gólját a Groupama Arénában.

Ami ezután jött arra még a legpesz-
szimistábbak sem számították. Öt 
perccel a magyar vezetés után a sem-
mibôl jött az egyenlités. Könnyedén 
vezették végig a magyar térfélén a 
labdát a vendégek, majd a balszélrôl 
Lafferty középre tette a labdát, 
amelyet McGinnek csak be kellett 
passzolnia. A 89. percben jött a hideg-
zuhany. Amíg Liptákot a partvonalon 
túl ápolták, addig az észak-írek a 
magyar védôk szerencsétlenkedésé-
nek köszönhetôen megszerezték a 
gyôzelmet. 

Meghalt Rozsnyói Sándor
Hosszú, súlyos betegséget követôen, életének 84. évében Ausztráliában el-

hunyt Rozsnyói Sándor, aki az 1956-os melbourne-i olimpián vitatott körülmé-
nyeket követôen végül ezüstérmet vehetett át a 3000 méteres akadályfutás 
eredményhirdetésekor.

A Zalaegerszegen, 1930. november 24-én született atlétának elôször arany-
érmet akasztottak a nyakába, mert a zsûri a brit Christopher Brashert elsô fo-
kon kizárta Rozsnyói akadályozása miatt. A tiltakozások után végül megvál-
toztatták az ítéletet. A fél évszázaddal késôbb Nemzetközi Fair Play-díjjal is 
kitüntetett Rozsnyói ugyanis azt vallotta minden fórumon, hogy Brasher nem 
akadályozta ôt.

Rozsnyói az atlétika mellett a kosárlabdázásnak is szenvedélyes elkötelezettje 
volt. Amint a jochapress közleményében jelzi: a sportembert felesége és két fia 
gyászolja Sydney-ben.
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Bannings autók

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Oliver Cromwell, 2. Eperjes, 
3. A sakké: specialis gyalogütési mód 
az en pass lépés, 4. Malajziáé, 5. Kb. 
negyvenezer kilométernyi, 6. Buenos 
Airesé, Argentina fôvárosáé, 7. Az 
Üllôi út, 8. A nyomorultak c. regény-
bôl, 9. A mókust, 10. A pályaudvart, 
azaz  az „induló vonatok házát.

E heti kérdéseink:
1. Kik írták a Stalker c. sci-fit, 

amelybôl nagysikerû film is készült?
2. Melyik világhírû énekesnô erede-

ti neve Louse Veronika Ciccone?
3. Mi volt törökorszégi emigr. Bem 

József török neve?
4. Mi volt a vezetékneve Tamási 

Áron hôsének, Ábelnek?
5. Mit neveztek régen indóháznak?
6. Melyik országot hívták 1973-ig Brit 

Hondurasnak?
7. Tulajdonképpen mi is az a kaskaval?
8. Kirôl írta Vörösmarty Mihály, 

hogy „hirhedett zenésze a világnak”?
9. Ki volt a római megfelelôje a gö-

rög Hûpnosz álomistennek?
10. Mi volt a neve george Stephenson 

elsô mozdonyának?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Rejtô Jenô:
A dolgok csak azért javulnak, hogy el 

tudjanak romlani.
Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a 

mánál.
A férfi addig él, míg kíván. A nô, 

amíg kívánják.
A házasság megdermedt szerelem.
Az ördög nem alszik. Legalábbis nem 

mindenkivel.
Nem én vagyok részeg, te vagy túl 

józan.
Alkoholistának nevezünk bárkit, aki 

többet iszik az orvosánál.
Eddig beképzelt voltam, de most már 

tökéletes vagyok!
Soha ne vitatkozz hülyével. --- a 

többiek esetleg összetévesztenek vele.
Seggfej az, akire dühös vagy, de 

nincs módodban bántani.
Az ember legyen becsületes, ha nincs 

más megoldás.
Nem az a fontos, hogy mit akarsz 

mondani, hanem, hogy mit értenek!
Igazat minden ostoba mondhat, de a 

jó hazugsághoz bizonyos intelligencia 
kell.
Az igazság forgandó.
Az erény magában hordozza bünte-

tését.
A szépség és az ész szorzata állandó.
A nôi lábak olyanok, mint a felsô tíz-

ezer. Nem kritizálni kell ôket, hanem 
közéjük kell kerülni.

