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Bérletre adják 
a kenyeret Óbudán

Októberben indul a Mindennapi kenyerünk- jótékonysági program, aminek 
lényege, hogy havi bérlettel a kenyér is olcsóbb lesz a Máltai Szeretetszolgálat 
óbudai, pékségében.

A Zápor utcai szociális pékség már két éve mûködik, a helyiséget az önkor-
mányzattól kapták meg, ingyen. „Naponta egy tonna kenyeret termelünk ki, 
aminek 70-80 százaléka a budapesti szociális intézményekbe, hajléktalan-
szállókra kerül. Most közvetlen környezetünkön, a rászoruló nagycsaládosokon 
és nyugdíjasokon is szeretnénk segíteni” --- mondta el Gyôri Dani Lajos, a 
szeretetszolgálat ügyvezetô alelnöke.

Hozzátette, az MMSZ a jótékonysági program költségeinek felét állja, a má-
sik felét három óbudai étterem havi adományaiból fedezik. Az alelnök számí-
tásai szerint az idôsek heti egy-két alkalommal, a nagycsaládosok viszont na-
ponta használnák a bérletet. A 20 szelvényes kártya fél kilónként ad 
kedvezményt, vagyis 10 kiló kenyeret lehet venni vele ezer forintért.

A jótékonysági program keretében egyszerre 100 nagycsaládoson és nyugdí-
jason tud segíteni havonta az MMSZ, a megcélzott területen, Belsô-Óbudán 
viszont közel ezer rászoruló él. Hogy ki kaphat olcsó kenyeret, azt az óbudai 
önkormányzat dönti el, együttmûködve a családsegítô és gyermekjóléti szolgá-
latokkal -ôk osztják ki az említett 20 szelvényes bérleteket is.

Nem mindig ugyanazok járnak jól, havonta változhat, hogy kinek ítéljük meg 
a kedvezményt. Az sem kizárt, hogy egy család több bérletet is kap, ha tényleg 
szükséges - hangsúlyozta Bús Balázs. aki nem tart attól, hogy kampányfogásnak 
tekintik majd az októberben induló jótékonysági akciót. Mint mondta, folya-
matosan szerveznek ilyen jellegû programokat- fél évvel ezelôtt a kerületi gye-
rekek reggeliztetését oldották meg, a családsegítô szolgálaton keresztül pedig 
napi 600 adag készételt osztanak ki a kerületben.

A kenyérbérlet nem jár a hajléktalanoknak --- Bús Balázs szerint azért, 
ellátásuk nem kerületi feladat. Nekik a szállókon és melegedôkön is jut napi 
ellátás, a máltaiak szociális péksége pedig alapvetôen ôket látja el ingyen 
kenyérrel --- emlékeztetett a polgármester.

A Máltai Szeretetszolgálat Óbudán 180 hajléktalant lát el utcai gondozás 
keretében, az éjjeli menedékhelyen és a nappali melegedôn pedig együtt 90 
rászorulót tudnak fogadni. A szolgálat szerint nagyjából ennyi fedél nélkül él a 
kerületben --- és közel 30 „vándorló”, akik az erdôkben húzzák meg magukat, 
semmilyen ellátást nem igényelnek.

Kétszer annyi pénz fejlesztésre
Debrecenben felavatták a National Instruments 4 milliárdból felépült 

tudományos parkját
A következô európai uniós költségvetési ciklusban Magyarország 2,1 milli-

árd eurót fordíthat kutatás-fejlesztésre (K+F), ami kétszerese az elôzô idôszak-
ban kapott kohéziós támogatási keretnek - közölte a nemzetgazdasági miniszter 
kedden Debrecenben, a National Instruments (NI) Science Parkjának átadá-
sán.

A K+F ráfordítások aránya a GDP-hez képest az elmúlt évtizedben egy szá-
zalék körül mozgott, csak 2010-tôl kezdett folyamatosan emelkedni. A kormány 
célja, hogy 2020-ra ez az arány 1,8 százalék legyen, de remélhetôleg még 
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nagyobb is lehet, s megduplázódhat a jelenlegi kutatás-fejlesztési ráfordítás- 
mondta Varga.

Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetô igazgatója az átadáson 
elmondta: az NI új debreceni tudományos parkja a 4 milliárd forintos 
beruházásához pályázaton 2 milliárd forint európai uniós támogatást nyert, és a 
fejlesztés révén 300 magas hozzáadott értéket képviselô állás jött létre a 
városban. Kiemelte a parkban kialakított nyitott laboratóriumot, ahol olyan kis- 
és középvállalkozások, start up cégek, illetve egyetemi kutatók és hallgatók 
valósíthatják meg innovatív ötleteiket, akik a National Instruments grafikus 
rendszertervezô platformját választják tudományos vagy ipari alkalmazásokat 
megcélzó rendszerük fejlesztéséhez.

Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere Magyarország legkorszerûbb 
innovációs parkjának nevezete a debreceni Határ úti pari parkot, amelyben 
2000-ben az „elsô fecske” volt a texasi központú National Instruments.

Az Egyesült Államok 1998 óta 10 milliárd dollár értékben fektettek be Ma-
gyarországon. Sok helyi amerikai cég is szívesen kapcsolatba lépne magyar 
cégekkel, ebben segíti ôket a nagykövetség kereskedelmi kirendeltsége --– 
mondta André Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykö-
vetségének ideiglenes ügyvivôje.

Fellendülôben 
a városi kertmozgalom

Fellendülôben van a városi kertmozgalom, az országban már tucatnyi helyen 
alakultak közösségek, hogy a lakótelepek paneljai között húzódó kihasználatlan 
szabad területeken az önkormányzatok támogatásával ültetvényeket alakítsa-
nak ki.

Rosta Gábor fôiskolai tanár, a Városi Kertek Egyesület elnöke elmondta, 
hogy a növekvô érdeklôdés például az alkotás, a természethez való közelítés 
iránti igényre vezethetô vissza. A városi gazdálkodás ugyanis megadja a két-
kezi munka sikerélményét és a közös feladatok közelebb hozzák egymáshoz a 
betonrengetegben élô, egymástól elidegenedett embereket.

A városi kertészkedés a világ nagy metropoliszaiban, például Londonban 
vagy New Yorkban már régóta az élet része. A szakember szerint Magyaror-
szágon mostanában bontakozik ki a városi kertmozgalom, a gyors terjedésben 
az ökológiai szemléletre fogékony önkormányzatok, civil szervezetek, oktató 
intézetek, egyházak vállalnak szerepet.
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Szeptember 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Adalbert, Albert nevû kedves olvasó-

inkat.

Albert: A germán Adalbert névbôl. 

Jelentése: nemes fény vagy fénylô 

nemesség.

Albert: Az Adalbert rövidebb alakja.

 Köszönthetjük még: Cézár, Gás-
pár, József, Káldor, Vilja, Bertalan 
nevû barátainkat.

Szeptember 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vencel nevû kedves olvasóinkat.

Vencel: A német Wenzelaus rövidü-

lésébôl.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusz-
táv. Herman, Hermina, Vince nevû 

barátainkat.

Szeptember 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mihály nevû kedves olvasóinkat.

Mihály: A héber Mikaél névbôl 

származik. Jelentése: az Istenhez 

hasonló.

Köszönhetjük még: Beatrix, Beáta, 
Erna, Ernesztina, Kamilla, Sebô, 
Szimona nevû barátainkat.

Szeptember 30.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukonJeremos nevû olvasóinkat.

Jeremos: A görög Hieronümosz 

névbôl. Jelentése: szent nevû.

Köszönthetjük még: Bodony, Félix, 
Patrik, Patricia, Leticia, nevû bará-

tainkat.

Október 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Malvin nevû kedves olvasóinkat.

Malvin: a német Malwine névbôl 

ez a germán Madalwine név rövidûlé-

se. Jelentése: bírósági székhely, barát.

Köszönhetjük még Bazsó, Ludovi-
ka, Renáta, Aladár, nevû barátain-

kat.

Október 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Petra nevû kedves olvasóinkat.

Petra: Két név egybeesése. 1. A 

latin Petrus (magyarul: Péter) nône-

mô alakja. 2. A Petronella önnállósult 

becézôje.

Köszönhetjük még Bernát, Ôrs, 
Péter, Tamás nevû barátainkat.

Október 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Helga nevû kedves olvasóinkat.

Helga: Észak germán eredetû. Je-

lentése: egészséges, boldog.

Káöszönthetjük még: Gertrúd, Te-
odor, Hubert, Ignác, Józefa, Teréz, 
Terézia nevû barátainkat.



központjában az idén alakított ki egy biokertet. Pocsai Miklós református 
lelkész az MTI-nek elmondta, hogy az egyházi tulajdonú telken a terv szerint 
templom épül majd, de egyelôre nincs rá pénz. Ezért tavasszal termôföldet 
hordtak a bekerített telekre és az Isten kertje elnevezésû zöld szigeten a közeli 
lakótelepeken verbuválódott önkéntesek, fôként a gyülekezet tagjai hozzáláthat-
tak az apró veteményesekben a gazdálkodáshoz. Paradicsomot, málnát, cukkinit 
termesztettek és jó volt az elsô évi termés. A gazdálkodó hívek többsége fiatal 
családos, de van közöttük 80 éves nyugdíjas is.

Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen jelenleg még a kerttervezés mun-
kálatai zajlanak, jövô tavasszal lesz az elsô kapavágás. Kudett Krisztina, az 
önkormányzat zöldreferensének tájékoztatása szerint a nagyszámú jelentkezô 
közül 26 családot választottak ki, akik majd a fakerettel körbevett kis parcellá-
kon ültethetnek konyhakerti, fûszer- és gyógynövény-palántákat. Addig is a 
résztvevôk kertészeti tanfolyamokon képezhetik magukat és különféle kulturá-
lis programok közös szervezésével összekovácsolódhat a sok kisgyerekes 
családból álló közösség. A közösségi kert létesítését a város környezetvédelmi 
alapjából finanszírozzák, a szakmai hátteret pedig a Városi Kertek Egyesület 
biztosítja hozzá.

Szegeden népszerû ötletnek bizonyult a közösségi kert létesítése. A MASZK 
Egyesület a Tarján városi közösségi ház mellett 11 parcellából álló kertet vará-
zsolt a panelházak rengetegében. Újhelyi Andrea, a program koordinátora az 
MTI-nek elmondta: az elsô termények betakarítása lázba hozta a gazdálkodókat, 
családokat, egyedülálló nyugdíjasokat, akik gyakran unokáikat is mozgósítják a 
kertészkedéshez. Kis kosarakkal érkeznek, hogy a répát, paradicsomot, papri-
kát, babot hazavigyék, csökkentve a konyhai kiadásokat.

Székesfehérváron Viza Attila önkormányzati képviselô, környezetvédelmi 
tanácsnok kezdeményezésére tavaly valósult meg a Palotaváros Közösségi 
Kert (PaKK). Az 1000 négyzetméteres kertet 4-6 négyzetméteres ágyásokká 
osztották, de elkülönítettek közösségi parcellákat is, ahol a mostani tanévtôl az 
István Király Általános Iskola kisdiákjai szívhatják magukba a termôföld illa-
tát. A tanácsnok tájékoztatása szerint a kert a közösségi élet színterévé vált, 
hétvégenként sütnek-fôznek az emberek, hét közben szorgosan locsolják, kapál-
ják a kis parcellájukat. A képviselô hozzátette: a kert hozzájárul a környezet-
tudatos szemlélet formálásához, ezért a terv szerint jövôre újabb ilyen kert 
nyílhat a lakótelepen.

Gazdagodik a lakosság
A lakosság a válság kitörése óta rengeteg hitelt visszafizetett, megtakarításait 

pedig félretette, a bankbetétek az alacsony kamatok miatt már nem olyan ked-
veltek, az állampapírokat és a befektetési jegyeket vásárolják a kisbefektetôk. 
Az idén félévkor 26 390,8 milliárd forintnyi vagyonuk maradt a háztartásoknak 
az adósságok levonása után a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint, ez 
csaknem 11 százalékkal több annál, amivel 2013 nyarán rendelkezett a lakosság 
--- írja a Világgazdaság.

A lap szerint az elmúlt két évben csaknem 25, az elmúlt három esztendôben 
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pedig több mint 35 százalékkal lett gazdagabb a lakosság, 2009 tavasza óta pedig 
75 százalékkal emelkedett a háztartásoknál lévô nettó vagyon értéke.

A válság kitörése óta háromszor fordult elô, hogy a lakosság nettó pénzügyi 
vagyona ideiglenesen csökkent, aminek oka mindig az volt, hogy a forint gyen-
gülése miatt megnôttek a hitelállományok. 

Újra politikus lenne 
Komócsin elvtárs legyôzôje

Újabb pártban bukkant fel Király Zoltán, aki korábban tagja volt az 
MSZMP-nek, volt MDF-es országgyû-lési képviselô., majd a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt köztársaságielnök-jelöltje. Ô volt az, aki spontán jelölt-
ként, nem a Hazafias Népfront listáján, de MSZMP-tagként 1985-ben legyôzte a 
hírhedt Komócsin Mihályt, Csongrád megye akkori elsô titkárát.

Király az 1994-es országgyûlési voksoláson, Szegeden az MSZDP színeiben 
próbálkozott. A szocdemeket elhagyva 1998-ban az MSZP országgyûlési képvi-
selôjelöltje volt Kecskeméten, mandátumot nem szerzett. Király ezt követôen 
12 évre eltûnt a politikából, majd 2010-ben bukkant föl újra a Dávid Ibolya 
vezette MDF képviselôjelöltjeként Óbudán, a parlamentbôl ismételten kima-
radt. Az októberi helyhatósági választáson már az LMP színeiben indul Újbuda 
gellérthegyi körzetében. Király az Origónak elmondta, hogy az LMP-vel Mile 
Lajos révén került közelebbi kapcsolatba a 2010-es országgyûlési választást 
követôen. Mile mint az MDF politikusa Király képviselôtársa volt az 1990-94-es 
ciklusban. Az egykori tévés arról is beszámolt, hogy a párttól a voksolás után 
állandó belépôt kapott az országházba, így nyugdíjasként folyamatosan jelen 
lehetett az üléseken. Királyt nagyon megfogta az ökopárt mondandója, és 
Schiffer András felszólalásait is élvezettel figyelte. Úgy látja, majdnem 
minden tönkretettek az elmúlt 25 évben az országban, így a mostani lejáratódott 
politikai kasztot le kell váltani, el kell tüntetni. „Kell legyen más a politika”.

Arra a kérdésünkre, hogy nem 
veszítette el a hitelességét az elmúlt 
évtize-dekben amiatt, hogy közel fél 
tucat pártban megfordult, Király azt 
felelte: abszolút mértékben 
megôriztem a hitelességemet, a pártok 
változtak meg, nem én. Az LMP 
jelöltje példaként hozta föl, hogy 
többek között nem változott a 
véleménye a közvetlen elnökválasztás 
kapcsán sem, amibe természetesen a 
mostani pártjának sem lehet 
beleszólása. „Az MDF-ben nem voltam 
párttag, de a lakiteleki találkozón sok 
késôbbi demokrata fórumos 
politikussal szemben részt vettem.”

Beszélt arról is, hogy évtizedekig 
nem tudta, hogy anyai nagyapja a két 
világ-háború között szocdem volt, így 
került az MSZDP közelébe, amelynek 
a köztár-saságielnök-jelöltje is volt 
még 1989-ben. Király elmondta, hogy 
az MSZP-hez azt követôen közeledett, 
hogy a történelmi szociáldemokrácia 
vereséget szen-vedett, ezért belülrôl 
próbálta megváltoztatni a szocialista 
pártot, és szerette volna, ha egyesülnek 
a szociáldemokratákkal, de ez nem jött 
létre. 
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VAN VALAMI, 

AMI NEHÉZ 

AZ ISTENNEK?
I MÓZES 18:14 Az Úrnak 

lehetetlen-é valami?
JEREMIÁS 32:17... semmi 

sincs lehetetlen Elôtted!
                   32:27 Imé, Én 

az Úr, Istene vagyok minden 
testnek, vajjon van-é valami 
lehetetlen Nékem?
JÓB 42:2 Tudom, hogy Te 

mindent megtehetsz.
MÁTÉ 19:26 Jézus pedig 

rájuk tekintvén mondá nékik: 
embereknél ez lehetetlen, de 
Istennél minden lehetséges.
MARK 10:27 Jézus pedig 

rájuk tekintvén, mondá: Az 
embereknél lehetetlen, de 
nem az Istennél, mert az Is-
tennél minden lehetséges.
LUKÁCS 1:37 Mert az 

Istennél semmi sem lehetet-
len.
LUKÁCS 18:27 Ami embe-

reknél lehetetlen, lehetséges 
az Istennél.
MÁRK 14:36 Abba 

ATYÁM! Minden lehetséges 
Néked.

Horváth Teresa

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
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A nemzet, amely nemcsak hogy 
túlélte a tatárjárást, de 
megmentette Európát is

Amikor a magyar király segítséget 
kért a pápától a tatárok ellen, akkor a 
pápa azt válaszolta, nem tud segíteni, a 
tatárok támadásával bünteti Isten a 
magyarokat. A magyarokat, akik a ve-
szedelemben egyedül maradtak, s úgy 
tûnt a tatárdúlás elpusztítja ôket ja-
vaikkal együtt. De a király esze és szí-
ve a helyén volt, talpra állította a sú-
lyos veszteségeket szenvedett orszá-
got, egyben megmentette a keresztény 
Nyugatot.

„Mária-oltáron, nézd, nyugszik a sír-
ban e három: Béla, neje s a herceg –-- 
örvendjenek ôk az egeknek! Míg 
lehetett, ült trónja felett a király hata-
lomban: csalfa lapult, szent béke vi-
rult, becsület vala ottan” –-- olvasható 
IV. Béla sírkövén, aki 1270. május 3-án 
pénteken halt meg a Nyulak szigetén. 
„Testét Esztergomban temették el a 
minorita testvérek egyházában, me-
lyet Béla király még életében költsé-
ges és szép munkával építtetett a di-
csôséges Szûz tiszteletére. Ott nyug-
szik boldogan Mária nevû feleségével, 
a királyné asszonnyal, a görög császár 
leányával, és legkedvesebb fiával, Bé-
lával együtt. Virtusokkal teljes férfiú 
volt, akinek emlékezete minden ma-
gyaroknak és sok más nemzetségbeli-
eknek szájában édes, mint a méz ” --– 
méltatta a Képes krónika Árpád-házi 
királyunkat. Uralkodása idején, 1241-
42-ben zajlott le tatárjárás, mely kis 
híján elpusztította Magyarországot. 
IV. Béla nevéhez fûzôdik az ország 
újjáépítése, így joggal nevezhetô „má-
sodik honalapítónak”. II. András és 
Gertrúd gyermeke, koronázása után 
az egész világgal szemben kellett, 
hogy erkölcsi példát mutasson.

A római pápa, a francia király, a né-
met-római császár, az osztrák herceg, 
a velencei dózse nyugatról, a tatár 
nagykán kelet felôl egyesítette erôit a 
Kárpát-medence elfoglalására. A ma-
gyar király hírszolgálata révén tudha-
tott megegyezésükrôl, melyet a lyoni 
zsinaton szentesítettek is a szövetsé-
gesek. A hivatalos történetírás verzió-
jában a tatárjárás elôzményeként fel-
fogható nemzetközi cselszövés nem 
kap helyet, ugyanakkor IV. Béla leve-
lezésébôl és a történeti összefüggé-
sekbôl az egyértelmûen kiolvasható. 
„Béla királyt október tizennegyedikén, 
vasárnap, amikor azt éneklik: Adj, 
Uram békét! --– koronázták meg 
Szent Péter fehérvári egyházában. 
Harmincöt évig uralkodott… Az Úr 
1241-ik esztendejében a tatárok ötszáz-
ezer fegyveressel betörtek Magyaror-
szágba.” --– írja a Képes krónika.
Julianus félelmetes hírei
Béla király tudott a közeledô veszede-

lemrôl. Még élt II. András, mikor saját 
költségén domonkos szerzeteseket 
küldött azon magyarok felkutatására, 
akik nem követték annak idején Álmos 
és Árpád útját a Kárpát-medencébe, 
hanem a keleti ôshazában maradtak. 
1235 szeptemberében indult el Julia-
nus és három társa, hogy Konstantiná-
polyon és a Fekete-tengeren át eljussa-
nak Magna Hungariába. Julianus 
miután megtalálta testvéreinket, ma-
gyarul elbeszélgetett velük, fontos in-
formációkat szerzett tôlük, 1236. de-
cember 27-én épségben hazaérkezett. 
Ezalatt a Karakorumban megtartott 
törzsi gyûlésen határozat született az 
Európa elleni hadjáratról, elsôdlegesen 
Magyarország leigázásáról, s ennek 
vezetésével Dzsingisz kán unokáját, 
Batu kánt bízták meg. A Magna Hun-
gáriában élô magyarok már több ko-
rábbi tatár inváziót túléltek, sôt vissza-
vertek. IV. Béla terve az volt, hogy 

Magna Hungáriát és a Magyar Király-
ságot egyesíti, a kijevi államot, illetve 
a Kaszpi-tenger, Aral-tó térségében 
laza szervezôdésben élô, velünk rokon 
kunokat pedig szövetségesnek meg-
nyeri a tatárok támadásának a kivé-
désére. A zseniális ötlettel azonban 
elkésett, a tatár invázió félelmetes erô-
ket mozgósítva megindult. 1236 végé-
re Magna Hungáriát pusztították el, 
majd az orosz fejedelemségekre tá-
madtak. 1237-ben ismét útra kelt Juli-
anus, tapasztalatairól a magyar ki-
rályt, a pápát és Európa keresztény 
uralkodóit is tájékoztatta. 1237-ben a 
tatár seregek vezére levelet írt IV. Bé-
lának, melyet Julianus a szuzdáli feje-
delemtôl vett át és itthon kézbesített. 
Ebben Batu kán megemlítette, hogy 
már sok követet küldtek az országba, 
hogy rábeszéljék az uralkodót: „roko-
ni” szövetségesként vonuljanak együtt 
a Nyugat ellen. Ezek a követek azon-
ban nem érkeztek vissza hazájába, 
tehát gyanítja, hogy kivégezték ôket. 
Ez támadást von maga után. Jobban 
teszi a magyar király, ha önként be-
hódol, a kunokat pedig kitoloncolja az 
országából. Béla király bizonyára a 
hadüzenet értékû fenyegetés követ-
kezményeit fontolóra vette. Rokonnak 
nem tekinthette azokat a tatárokat, 
akik keleti testvéreinket mészárolták 
le Magna Hungaria területén, a kunok-
kal is más tervei voltak. Befogadva 
ôket --– valós rokonainkat --– dacolt az 
akkori világ legnagyobb haderejével! 
A következô évben a tatárok legyôzték 
Kötöny fejedelem kunjait, akik 1239 
márciusában IV. Béla engedélyével 
beköltöztek az országba, s a Tisza, Te-
mes, Maros, Körös folyók mentén 
kaptak szállásterületet, bebocsátásuk 

elôtt pedig megkeresztelkedtek. A ku-
nok temérdek állataikkal nagy kárt 
tettek a vetésekben, szôlôkben, szaba-
dos viselkedésük országszerte meg-
botránkozást keltett a helyi nemesség 
körében. Béla elhatározta, széttelepíti 
ôket az országban, hogy kis egységek-
ben ne okozhassanak károkat. Erre 
azonban a tatár támadás miatt már 
nem került sor.

1240. december 6-án a tatárok elfog-
lalták Kijevet, néhány héttel késôbb 
arról érkeztek hírek, hogy Magyar-
ország Oroszországgal határos vidéke-
it pusztították el. Béla Kijev elestének 
hírére erôdítési munkálatokba kezdett 
az északkeleti végeken. Személyesen 
intézkedett az utak elzárásáról, hadké-
szültséget rendelt el a nemesek, a ki-
rályi szerviensek, a várjobbágyok és a 
várnépek számára. Azzal is tisztában 
volt, a magyar haderô egymagában 
kevés lesz a tatár betörés megakadá-
lyozására, az ország megmentésére. 
(Szent Koronával, mikor megkoronáz-
ták azt énekelték Adj Uram, békét!, 
tehát ezzel a programmal indult kirá-
lyi küldetése, az egyetemes békét kel-
lett érvényre juttatnia, nem támadha-
tott csak védekezhetett. Ez állt hadpa-
rancsában.)
A muhi csata
1241 márciusában Batu kán vezette 

fôsereg betört a Vereckei-hágón, és a 
védelmére kiküldött Tomaj Dénes ná-
dor egységeit megsemmisítette. A ná-
dort üldözô elôôrs Siban vezetésével 
elérte Pest környékét és kifosztotta 
Vácot. IV. Béla Pestre hívta egybe az 
ország haderejét, ide érkezett Baben-
berg Harcias Frigyes osztrák herceg 
is, Batu titkos szövetségese. Feladata 
volt, hogy polgárháborús helyzetet 
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robbantson ki. A pesti németek közt 
elhintette, hogy Kötöny a tatárok ké-
me, áruló, majd fegyvereseivel Rákos 
mezején meggyilkoltatta a kun feje-
delmet. A hírre a pesti tábor felé tartó 
kunok visszafordultak, és rabolva, 
pusztítva kivonultak az országból az 
Al-Duna mentén. Harcias Frigyes is 
sietve hazaindult.

Március végén a mongolok déli sere-
ge Kadan, Büdzsek és Borundaj veze-
tésével három irányból betört Erdély-
be, ott a vajda csapatait tönkreverve 
április végére elfoglalta az ország-
részt.

1241. áprilisban Bajdar és Orda egye-
sített csapata Trencsén közelében, 
nyugat felôl indított rohamot, a Vág 
mentét a Dunától Zólyomig a várak 
kivételével elpusztította. Ezalatt jól 
idôzítve Babenberg Frigyes indult 
meg és elfoglalta Gyôrt. 1241. április 
9-én Béla húszezer fôs had élén a muhi 
puszta felé tartott, ahol a tatár fôsereg, 
több százezer harcos táborozott le a 
Sajó folyó bal partján, illetve egy ki-
sebb magaslatról szemlélte a csataren-
det a vezérkar. A király parancsára a 
magyarok a Sajó jobb partján vertek 
tábort, ami a sík terep miatt teljesen 
védtelen volt. Itt Béla utasítására úgy 
rendezôdtek el, mintha valamilyen 
szûk karámban volnának mind (akár a 
bárányok) körülzárva. Körös-körül 
felállították szekereiket és pajzsaikat. 
Szekértáborral vette tehát körbe a se-
reget a király, így üzent Batu kánnak. 
IV. Béla tudta, ha Batu valóban rokon-
nak tekinti, észreveszi ezt a korábbi 
népünkre jellemzô harci alakzatot. 
Atilla király is sokszor alkalmazta csa-
tái során… Ha Batu felismeri az üze-
netet, hogy a magyar király ôsének ál-
dozati útján jár, nem támad, megke-
gyelmez. Ekkora túlerôvel szemben 
mást nem tehetett. 1241. április 10-én 
éjszaka Sibán elôôrse megkezdte az 
átkelést a folyó jobb partjára, de Kál-
mán szlavón herceg és Ugrin kalocsai 
érsek megakadályozta a partváltást. 
Mialatt a magyarok nagy része éjsza-
kai nyugovóra tért, a tatár fôsereg két 
oldalról hajnalban megkezdte a Sajó 
nyugati partjának elözönlését. A kora 
reggeli órákra a tatárok gyûrûje bezá-
rult, s nyílzáport zúdítottak a magya-
rokra. Bélát sikerült Észak-Magyaror-
szágon át Pozsonyba kimenekíteni, s 
déli irányba tört ki a sebesült Kálmán 
herceg. Életét vesztette a küzdelemben 
Mátyás esztergomi, Ugrin kalocsai ér-
sek, a gyôri püspök, Tomaj nembeli 
Dénes nádor, továbbá számos más 
egyházi és világi elôkelô. Muhi telepü-
lés környékén a tatárok borzalmas 
vérfürdôt rendeztek.
A várak állva maradtak
1241 nyarára a Dunától északra és 

keletre lévô országrész, akárcsak Er-
dély, a mongolok kezére került, né-
hány megerôsített vár és erôdítmény 
tudott csak ellenállni. A muhi csata 
után pár nappal a tatárok elfoglalták 
Pestet, hatalmas mészárlást rendezve.

Télen a tatárok átkelhettek a befa-
gyott Dunán, és tatár szokás szerint 
igyekeztek kézre keríteni az uralkodót, 
a magyar királyt egészen a tengermel-
lékig üldözték. Kádán belekezdett 
Trau ostromába, ám 1242 tavaszán a 
mongol sereg váratlanul elvonult Ma-
gyarországból. (A kivonulás oka máig 
vitatott a történészek körében. A leg-
inkább elfogadott nézet szerint Ögödej 
nagykán halála miatt a kánválasztásra 
sietett vissza Batu, hogy részt vegyen 
az ilyenkor szokásos küzdelmekben. 
1241 decemberében meghalt Ögödej, 
ennek hírét véve 1242 márciusában 
hagyták el a mongolok az országot. 
Azonban a kánválasztásra csak évek-
kel késôbb 1245-46 körül került sor. 

Batu fôseregével 1245-ben hagyta el a 
térséget. Mikor 1242 tavaszán kihir-
dették a kivonulás hadparancsát, sie-
tôsen csak a Kárpát-medencébôl von-
ták ki csapataikat és Bosznia, Szerbia 
felé távoztak. Mások azt vallják, hogy 
a tatárok, csupán a késôbbi hódítást 
akarták elôkészíteni. Tehát a 1241-42-
es támadás csak félelemkeltés volt. A 
harmadik felfogás szerint a vesztesé-
gek ellenére az ország ellenállása 
kényszerítette a tatárokat kivonulás-
ra.)

1241 májusában IV. Béla a tatárok 
ellen segítséget kért Zágrábból IX. 
Gergely pápától, II. Frigyes német-
római császártól, IX. Lajos francia ki-
rálytól és IV. Konrád német királytól. 
Támogatás helyett cinikus válaszokat 
kapott. II. Frigyes arra hivatkozott, 
hogy itáliai hadjáratai miatt nem se-
gíthet, éppen a pápával folytat invesz-
titúra háborút. A pápa is erre utalva 
utasította el a kérést, és közölte, Isten 
büntetésének véli, ami a magyarokkal 
történik. IV. Béla belátta, egyedül ma-
radtunk a kereszténység védôbástyája. 
1250-ben írja IV. Incének „…Fôleg két 
dolog miatt írunk, hogy ne vádoltas-
sunk se lustasággal, se hanyagsággal. 
A készség dolgában ezt mondjuk: …ezt 
már megmutattuk mikor magunkat és 
a mieinket kitettük a tatárok soha nem 
látott erejének és furfangjának. De 
hanyagsággal sem vádoltathatunk, 
mert a szóban forgó ügyben megke-
restük az egész kereszténység három 
legfôbb udvarát, tudniillik a Tiéteket… 
a császárét, és megkerestük a franciák 
udvarát is, de mindezektôl semmiféle 
vigaszt vagy segítséget nem kaptunk, 
csak szavakat… Mi pedig ahhoz folya-
modtunk, amihez lehetett és a keresz-
ténység érdekében megalázva királyi 
méltóságunkat két lányunkat a ruté-
nek két hercegéhez, a harmadikat 
meg Lengyelország hercegéhez adtuk 
nôül, hogy tôlük s más keleti barátaink-
tól megtudhassuk a tatárok titkos 
terveit… Befogadtuk a kunokat is or-
szágunkba”.

1242. február 2-án Székesfehérvárról 
a magyar fôpapok és elôkelôk segítsé-
get kértek a Szentszéktôl a Székesfe-
hérvár, Esztergom, Veszprém, Tihany, 
Gyôr, Pannonhalma, Moson, Sopron, 
Vasvár, Németújvár, Zalavár, Léka, 
Pozsony, Nyitra, Komárom, Fülek és 
Abaújvár várába menekült lakosság 
nevében. Ezeket nem tudták elfoglalni 
a tatárok, IV. Béla pedig az egész Kár-
pát-medencét hadszíntérré változtatva 
széthúzta a tatár erôket, és felôröltette 
azokat. A tatárok alig egy évig voltak 
képesek pusztítani hazánkban, majd 
vereséget szenvedve kivonultak. IV. 
Bélát méltán lehet említeni, mint a ké-
sei Árpád-kor kimagasló, jövôképet 
formáló uralkodóját, „második hona-
lapítót”, aki nemcsak a magyar 
nemzetet, de az egész „keresztény” 
Európát is megmentette a pogány 
veszedelemtôl.»

Csurka Dóra
(Magyar Hírlap)

Királyunk, IV. Béla 
és a második 

magyar honalapítás

A tatárok egészen a tengermellékig üldözték a magyar 
uralkodót (Forrás: OSZK)



Fogadjisten s IstensegítsA 
bukovinai magyar „sziget” 
nem sokkal a madéfalvi 

veszedelem (1764) után keletkezett. 
Az osztrákok erŒszakos határŒrvidék-
szervezése elŒl sok ezernyi székely 
menekült a moldvai csángók falvaiba. 
Ezek egy része 1780 táján állami tele-
pítéssel a Suceava folyó völgyében 
talált új hazát. A ritkán lakott tarto-
mány vitéz (egykor Berlint hódoltató) 
kormányzója, Hadik András öt ma-
gyar falut alapított.

A friss „honfoglalók” anyagiakban 
és lélekszámban egyaránt gyorsan 
gyarapodtak. A szeszélyes idŒjárás-
nak kitett mezŒgazdaság azonban 
nem biztosított számukra könnyû 
megélhetést. A természeti csapások 
miatt gyakorta nélkülöztek, s 1866-
ban súlyos éhínség pusztított soraik-
ban. A kolerával is tetézett kataszt-
rófa híre felrázta az anyaország köz-
véleményét. A távolra szakadt s már-
már elfeledett székelyeket a hazafias 
adakozás, az anyaországi segélykül-
demények mentették meg a végpusz-
tulástól. A segélyakció vezéralakja a 
világszerte népszerû írófejedelem, 
Jókai Mór volt. Legfontosabb tá-
maszuk mégis a Szent László Társulat 
lett, amely 1861-es megalakulásától a 
kormány támogatásával végezte a 
keletre került magyarok lelki és kul-
turális gondozását. MindenekelŒtt lel-
készek és tanítók anyaországi iskoláz-
tatásában játszott szerepet, de karita-
tív tevékenységet is folytatott, s része 
volt a XIX. század nyolcvanas évei-
ben meginduló állami (haza)telepítŒ 
akciókban is.

Felvilágosító munkájának eredmé-
nye, hogy a Suceava menti székelyek 
ügye a század végére már széles 
társadalmi ismertségnek örvendett. 
A telepítések visszásságai és kudarca 
miatt azonban a korábbi lelkesültség 
gyorsan alábbhagyott. Az adakozási 
kedv csökkenésével a társulat lehetŒ-
ségei is beszûkültek, s a századfordu-
lóra a közvetlen kapcsolat is megsza-
kadt. Ugyanakkor a nyolcvanas évek-
ben Magyarországra áttelepült adjon-
isteni és józseffalvi székelyek helyé-
be románok és ruszinok költöztek, s a 
bukovinai magyarság az etnikai ará-
nyok romlása miatt még sebezhetŒb-
bé vált. Így fogalmazódott meg állami 
támogatásuk igénye.

Nemzetünk érzékeny kivándorlási 
veszteségei és a nemzeti kisebbségek 
területi elszakadással fenyegetŒ poli-
tikai aktivizálódása a századfordulón 
arra ösztönözték a magyar kormány-
zatot, hogy a „faji erŒ” megóvásának 
és gyarapításának minden lehetŒségét 
számba vegye. A századforduló idŒ-
szakában megérlelŒdŒ külföldi ma-
gyar-gondozási program az ameriká-
sok távlati hazatelepítésével számolt; 
a déli határok mentén együtt tartott 
és megerŒsített szórványoknak pedig 
– a magyarság „balkáni küldetése” 
jegyében – valamiféle „hídfŒ” szere-
pet szánt. Az Egyesült Államok, Ro-
mánia és az autonóm Horvátország 
után a nemzetgondozási programot 
1905-ben Bukovinára is kiterjesztet-
ték. Súlytalan peremvidékrŒl és né-
pességrŒl lévén szó, az itteni akciónak 
pusztán önvédelmi célkitûzései vol-
tak.

Az 1900-as népesség-összeírás sze-
rint a bukovinai székely falvakban 
tízezernyi katolikus magyar élt. (Az 
alig ötszáz református többsége And-
rásfalván tömörült.) Kulturális álla-
potukra a csaknem 70 százalékos 
írástudatlanság jellemzŒ. A székely-
ség társadalmi viszonyainak és igé-
nyeinek felmérését 1904 Œszén 

Várady L. Árpád katolikus és Antal 
Gábor református püspök végezte el, 
elŒvigyázatosságból mint a Szent 
László Társulat és a Julián Egyesület 
(a kormányzat horvátországi fedŒ-
szervezete) megbízottjai. Az osztrák 
hivatalosságnak a magyarok kulturá-
lis gyarapodásától kevesebb félniva-
lója volt, mint a többségi ruszinok és 
románok elszakadási törekvéseitŒl, 
ezért a segélyprogram elé nem gör-
dített akadályokat.