A kísértéstôl egyféleképpen szaba-
dulhatunk meg: ha megadjuk magun-
kat.

Olyan ideges volt, hogy nem figyelt 
oda és állandóan tisztességesen ját-
szott.

Mindenki onnan jön, ahonnan akar, 
vagy ahonnan szabadon engedik.

Aki itt erôs akar lenni, az olyan, mint 
a vas. Addig ütik, amíg meleg.

Ez az áthúzott „P” a jelzôtáblán azt 
jelenti, hogy itt tilos megállni! De ura-
im, én csak vezetni tudok, a képrejt-
vényekhez nem értek!

Menjen, ha akar. És akarjon, ha me-
het.

Tévedni emberi dolog, de kínos.
A barátság sokszor éppen az ellen-

gyerek. Meg is kérdezi az apja:
--- Na milyen volt az iskolában, fiam?
--- Édesapám! Átverés az egész. 

Bemegyek, ki van írva az ajtóra hogy 
elsô osztály, közben meg odabent fa-
padok voltak.

* * *
--- Ki az abszolút vasutas házaspár?
--- ???
--- Eva Peron és Charlie Sheen...

* * *
Egy ember sétál a vasútállomáson. 

Lát egy ôrt, aki a vonatok kerekeit 
ütögeti egy kalapáccsal. Odamegy 
hozzá, s megkérdi miért ütögeti. Az ôr 
nem válaszol. Másodjára is megkérdi, 
ugyanez zajlik le. Az ember odamegy 
egy másik ôrhöz, s tôle is megkérdi 
miért ütögetik a kerekeket kalapács-
csal.

--- Hát, tudja a hangokból tudjuk 
megítélni, hogy eltört-e valami.

--- Igen? És a társa miért nem vá-
laszolt nekem, amikor feltettem neki 
ezt a kérdést?

--- Ja, ô tök süket...
* * *

Az öreg székely utazik a vonaton. Ül 
vele szemben egy nô, aki egyszercsak 
megszólal:

--- Elnézést felhúzná az ablakot? Na-
gyon hideg van odakint. 

Az öreg szó nélkül felhúzza, majd 
megkérdezi:

--- Na oszt most má meleg van oda-
kinn?

* * *
A skót és az angol találkozik a sza-

vannán egy oroszlánnal. A skót lehajol, 
és szorosra fûzi a cipôjét, mire az 
angol elképed:

--- Hiszen az oroszlánnál így sem lesz 
gyorsabb!

--- Sir, nekem csak önt kell lehagy-
nom.

* * *
Utas a kalauzhoz:
 --- Tessék mondani ez a vonat min-

denhol megáll?
Válasz:
 --- Miért, maga mindenhol le akar 

szállni?
* * *

--- Hogy fordítják a vasutasok, hogy 
Carpe Diem?

---???
--- Élj a MÁV-nak!

* * *
Megy az orosz vonat Szibériában. 

Egyszer csak megáll. Az utasok kér-
dezôsködnek:

--- Mi történt?
--- Mozdonyt cserélnek.
--- Mire?
--- Vodkára!
--- És akkor hogy fogunk tovább men-

ni?
--- Részegen!

* * *
--- Miben hasonlít az asztali villany-

vasút a nôi mellre?
--- Mindkettôt a gyerekeknek találták 

ki, de mégis mindig a papák játszanak 
vele!

* * *
Egy vasúti kupéban utazik egy anya a 

nagylányával, egy katonatiszt és egy 
kiskatona. Az alagútba beérve elcsat-
tan egy pofon.

--- Mire gondol az anya:
 „Milyen tisztességes lányom van!”
--- Mire gondol a nagylány:
 „Milyen attraktív még az anyám!”
--- Mire gondol a tiszt:
 „Ez a kiskatona szemtelenkedik és én 

kapom a pofont!”
--- Mire gondol a kiskatona:
 „A következô alagútban megint be-

húzok nekiegyet!”

tétekbôl szövôdik.
Nem olyan tehetséges a világ, hogy 

néhány okos ember ne tudná becsap-
ni.