ElsŒként a lelkészek és tanítók, a 
vidék szellemi vezetŒinek támogatási 
rendszere épült ki. A program „mo-
torjának” tekintett tanítóság három 
csoportot alkotott: a leginkább prefe-
rált típusba azok a bukovinaiak tar-
toztak, akik képesítésüket az anyaor-
szágban szerezték. A honi tanintéze-
tekben természetesen mód nyílt a je-
löltek magas szintû szakmai és erköl-
csi felkészítésére, s arra is, hogy be-
léjük plántálják a nemzeti elhivatott-
ság érzését. A teljes ellátás, ingyen 
tanszer és szerény ruházkodási keret 
nagy vonzerŒt jelentett a nehéz sorsú 
bukovinai fiataloknak. Számuk csak-
hamar 16 fŒre növekedett. (A „tanult” 
vezetŒréteg teremtésének céljával 
késŒbb ipari szakmunkásokat, sŒt egy 
jogakadémistát is segélyeztek az ak-
ció keretében.) Érdekes, hogy az éve-
kig otthonuktól távol élt ösztöndíjasok 
„visszagyökereztetése” nem jelentett 
gondot. A szülŒföld szeretete vissza-
vonzotta a szerencsés kiválasztotta-
kat. Még zökkenŒmentesebb volt a 
Bukovinában tanultak beilleszkedése, 
ám velük szemben – szakmai és hon-
fiúi vértezettségük hiányosságait ér-
zékelve – Budapest bizonyos fenntar-
tásokkal viseltetett: ezeket a tanerŒ-
ket nyári továbbképzéseken az anya-
országban igyekeztek „egyenértékû-
síteni”. Az akcióban a helyi hatóságok 
hallgatólagos jóváhagyásával sikerült 
elkerülni a nem magyar pályázók 
alkalmazását, így a tanítóság har-
madik (tán legtöbb gondot okozó) cso-
portját a magyarországi „vendég-
munkások” alkották. A jelentŒs pe-
dagógushiány miatt még évekig nagy 
szükség volt rájuk. A hazai szociális 
kedvezményektŒl elesve ugyan szá-
muk visszaesett, illetve megnŒtt az 
osztrák állampolgárság felvételével 
biztosabb egzisztenciát teremtŒ anya-
országi tanítók aránya. Így a bajai 
tanítóképzŒben nyert gazdag útrava-
lót a bukovinaiak több nemzedékének 
nevelésében kamatoztathatták; s idŒ-
vel szinte mindannyian a székelység 
elfogadott és tisztelt vezetŒivé váltak.

Míg a romániai és különösen a hor-
vátországi szórvány megtartásában a 
legnagyobb gondot a magyar iskolák 
puszta léte (engedélyeztetése és szer-
vezése) jelentette, addig a bukovinai-
ak esetében a kérdés inkább az volt, 
hogy a létezŒ iskolák miként szolgál-
ják az anyanyelvi kultúra megŒrzését 
és ápolását. A nyomasztó analfabetiz-
mus, a túlzsúfolt iskolaépületek, a 
taneszköz- és tankönyvhiány, a beis-
kolázás alacsony szintje s persze a 
tanintézetek katasztrofális állaga sür-
gŒs orvoslást kívánt. A csaknem fele-
részt románok lakta Fogadjisten isko-
lája szomorú állapotban volt, a düle-
dezŒ épületben két osztatlan csoport-
ban folyt az oktatás. A legnépesebb 
magyar helységben, Hadikfalván vi-
szont a magas gyereklétszám miatt a 
diákok napszakonkénti váltásban vol-
tak kénytelenek tanulni. A „proletár 

nevelés” veszélye ellenére a község 
vezetése hiába halogatta a kisebbik 
tanoda faépületének lebontását, a tar-
tományi kormányzat egy tízosztályos 
népiskola megépítésére kötelezte. Az 
idegen bankok drága hiteleit végül is 
az Országos Magyar Szövetség közve-
títésével kedvezményes budapesti 
kölcsönnel váltották ki, s a tanintézet 
szerencsésen megépült.

A székely népiskolákba elenyészŒ 
számban jártak más nemzetiségû ta-
nulók, ezeket az intézményeket – a 
horvátországi viszonyoktól eltérŒen – 
senki nem illethette a „janicsárneve-
lés” vádjával. A mintegy 1600 fŒnyi 
magyar tanköteles zsúfolt (átlag száz-
fŒs!) osztályokban, többnyire osztat-
lan iskolákban tanult. Nem lebecsü-
lendŒ elŒny volt viszont, hogy korláto-
zás nélkül használhatták a magyar 
ábécéskönyveket, szemléltetŒeszközö-
ket és térképeket, s a tantervbe „be-
lefért” az anyaországi honismeret 
anyaga is. Az akció vezetŒsége lépé-
seket tett a közmûvelŒdés fejleszté-
sére is. Az agrártárca és a kultusz-
minisztérium jóvoltából kiépült a 
népkönyvtárhálózat, s az anyaország 
gondoskodott a hitélet elmélyítéséhez 
szükséges kátékról, Bibliákról és 
énekeskönyvekrŒl is. Bizonyos érte-
lemben az újság funkcióját töltötte be 
a Bukovinai magyarok nagy képes 
naptára. Az ugyancsak ingyenes kiad-
vány anyaga jórészt megegyezett a 
többi akció kalendáriumának tartal-
mával: az egyházi és világi ünnepek-
rŒl, vásári és búcsúhelyekrŒl szóló 
ismertetéseket helyi vonatkozású, a 
székelység múltját, jeles vezetŒit, szo-
kásait bemutató írások egészítették 
ki. A kalendáriumot az egészséges 
életmóddal, jogi és gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozó szakcikkek tették 
még hasznosabbá és kedveltebbé.

DöntŒen kulturális eszközökkel sie-
tett ugyan a budapesti kormányzat az 
idegen népcsoportoktól körülvett 
székelység segítségére, azonban kez-
dettŒl világos volt, hogy a megélhetés 
biztosítása, azaz a gazdasági viszo-
nyok fejlesztése a kulcsa a bukovinai 
szigetmagyarság megmaradásának. 
Kezdetben a termŒföld és a legelŒ is 
elegendŒ volt. Utóbbira bizonyság a 
jelentŒs, ridegen tartott szarvasmar-
ha-állomány, amelyet fuvarozásra is 
használtak. (Az 1877–78-as balkáni há-
borúban egészen a bolgár végekig 
vállaltak hadi szállítást az oroszok-
nak.) A döntŒen mégis búza- és kuko-
ricatermelésbŒl élŒ székelységet a 
kalendárium próbálta rávezetni az 
okszerû gazdálkodás fortélyaira, s tán 
ennek is eredménye a háztáji zöldség- 
és gyümölcstermesztés felvirágzása. 
Portékáik a közeli Radóc, Szeret és a 
fŒváros, Csernovic piacain igen kere-
settek voltak. A sikert elŒsegítette a 
mezŒgazdasági tárca is, amely ingyen 
oltványokat küldött, de része volt a 
létfontosságú hitelszövetkezetek lét-
rehozásában is. Mindez mégis csak 
szerény javulást hozott a földéhségtŒl 
és természeti csapásoktól sújtott 
székelység életében. Az önfenntartás 
kényszere tömegesen ûzte külföldi 

idénymunkára a vidék lakóit. Általá-
ban 60–150 kilométernyi távolságban 
végeztek talajmûvelést és betakarító 
munkákat, nyomorúságos ellátás, 
szállás és fizetség fejében. Az alkal-
mazás higiéniai viszonyait jellemzi, 
hogy a hazatérŒket féregtelenítették, 
ruháikat kifŒzték. A „Móduvába já-
rás” súlyos erkölcsi következményei-
vel a hatóságok is tisztában voltak, 
„az iskolás gyermekekkel való keres-
kedéssel” s különösen az azt elŒidézŒ 
szociális problémákkal szemben azon-
ban tehetetlenek voltak.

A birtokaprózódás és a növekvŒ 
adóterhek a túlnépesedŒ Suceava 
menti falvakban már nemcsak a gaz-
dasági felemelkedést, de a puszta 
megélhetést tették kérdésessé; meg-
nŒtt az újabb kirajzások esélye. Az 
akció vezetŒsége nem tudta útját állni 
a nagymérvû munkaerŒ-áramlásnak, 
noha 1909-ben híre kelt, hogy a föld-
mûvelési tárca újabb (haza)telepítést 
tervez. A hadikfalvi kérvényezŒkkel 
szemben mégis az anyaországi mun-
kavállalókat részesítették elŒnyben, 
hiába volt a képviselŒházi honatyák 
zajos rokonszenv-nyilvánítása, végül 
a készségesebbnek tûnŒ Kereskedel-
mi Minisztérium is elállt a székelyek 
alkalmazásától. InnentŒl számítva a 
kivándorló bukovinaiak a biztos meg-
élhetést garantálni képtelen anyaor-
szág helyett a tengerentúlt (elsŒsor-
ban Kanadát) vették célba. Döntésü-
ket a világháború kitörése véglegesí-
tette. A háború nem csak finanszíro-
zási szempontból hozott látványos 
visszaesést az akcióban. A határ köze-
li Suceava völgyét háromszor özönlöt-
ték el az oroszok. A megjelenésüket 
kísérŒ rablások és erŒszakoskodások 
láttán a lakosság körében elterjedt, 
hogy a katonaköteles férfiakat depor-
tálás fenyegeti, ezért mintegy 300 
bukovinai ifjú szökött át a magyar 
oldalra, ahol felcsaptak honvédnek. 
Összességében a lakosság hatoda, 
csaknem kétezer férfi viselt katonai 
mundért. A hadjárások következtében 
járványos betegségek (szembetegség 
és skarlát) pusztítottak a magyar 
falvakban. Az igazi megpróbáltatások 
azonban a Bruszilov-offenzíva után 
következtek. 1916 júliusára a front a 
magyar falvak térségében megállapo-
dott, s Románia hadba lépésével a 
vidék teljesen elszigetelŒdött a külvi-
lágtól. Az egyéves idegen megszállás 
alatt az oroszok rekviráltak, a lakos-
ságot beszállásolásokkal, közmunká-
val és hadi szállításokkal sújtották. 
Az iskolaépületeket az átvonuló csa-
patok hadikórháznak, raktárnak vagy 
éppen telefonközpontnak használták. 
A posta bizonytalansága miatt Vára-
dy L. Árpád katolikus püspök Bé-
csen keresztül vagy küldönc útján 
igyekezett a segélyeket célba juttatni. 
A háborús viszonyok között azonban 
nemcsak a pénzforgalom akadozott, 
de a miniszterelnökségnek szánt be-
számolók is nagy késéssel érkeztek 
meg. Az 1916–17-es év zárszámadása 
az akció szétzilálódását rögzítette az 
ösztöndíjasok szétszóródásával, az 
önkéntes katonák veszteségeivel és a 
megszállók túszszedéseinek hírével. 
A tanítás és az istentiszteletek rendje 
(a két évig tartó harangozási tilalom 
miatt) is felborult.

Az 1917 nyarán kibontakozó oszt-
rák–magyar offenzíva csak András-
falvának hozta meg a várva várt fel-
szabadulást. Józseffalva és Fogadjis-

ten az oroszok kezén maradt, a két 
legnépesebb település pedig hónapok-
ra két tûz közé szorult. Az Istensegít-
sen lŒállásokat kiépítŒ orosz a falu 
egy részét durva módszerekkel kite-
lepítette és kifosztotta. A harcokban a 
községházának és az iskolának csak a 
falai maradtak meg, s a templom is 
találatot kapott. Hadikfalvát viszont a 
német hadvezetés evakuálta (sokan 
magyarországi menekülttáborokba 
kerültek). A falu ugyancsak súlyos 
károkat szenvedett, és éhezésre ítél-
tetett, mert a termést sem betakaríta-
ni, sem a rekviráló ellenségtŒl meg-
menteni nem tudta. Az átmeneti 
román megszállás után 1918 tavaszán 
magyar alakulatok érkeztek, amelyek 
segédkeztek a kárelhárításban, de 
nem maradtak sokáig.

Mint ismeretes, a tanácskormány a 
határokon túli magyarsággondozás 
minden formáját meg kívánta szün-
tetni, ám ezt a Szent László Társulat 
sikerrel elszabotálta. A saint-germaini 
béke azonban Romániának ítélte Bu-
kovinát. A legyŒzött és felosztott 
anyaország hosszú ideig képtelen volt 
az elszakított nemzetrészekkel ér-
demben törŒdni. A bukovinai magyar-
ság egyedüli támasza így az erdélyi 
magyarság lett. (A Kárpátokon inneni 
tömbmagyarság szolidaritásának leg-
szebb példája az 1939-es józseffalvi 
tûzvész kárvallottjainak megsegítése 
volt, amelyben Kós Károly is szere-
pet vállalt.) Az iskolák élén a Bukovi-
nában végzett tanítók vívták utóvéd-
harcukat az anyanyelvápolás lehetŒ-
ségéért, de hamarosan már a hittan 
oktatását is az államnyelven követel-
ték a román a hatóságok. (Az 1929-es 
vatikáni konkordátum ellenére is!) 
Egyedüli magyar tanintézetként 
Andrásfalva református felekezeti 
iskolája mûködhetett.

A két világháború között a félmillió-
nyi román tengerében elszigetelten 
fejlŒdŒ, vegyes lakosságú Fogadjisten 
és Józseffalva perspektívák nélkül 
agonizált, a másik három falu viszont 
– a földreformnak csúfolt betelepíté-
sek ellenére is – állta a sarat. Azonban 
csakhamar világossá vált, hogy az 
idegenben eltöltött jó másfél évszázad 
alatt önvédelmi képességét ékesen 
bizonyító bukovinai székelységnek a 
hazatelepítés maradt az egyetlen esé-
lye a túlélésre; ami az újabb világégés 
zaklatott viszonyai közepette történt 
meg, mondhatni – maradéktalanul. A 
magyar kormányzat tehát kiragadta 
az asszimiláció láthatatlan, de nagyon 
is létezŒ szorításából ezt a tiszteletre 
méltóan élni akaró töredéket. A buko-
vinai székely „kaptár” rajai 1941-ben 
megindultak a végállomásnak hitt 
bácskai cél felé; megmelegedni azon-
ban itt sem tudtak. A jugoszláv par-
tizánok elŒl Vasig és Zaláig menekül-
tek, aztán megtizedelve és elcsigázva 
a kiûzött svábok dél-dunántúli telepü-
lésein leltek végleges otthonra.

A minap egy nemzetközi konferen-
cián hitetlenkedve hallgattam egy 
románná lett ukrán történésztŒl, hogy 
a Suceava mentén – hírmondónak – 
ma is él egy maroknyi magyar. Nos, 
hát a radóci (avagy bonyhádi) székely 
valamit bizonyosan tudhat a túlélés 
titkáról… 

Hogy kell hozzá szívósság s némi 
segítség – jól gondolták mindig a 
nyakas góbék. Már több mint 200 éve 
is alázattal azt vésték a falutáblára s 
a szívükbe, hogy: Fogadjisten s Isten-
segíts…

[Dr. Makkai Béla a történelemtudo-
mány kandidátusa, tanszékvezetŒ a 
Károli Gáspár Református Egyete-
men, megtisztelte újságunkat írásá-
val.]

Száz éve kezdôdött
a bukovinai 

szigetmagyarság 
nemzeti gondozása

Makkai Béla
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A vajdasági Zenta a település határá-
ban lezajlott zentai csata emlékét ün-
nepli meg minden év szeptember 11-
én.

A jeles történelmi esemény, midôn 
Savoyai Jenô seregeivel hatalmas 
gyôzelmet aratott a török felett, Euró-
pa sorsát is megváltoztatta 1697-ben. 
Az évrôl évre ismétlôdô városnapi ün-
nepségeknek természetesen nincs ek-
kora hatásuk, azonban a zömmel ma-
gyarlakta város polgárai számára 
jelentôs eseménysorozatról van szó.

A rendezvénysorozat már  megkezdô-
dött, amikor az egyik helyi templom-
ban emlékeztek meg a zentai csata 
minden áldozatáról gyászmise kereté-
ben, majd a helyi múzeumban Test-
vérvárosi kaleidoszkóp címmel a hód-
mezôvásárhelyi Alföldi Galéria 
alkotásaiból nyílt kiállítás, amelyet 
Almási István, Hódmezôvásárhely 
polgármestere nyitott meg.

A zentai csata 317. évfordulójának 
napján a Tisza partján álló emlékhe-

lyen kongatták meg az emlékharangot, 
s az ünnepség házigazdái és vendégeik 
megkoszorúzták az emlékmûvet. A 
vendégek között volt Andrékó Gá-
bor, Magyarország konzulja is, aki 
ugyancsak megkoszorúzta az emlék-
mûvet.

* * *
Újabb székely zászlót vontak fel a 

Magyar Polgári Párt (MPP) helyi ve-
zetôi Sepsiszentgyörgy központi park-
jában, miután a korábbi eltávolítását 
rendelte el a Brassói Táblabíróság.
Kulcsár Terza József, az MPP Ko-

vászna megyei szervezetének az elnö-
ke egy sajtótájékoztatón elmondta, a 
Brassói Táblabíróság jogerôs ítélete 
Antal Árpádot, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) színe-
iben megválasztott polgármestert kö-
telezte a zászló eltávolítására. „Nem 
kívántunk gondot okozni a polgármes-
ternek, ezért mi magunk eltávolítottuk 
a zászlót, és a mai (pénteki) nap folya-
mán egy másik székely zászlót tûztünk 

ki helyére” --– idézte Kulcsár Terza 
Józsefet a Mediafax hírügynökség.

A politikus azt is elmondta, nem 
kértek városházi jóváhagyást az újabb 
zászlófelvonáshoz. Az Agerpres hír-
ügynökség azt is idézte a politikustól, 
hogy a gesztussal a magyar csapatok 
74 évvel ezelôtti sepsiszentgyörgyi 
bevonulására is kívántak emlékezni.

„Hirdesse ez a zászló a szabadságot. 
Úgy gondoljuk, hogy a székelyeknek 
jogukban áll használni saját szimbó-
lumaikat. Senki nem veheti el tôlünk a 
nyelvünket, a kultúránkat és a jelképe-
inket” -– jelentette ki az MPP Kovászna 
megyei elnöke.

A korábbi székely zászlót 2013. június 
4-én, a városban tartott trianoni meg-
emlékezés keretében vonták fel a sep-
siszentgyörgyi Erzsébet parkban az 
MPP kezdeményezésére. A zászló el-
len a prefektus emelt kifogást, a Bras-
sói Táblabíróság jogerôs ítélete pedig 
szeptember 10-éig adott haladékot a 
zászló eltávolítására.

* * *
Az elsô világháború kirobbanásának 

évfordulója alkalmából az isonzói csa-
ták helyszínére ellátogató Hende 
Csaba honvédelmi miniszter és ma-
gyar zarándokok megemlékezést tar-
tottak a magyar temetôben. A politikus 
átadta a minisztérium ajándékát Fe-
renc pápának, miután a katolikus egy-
házfô misét mondott a Fogliano Re-
dipuglia-i katonai temetôben.

„A pápa az emléknapot az osztrák–
magyar katonai temetôben kezdte, 
imát mondott az egykori ellenség itt 
nyugvó hôsi halottaiért. Ezután ment 
Redipugliába, ahol egy hatalmas kata-
komba, egy óriási emlékmû rejti több 
mint százezer -– részben ismeretlen ---
– olasz katona sírját” -– mondta Hende 
Csaba az MTI-nek .

A pápa ezzel a gesztussal „a béke, a 
népek közötti megértés és a kiengesz-
telôdés mellett tett hitet. Ugyanerrôl 
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A román 
alkotmány 

módosíthatatlan?!
A Magyar Nemzet közölte, hogy 

megkérdôjelezte a napokban kiszivár-
gott székelyföldi autonómia tervezet 
alkotmányosságát a romániai birák és 
ügyészek szakmai testületeként mûkö-
dô Legfelsô Birói Tanács (CSM).

Amikor ezt a  szakvéleményt” olvas-
suk akkor akaratlanul is két dolog jut 
eszünkbe. Az egyik egy operett dal-
foszlány:

   „Nagy volt a mi lovasságunk, de
Még nagyobb a szamárságunk!”
A másik az angol szólásmondás: The 

law is an ass! Azaz,  A törvény az egy 
szamár!

Az RMDSZ által elkészitett romániai 
Székelyföld autonómia statutumának 
preambulájának kezdô részét idézve:

„ Figyelembe véve a helyi autonómia, 
a decentralizáció és a közszolgáltatások 
dekoncentrációjának alkotmányos el-
vét,

Elismerve azt, hogy a romániai törté-
nelmi/ôshonos nemzeti kisebbségek/
közösségek államalkotó tényezôk,

Figyelembe véve a román nép képví-
selôi által 1918 december elsején a 
Gyulafehérvári Nagygyûlésen vállal-
takat, melyek szerint: minden nép sa-
ját egyedei által, saját nyelvén tanul, 
biráskodik és végzi a közigazgatást stb 

stb
Románia Parlamentje e következô 

törvényt fogadja el.”
A kiszívárgott húsz oldalas törvényja-

vaslatot, ami még nem hivatalos doku-
mentum a www.HotNews.ro ---
Székelyföld honlapról le lehet tölteni 
magyar nyelven is.

Nos, az oláh Legfelsô Birói Tanács 
bölcseinek nem tetszik ez az alkot-
mány módositás, és egyebek között azt 
hangsúlyozták, hogy Romániát egysé-
ges és oszthatatlan nemzetállamként 
meghatározó cikkelyt alkotmánymó-
dosítással sem lehet megváltoztatni! S 
ha még ez nem elég, akkor azt is leszö-
gezték, hogy az alkotmánymódositás 
korlátai az állam hivatalos nyelvére és 
az igazságszolgáltatás függetlenségére 
is kiterjednek. Itt a szamárság már 
átcsapódik aljasságra mert az oláh 
jogszakértôk összekapcsolják az auto-
nómia követelést és az igazságszolgál-
tatás függetlenségét és jön a fenyege-
tés, idézve: „Minden olyan  --- közbe-
széd tárgyává tett -– téma, amely 
túlmutat az alkotmányosság keretén, 
az igazságszolgáltatás függetlenségét 
és tekintélyét veszélyezteti, illetve tá-
madást intéz a jogállam ellen”. Ebbôl    
következik, hogy aki székelyföldi auto-
nómiát akar, az alá ássa az oláh jogálla-
mot, s ezért mint bûnözôt, terroristát 
kell kezelni illetve üldözni.
A Magyar Nemzet egyik hozzászó-

lója fején tal lja a szöget:

„ Érdekes ez a román alkotmány. Mó-
dosíthatatlan. Ilyen nincs még az 
egész világon. Ebbe miért nem szól 
bele az Unió mint a magyar alkotmány-
ba? Gyulafehérvárott 1918-ban pedig 
magyar biráskodásról beszéltek. Va-
jon a román birák mitôl függetlenek? 
Csak nem az igazságtól?”

Itt még azt is hozzá tehetjük, hogy 
azok a politikusok és szakértôk akik az 
oláh alkotmányt irták, biztosan nem 
sejtették, hogy örök idôre maradandó, 
megváltozhatatlan szöveget vetettek 
papirra, amelyet csak azokkal a kôtáb-
lákkal lehet összehasonlitani amiket a 
bibliai Mózes hozott le a hegyrôl.

Végül pedig jó lenne egy kis önkriti-
ka. Ezév lesz a 25. évfordulója a Ceau-
cescu házaspár kivégzésének, de még 
most csak ott tartunk, hogy egy tör-
vényjavaslat készül Székelyföld terü-
leti autonómiájáról. Ez alatt a negyed 
évszázad alatt Jugoszlávia széthullott, 
még Koszovó is levált Szerbiától, --- de 
ott az albán lakta államban a szerb 
megyéknek területi autonómiája van, 
--- és a szlovákok szétverték a „minta-
kép demokráciát” Csehszlovákiát. Így 
elmondhatjuk, hogy a versaillesi „bé-
keteremtés” -nek minden középeurópai 
elégedetlen nemzete megtalálta a szá-
mukra méltányos megoldást, --- kivéve 
a magyar!
Ezen kellene változtatni!
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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beszélt homíliájában is az ószövetségi 
Káin példázatát véve ennek alapjául” 
–-- tette hozzá.

Elmondta, hogy a mise után szemé-
lyesen találkozott az egyházfôvel, és 
átadta neki azt az ajándékot, amelyet a 
minisztérium készített. Ez egy kis do-
boz, amely tartalmazza egy olyan ma-
gyar katona imakönyvét és azonossági 
jegyének (dögcédulájának) tartóját, 
aki bizonyítottan megjárta az I. világ-
háborús olasz frontot. A mise után a 
miniszter és a magyar zarándokok el-
mentek a magyar temetôbe, és meg-
emlékeztek az ott nyugvó több mint 
7000 magyar katonáról, valamint az 
elsô világháború összesen több mint 
600 ezer magyar katonaáldozatáról, 
köztük az olaszországi frontokon ele-
sett több mint 250 ezer magyar hon-
védrôl.

„A következô négy évben az elsô 
világháborúban érintett minden or-
szág meg fog emlékezni a hôseirôl. 
Magyarországon igyekszünk összeállí-
tani –-- nagyrészt a bécsi katonai le-
véltár anyagai alapján --– a teljes vesz-
teséglistát, hiszen a második 

világháború után valamilyen elképzel-
hetetlen okból megsemmisítették az 
elsô világháborús veszteségi kartono-
kat. Ezt most rekonstruáljuk, és a tel-
jes névsort igyekszünk az interneten 
is elérhetôvé tenni” --– mondta Hende 
Csaba.

* * *
A német belügyminisztérium azonna-

li hatállyal betiltotta az IÁ-hoz köthetô 
valamennyi tevékenységet, így ezen-
túl bûncselekménynek számít például 
a szervezet népszerûsítése és jelképei-
nek használata. A német hatóságok a 
rendelet révén felléphetnek az IÁ né-
met nyelven folytatott, kiterjedt pro-
paganda-hadjárata ellen, valamint 
azokkal a személyekkel szemben, akik 
harcosokat toboroznak az IÁ szíriai és 
iraki mûveleteihez.

A hatóságok lehetôségeit eddig kor-
látozta, hogy az IÁ-t vonatkozó bírósági 
határozat híján nem tartják nyilván a 
külföldi terrorszervezetek között. Tho-
mas de Maiziere belügyminiszter a 
rendeletet ismertetô sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta, hogy már több mint 
százan visszatértek Németországba 

abból a nagyjából 400 fôs csoportból, 
amelyet az IÁ és más iszlamista szer-
vezetek képviselôi a közel-keleti har-
cokhoz toboroztak.

A visszatérôk közül sokan csalódot-
tan, „frusztráltan” érkeztek meg, má-
sok viszont harci tapasztalatokkal jöt-
tek vissza. Ezek az emberek 
„megtanulták, hogyan kell gyûlölni és 
gyilkolni”, és súlyos biztonsági kocká-
zatot jelentenek --– figyelmeztetett a 
belügyminiszter.

Az IÁ-hoz kapcsolódó tevékenységek 
betiltása nem helyettesítheti a társa-
dalom önvizsgálatát. Fel kell tárni, 
hogy miért lépnek Németországban 
élô fiatal nôk és férfiak a radikalizmus 
útjára, amely a szíriai és iraki harcok-
ba vezet --– hangsúlyozta a Thomas de 
Maiziere.

A hatósági fellépés mellett „szükség 
van a szülôkre, testvérekre, barátokra, 
szomszédokra is” --– fejtette ki, hozzá-
téve, hogy a németországi muzulmán 
közösség vezetô szervezetei is állást 
foglalnak az IÁ „barbár terrorjával 
szemben”, ami „fontos és jó jel”.

A rendelet értelmében tilos egyebek 
között az IÁ javára pénzt gyûjteni, a 
szervezet jelképeit viselni vagy bár-
milyen más módon használni, az IÁ-t 
népszerûsítô anyagokat terjeszteni. A 
belügyminisztérium kapcsolatba lé-
pett az internetszolgáltatókkal, hogy a 
hatóságok hatékonyan léphessenek fel 
az IÁ propagandája ellen, amely min-
denekelôtt a digitális térben terjed.

* * *
Aggasztóan sok sót fogyasztanak az 

amerikai gyerekek, ezzel nô az esélye, 
hogy késôbb magas lesz a vérnyomá-
suk és szívbetegek lesznek --– figyel-
meztet jelentésében az amerikai jár-
ványügyi központ.

A jelentés a 2009–2010-es országos 
egészségügyi és táplálkozási felmérés 
adatain alapul. A kutatók azt állapítot-
ták meg, hogy a 6-18 éves amerikai 
gyerekek több mint 90 százaléka több 
sót eszik, mint amennyi egészséges 
lenne: átlagosan körülbelül napi 3,3 
milligrammot, és ebbe nem számolták 
bele az asztalnál az ételhez adott sót. 
Az amerikai gyerekek számára aján-
lott napi nátriumbevitel kevesebb, 
mint 2,3 milligramm.

A jelentés alapján a nátriumbevitel 
mintegy 65 százaléka bolti készételbôl, 
13 százaléka gyors- vagy pizzaéttermek 
fogásaiból, kilenc százaléka az iskolai 
menzáról származik. Az amerikai gye-
rekek sófogyasztásának körülbelül 43 
százaléka csak tízféle ételbôl áll össze, 
ezek a pizza, a kenyér és a péksütemé-
nyek, a felvágottak és húskészítmé-
nyek, a rágcsálnivalók, a szendvicsfé-
lék, a sajt, a csirkefalatok, a tészta 
ételek, a mexikói fogások és a kész le-
vesek.

„Túl sok gyerek eszik túl sok sót, az 
eredmény a felnôttkori magas vérnyo-
más és a szívbetegségek kockázatának 
növekedése. A legtöbb só a készételbôl 
és a gyorséttermi fogásokból szárma-
zik, nem a sószóróból. Ha csökkentjük 
a sófogyasztást, azzal segítünk, hogy 
elkerüljék a tragikus és költséges 
egészségügyi következményeket” ---
mondta Tom Frieden, az amerikai 
Betegségmegelôzési Központ (CDC) 
igazgatója.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által ajánlott maximális só-
bevitel 5 gramm naponta, amely egy 
teáskanálnyi mennyiségnek felel meg. 
2008-ban Magyarország is csatlakozott 

az Európai Bizottság sócsökkentô ke-
retprogramjához, ehhez kapcsolódóan 
megszületett a magyar ajánlás is, 
mely szintén maximum 5 gramm/nap 
sóbevitelt javasol.

* * *
Új rekordot ért el a Japánban élô száz 

éven felettiek száma: a legalább száz-
évesek száma már 58 820 a tokiói 
egészségügyi minisztérium szerint.

Az intézet pénteki közlése szerint ez 
4423-mal több, mint egy évvel koráb-
ban. Japánban hétfôn tartják az idôsek 
napját, amelyet nemzeti ünnepként 
tartanak számon.

A százévesek száma statisztikailag 
tekintve az elmúlt 44 évben folyama-
tosan emelkedik az országban. A csak-
nem 60 ezer száz éven feletti lakos 87,1 
százaléka nô.

A különösen magas életkort a világ 
harmadik legnagyobb nemzetgazdasá-
gában a tudósok a kelet-ázsiai szigeti 
nép hagyományos, egészséges konyhá-
jával magyarázzák. Fontos szerepet 
játszhat emellett az orvostudomány 
erôteljes fejlôdése is.

* * *
Tilos tojást dobálni és zajos házi-

munkát végezni az északkelet-olasz-
országi Padovában, ahol borsos pénz-
bírság sújtja az utcai koldulást is. Az új 
rendszabályokkal Padova lett a tiltások 
városa --– számolt be az olasz sajtó 
Massimo Bitonci, a venetói város 
polgármesterének rendelkezéseirôl.

A más itáliai városokban is bevezetett 
rendszabályokon túl, mint például a 
közízlést sértô öltözékben való utcai 
megjelenés tilalma, Padovában továb-
bi szigorításokat is életbe léptettek.

Tilos tojás- és lisztdobálással ünnepel-
ni a diplomásokat. Ez hagyomány a 60 
ezer hallgatót számoló egyetemi vá-
rosban, ahol a végzôsöket társaik to-
jással és lisztzsákokkal felfegyver-
kezve bocsátják útjukra, csatatérré 
változtatva a padovai utcákat. „Egyál-
talán nem tartom viccesnek ezt az 
egyetemi tradíciót. Naponta legalább 
harmincan-negyvenen diplomáznak 
és minden alkalommal lisztfelhô lepi 
be a várost” --– hangoztatta a Padovát 
az Északi Liga színeiben vezetô polgár-
mester. Massimo Bitonci hozzátette: 
Veneto kulturális és gazdasági fôváro-
sává akarja tenni Padovát, és ezért a 
szabályokat mindenkinek tiszteletben 
kell tartani.

Az októbertôl életbe lépô rendelke-
zések értelmében Padovában tilos az 
utcai közlekedési táblákhoz, fákhoz és 
rácsokhoz láncolni a kerékpárokat. Ti-
los a városközpont ablakaiban kiakasz-
tani a mosott ruhát és zajt keltô házi-

munkát végezni, amelybe az olasz 
újságok szerint beletartozik a „teli 
torokból való énekléssel végzett padló-
fényesítés is”.

Nem szabad az utcán és parkokban 
leülni a földre és lefeküdni a köztéri 
padokra. Minden egyes esetben 100 
euró (30 ezer forint) a bírság.

Huszonöttôl ötszáz euróig terjedô 
büntetést kell fizetnie augusztus vége 
óta azoknak is, akik Padova utcáin 
koldulnak. A bírságot kiszabó rendô-
rök a kéregetônél talált bevételt is 
elkobozzák. Ezzel kapcsolatban a Cari-
tas humanitárius szervezet padovai 
vezetôje úgy nyilatkozott, hogy az ala-
mizsna kérése vagy adása keresztény 
szempontból mindenkinek szent joga, 
ha ez nem párosul agresszív magatar-
tással a többiek felé.

* * *
Ijesztô kihívásokkal kell szembenéz-

nie a Jean-Claude Juncker vezette 
Európai Bizottságnak a következô 
években a Financial Times (FT) euró-
pai kiadásában megjelent szerkesztô-
ségi állásfoglalás szerint.

Be kell indítani az eurózóna gazda-
ságát, helyre kell állítani az unióba ve-
tett közbizalmat, és meg kell akadá-
lyozni, hogy a britek a ciklus közepén 
kilépjenek --- veszi sorra a feladatokat 
a lap. A bizottság összeállítása a cikk 
szerint ígéretes, ügyes politikai érzék-
rôl tesz tanúbizonyságot, és jelzi, hogy 
megvan a szándék a változtatásra.

A bizottság tekintélyét az írás szerint 
erodálta, hogy makacs tagállamok és a 
magabiztos Európai Parlament elszip-
kázta a jogköröket, eddig pedig ez egy 
kétlépcsôs intézmény volt, amelyben a 
nagy nyugati tagállamok kapták a fon-
tos posztokat, az újabb, keleti tagok 
pedig a maradékot. A lap úgy látja 
ugyanakkor, hogy egyes nagyravágyó 
biztosok ontották magukból az olyan 
jogszabályokat, amelyek csak terhére 
voltak az üzleti szférának. Ehhez ké-
pest az FT azt írja: példátlan lépés, 
hogy a bizottság tevékenységét hét 
alelnök fogja ellenôrizni, visszafogva a 
túlbuzgó biztosokat, és a tagállamok 
közötti földrajzi egyensúly is sokkal 
kedvezôbb lesz, mint eddig.

„Juncker dicséretet érdemelne azért 
is, hogy a legfontosabb gazdasági 
posztokat reformszemléletû politiku-
sokra bízta” --- állapítja meg az írás. 
Ezek közül kiemelkedik Cecilia 
Malmström kereskedelmi biztosi és 
Margrethe Vestager versenybiztosi 
jelölése, valamint a túlzott szabályozás 
visszafogására kijelölt holland Frans 
Timmermans kinevezése is szembe-
tûnô.

MELBOURNE FRINGE FESTIVAL 
keretében kerül bemutatásra

THE PITCH
60 perces vídám mûsor

Elôadó: Bagin Christian
Direktor: James Pratt

Elôadás helye: Fringe Hub - Upstairs at Errol’s
69 - 71 Errols Street North Melbourne

Szeptember 27-tôl –– október 4-ig
(Hétfôn nincs elôadás)

Este 6.45 kezdettel, vasárnap 5.45 kezdettel, 
Jegyek ára: $ 20 , concession: $ 15, 

míg kedden $ 12 
Bookings www.melbournefringe.com.au

Tel.: 9660 9666

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



„Szemtôl szembe Putyinnal”
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Ifjú évek, KGB 
Még 2000-ben jelent meg Oroszor-

szágban az „Ot pervogo lica. Raz-
govori sz Vlagyimirom Putyinim” 
címû interjúkötet. A könyv célja az 
volt, hogy az alig pár hónapja még 
szinte ismeretlen, 48 éves Vlagyimir 
Putyint (az interjúk készítése idején, 
2000 elején Oroszország ideiglenes 
elnöke, Borisz Jelcin kijelölt utódja), 
jobban megismertesse az oroszor-
szági közvéleménnyel. Az interjú kö-
tetben megszólaltak a fŒszereplŒ fe-
lesége, gyerekei, ismerŒsei, kollégái 
is. Az interjúkötetet három fiatal új-
ságíró készítette, Natalia Gevork-
jan, Natalja Tyimakova, Andrej 
Kolesznyikov. 

Ma Gevorkjan az orosz liberális 
ellenzék egyik legfŒbb fóruma, a 
Dozsgy Televízió munkatársa, Tyi-
makova Dmitrij Medvegyev sajtótit-
kára, Andrej Kolesznyikov egy iro-
dalmi újság fŒszerkesztŒje, s a hata-
lomhoz kritikus, de lojális zsurnalisz-
ta. 