A kíváncsi turista olyan, mint a sze-
relmes férj. Mindent elhisz és semmit 
sem lát.

Az élet olyan, mint egy nyári ruha 
mellénye: rövid és céltalan.

Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, 
mert hat nap mindenre elegendô.

Európában minden orosz gyanús, ha 
nem herceg.

És most az dobja rám az elsô követ, 
aki nem fél attól, hogy szájon vágom.

A barátság sokszor éppen az ellen-
tétekbôl szövôdik.

A szerelem sötét verem. Különösen, 
ha letakarják és ráülnek.

Az igazságot nem lehet hinni... Azt 
tudni kell, vagy hagyni. De ez a világ a 
dilettánsoké.

De majd jön Sztrovacsek, az én bru-
tális barátom, néhány elsôrangú po-
fonnal, és akkor csend lesz...

Az a harcoló fél van elônyben, aki 
magához ragadja a kezdeményezést.

Egy igazság akkor is fontos, ha nincs 
semmi értelme!

Tapasztalt egyének babonája, hogy a 
hivatalokban való császkálás ritkán 
vezet jóra.

A piramidonokban eltemetkezve 
hogy fekszenek a múmiásan dobozolva 
a valódi egyiptomiak

Az én koromban ön sem lehetett öre-
gebb nálam.

A közügy mindenkinek kedvenc ma-
gánügye.

Vád, védelem és ítélet, együttvéve 
sem fejezhetik ki az igazságot,melynek 
az értékét nem a büntetés határozza 
meg. A Jog tömören: maga az ember.

Ne légy hiú és beképzelt, hogy különb 
és okosabb légy, mint embertársaid.

Sötét korok és hûtlen asszonyok tit-
kait még eddig, senkinek sem sikerült 
pontosan tisztázni.

Egy úr, ha börtönviselt, akkor is úr 
marad, mert a börtön nem mossa le a 
nemes lelkûséget.

Tudja maga, mi a hatalom? A hata-
lom, amelyet nem megszerezni, ha-
nem megtartani nehéz?

Nagy emberek baklövéseit olykor 
különb elismerés jutalmazza, mint a 
kicsinyek zsenialitását.

Az öngyilkosság legjobb ellenszere 
az idô. No és a szerelem... 

A bajt Európában is jól ismerik vá-
ratlan bonyodalmakkal kapcsolatban. 
A neve mindenhol más, a neme min-
denhol nô.

Mindenütt jó, de legjobb sehol!
A bolond ember eléggé logikus, csak 

az épelméjûek bírálata felületes.
Még egy csavargónak is lehet mamá-

ja épp úgy, mint a jobb embereknek.
Maga olyan nagy állat, hogy vadászni 

kellene.
Embernek lenni nagy betegség. És 

gyógyíthatatlan is.
* * *

--- Nálunk Amerikában olyan gyors a 
vonat, hogy amikor pofon akartamütni 
az állomásfônököt, a következô állo-
más fônökét találtam el. --- mondja egy 
utazó a másiknak.

--- Az semmi! Nálunk olyan ritkán és 
lassan járnak a vonatok, hogyamikor 
az ismerôsöm öngyilkossági szándék-
kal a sínekre feküdt, otthalt meg éhen.

* **
Vasutas fia elsô nap sugárzó arccal 

megy az iskolába. Az iskolai nap 
végeztével már nem olyan lelkes a 



00:40 Szentföldi szent 
helyek üzenete: Názáret
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek 
01:40 Himnusz
01:45 Heti Hírmondó   
02:10 Magyar elsők: Az 
első magyar ejtőernyős ugrás
02:30 Szimfonik Live 
Kolozsváron 2/1. 
03:20 3:1 a szerelem javára 
(1937) Magyar játékfilm  
Rendezte: Vaszary János. 
Szereplők: Bársony Rózsi 
(Grete Müller), Békeffy 
László (Müller papa), Dénes 
Oszkár (Udvari Gábor), Pá-
lóczy László (KárolyiGyuri), 
Halmay Tibor (Bob McGre-
gor), Kiss Manyi (Margó), 
Ró-zsahegyi Kálmán (Máté 
bácsi), Bilicsi Tivadar (Bor-
bély), Fónay Márta (Szállo-
dai szobalány), Pethes Fe-
renc (Futballista). A magyar 
futballválogatott Bécsben ját-
szik. A mérkőzés után a fiúk 
edzőtáborba mennek, ami 
történetesen egy szép kastély-
ban van. Mit tesz isten, a kas-
télykertet vitorláslányoknak 
adták ki. 
05:00 Duna anzix  
05:15 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén  
11/5.: Kincsek az agyag-
piramisban
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör 
10:40 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Márai Sándor, író
15:45 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
15:55 Engedjétek hozzám 
16:05 Így szól az Úr! 
16:10 Család-barát  
17:35 Négy lábbal a földön. 
Magyar dokumentumfilm
18:30 Tájháztéka 3/1.: A 
zalaegerszegi Kézműve-
sek Háza
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30Szellem a palackból: 
Pócsi Béla madárgyűjtő
20:00  Már nem olyan 
időket élünk (1964) Ma-
gyar játékfilm  Rendezte: 
Marton Endre. Szereplők: 
Gábor Miklós (Telkes Zol-
tán), Váradi Hédi (Zombo-
ri Éva), Dallos Szilvia (Ve-
ra), Sinkovits Imre (Bálin), 
Mezey Mária (Klári), Bá-
rány Frigyes (Tibor), Rajz 
János (Kolozsi), Bessenyei 
Ferenc (vezérigazgató), 
Somogyvári Rudolf (Ko-
vács), Szemes Mari (Piri)
Egy kereskedelmi vállalat 
fiatal mérnöke és csinos 
közgazdásznője egy kiszál-
lás alkalmával, néhány 
kupica elfogyasztása után 
közös ágyban ébred. 
21:25 Nyolc évszak (1987) 
1. Rész. Magyar tévéfilm-
sorozat  
22:25 Nótacsokor: Kovács 
Marika, Miklóssy József, 
Kovács Apollónia, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
23:00 Kívánságkosár  
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01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul ma-
gyar: A vendégszerető Ka-
lotaszeg - Faluturizmus 
Kalotaszentkirályon
02:40 Őrjárat az égen 
(1970)  4/1.: Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
03:35 Ízőrzők: Szentgál
04:05 Hacktion 1.évad 3. 
rész: Deamon a Neten. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix 
05:15 Közbeszéd  
05:40 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén  
11/6.: A titokzatos partvi-
dék. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör 
10:40 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár
14:20 Nótacsokor:Kovács 
Apollónia, Nánássy Lajos, 
B. Tóth Magda, Miklóssy 
József, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
14:50 Századfordító magya-
rok: Szilárd Leó, fizikus
15:45 Élő egyház  
16:10 Család-barát  
17:35 Három királyok 3/2.:  
A láp királya. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:30 Tájháztéka 3/2.: 
Őrnépeink földjén. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Pásztorgyűjtők: Oláh La-
jos, Nagy Imre
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 A KOR TÜKRE, 
IME A SZOCIALIZMUS.  