A 2000-es interjúkötet nemcsak a 
politikust mutatja be, de Putyint, az 
embert is. A fŒszereplŒ és közeli is-
merŒsei maguk beszélnek Putyin 
gyermekkoráról, karrierjérŒl, érzése-
irŒl. Ebben a régi, rendkívül érdekes 
könyvben Putyin egyfajta „kispolgár-
ként” jelenik meg, nem egy világbiro-
dalom már-már szakrális tulajdonsá-
gokkal felruházott, helyettesíthetetlen 
uraként. Dehát más idŒk voltak, más 
Oroszország, más Putyin. 

Hogy mennyire más idŒk voltak, 
mutatja a riporterek viselkedése. A 
három riporter – legalábbis mai 
szemmel nézve – kimondottan me-
rész, idŒnként egyenesen pimasz kér-
désekkel árasztotta el Putyint, az 
„egyszerû embert”. A könyv 2000-ben 
magyarul is megjelent E. Fehér Pál 
fordításában, „SzemtŒl szembe Pu-
tyinnal” címen. KötelezŒ olvasmány 
mindenkinek akit érdekel Putyin sze-
mélyisége, gondolatvilága. A könyv 
az orosz elnöki honlap archívumán is 
elolvasható (oroszul). 

* 
 Vlagyimir Putyin 1952. október 7-

én született Leningrádban (bizonyos 
összeesküvés-elméletek szerint Pu-
tyin valójában Grúziában született, 
orosz szülŒktŒl, akik aztán árvaházba 
adták a gyereket. Innen eredne, úgy-
mond, a jelenlegi orosz hatalom foko-
zott érzékenysége az árva gyerekek 
iránt). Putyin, szavai szerint, apja 
családjáról többet tud, mint anyjáéról. 
Apai nagyapja szakácsként dolgozott 
Leninnek és Sztálinnak. Szülei 1911-
ben születtek, s már 17 évesen össze-
házasodtak. Az 1930-as években két 
gyerekük is született, de mindkettŒ 
meghalt (az egyik a leningrádi blokád 
idején, amikor anyja egy árvaházban 
dolgozott). Apja a háború idején egy 
NKVD alakulatban szolgált, és csodá-
val határos módon élte túl Leningrád 
ostromát. Édesanyjának semmilyen 
képesítése nem volt, egész életében 
egyszerû munkákat végzett, volt taka-
rítónŒ, portás stb., 41 éves korában 
szülte meg Vlagyimirt. A háború után 
egy kommunális lakás egyik szobáját 
kapták meg. Putyin így emlékszik 
vissza egy ott történt esetre: „Ott, 
abban a lépcsŒházban, értettem meg 
mindörökre, mit jelent a kifejezés – 
sarokba szorítani. A lépcsŒházban 
patkányok éltek. Mi a barátaimmal 
mindig botokkal kergettük Œket. Egy-
szer megláttam egy hatalmas pat-
kányt és üldözni kezdtem, amíg be 
nem szorítottam a sarokba. Nem tu-
dott hova menekülni. Akkor megfor-

löltek személyes tulajdonságait (szer-
vezŒkészség, taktikus gondolkodás, az 
ügy iránti elkötelezettség, Œszinteség). 
Platov-Putyint megtanították arra, 
hogyan teremtsen kapcsolatot em-
berekkel, hogyan férkŒzzön mások 
bizalmába, milyen kritériumok alap-
ján válassza ki a „hasznos” embere-
ket, hogy jól tudjon kérdezni. A ta-
nulmány végén minden jelöltrŒl jel-
lemzést kellett adni az oktatóknak. Ez 
döntötte el a jelölt késŒbbi sorsát. A 
professzionális képességek mellett a 
személyes jellemvonások is számítot-
tak. Hiába voltak valakinek kiváló 
professzionális adottságai, ha karrie-
rista, vagy gyenge jellemû volt, nem 
vették fel. Putyint már ekkor német-
országi munkára készítették fel, de az 
nem volt világos, hogy az NDK-ba 
vagy az NSZK-ba küldik. Végül a 
Német Demokratikus Köztársaságba 
került. 

(Forrás: vidamrikkancs.com) 

Házasság, hírszerzô
tevékenység az NDK-ban 
Amikor Vlagyimir Putyin elkezdett 

dolgozni az NDK-ban, már nŒs ember 
volt. KésŒbbi feleségét egy barátja 
révén ismerte meg Leningrádban. A 
barát színházba, Arkagyij Rajkin 
egyik estjére hívta meg Putyint, és 
lányokat is ígért. A jól sikerült este 
után megint elmentek színházba, de 
ekkor már Putyin szerezte be a je-
gyeket. Az egyik lány Ljuda, Putyin 
felesége lett késŒbb. A visszaemléke-
zések szerint nem volt valami elsöprŒ 
szerelem köztük. „Mennyi ideig talál-
kozgattak az esküvŒ elŒtt? – Sokáig. 
Valami három évig. 29 éves voltam. 
Megszoktam, hogy mindent elŒre 

megtervezek. És a barátaim is azt 
mondták – Figyelj, nŒsülj már meg!” 
Ljudmila Kalinyingrádból származott, 
légiutaskísérŒként dolgozott. Így em-
lékszik vissza az elsŒ benyomásokra 
Putyinról: „Nagyon szerényen, mond-
hatnám szegényesen volt öltözve. 
Egészen szürke ember, az utcán nem 
vettem volna észre.” Ám amikor már 
Putyin szerzett jegyet a színházba, 
„Megértettük, hogy Vologya olyan 
ember, aki tud jegyet szerezni bármi-
lyen színházba.” Azaz a szürke kis 
ember elŒ tud teremteni dolgokat a 

dult és rám támadt. Ez váratlan volt 
és félelmetes. Most már a patkány 
kergetett engem.” A szomszédban 
egy Ánya nevû vallásos öregasszony 
élt, Œ beszélte rá Putyin anyját, hogy 
kereszteljék meg a gyereket. Így is 
történt, a kis Vologyát titokban ke-
resztelték meg, hogy párttag, elköte-
lezett kommunista apja ne tudjon ró-
la. Putyin nyolc éves korában kezdte 

meg iskolai tanulmányait, szavai sze-
rint azért, mert októberi születésû 
volt. Az iskolába mindig késve érke-
zett – úgy látszik, már ekkor kialakult 
az a szokása, hogy notórius módon 
késik. 

Már gyerekkorában megtetszett a 
hírszerzŒ munka, a korabeli szovjet 
háborús filmek hatására. Már kilen-
cedikes korában jelentkezett egy 
KGB irodánál, ahol azt tanácsolták 
neki, elŒbb végezze el az egyetemet, 
„lehetŒleg a jogi kart.” Ifjú korában a 
szülei egy Zaporozsec gépkocsit vet-

tek neki ajándékba, a fiatal Putyin 
ezzel a kocsival járt mindenhová. 
Egyszer egy embert elütött, vétlenül, 
az illetŒ kiugrott elé az útra. 

Majdnem megnŒsült igen fiatalon. 
Már a gyûrûket is megvették, az es-
küvŒi ruha is készen volt, amikor 
visszalépett a házasságtól, s „elmond-
tam neki [a menyasszonynak] a teljes 
igazságot, mindent, amit fontosnak 
tartottam.” A jogi egyetem negyedik 
évfolyamán keresték meg elŒször, 
hogy lenne-e kedve a „szerveknél” 
dolgozni. Végzés után azonnal a KGB-

nél ajánlottak neki állást. Szergej 
Roldugin hegedûmûvész, Putyin ifjú-
kori barátja szerint Vologya azonnal 
eldicsekedett neki, hogy a KGB-nél 
fog dolgozni. Azt mondta, „az embe-
rekkel való kommunikáció” specialis-
tája, s ezen a téren tevékenykedik. 
Putyin elŒször a kémelhárításnál dol-
gozott öt hónapot. A KGB-nél a jogász 
Putyint arra próbálták nevelni, hogy 
az instrukció a törvény felett áll, ám 
Œ, szavai szerint így nem tudott dol-
gozni. S nemcsak Œ, hanem a korosz-
tályába tartozó személyek sem, utal 
Putyin egy generációs konfliktusra a 
KGB-n belül a „sztálinisták” és az új 
generáció között az 1970-es években. 

Putyin karrierjében talán sportsike-
rei is szerepet játszottak: 1976-ban 
Leningrád dzsúdóbajnoka lett. Ezt kö-
vetŒen hat hónapos operatív kiképzés-
ben részesült Leningrádban, majd fél 
évet újra a kémelhárításnál dolgozott. 
Putyin az interjúban azt is elmondta, 
hogyan harcolt a KGB az ellenzékkel. 
Úgy, hogy maga a KGB helyettesí-
tette az ellenzéket. „Kigondoltak [az 
ellenzékiek] valamilyen rendezvényt, 
ahová diplomáciai testületeket, új-
ságírókat hívtak meg, hogy felhívják 
a világ közvéleménynek figyelmét. 
Mit lehet tenni? Szétkergetni nem 
lehet. Akkor fogtuk magunkat, és mi 
magunk szerveztük meg a koszorú-
zást, azon a helyen, ahová az újság-
írókat várták. Összehívtuk a pártszer-
vezeteket, szakszervezeteket, a helyet 
körbevetettük rendŒrökkel, és ma-
gunk masíroztunk oda zene alatt. Az 
újságírók és a diplomáciai képvisele-
tek tagjai odaálltak, megnézték, pár-
szor ásítottak majd elmentek. Amikor 
elmentek, a rendŒri sorfalat szétosz-

lattuk. Most már jöhet, aki akar. Csak 
most már ez senkit nem érdekel.” A 
kémelhárító munka közben a külföldi 
hírszerzés is felfigyelt Putyinra. 
Elkezdtek beszélgetéseket folytatni 
vele, majd átirányították a külföldi 
hírszerzéshez. Moszkvában vett részt 
egy tizenkét hónapos kiképzésen, utá-
na Leningrádban dolgozott négy és 
fél évet, majd megint Moszkvába ke-
rült, a külföldi hírszerzés akadémi-
ájára, ahol „Platov” néven folytatta 
tanulmányait. Az akadémián gondo-
san tanulmányozták a hírszerzŒ-je-

hiánygazdaságban. 
A barát Szergej Roldugin így em-

lékszik vissza az elsŒ találkozásra. A 
találkozót a Nyevszkij proszpekten 
beszélték meg, ahová Roldugin a 
vadonatúj Zsigulijával érkezett. „A 
lányok idŒben, ahogy megbeszéltük, 
megérkeztek. Az egyik közülük Ljuda 
volt. Nagyon szimpatikus lány. Beül-
tek hozzám a Zsiguliba. Vártuk Œt. 
Nagyon kellemetlen volt számomra, 
ott ültem velük, közben feltûntek 
mindenféle ismerŒsök, rámköszön-
tek... Egy órát vártunk. Végül feltûnt 
Vologya. Œ egyébként szinte mindig 
késik. Elmentünk a színházba. Hogy 
mit néztünk meg, arra természetesen 
nem emlékszem. Egyáltalán nem em-
lékszem.” Putyin azt mondta Ljud-
milának, nyomozóként dolgozik, ami 
magától értetŒdött, hiszen Putyinnak, 
mint a KGB munkatársának fedŒcél-
lal nyomozói igazolványa volt. Ljud-
mila Putyina, szavai szerint, elsŒ lá-
tásra beleszeretett...  

Ljudmila ezután Kalinyingrádból 
repülŒn utazgatott Leningrádba, hogy 
találkozzon Vlagyimirrel. Beszámoló-
ja alapján úgy tûnik, a hölgy volt a 
kapcsolat fenntartásának kezdemé-
nyezŒje. „Három és fél évig udvarol-
tam neki!” Házassági ajánlatot azért 
már Putyin tett. A házasság után Pu-
tyin szüleinek 27 négyzetméteres la-
kásában éltek. Az NDK-ba, Drezdába 
1985-ben érkeztek meg, együtt mint 
férj és feleség. A külföldi élet bizo-
nyos mértékben megváltoztatta Pu-
tyin gondolkodásmódját. Ismét utalt 
arra, hogy a KGB-ben generációs-
mentalitásbeli különbség volt az öreg 
sztálinisták, és az Œ nemzedéke kö-
zött. „Amikor visszatértünk külföld-
rŒl, nehezen illeszkedtünk be a hazai 
valóságba, láttuk, mi folyik nálunk... 
Mi fiatalok, gyakran beszélgettünk 

idŒsebb kollégáinkkal. Most nem fel-
tétlenül az öregekrŒl beszélek, akik 
még emlékeztek a sztálini idŒkre, 
hanem mondjuk így, munkatapaszta-
lattal bíró emberekre gondolok. Ez 
egy teljesen más generáció volt, más 
nézetekkel, értékítélettel, hangulat-
tal.” 

Azaz az 1980-as évek fiatal KGB-sei 
meglehetŒsen kritikusan viszonyultak 
a szovjet viszonyokhoz. Még szeren-
cse, hogy „a hírszerzésben megenged-
ték a másként gondolkodást, olyano-
kat mondani, amiket csak kevesen 

US bázisok Oroszország körül



engedhettek meg maguknak.” 
A Putyin-házaspár Drezdában a 

Stasi egyik épületében lakott. Az épü-
letben lényegében csak hírszerzŒk él-
tek, a Stasi vagy a KGB munkatársai. 
Azonban, Ljudmila Putyina érdekes 
megjegyzése szerint az NDK-sok, 
eltérŒen tŒlük „Még komolyan hittek 
a kommunizmus fényes jövŒjében.” 
Ezt Putyin is megerŒsítette: „Ez egy 
keményen totalitárius ország volt a 
mi harminc évvel korábbi mintánk és 
berendezkedésünk alapján. Különben 
a tragédia abban volt, hogy sok em-
ber Œszintén hitt ezekben a kommu-
nista ideálokban.” – emlékezik vissza 
az 1980-as évekre az akkor már „cini-
kus KGB-s” Putyin. 

Putyin politikai hírszerzést folyta-
tott az NDK-ban. „Információszerzés 
politikai szereplŒkrŒl, a potenciális 
ellenfél terveirŒl.” Kicsit konkrétab-
ban: „A szokásos hírszerzŒ tevékeny-
ség: információforrások beszervezé-
se, információszerzés, elemzés, ezek 
továbbküldése a központba. A politi-
kai pártokról szóló információkról 
van szó, az ezekben a pártokban zajló 
folyamatokról, a vezetŒkrŒl, maiakról 
és lehetséges holnapiakról, emberek 
karrierjérŒl pártokon és az államap-
parátuson belül. Fontos volt tudni ki 
mit csinál, mi történik a minket ér-
deklŒ ország Külügyminisztériumá-
ban, hogyan határozza meg politikáját 
különbözŒ kérdésekben a világ külön-
bözŒ pontjain. Vagy, milyen lesz part-
nereink álláspontja a leszerelési kér-
désben, például. Természetesen, hogy 
ilyen információt szerezzünk, forrá-
sok kellenek.” 

„Pártvonalon” nem dolgoztak, mert 
az tilos volt. Az információforrásokat 
sok esetben megvásárolták. Vajon az 
a logika, amelyet egyes elemzŒk 
Putyinnak tulajdonítanak, miszerint 
(Nyugaton) minden megvehetŒ, min-
den csak pénzkérdés, az állítólagos 
értékközösség csak kamu, nem kül-
földi hírszerzŒ tapasztalataiból ered-e 
az orosz elnöknél? 

A hírszerzŒ-élet persze bizonyos be-
zártságot követelt. Ljudmila Putyina 
sem építhette szabadon emberi kap-
csolatait, ha valakivel nem volt aján-
latos barátkozni, szóltak neki. Az 
NDK-ban édes élet volt a szovjet 
viszonyokhoz képest. „Oroszországból 
érkeztünk, ahol deficit és vásárlási 
sorok – ott meg minden volt.” 

Putyinék rendszeresen jártak söröz-
ni Radebergbe, a neves sörfŒzdébe. 
Hétvégenként szolgálati Zsigulijukkal 
járták Szász-Svájc kirándulóhelyeit. 
Putyint az NDK-ban végzett munkájá-
ért elŒléptették, Œ maga megkapta az 
„NDK Nemzeti Népi Hadseregéért 
végzett kiemelkedŒ szolgálatért” ér-
demérmet. 

Putyin az interjúban ellentmondó 
információkat közölt az Stasival való 
együttmûködésrŒl. ElŒször azt mond-
ta, a Stasi minden tevékenységüket 
kontrollálta. „Barátaink, ahogy nevez-
tük az NDK állambiztonságának mun-
katársait, mindenrŒl másolatot készí-
tettek, amit csináltunk. Mindez meg-
maradt a levéltárukban... Munkánk 
jelentŒs részét az NDK polgárain 
keresztül végeztük. Ôk mindannyian 
ismertek. Minden átlátható és világos. 
És mindez ismert a német kémelhá-
rítás számára is.”  KésŒbb viszont azt 
mondta, hogy az összes dokumentu-
mot megsemmisítették, amikor vilá-
gossá vált, hogy elkerülhetetlen az 
NDK bukása. „Mindent megsemmi-
sítettünk. Minden kapcsolatot, az 
egész ügynökhálózatot. Én személye-
sen égettem el rengeteg anyagot. 

egy korábbi interjúkötetben
Égettünk éjjel és nappal. A legértéke-
sebb anyagokat kivittük Moszkvába.” 

Mindez 1989-ben történt. Amikor a 
tömeg Drezdában megtámadta a Sta-
si épületét, Putyint küldték ki tár-
gyalni. Elmagyarázta, hogy Œk szovjet 
katonai fennhatóság alá tartoznak. 
Putyinék beavatkozást kértek a fel-
sŒbb hatóságoktól, de azt válaszolták 
nekik, „Moszkva hallgat”, nem tudnak 
mit tenni. „Ez a Moszkva hallgat... 
Nekem akkor támadt az a benyomá-
som, hogy az ország többé nem léte-
zik. Világossá vált, hogy a Szovjetunió 
beteg. És ennek a halálos, gyógyít-
hatatlan betegségnek a neve bénulás. 
A hatalom lebénulása.”  

(Forrás: oroszvilag.hu)

Putyin a demokrata,
européer vezetô 
Vlagyimir Putyin tehát, az 1980-as 

években a fiatal KGB-s nemzedékhez 
hasonlóan, nem hitt már a kommunis-
ta eszmében, szemben a naiv NDK-
sokkal. Putyinék 1990 elején tértek 
haza a Szovjetunióba, amikor már 
világos volt az NDK bukása. Putyin 
szavai szerint már ekkor látta azt is, 
hogy a Szovjetuniónak nincs jövŒje. 
Az utolsó években az Œ NDK-s 
munkájuk is üressé vált. Jelentéseiket 
senki nem olvasta. Semmi reakció 
nem érkezett elŒrejelzéseikre, az 
asztalfióknak dolgoztak. Amikor haza-
tértek, Putyin elkezdett gondolkodni 
azon, hogy valamilyen más lehetŒsé-
get keres (nem hivatalos verzió sze-
rint Putyin nem önszántából kezdett 
más munka után nézni, hanem mert 
az egyik, általa beszervezett NDK-s 
átállt és feladta azon ügynököket, 
akiknek a nevét Putyintól tudta meg. 