A válogatás (1970) Magyar 
dokumentumfilm. Rendez-
te: Gazdag Gyula. Egy ipa-
ri nagyüzem KISZ szerve-
zete rádióközlemény útján 
beatzenekart keres azzal a 
céllal, hogy sikerüljön e- 
gyütt tartani fiataljait. A ri-
portfilm tény- és folyamat-
rögzítő objektivitással vol-
taképpen egy köznapi je-
lenség megörökítésén in-
dul. Az események alaku-
lása azonban a jelenség 
bonyolultabb ellentmon-
dásosságának föltárását 
tette szükségessé: a meg-
felelő zenekar kiválasztá-
sának folyamata, cél- és 
szempontrendszere átren-
deződött, az eredeti törek-
vés helyét a formális és 
funkciótlan követelmé-
nyek halmaza foglalta el. 
22:10 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket...8/7.:Titko
sszolgálat a határon túl.Ma- 
gyar dokumentumfilm-sorozat  
22:35 Nótacsokor: Máté 
Ottília, Rezsnák Miklós, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, 
Szalai Antal és zenekara
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:30 Öregberény (1993)  
21/8.: Biznisz. 
03:05 Öregberény 21/9.: A 
bortábornok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:35 Székely kapu  
04:00 Hacktion 1.évad 5. 
rész: Mindenki valaki más. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix 
05:15 Közbeszéd  
05:40 Duna World News   
 05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE 
09:30 Az inkák földjén  
11/8.: A sivatag titkai. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör  
10:40 Térkép   
 11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok Vargha Balázs, író, 
irodalomtörténész
15:45 Katolikus Krónika  
16:10 Család-barát 
17:35 Kondorostól a világ-
hírig - Kepenyes Pál 2/1.: 
18:00 A szabadság rabsá-
gában - Portréfilm Holesch 
Dénes festőművészről. 
1910. február 9-én született 
a Felvidéken, Besztercebá-
nyán.A Budapesti Képző-
művészeti Akadémián el-
töltött évek után Kínában 
indította művészi, emberi 
és politikai szabadságvágy-
tól hajtott, félévszázados vi-
lágjárását, miközben ezer 
szállal kötődött hazájához.. 
A világban szétszórtan ha-
gyott életművét civil erőből, 
hivatalos támogatás nélkül, 
sok éves munkával sikerült 
Magyarországon  bemutatni.
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból 
Ambrus Lajos Tündér-kertje
20:00 Barangolás öt 
kontinensen  
20:30 Tálentum: Csillag-
szeműek - Tímár Sándor
21:00 Nemcsak a húszéve-
seké a világ: Szenes Iván írta
22:00 Velünk élő Trianon 
(2004)14/11. Magyar do-
kumentumfilm-sorozat. 
Rendezte: Koltay Gábor. 
Ebben az epizódban Kiss 
Dénes a Trianon Társaság 
elnöke és Galla János, a 
társaság főtitkára beszél 
arról, hogy milyen törté-
nelmi ismeretterjesztést 
végeznek: például meg-
emlékezéseket szerveznek, 
összefogják a magyaror-
szági és határon túli szerve-
zeteket, számba veszik az 
országban megtalálható 
Trianon emlékműveket.
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:25 Sándor Mátyás (1979) 
6/1.: Francia-magyar-német-
olasz tévéfilmsorozat. Ren-
dezte: Jean-Pierre Decourt. 
Szereplők: Amadeus Au-
gust, Bálint György, Bende 
László, Bujtor István, Clau-
dio Biondi, Giroud Claude, 
Hidvégi Levente, Hoeffer 
Sissy, Kéry Gyula, Krstulo-
vic Vlado, Laux Ádám, 
Maricic Natasha, Markaly 
Gábor, Marotti Josif, Mo-
nika Peitsch, Pelligra Biagi, 
Prókai István, Sárosi Gábor, 
Spiedel Jutta, Szabó Ervin, 
Szacsky Mihály, Varga Ta-
más, Claude Giraud, Giu-
seppe Pambieri, Jacques 
Breuer, Marie-Christine 
Demarest, Ivan Desny
03:25 Szerelmes földrajz 
"Időutazás" Rost Andre-