Szintén nem hivatalos verzió szerint 
Putyin egy ideig taxizással is próbál-
kozott). Végül a Leningrádi Állami 
Egyetemre került, a Nemzetközi Kap-
csolatok osztályára, hírszerzŒ szem-
szögbŒl nézve „tartalékos” beosztást 
foglalt el. Putyin az egyetemen el-
kezdte megírni kandidátusi disszertá-
cióját. 

Ljudmila Putyina számára sokk volt 
visszatérni a Szovjetunióba az NDK-s 
bŒség után. Semmi nem változott az 
évek alatt. „Ugyanazok a nagy sorok, 
jegyrendszer, üres polcok a boltok-
ban. Visszatérésünk után az elsŒ idŒ-
ben szörnyû volt boltba járni.” 

Putyin a kommunizmus bukását 
nem is sajnálta, csak azt, hogy Moszk-

va kénytelen volt feladni kelet-euró-
pai pozícióit. Putyin elmondta, Nyuga-
ton sem értették, miért csuklott össze 
ilyen hirtelen a Szovjetunió. Egy al-
kalommal, az 1990-es években Henry 
Kissinger Szentpétervárra látogatott, 
Putyin, a pétervári polgármesteri hi-
vatal munkatársa fogadta Œt. Beszéd-
be elegyedtek. Putyin elmondta, hogy 
korábban az NDK-ban dolgozott hír-
szerzŒként, mire Kissinger: „Minden 
valamire való ember a hírszerzésnél 
kezdte. Én is. – Majd azt mondta: –
Úgy véltem, hogy a Szovjetuniónak 
nem lenne szabad ilyen gyorsan kivo-
nulnia Kelet-Európából. Túl gyorsan 
változik az erŒegyensúly a világban, 
ami kellemetlen következményekkel 

járhat. Ma ezt nekem hibaként róják 
fel. Azt mondják, a Szovjetunió kivo-
nult, mégis minden rendben, pedig ön 
azt mondta, ez nem lehetséges. És 
tényleg azt hittem, hogy ez nem le-
hetséges. – Majd egy idŒ után hozzá-
tette: – Ôszintén szólva mai napig 
nem értem, miért csinálta ezt Gor-
bacsov. – Teljesen váratlanul ért, 
amit mondott. Azt mondtam neki és 
ma is azt mondom: Kissingernek iga-
za volt. Sok problémát elkerülhettünk 
volna, ha nincs ez a sietŒs menekü-
lés.” 

Putyin az egyetemen találkozott 
ismét egykori tanárával, Anatolij 
Szobcsakkal, aki akkor már a demok-
ratikus orosz ellenzék egyik ismert 
alakja volt. Szobcsak munkát ajánlott 
Putyinnak, így kezdŒdött a volt KGB-s 
politikai karrierje. Putyin külügyi vo-
nalon kezdett dolgozni, hamarosan 
irodát kapott a Szmolnij-ban (Szobcsa-
kot megválasztották Szentpétervár 
polgármesterének). Irodájában Nagy 
Péter portréját rakta ki. Putyin, el-
mondása szerint már ekkor fel akart 
mondani a KGB-nek, de a nyilatko-
zata, úgymond, valahol fennakadt, 
elveszett, ezért egészen az augusztusi 
puccsig a KGB állományában maradt 
(KGB-s múltjáról egyébként nyíltan 
beszélt Szobcsaknak), és a Szovjet-
unió Kommunista Pártjának is tagja 
maradt, amíg az meg nem szûnt. 

A puccs kapcsán Putyin megint ki-
csit ellentmond saját szavainak. 
Egyik megjegyzése szerint már 1989–
1990-ben világos volt számára, hogy a 
Szovjetuniónak nincs jövŒje, a puccs 
kapcsán viszont azt mondta, csak 
1991 augusztusában értette meg a 
változások elkerülhetetlenségét, miu-
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tán visszatért az NDK-ból, csak annyi 
volt számára világos, hogy „Oroszor-
szágban történik valami.” Leningrád-
ban külügyi vonalon Putyinnak az 
volt a feladata, hogy a Nyugattal te-
remtsen kapcsolatokat. Közremûkö-
désével, keletnémet ismeretségeit 
felhasználva nyílt meg a Dresdner 
Bank fiókja Leningrádban. Putyin 
kezdeményezésére hozták létre a 
Szentpétervári Állami Egyetemen a 
Nemzetközi Kapcsolatok tanszéket. 

A Szovjetunió összeomlásával meg-
szûntek a korábban létezŒ gazdasági 
mechanizmusok. A gazdaság krachja 
következtében Oroszország nagyvá-
rosait éhínség fenyegette. A fenyege-
tŒ éhínséget nyugati árucikkekkel 

igyekeztek pótolni, nyugati élelmi-
szerért cserébe az oroszok nyersanya-
got kínáltak. Szentpéterváron Putyin 
intézte ezeket az operációkat. Itt állí-
tólag valamilyen korrupciós ügybe 
keveredett, amire az interjúkötetet 
készítŒ újságírók is rákérdeztek. Pu-
tyin szerint csak arról volt szó, hogy 

ellenfelei megpróbálták lejáratni Œt. 
A politikai szerepvállalás, az 1990-

es évek káosza megváltoztatta a pol-
gármesterhelyettessé elŒlépŒ Putyint. 
A barát, Szergej Roldugin szerint 
„Vologya erŒsen megváltozott, ami-
kor az önkormányzatnál kezdett dol-
gozni. Ritkán láttuk egymást. Nagyon 
elfoglalt volt – korán reggel elment 
és késŒ éjjel érkezett. És természete-
sen fáradt volt. Még akkor is, amikor 
saslikot sütöttünk a dácsán, Œ a kerí-
tés mellett járkált, magába fordulva. 
Gondolatban valahol máshol járt. 
Hideg fejjel vetette bele magát a 

szentpétervári ügyekbe, és lelki érte-
lemben valahogy kiszáradt, úgy tûnt 
nekem. Pragmatikus lett.” Roldugin 
elmondta, amikor egyszer Putyin hoz-
zá érkezett vendégségbe a dácsájára, 
éjjel úgy aludt el, hogy egy pisztolyt 
vett maga mellé. 

1994-ben autóbalesetet szenvedett 
Putyin felesége, amikor egy útkeresz-
tezŒdésben 80 km-es sebességgel 
Zsigulijába belerohant egy másik 
autó. A kocsiban ült Putyinék Kátya 
lánya is. A baleset következtében 
Putyin felesége operációra szorult, 
leszakadt a füle, koponyaalapi törést 
szenvedett. A baleset, mûtétek, a 
stressz következtében Ljudmila kül-
seje erŒsen megváltozott, elhízott. 

1996-ban Szobcsak elvesztette a 
szentpétervári polgármesterválasz-
tást. Csapata, köztük Putyin elhagyta 
a Szmolnijt. Putyint szavai szerint 
igen jó baráti viszony fûzte Anatolij 
Szobcsakhoz (Szobcsak 2000. február 
19-én szívrohamban elhunyt. Anatolij 
Szobcsak lánya az ismert orosz ellen-
zéki személyiség, Kszenyija Szob-
csak). 

1996 nyarán Putyinék új házukba 
költöztek, amely azonban egy elektro-
mos hiba miatt teljesen leégett. Még 
1996-ban Pavel Borogyin, az elnöki 
adminisztráció vezetŒje meghívta 
Moszkvába dolgozni, egybŒl az elnöki 
adminisztráció helyettesének tisztsé-
gét ajánlotta Putyinnak. Segített neki 
a moszkvai elhelyezkedésben péter-
vári ismerŒse, Alekszej Kudrin is. 
Putyinék Moszkvába költöztek hát. 
Ljudmila Putyina azonnal megszeret-
te a fŒvárost, férjének több idŒ kellett 
megszokni, dehát, mondja Putyin, „Az 
igazat megvallva Pityer mégiscsak 
provincia, legalábbis politikai értele-
mben.” 

A tintanyaló bürokrata tevékenysé-
get viszont nem szerette az ambíció-
zus Putyin, és már azon is gondolko-
dott, hogy saját ügyvédi irodát alapít. 
Az egyetlen érdekes tevékenység az 
volt, amikor a regionális vezetŒkkel, 
kormányzókkal, köztársasági vezetŒk-
kel foglalkozott. Ennek során rádöb-
bent arra, hogy a „hatalmi vertikál 
sérült, helyre kell állítani.” 

1998-ban kinevezték az orosz titkos-
szolgálat, az FSZB igazgatójává, a 
következŒ évben pedig miniszterel-
nökké. Putyin elsŒ nagy megpróbálta-
tása 1999 augusztusában a csecsenföl-
di banditák Dagesztán elleni támadá-
sa volt. Putyin szerint ha ezt nem 
sikerült volna megállítani, Oroszor-
szág felbomlott volna. 

JövŒbeli terveirŒl szólván Putyin 
azt mondta 2000-ben, nem kell sajátos 
fejlŒdési utat keresni Oroszország 
számára. Oroszországnak a demokra-
tikus úton kell járnia, „hiszen a nyu-
gat-európai kultúra részei vagyunk. 
Ez a mi értékrendünk valójában. 
Akárhol is élnek embereink, a Távol-
Keleten vagy délen, mi európaiak 
vagyunk.” Majd hozzátette, ha ki-
szorítják Oroszországot Európából, 
„kénytelenek leszünk más szövetsé-
geket keresni.” 

Putyin megjegyezte, fontos a ma-
gántulajdon biztosítása, szó sem lehet 
államosításról, az önkormányzatokat 
és a kormányzók választhatóságát 
meg kell hagyni. Szintén meg kell 
hagyni a fundamentális tudományt és 
az iskolákat. „Ha ezt elveszítjük, 
végünk.” Arra a kérdésre válaszolva, 
kiben bízik meg, Szergej Ivanovot, 
Dmitrij Medvegyevet, Alekszej Kud-
rint nevezte meg. 

Gyóni Gábor
(Forrás: oroszvilag.hu) 

Karikatúra
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. szeptember 28-án vasárnap de. 11 órától 

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2014. szeptember 28-án vasárnap 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014. szeptember 28-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.szeptember 28-án 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

Apáknapi mûsor vasárnapi iskolásainkkal

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. 



Mivel a baloldali értékek már régen 

külföldi bankokban vannak, jelenleg 

minden haladó gondolkodású írástudó 

a liberális értékeket védi.

Különösen érdekes, hogy a levitézlett 

politikusok mennyire szeretnek írni, 

olyanok is, akikrôl sokáig azt hittük, a 

polgári oldal támogatói. Az „orbáni 

diktatúra” ostorozásában fáradhatat-

lanok, a gazdaság a kedvezô jelek elle-

nére mindjárt összeomlik, a rezsicsök-

kentés éppen olyan rémálom, mint a 

nemzetállam, és Európának haladékta-

lanul meg kell büntetni minket. 

Amúgy pedig nincs tankönyv, ami 

van, az tele van ostobasággal, a balli-

berális média vergôdik, és jönnek a 

nemzeti italboltok. Ha még ez sem vol-

na elég, akkor megvédik szegény ban-

kokat a kegyetlen államtól és a mohó, 

dôzsölô devizahitelesektôl. A legszebb 

talán mégis az, amikor a nem hívôk 

kioktatják a keresztényeket, miben 

szabad és illik hinniük, bár amúgy is 

idejét múlt és tudománytalan az egész. 

Semjén Zsolt evolúcióra vonatkozó vé-

leményét gúnyosan ízekre szedték, a 

szokásos mocskolódások kíséretében, 

melyek részben a személynek, részben 

a KDNP-nek szóltak. Ezt a féktelen 

gyûlöletet és bosszúvágyat magam is 

megtapasztaltam saját bôrömön, az 

aljas indulatok kiélésére mindig van 

ürügy és valamilyen, éppen használha-

tó ideológia. A darwini evolúciós elmé-

letet az Egyház már nagyon régen 

összeegyeztethetônek tartja a hittel, 

mert a teremtés története jelképes, és 

Isten az élet elsô csírájában elrejthette 

a teremtés tervét, ahogyan a gének 

tartalmazzák a teljes információt. 

Alapvetô hittan címû tankönyvünk a 

gimnáziumban így tárgyalta az evolú-

ciót –-- az 1950-es évek végén. Az tény, 

hogy a balliberális „mûhelyek” egyre 

kevesebb embert érdekelnek, körülbe-
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva

Juncker bosszúja
A Magyarország által a testületbe delegált Navracsics Tibor az oktatásért és 

az ifjúságért lesz öt évig felelôs a biztosok kollégiumában. A médiában még 

zajlik a vita arról, hogy vajon ez a poszt mennyire fontos, illetve hogy vajon 

országunk ezzel a korábbi (szociális) ügyekhez képest jobban vagy rosszabbul 

járt-e.Én azokkal értek egyet, akik a tisztségben inkább lehetôséget látnak. 

2009-ben az Andor László által felügyelt szociális ügy sem számított kiemelt 

területnek, ám a 2008-ban az USA-ból elindult, majd 2010 végére Európába is 

begyûrûzô pénzügyi-gazdasági válság felértékelte azt.Navracsics portfóliója is 

hasonló képet mutat. Az EU perifériáján, fôként a bajban lévô déli tagállamok-

ban negyven-ötven százalék körüli a fiatalok munkanélküliségi mutatója, Ma-

gyarországon is húsz százalék fölötti. A mostani válság kezdetén nem csak 

Amerikában tüntettek az Occupy! vagy a „Mi vagyunk a 99%” mozgalom fiatal-

jai, de Madridban, Párizsban és Tel-Avivban is remény nélküli fiatalok tízezrei 

sátoroztak hetekig közterületeken, vagy tüntettek folyamatosan.Mi, magyarok 

is tudjuk, hogy az oktatás és a munkahelyteremtés a legjobb megoldás számos 

kérdésre. A pályakezdô fiatalok mellett ugyanis az ötvenöt évnél idôsebb kor-

osztály tagjai, a cigányság vagy a bevándorlók tömegei is hátránnyal indulnak 

az európai munkaerôpiacon. A fiatalság vagy az élethosszig tartó tanulás kérdé-

sei tehát az EU életében jelenleg játszott szerepüktôl függetlenül felértékelôd-

hetnek. Ez fôként akkor igaz, ha Navracsics politikusi képességeit felhasználva, 

jó kezdeményezésekkel áll porondra, és feladatköre mentén jó megoldásokkal 

tud elôállni.Persze még semmi sem biztos, hiszen 2004-ben is az a helyzet állt 

elô, hogy az Európai Parlament két legnagyobb pártcsaládja, a mérsékelt 

jobboldali Európai Néppárt és az Európai Szocialisták egy-egy biztosjelölt 

személye mentén csaptak össze. Akkor a magyar szocialista Kovács László és 

az olasz konzervatív Rocco Buttiglione parlamenti meghallgatásán feszültek 

egymásnak a kedélyek, s végül a magyar biztos a fontosnak számító energiaügy 

helyett a vám- és adóügyek irányítását kapta feladatául. A Magyarországot érô 

támadások miatt várható, hogy ismét a magyar biztosjelölt meghallgatása lesz 

az egyik legizgalmasabb, így akár Navracsics feladatköre is módosulhat.Ennek 

azért is nagy az esélye, mert más államok is elégedetlenek Juncker bizottsági 

elnök elképzeléseivel. Fôként a németek prüszkölnek, amiért az a korábbi fran-

cia szocialista pénzügyminiszter lenne felelôs a közös pénzügyekért, akinek 

hivatali ideje alatt sem sikerült fegyelmezett költségvetési politikát folytatni, 

és aki a németek által szorgalmazott felelôs költségvetési politikát neoliberális 

dogmának tartja.Ô azokhoz tartozik, akik szerint az államadósság elszabadulása 

nem ördögtôl való dolog, és az egyébként a közös európai valuta értékállóságát 

biztosítani hivatott Európai Központi Banknak (EKB) is követnie kellene az 

amerikai FED példáját. A tengerentúlon ugyanis nyakló nélkül nyomtattak 

pénzt, így árasztva el a pénzpiacokat „olcsó” pénzzel, ami olyan keresletet 

teremtett, amely miatt sokáig alacsony maradhatott az amerikai állampapírok 

hitelkamata.Ahogy azonban az USA-ban menetrendszerûen csökken a „mennyi-

ségi könnyítésnek” is hívott pénznyomtatás üteme, úgy araszol felfele az 

amerikai állampapírok kamata és vele együtt a dollár iránti kereslet is. A dollár 

meglepô módon az euróval szemben is erôsödik, amit ez a folyamat (is) megma-

gyaráz, hiszen az EKB alapkamatát a minap a történelmi mélypontnak számító 

0,05 százalékra csökkentette. Mi, magyarok is ezt tapasztalhatjuk, amikor a 

forint árfolyama ezt a mozgást leképezve hullámzik.A francia Pierre Moscovi-
ci kinevezését sokan Juncker bosszújának tartják Angela Merkelen, aki nem 

támogatta a korábbi luxemburgi miniszterelnököt abban, hogy megtarthassa az 

eurózóna pénzügyminisztereinek elnöki tisztségét. Merkel párttársa, a német 

pénzügyminiszter 2012 végén ugyanis szívesen átvette volna az eurócsoport 

vezetését, amelyet hagyományosan csak a legjobb (AAA) minôsítésû, eurót 

használó országok politikusai tölthetnek be. Franciaország már régen nem tar-

tozik ezen országok közé. Végül a holland pénzügyminisztert választották meg 

erre a posztra.A mostani francia biztosjelöltet Juncker tudatos választásának 

tartják, akinek most ôsszel „saját” korábbi kormányának kellene a figyelmeztetô 

levelet megküldenie, azaz saját árnyékán kellene átlépnie. Kérdés, hogy a 

keresletélénkítésben gondolkozó francia politikus képes lesz-e erre, vagy a déli 

országok támogatásával nem próbálja-e majd tágítani a monetáris fegyelem 

határait. Ebben az esetben Juncker közvetíthetne a laza költségvetési fegyelmet 

váró déliek és a költségvetési fegyelmet féltô északiak között, ami mindenkép-

pen erôsítené saját helyzetét.Nekünk, magyaroknak mindkét forgatókönyv 

megvalósulása jó, hiszen egyes adósságnövelô beruházások elismerése (mos-

tantól már a fegyverkezés is ilyennek számít) segít a konvergenciakritériumok 

könnyebb betartásában, egy újabb túlzottdeficit-eljárás elkerülésében. A 

fegyelmezett költségvetési politika pedig biztosítja exportunk fô valutájának, 

az eurónak értékét.

Kiszelly Zoltán (Magyar Hírlap)

lül olyan körben hatnak, mint Falus 

Ferenc programja a 4-es metró meg-

hosszabbításáról. Nem is tudjuk elkép-

zelni, milyen szerencsénk van, hogy 

2010 óta nem kell komolyan venni 

ôket. Hol az ellenállás napját rendezik 

meg, hol a feszültségét vagy az áram-

erôsségét.

* * *
A kórházban, ahol most vagyok, ráfa-

nyalodtam a bulvárlapokra, melyek 

állítólag listavezetôk, és tartják pél-

dányszámukat a zord idôkben is.