ával. "Amikor én még kis-
lány voltam..." Akár ezt a 
címet is adhatnám Rost 
Andrea szerelmes földraj-
zának, ugyanis napjaink 
legünnepeltebb lírai szop-
ránja, akit a földkerekség 
legjobb operaénekesnői 
közt tartanak számon, első 
tizennyolc évének legked-
vesebb helyeire invitálja a 
nézőt. A budapesti Szlávi 
és Kada utcáktól Szolno-
kon át vissza Csepelig tart 
e különös időutazás, mely-
nek során még az igazi 
első szerelemről is vall a 
Kossuth-díjas művésznő.
04:00 Hacktion 1. évad 6. 
rész: Álarcok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Váro-
sok és szigetek a Duna 
mélyén 
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Az inkák földjén  
11/9.: Élet a sziklák között. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör  
10:40 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  Bokor 
János, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Molnár Antal, 
zenetudós
15:40 Az utódok remény-
sége  
16:05 Család-barát  
17:30 Kondorostól a világ-
hírig - Kepenyes Pál (2013)  
2/2. 
17:55 Hontalanok: Szerb 
dokumentumfilm  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Korenchy Gábor zenélő 
szerkezetei
20:00 Kaszás Attila Díját-
adó Gála 
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér'89  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 A vendég  
04:05 Hacktion 1. évad 7. 
rész: A gyanú árnyéka. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55Duna World News   
05:00  Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Bangó 
Margit
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: Közép 
-Dalmácia 2. A Hazajáró 
Székelyföldön, a gyergyói 
falvakban az ősi farsang-
temetés népszokásában 
elvegyülve búcsúztatja a 
telet. Székely barátainkkal 
kipróbáljuk, milyen is a be-
fagyott Gyilkos-tó jegén 
kutyaszánozni. Felmá-
szunk a Gyergyói-hava-
sokba is és a Pongrácz-tető 
majd a Sípos-kő csúcsairól 
körültekintve rimánko-
dunk a tavaszi ébredés 
után.
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 Itthon vagy! Ma-
gyarország szeretlek!  Ta-
valy hagyományt terem-
tettünk. Idén folytatjuk. I- 
dézzük meg újra a gyermek-
kor emlékeit. Fedez-zük fel 
ismét a szülőföld titkait. Él-
jük át  együtt a  hazatérés 
örömét, a kö-zösség erejét. 
A Szent Mihály naphoz 
kötődő egész napos műso-
runkban országra szóló 
élményekkel és programok-
kal várjuk Önöket. Itthon 
vagy! Magyarország szeret-
lek! - szeptember 27-én, 
szombaton, a közmédia 
csatornáin.
09:35 Tüskevár (1967)  
8/3.: Magyar tévéfilmso-
rozat  (ff.)  
10:05 Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!  
11:25 Tüskevár (1967) 
8/4.: A leskunyhóban. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  (ff.)  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!  
12:50 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:25 Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!  
14:25 Kapásjelző  
14:50 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
15:20 Barangolás öt 
kontitensen  
15:50 Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!  
16:15 Család-barát   
17:40 Valóságos kincses-
bánya: MTA - Ifjú tudósok
18:05 Táncvarázs  Stan-
dard Magyar Bajnokság- 
Budapest, 2014
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Fifti bukása, 2. Pálma 
ajánlata
20:20 Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!  
20:55 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:50 Májusi zápor. 
Magyar tévéfilm  
22:45 Fábry

00:00 Katolikus Krónika  
00:45 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:25 Himnusz  
01:30 Gasztroangyal: Pilis
02:20 Az új földesúr (1935)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Gaál Béla. Szereplők: 
Somlay Arthúr (Anker-
schmidt lovag), Egry Má-
ria (Eliz, a lánya), Gordon 
Zita, Jávor Pál (Garamvöl-
gyi Aladár), Csortos Gyula 
(Garamvölgyi Ádám), 
Mály Gerő (Dr. Grisák), 
Makláry Zoltán (Maxen-
pfutsch), Uray Tivadar 
(Straff Péter), Várkonyi 
Zoltán (Petőfi), Bilicsi Ti-
vadar (Georg). A szabad-
ságharc leverése után 
Garamvölgyi Aladár Kuf-
stein várában raboskodik, 
míg itthon volt mennyasz-
szonya, Corina próbálja 
lehetetlenné tenni a csalá-
dot, és Aladárt örökre meg-
fosztatni szabadságától. 
04:05 Májusi zápor. 
Magyar tévéfilm  
05:00 Tüskevár (1967) 
8/5.: Hárman a berekben
05:25 Tüskevár  8/6.: 
Viharban. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
05:55 Hagyaték: Főváros 
születik Pest-Budából 
Budapest
06:25 Határtalanul ma-
gyar: Lendületben a 
tudomány
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs: Stan-
dard Magyar Bajnokság- 
Budapest, 2014
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  
11:15 Szabadság tér'89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   
13:00 Határok nélkül – 
Szilveszteri gála Szolnok-
ról 1. Felvonás. Rendezte: 
Málnay Levente. Közre-
működők: Vikidál Gyula, 
Bodrogi Gyula, Miklósa 
Erika, Berkes János, Toko-
di Ilona, Varga Miklós, 
Benkóczy Zoltán, Balázs 
Péter, Tahi-Tóth László, 
Sáfár Mónika…
13:50 Határok nélkül – 
Szilveszteri gála Szolnok-
ról 2. felvonás
14:55 Duna anzix: Magyar 
kürt a német Duna mentén 
- Inglstadt és Regensburg 
között
15:10 Novum: Rosetta 
ébresztő!
15:40 Hol volt, hol nem volt 
15:55 Család-barát   
17:25 Liszt Ferenc és a 
Pesti Vigadó  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Sárrét emlékei
20:20 Kultikon +  
20:45 Csellengők
21:20 Gasztroangyal
22:10 On the spot: Törzsek 
– Suri. Ismeretterjesztő 
magazin  
23:05 Öt kontinens   
23:35 Az élet menete  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
Üdv Fiuménak! - Jókai 
Mór az adriai kikötővá-
rosban
02:45 Komlóskai gyé-
mánt. Magyar dokumen-
tumfilm. Ma Komlóska a 
Zemplén szinte egyetlen 
ökofaluja. Mintagazda-
ságként működő erdőszö-
vetkezettel rendelkezik, 
van posta, bölcsőde, óvo-
da, iskola, gyönyörű nagy 
községház, kultúrház, 
könyvtár, teleház. Mára 
több mint 200 vállalkozás 
székhelye. Az önkormány-
zat pénzügyi helyzete ren-
dezett, nem szorul hitelre, 
teljesen önfenntartó: a ter-
melt zöldségeket és gyü-
mölcsöket a közétkezte-
tésben használják fel, a 
közintézményeket fával 
fűtik és állatokat helyeznek 
ki a családokhoz. 
03:35 Hagyaték. Nyargaló 
virtus - A magyar huszár
04:05 Hacktion  1.évad 4. 
rész: Black Box. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Duna anzix: A Duna 
és a Száva találkozásánál - 
Belgrád
05:15 Közbeszéd  
05:40 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE   
09:30 Az inkák földjén  
11/7.: Tororalovacskák
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Gazdakör  
10:40 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Nógrá-
di Tóth István, Csala Judit, 
Bokor János, ifj. Sánta Fe-
enc és zenekara
14:55 Századfordító ma-
gyarok : Oláh György
15:45 Evangélikus 
magazin  
16:15 Család-barát  
17:35 Három királyok 
3/3.: A háló királya. Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:30 Tájháztéka 3/3.: 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Nagy Vilmos orsós magnó 
gyűjteménye
20:00 Hogy volt?! Korda 
György születésnapjára  
21:00 Szimfonik Live 
Kolozsváron  2/1.: 
22:00 Kultikon +   
22:25 Magyar elsők: Az 
első magyar tévéadás. 1964.  
különösen izgalmas eszten-
dő volt az ifjúkorát élő ma-
gyar televíziózás számára. 
Több mint 200 ezerrel nőtt 
az előfizetők száma, így már 
675 ezer készüléken láthatták 
a nézők az új műsorokat, pl. 
a Kék fényt és a Riporter ker-
estetiket. És elindult hódító 
útjára az első magyar tévéfilm-
sorozat! De melyik volt az?
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

KERESTETÉS

Egy 8 éves szôke kislány 1956-ban 

elindult Dunaanmásról Sydney felé. 

Akkori iskolatársa, Puskás Árpi keresi 

Magyarországról DIÓSY ERZSÉ-

BETET. Aki tud hollétérôl kérjük 

hívja Prior Annát Sydneyben a 9369-

2135 számon, vagy e-mailen:

 annaprior@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 