Amint mondani szokták, van rájuk 

igény, szeretik ôket az olvasók. Kevés 

szöveg, sok kép, színes hírek innen-on-

nan. Hamar végére lehet járni az új-

ságnak, politika alig van benne, mégis 

a tájékozottság kellemes érzése fogja 

el az embereket, mint az ingyen ter-

jesztett lapok és reklámújságok ese-

tében. Ugyanez a helyzet a legtöbb 

kereskedelmi tévével is, olcsó és 

igénytelen, használt árut adnak. Már 

régen belenyugodtam, hogy ez így 

van, sôt lassan a „magas” kultúra is 

eltûnik, csendben felszámolja magát. 

Még a mûveltnek mondható emberek 

is úgy fognak meg egy verseskötetet, 

mint egy döglött egeret, megnézik 

kívülrôl, de gyorsan visszateszik. A 

sajtót is jellemzi az önálló gondolatok 

hiánya, és nemcsak a magyar, hanem 

a világsajtót is, pedig a nagy lapoknál 

több százan hámozzák a léggömböt. 

Egy kórházban az ember néha elbó-

biskol, néha olvasgat, lehetôleg valami 

vidám könyvet, de ilyenkor kiderül, a 

legnagyobb mûvek tragikusak, szomo-

rúak, a kommersz irodalom pedig 

végtelenül unalmas. A szétesett bal-

liberális oldal politikai bakugrásai 

már régen nem szórakoztatók, tényleg 

átok ül rajtuk, és meg is érdemlik. 

Mindenre lônek, ami mozog, de legin-

kább magukat találják el. Mindennap 

ki kell találniuk valami rémhírt, hátha 

elszaporodik az interneten. A szerény 

képességek nagy ambíciókkal társul-

nak, mindenki tiszt akar lenni, közle-

gény senki. Ha végre befejezôdik az 

önkormányzati választási kampány, 

talán jut idô fontosabb dolgokra is. A 

„megmérettetés” véget ér, az ebbôl élô 

elemzôk pedig szorgalmasan magya-

rázzák, miért történt az, ami már sen-

kit sem érdekel. Ezzel zárom is sorai-

mat, mert a kórházban elmélkedésre 

van idô, de írásra nem.



  12. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                        2014. szeptember 25.    

A napokban helyezik örök nyugovóra 
Galántai Esterházy Melinda her-
cegnét, született Ottrubay Melindát 
a kismartoni Szent Márton-dómban. A 
Burgenland jótevôjeként ismert ma-
gyar származású hercegnôért felaján-
lott szentmisét Ägidius Zsifkovics 
megyéspüspök és Várszegi Asztrik 
püspök, pannonhalmi fôapát celebrálja.

Ottrubay Melinda 1920. május 24-én 
született dr. Ottrubay Dezsô törvény-
széki elnök és felesége, Rózsa gyer-
mekeként Budapesten. Édesanyja 
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy 
Melinda lánya elegáns megjelenés ifjú 
hölggyé váljon --– olvasható a családi 
alapítvány honlapján található élet-
rajzban. --– Amikor úgy vélte, hogy a 
törékeny kislány úgy nyolcéves kora 
körül kezd túlságosan kikerekedni, be-
íratta ritmikusmozgás-tanfolyamra. 
Itt derült ki, hogy Melinda különle-
gesen tehetséges, és érdemes komo-
lyan foglalkoznia a táncmvészettel. 
Barda Rezsô, a Császári és Királyi 
Operaház elsô szólótáncosa vette fel 
tánc akadémiájára a kislányt.

Melinda óriási kitartással és szenve-
déllyel tökéletesítette tudását, mely-
nek révén az európai balett színpadok 
ünnepelt csillaga lett. Bécs, München 
Bayreuth operaházaiba lépett fel a 
Magyar Királyi Operaház balett társu-
latának szólistájaként. Szabadidejében 
is a tánc foglalkoztatta igazán, ennek 

Elhunyt Burgenland jótevôje, 
Esterházy Melinda

köszönhetôen jelent meg 1939-ben a 
Ritmus és tánc cím könyve.

Ebben az évben játszotta el a Magyar 
feltámadás cím film fôszerepét, majd 
a Pénz áll a házhoz cím mozifilmben is 
szerepelt. A mindennapos kemény tré-
ningek, táncpróbák nem csak a színpa-
don tették magabiztossá, hanem szel-
lemi, erkölcsi tartást is adtak a fiatal 
mvésznônek. Ebben az idôben egyet-
len szenvedélye a tánc volt, minden 
energiáját, vágyát a színpadon élte ki.
Szerelem a rettenet árnyékában
Színházba, koncertekre, elôkelô esté-

lyekre azonban szívesen elment csa-
ládjával. Így történt akkor is, amikor 
Augusta fôhercegnô adott fényes es-
télyt a Budai Várban, ahol az ünnepelt 
balerina, Ottrubay Melinda hivatalo-
san is megismerkedett V. Esterházy 
Pál herceggel, Európa egyik leggazda-
gabb fôrendjével.

A visszahúzódó férfi és a táncmû-
vészetnek élô fiatal nô kapcsolata 
sokáig csak barátságnak tûnt. Az orosz 
megszállás közeledtével, 1944-ben Es-
terházy Pál herceg felajánlotta az Ott-
rubay családnak a bBudai Várban ta-
lálható palotája alatt kialakított 
óvóhelyek viszonylagos biztonságát. 
Az ostrom hetei után, 1945-ben tértek 
vissza Ottrubayék saját otthonukba.

Néhány hónap múlva ismét megnyi-
totta kapuját az Operaház. Ottrubay 
Melinda a prima ballerina assolutaként 
térhetett vissza a közönség elé. Ester-
házy Pál csodálatos virágcsokorral 
köszöntötte fellépése után, majd meg-
kérte a kezét. 1946 februárjában je-
gyezték el egymást és még az év au-
gusztusában házasságot kötöttek. 
Melinda ekkor örökre lemondott a 
táncosnôi karrierérôl.

Az ifjú pár boldogsága nem tartott 
sokáig, mivel a herceget 1948-ban ko-

holt vádakkal letartóztatták a kommu-
nista hatóságok. Mindszenthy bíbo-
rossal közös perben „valutaüzérkedés” 
miatt tizenöt év börtönbüntetéssel és 
teljes vagyonelkobzással sújtották. 
Ausztriai birtokait az orosz megszálló 
csapatok fosztották ki, tették tönkre. 
Felesége eleinte havonta egyszer láto-
gathatta meg, késôbb évekig azt sem 
tudta, él-e még a férje. Az Operaházba 
nem vehették vissza, ezért gép- és 
gyorsírást tanult, de sehol sem alkal-
mazták a hercegnôt. Egészségi álla-
pota annyira tönkre ment, hogy 1951-
ben kórházi kezelésre szorult, és csak 
két év múlva hagyhatta el a klinikát.
1956-ban menekültek el
Melinda és Pál 1956-ban találkozhat-

tak újra ôrök nélkül. Néhány napon 
belül sikerült elhagyniuk az országot, 
és elôször Bécsben, majd Svájcban te-
lepedtek le. Innen irányították a család 
burgenlandi birtokainak ügyeit is. 
Amikor V. Esterházy Pált 1989 máju-
sában magához szólította a Teremtô, 
Melinda hercegnô férje szelleméhez 
hûen gondozta a gondjaira bízott csa-
ládi vagyont. Ehhez mintegy 21 kas-
tély, 60 gazdaság, 414 falu, 350 ezer 
hektárnyi erdôterület tartozott, vala-
mint a Fertô tó jelentôs része. A her-
cegné megtehette volna, hogy eladja, 
felaprózza a mesebeli örökséget, ám 
ehelyett megállapodott  a tartományi 
kormánnyal, melynek értelmében a 
várak és kastélyok Esterházy-tulaj-
donban maradtak ugyan, de jelképes 
díj ellenében a tartomány kulturális 
célokra használhatta azokat.

Tevékenységének fontos részeként 
több alapítványt is létre hozott a her-
cegi család évszázadok alatt felhalmo-
zott, felmérhetetlen érték kulturális 
javainak megmentése érdekében, 
hogy minden megôrzôdjön  a késôbbi 

generációk számára is.
Ezt a célt szolgálják többek közt a 

Fraknó várában és a kismartoni kas-
télyban létrehozott nyilvános gyjtemé-
nyek is.

Sok energiát fektetett az orosz meg-
szállók által 1945-ben elhurcolt kultu-
rális értékek, könyvtárak, malkotások 
visszaszerzésére is. Különös örömet 
jelentett Melinda hercegnô számára a 
Bibliotheca Esterházyana családi 
könyvtár 334 értékes kötetének haza-
térte is 2003-ban --– tíz évvel késôbb 
már csaknem 1000 kötet került vissza 
két moszkvai könyvtárból Kismarton-
ba.
A jótékonyság volt a szívügye
A 2003-as esztendô más okból is 

kiemelkedôen fontos volt, hiszen 
ötvenhatos menekülésük óta ebben az 
évben lépte át újra Magyarország 
határát. Ettôl kezdve minden évben 
haza tért. Utolsó budapesti útjára 
2007-ben került sor, az Iparmûvészeti 
Múzeumban megrendezett Esterházy-
kincsek --– Öt évszázad malkotásai a 
herceg Esterházyak kincstárából  cí-
mû kiállítás kapcsán.

A hercegnô számos jó ügyet támoga-
tott a kultúrán túl is. Segítette a bur-
genlandi tûzoltóságot, óvodákat, és 
idôsek otthonait, különféle egyesüle-
teket, a gyermek és ifjúsági nevelés 
segítését is szívügyének tekintette. A 
zenei hagyományok ápolása is fontos 
volt számára. Karitatív tevékenysé-
geiért számos egyházi és világi elis-
merést és kitüntetést kapott.

Nagyon ritkán adott interjút. A bécsi 
Format címû hetilap újságírónôjét egy 
alkalommal mégiscsak fogadta. Az ô 
beszámolójából tudható, hogy Európa 
egyik leggazdagabb asszonya --– akko-
riban 1,5 milliárd euróra becsülték 

vagyonát --– milyen egyszerû körül-
mények között élt. Még autója sem 
volt, annak idején férje kívánságára 
nem tanult meg vezetni. Kisebb utakra 
taxival közlekedett, de, amíg egészsé-
ge engedte, a villamosra is felszállt.

Melinda hercegnô 2002-ben úgy 
döntött, hogy visszavonul a nyilvános-
ság elôl. „Nyolcvankét évesen már el 
lehet búcsúzni a közélettôl!” --– 
mondta. Kismartonban, családja köré-
ben hunyta le örökre a szemét augusz-
tus 28-án, életének 96. esztendejében.

A  gyászmisét Michael Haydn c-moll 
Requiemje, I. Esterházy Pál herceg 
(1635–1713) kantátagyûjteményének, 
a Harmonia Caelestisnek, a magyar 
barokk zenetörténet elsô jelentôs mû-
vének részletei kísérik. A gyász-szer-
tartás ma 13 órakor kezdôdik a kis-
martoni Szent Márton-dómban.

A temetési szertartást szûk családi 
körben dr. Paul Iby nyugalmazott püs-
pök vezeti a kismartoni családi krip-
tában.

A kismartoni Ferences Templom és 
Kolostorban található Esterházy-csa-
ládi kriptát 1705-ben I. Esterházy Pál 
herceg, a Harmonia Caelestis szerzôje, 
alapította, aki saját maga is itt lelt 
végsô nyugalmat. Esterházy Melinda 
hercegné 1989-ben restauráltatta a 
családi kriptát, végakarata szerint ôt 
is ezen a történelmi helyen helyezik 
örök nyugalomra.

Életének 86. évében, tartással viselt 

hosszú betegség után elhunyt az 1950-

60-as évek egyik legnagyobb játékos-

egyénisége, Sándor Károly.
A jobbszélsô legendás játéktudására, 

sporttörténeti jelentôségére jellemzô, 

hogy beceneve alapján a mai napig 

„Csikar-szögrôl” beszélnek, amikor az 

alapvonalhoz közelrôl leadott lövés 

után születik meg a gól. Becenevét 

saját bevallása szerint onnan kapta, 

hogy nem volt olyan labda, amit ne 

próbált volna megszerezni, kicsikarni

A magyar válogatottban, annak leg-

sikeresebb idôszakában, 1949 és 1964 

között 75 mérkôzésen 27 gólt szerzett. 

Az Aranycsapat idején Budai volt a ri-

Újabb legenda távozott 
válisa a poszton. Sebes Gusztáv a 

Honvéd szélsôjét favorizálta, aki kivá-

lóan összeszokott Kocsissal. Így lema-

radt az 1952-es olimpiai aranyról, nem 

játszott az évszázad mérkôzésén, csak 

csere volt, és az 1954-es világbajnok-

ságra sem nevezték, bár kiutazott a 

csapattal. Ugyanakkor szerepelt az 

1958-as és az 1962-es világbajnokságon 

is, 1957-tôl a válogatott csapatkapitá-

nya volt, Puskástól örökölte meg a 

karszalagot.

Karrierjét 19 évesen az MTK-ban 

kezdte, amelyhez egész pályafutása 

alatt hû maradt. Klubrekordnak szá-

mító 379 bajnoki mérkôzésen Hideg-
kuti Nándor után a legtöbb, 182 gólt 

szerezte. A kék-fehérekkel háromszor 

nyert bajnoki címet, (1951, 1953, 1957/

58), egyszer Magyar Népköztársasági 

Kupát (1952) és kétszer Közép-Európai 

Kupát (1955, 1963). Csapatával 1964-

ben KEK döntôt játszott a Sporting 

ellen. A mérkôzés hosszabbítás után 

3-3-as döntetlenre végzôdött, ezért a 

szabályok értelmében a mérkôzést új-

ra kellett játszani. Az újrajátszott mér-

kôzésen a Sporting gyôzött 1-0-ra.

Róla nevezték el a hazánkban el-
sôként felállított, az MTK irányítá-
sa alatt mûködô labdarúgó-akadé-
miát Agárdon 2001-ben.

Csikar
Nagyapámat baráti szálak fûzték 

Sándor Csikarhoz, ezért ismertem ôt 
már gyerekfejjel, majd felnôttkorom-
ban megörököltem a barátságukat is.

Tízéves kisfiúként láttam ôt utoljára 
játszani, és nehezen fogadtam el, hogy 
a futballpályán többé nem láthatom 
már. 1964-ben megfogadta, nem lesz 
sem edzô, sem öregfiúk-mérkôzéseken 
nem fog soha szerepelni. A politika 
sem érdekelte igazán, cselekedeteiben 
csak az igazságérzete vezérelte ôt. Azt 
szerette volna mindig, nyerjen a válo-
gatott, legyen jó az országnak, éljenek 
minél jobban az emberek. 1956-ban, 
amikor a forradalom idején az MTK is 
túrára indult, Csikarnak számtalan 
szerzôdést kínáltak, bárhova mehetett 
volna játszani. Bécsben két régi barát 
is várta, az ott élô Jakob Guttmann, 
aki az Austria Wien alelnöke volt, és 
Solti Dezsô játékosügynök, aki késôbb 
a világhírû olasz Internazionale me-
nedzsere lett. Solti direkt Puskás és 
Csikar miatt utazott Bécsbe, de Csikar 
eldöntötte, inkább visszamegy Ma-
gyarországra a feleségével együtt.

A labdarúgáson kívül volt egy másik 
élete is. Rajongva szerette a feleségét 
és a fiát, sok barátja volt, élénk társa-
dalmi életet élt. Életeleme volt a have-
rok „zrikálása”, a kártyázás és a lóver-

seny. Kártyaszenvedélyének Bécsben 
is hódolt, a Grünwald étteremben ját-
szott nap mint nap, amikor nyaranta 
legalább egy hónapot eltöltött Bécs-
ben. Eleinte, amikor még csak turista-
ként jártam Bécsbe, majd késôbb, 
amikor már ott éltem, az én feladatom 
volt elkísérni vásárolni. Bécs belváro-
sában, a Kärntner Strassén sokan 
felismerték ôt. Az egyik ilyen vásárol-
gatás alkalmával történt, hogy a Gra-
benen Bécs egyik legdrágább üzleté-
be, a Braunba mentünk be. Csikar, aki 
németül is csak négy-öt szót tudott, 
ilyenkor tolmácsként használt, kérte, 
fordítsam, hogy kis kockás zakót sze-
retne a méretében. Az eladó, aki fel-
ismerte ôt, azonnal üdvözölte, és már 
hozták is az áhított zakót. Csikar fel-
próbálta, de sajnos nagy volt rá, és 
mint kiderült, nem volt annál kisebb. 
Nagyon elszomorodott, amikor hirte-
len meglátott egy másikat, ami még 
jobban is tetszett neki. Azonnal felpró-
bálta, és megállapította, hogy tökéle-
tes. Ekkor vette észre az eladó, és za-
vartan közölte, az az ô zakója, amit 
csak letett, hogy jobban tudjon mozog-
ni. Nem baj, mondta Csikar, megve-
szem. Az eladó egyre inkább zavarba 
jött, és roppant udvariasan próbálta 
elmagyarázni, hogy nem adhatja el a 
saját, használt zakóját, még akkor 
sem, ha a kedves vevô felárat kínál 
érte. Természetesen mindent megtet-
tek azért, hogy szerezzenek pontosan 
ugyanolyat, de nem volt raktáron már. 

Mint egy vesztes meccs után, olyan 
leverten jöttünk ki az üzletbôl, és men-
tünk az Európa presszóba, ahol lega-
lább húszfôs társaság várt már rá, 
BenZur Vili, a Stadtkrug étterem tu-
lajdonosa, Fried Tata, aki éveken ke-
resztül volt a válogatott csempészáru-
beszerzôje Bécsben, Stern Mendi az 
egykori recski fogoly, és természete-
sen Jákob Guttmann. Krankl, aki nem-
csak a Rapidban, hanem a Barceloná-
ban is társ volt, szintén lejárt a 
társaságba idônként. 

Pesten is kiterjedt ismeretséggel, ba-
ráti körrel rendelkezett. Hosszú ideig 
a Pozsonyi úton lakott a családjával, 
szemben az Ipoly presszóval. Szertar-
tásszerûen mindennap 12-kor jött le az 
utcára, egyenesen át a presszóba, a 
haverokhoz. Amíg mûködött az And-
rássy úton a Párizsi cukrászda a Divat-
csarnok mellett, vagy kicsivel arrébb 
a Jókai térnél a Rozmaring (elôbb Ros-
mary) presszó, Csikar ezeken a helye-
ken is tartott „fogadóórát”. Sándor 
Csikar erôsen kötôdött az MTK-hoz, 
ezért tiszteletbeli zsidónak érezte ma-
gát, és annak tartotta a szurkolótábor 
is. Amíg egészségi állapota engedte, az 
ôszi nagy ünnepekkor mindig megje-
lent a Dohány utcai zsinagógában. 
Csikar most elment, nagyon nagy fáj-
dalmat okozva a családjának. Nyugodj 
békében, Csikar! Soha nem felejtünk 
el.

Vámos György 
(Magyar Hírlap)



Cipônk már van
Na, elvertek bennünket. Nem nagyon, 

kicsit, éppen annyira, hogy fájjon.
Ha nagyon elvernek, attól elzsibba-

dunk, az inkább csak sajog, mint fáj, 
de ez az északírek elleni, hazai 1–2 
marhára tud fájni. Még jó, hogy fáj, 
azt jelenti, nem lettünk futballimmu-
nisak, kárörvendôk vagy közömbösek, 
bennünket még oly sok hitkifosztás 
után is érdekel a magyar futball.

Így aztán még mindig kesergünk, 
elemzünk, hibákat és felelôsöket kere-
sünk, változatlanul nem vesszük tudo-
másul, hogy elszökött tôlünk a játék. 
Más, boldogabb futballmezôkre költö-
zött. Helyette viszont mi lettünk a vi-
lág futballmagyarázói. Abban világel-
sôk vagyunk. Persze, tudom én, ha 
1–0-ra nyerünk, és nyerhettünk volna 
–– lám, ez is egy játékmagyarázat ––, 
akkor felemeljük fejünket, és bátran 
Európa szemébe vágjuk: bejelentkez-
tünk a 2016-os Eb-döntôre. De így, ki-
fosztva és megveretve? Így tényleg 
csak a magyarázat marad.

Elmagyarázzuk például, hogy nagyon 
hiányzott Gera. És tényleg nagyon 
hiányzott, mert társaihoz képest még 
mindig egy Puskás Öcsi. 

És talán hiányzott a sértôdött Szalai 
Ádám is, bár –– igaz, erre ô aligha 
emlékszik –– játszottunk már kínosan, 
kaptunk ki már akkor is, amikor ô is 
ott volt a csapatban. Futball-leckét tar-
tott, oktatást, pedig nem futballokosnak 
hívták meg –– az nem kell, abból van 
elég, arra ott vagyunk mi fölös szám-
mal ––, aztán Andorra ellen átesett a 
labdán.

Természetesen egy játékos is szólhat, 
sôt jó, ha idônként ô is elmondja a 
véleményét. Még akkor is, ha a futball 
már réges-rég –– különösen a pöffesz-
kedô pénz megjelenése óta –– nem 
demokratikus játék. Nem, itt Mourin-
hók és Van Gaalok beszélnek, meg az 
eredményeik, a játékosoknak a játék 
boldogsága, varázslata adatik meg, 
már ha tudnak futballozni. Helyettük a 
játékuk beszél.

Hogy aztán a kapitány mit tud, és mit 
nem, ebbôl az aspektusból talán nem is 
lényeges. Hogy beállítja vagy éppen 
kihagyja ezt és azt, pillanatnyilag nyil-
ván számít, ám hosszú távon kevésbé. 
Hosszú távon sokkal lényegesebb, 
hogy milyen a mentalitásunk, no meg 
tudunk-e futballozni egyáltalán.

Hát nem tudunk. Mi egyszerûen elfe-
lejtettünk, amellett, hogy mi szinte so-

ha nem tudtunk nekirontani az ellen-
félnek. Na jó, legfeljebb ünnepnap, de 
akkor is csak fejetlenül. Nem tudjuk 
elérni, hogy érezze a másik: itt va-
gyunk, a fülén taposunk, itt csak mi 
nyerhetünk. Nem. Mi, szelíden vagy 
sértôdötten, az elsô kemény szóra 
megadjuk magunkat.-A játékot nem 
lehet heti három edzéssel megtanulni. 
Már derengô gyerekkorban játszani 
és játszani kell, az utcán, a téren, a ház-
tetôn, sôt, még álmunkban is, idôvel 
persze értô kezek alatt. Az akadémiák-
kal mintha elkezdôdött volna valami, 
mennek a gyerekek, s talán ki is jön-
nek egyszer. S velük a magyar futball 
elindul a világ után. Sôt, már talán 
megy is. Egyelôre gyalog. Mezítláb. S 
az új stadionokkal végre cipô is került 
a lábára.

Kiss László 
(Magyar Hírlap)

Kicsit sárgább
Sokat mondó, amikor egy amúgy fut-

ballrajongó, félôrült állapotában Hon-
véd-bérletet vásárló férfi elfordul 
nemzete válogatottjától

Amikor közönyösen, ásítozva fogadja 
a már várt, sôt elvárt pofonokat, ame-
lyek nem is fájnak, amelyeket meg 
sem érez már.

 Amikor eljut ahhoz a ponthoz, ahol 
mind a káromkodás, mind a harag ér-
telmetlenné válik. 

Amikor már nevetni sem képes, hi-
szen miután az edzôk és játékosok az 
összes nagy poént ellôtték, kínosan 
unalmassá vált a tragikomédia.

Amikor már nem is csalódik, egyked-
vûen nézi a vereséget, és a lefújást 
követô szánalmas nyilatkozatokat, 
nem mosolyog, amikor a kapitány azt 
mondja: „Úgy gondolom, megszerez-
tük a vezetést”, s akkor sem, amikor 
azt olvassa másnap, hogy a középpá-
lyás szerint „egy-nullig uraltuk a mér-
kôzést”. Nem vágja papucsát, sem a 
söröskorsóját a képernyôhöz. 
Miért is dühöngene? 
A tévét is csak megszokásból kapcsol-

ja be, már maga sem tudja, miért. Él-
ményrôl nem álmodik, a kudarc egyre 
kevésbé zavarja, nemhogy Puskást, 
Albertet, már Détárit sem emlegeti, 

elfogadja, ami jutott (Maldini helyett 
Kovács III Zsolt), zsebre teszi a sem-
mit, a csillogó stadionokban meztelen-
kedô futballvalóságot. 

A változó középhátvéd örök hibáit, a 
cserélôdô csatár kiszámítható ötlette-
lenségét, a szakvezetés felkészületlen-
ségét, a mester bárdolatlan stílusát, a 
kommentátor megmagyarázhatatlan 
optimizmusát. 

Látja és magába fogadja ezt a nihilt, 
tudja, érzi, hogy ez az övé is, ebben 
nôtt fel, összetartoznak, ô, a tátongó 
lelátók és az üres ígéretek. Így szoci-
alizálódott: van a sikeres magyar 
sport, olimpiai aranyakkal, tanult, 
szimpatikus, gyakran alulfizetett 
klasszisokkal, meg van ez. 

A magyarfoci: augusztusig tartó me-
netelésekkel, zömében nézhetetlen, 
egészen szürreális meccsekkel, nagy-
képûséggel, tetoválásokkal és hetven-
kedéssel. A magyarfoci, amely soha-
sem változik. S amely --– bárhogy is 
próbálnánk levakarni, eltüntetni --– 
mégis a mienk. Megmagyarázhatat-
lanul és mindörökké.

Mezô Gábor 
(Magyar Hírlap)

Magyar futball: 
az elsô lépések az 

enyészet felé
Mivel az 1986-os világbajnokság óta a 

magyar futballválogatott tizennégy 
kvalifikációs sorozaton bukott el (hét 
vb, hét Eb), ma már elképzelni is ne-
héz, micsoda trauma volt elôször ki-
maradni a játékból. Pontosabban elsô 
ízben a pályán elveszíteni a részvétel 
jogát; az 1930-as és az 1950-es vb-t 
ugyanis (sport-)politikai döntésbôl 
eredôen hagyta ki csapatunk, az 1970-
es tornától azonban két vereség és egy 
döntetlen fosztotta meg. Utóbbi, ama 
felfoghatatlan prágai 3:3 45 esztendeje, 
1969. szeptember 14-én történt, ezért 
idézzük fel --– no meg azért, mert né-
mely, azóta ismertté vált részlet nem-
hogy apasztotta, inkább gyarapította a 
kételyeket.

A 2. európai selejtezôcsoportot Cseh-
szlovákia és Magyarország is négy 
gyôzelemmel, 1-1 döntetlennel és ve-
reséggel zárta, ám a mi gólkülönbsé-
günk plusz kilenc volt a rivális plusz 
hatjával szemben, az egymás elleni 
eredmény (2:0 és 3:3) ugyancsak ne-
künk kedvezett, de az akkori szabályok 
pontegyenlôség esetén újrajátszást 
rendeltek el. Ez vezetett a marseille-i 
csapáshoz, a decemberi 4:1-es vere-
séghez (az eredményt azért jelöljük 
kettôsponttal kötôjel helyett, mert ak-
koriban még így dívott, a hajdani gól-
arány emlékére –– a szerk.), azonban 
1969. szeptember 14-én adta meg 
együttesünk a csehszlovákoknak 
egyáltalán az újrajátszás, a pontegyen-
lôség lehetôségét.

De hagyjuk a külsô okokat, idézzük 
inkább a magyar futball önsorsrontá-
sát, ami --– mint az alábbiakból is 
kitûnik --– régi hagyomány. Kezdjük 
onnan, hogy az 1966-os vb után Illov-
szky Rudolfot választották szövetségi 
kapitánynak, aki a hollandok elleni 
döntetlennel mutatkozott be, majd zsi-
nórban nyolc mérkôzést nyert a csapa-
tával. A következôt, összességében te-
hát a tizediket ––– egy már biztos 
elsôségünk miatt tét nélküli Eb-selej-
tezôt ––– azonban 1:0-ra elveszítette az 
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NDK-ban, és az emiatt ôt ért kritikákon 
megsértôdve lemondott. Ha ez volt a 
valós ok, már az sem normális reakció. 
Az még kevésbé, hogy Sós Károlyt 
nevezték ki utódjául, aki hét éven át 
éppen a keletnémet válogatottnál dol-
gozott, a magyar futballról így –– ez 
még nem az internet és az ezer sport-
csatorna kora volt –– legfeljebb hal-
vány fogalmai lehettek. Ezt tetôzendô, 
válogatottunk számára az 1968-as évre 
mindössze két mérkôzést kötöttek le; 
illetve le sem kellett kötni azokat, hi-
szen Eb-pótselejtezôk voltak, a Szov-
jetunió ellen. Sós így 1968. május 4-én 
a Népstadionban az „odavágón” debü-
tált, és a kapuban ugyancsak újoncot 
avatott, a csepeli Fatér Károlyt. Aki, 
mint az évtizedekkel késôbb közölt ál-
lambiztonsági dokumentumokban 
napvilágot látott, Forgács fedônéven 
informátori, ügynöki tevékenységet 
végzett. Bár gólt nem kapott, Moszk-
vában már Tamás Gyula állt a kapu-
ban, Fatér –– Mexikó olimpiai bajnoka 
–– megmaradt egyszeres nagyválo-
gatottnak. Vajon akkor, egyetlenegy-
szer ki tette be a csapatba, és miért? 
Sós? Aztán remek teljesítménye elle-
nére örökre elfelejtette? Vagy nem 
Sós, hanem utasították? Ha igen, azt 
mivel indokolták? Nincs olyan verzió, 
amely Sós Károlynak szakmailag és 
morálisan egyaránt kedvezne.

A Szovjetunióban 1968. május 11-én 
3:0-s vereséget szenvedett és az Eb-rôl 
így kiesett csapat legközelebb több 
mint egy év múlva, 1969. május 25-én 
lépett pályára, mindjárt a csehszlová-
kok elleni, hazai vb-selejtezôn. A több 
szempontból is képtelen elôzmények 
dacára együttesünk 2:0-ra nyert, majd 
–– mivel a kvartett további tagjainak, a 
dánoknak és az íreknek esélyük sem 
volt az elsôségre –– szeptember 14-én 
úgy kezdett Prágában, hogy ha ismét 
gyôz, gyakorlatilag irány Mexikó!

Félidôben 2:1-re vezettünk is, mire 
Sós úgy határozott, lecseréli Mészölyt. 
Az eszement ötleten megütközött tár-
sak ekkor még a zuhany alól rimán-
kodták vissza a védelem oszlopát a 
pályára, ám a szövetségi kapitány az 
55. percben –– ekkor 3:2-es magyar 
elônynél –– már visszavonhatatlanul 
„levette”. Senki sem értette, miért. 
Kuna a 77. percben ki is egyenlített, a 
3:3-mal létrejött a pontegyenlôség, 
annak folyományaként a december 3-
i, marseille-i újrajátszás.

További, felfoghatatlan bakikkal is 
terhelt csapatunk –– például vezetôi 
pepecselése miatt késôn ért ki a sta-
dionba, így nem jutott ideje bemele-
gíteni –– 4:1-re kikapott, de ez már más 
történet. Illetve dehogy. Ha nem hatna 
teljes képtelenségként, azt mondhat-
nánk, mintha a magyar futballvezér-
kar, benne a szövetségi kapitánnyal, 
mindent megtett volna annak érdeké-
ben, hogy az 1962-es és 1966-os vb-n is 
parádézó, majd a negyeddöntôben or-
szágos csalódást keltôen kiesô, így 
többszörös értelemben is tömeges in-
dulatokat gerjesztett együttesünk hiá-
nyozzon Mexikóból.

Mindez persze merô fikció –– külön-
ben se vegyük el senkitôl a teljes alkal-
matlanság és hozzá nem értés „jogát”.

NB 
Meglepetés Debrecenben, félbesza-

kadt meccs Kecskeméten
A találkozó elôtt nyeretlen Pécs nagy 

meglepetésre 2–0-ra gyôzött a címvé-
dô Debrecen otthonában a labdarúgó 
NB I. hetedik fordulójának elsô szom-
bati mérkôzésén. A Haladás kikapott 
Kispesten, a Nyíregyháza megoszto-

zott a pontokon a Dunaújvárossal, a 
Gyôr kecskeméti vendégjátékát pedig 
elmosta az esô.

A PMFC ezt megelôzôen legutóbb 
május 10-én nyert mérkôzést az NB I-
ben, a DVSC ebben a szezonban hazai 
környezetben eddig százszázalékos 
volt, s még gólt sem kapott.

Az elsô félidôben kiegyenlített küz-
delmet láthatott a Nagyerdei Stadion 
közönsége.

Fordulás után tíz perc sem telt el, 
amikor tizenegyeshez jutott a vendég-
csapat, a büntetôt pedig Mohl maga-
biztosan értékesítette. A játék képe 
innentôl kezdve megváltozott, a Pécs a 
védekezésre és az eredmény tartására 
ügyelt, míg a DVSC az egyenlítés ér-
dekében mozgósított nagy erôket. A 
hazaiak nem jártak sikerrel, sôt, a ráa-
dásban a vendégek egy ellentámadás-
ból újfent betaláltak.

DVSC–Pécs 0–2 (0–0)
 A Budapest Honvéd hazai pályán 2-

0-ra nyert a Szombathelyi Haladás el-
len. A szombathelyiek 2008 óta nyeret-
lenek Kispesten.

Az elsô félidôben a Honvéd magabiz-
tosan futballozott és megérdemelten 
tett szert kétgólos vezetésre. A vendé-
geknél kezdôként kapott lehetôséget 
Tommaso Rocchi, a korábbi Lazio-
csatár, de ô sem tudott lendületet vinni 
a szombathelyiek támadójátékába.
Honvéd-Haladás 2-0 (2-0)
Elmosta az esô a Gyôr kecskeméti 

meccsét
A pálya használhatatlansága miatt az 

58. percben, 1-1-es állásnál félbesza-
kadt a Kecskemét-Gyôr mérkôzés. A 
találkozó elôtt egyperces gyászszüne-
tet tartottak az MTK szerdán elhunyt 
legendás játékosa, Sándor Károly 
emlékére, majd a kezdô sípszóval 
egyidôben eleredt az esô.
Kecskemét-Gyôr 1-1 (1-1) ––- az 

58. percben félbeszakadt
A Nyíregyháza hazai pályán gól nél-

küli döntetlent játszott a Dunaújváros-
sal a két újonccsapat szombati össze-
csapásán.
Nyíregyháza -Dunaújváros  0-0
A százszázalékos teljesítménnyel lis-

tavezetô Videoton 2-0-ra legyôzte a 
vendég Újpestet.

A szakadó esô miatt több helyen víz 
alatt álló pálya fogadta a csapatokat a 
Sóstói Stadionban, ennek ellenére 
élvezetes futballt produkáltak a felek 
az elsô félidôben. Fordulást követôen a 
góllövôlistát vezetô Nikolics nyolcadik 
bajnoki góljával megduplázta elônyét 
a Videoton, amely ezzel el is döntötte a 
mérkôzést. 
Videoton  –– Újpest  2-0 (1-0)
A Ferencváros 2–1-re legyôzte a ven-

dég Puskás Akadémiát a labdarúgó 
NB I hetedik fordulójának vasárnapi 
zárómérkôzésén, így továbbra is hat-
pontos hátránnyal üldözi a százszáza-
lékos teljesítménnyel listavezetô Vide-
otont. A felcsútiak mostani kudarcuk 
kal nyeretlenek maradtak.

A Ferencváros az elsô perctôl magá-
hoz ragadta a kezdeményezést, szinte 
csak az volt a kérdés, hogy mikor szer-
zi meg a vezetést. A félidô közepén 
aztán hamar kétszer is betaláltak a 
hazaiak, így biztos elônnyel vonulhat-
tak az öltözôbe.

A folytatásban is a zöld-fehérek irá-
nyítottak, de hiába voltak meg a lehe-
tôségeik, nem tudták növelni elônyü-
ket. A vendégek váratlanul szépítettek 
bô tíz perccel a vége elôtt, ettôl a haza-
iak megzavarodtak, de a hajrára fel-
támadó felcsútiaknak végül nem sike-
rült egyenlíteniük.

Bácsi Péter aranyérmes
Bácsi Péter aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 80 kilogrammos kategóriájá-

ban a taskenti birkózó-világbajnokság szombati versenynapján.
Az elsô helyért a kétszeres Európa-bajnok magyarnak az orosz Jevgenyij 

Szaljejev volt az ellenfele, akit küzdelmes mérkôzésen 2-1-re gyôzött le.
Bácsinak ez az elsô érme világbajnokságon, egyben a magyar küldöttség har-

madik dobogós helyezése a taskenti vb-n. Az elsôt Lôrincz Viktor szerezte 
pénteken, amikor harmadik lett a kötöttfogásúak 85 kilogrammos kategóriájá-
ban, a másodikat pedig testvére, Lôrincz Tamás, aki szombaton végzett har-
madikként a 66 kilósok mezônyében.
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A vörösborban is az 
alkohol az egészséges

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Arkagyij és Borisz Sztrugac-
kij, 2. Madonnáé, 3. Musztafa Tefvik 
Murad pasa, 4. Szakállas, 5. A pálya-
udvart azaz az induló vonatok házát, 
6. Belizet, 7. Juh v. kecsketejbôl ké-
szült sajt, 8. Liszt Ferencrôl 9. Som-
nus, 10. A híres  porosz tábornokról, 
Blücherrôl  nevezte el.

E heti kérdéseink:
1. Milyen pénz volt a lázsiástallér?
2. Melyik brazil labdarúgó eredeti 

neve Luiz Nazárió de Lima?
3. Melyik nép férfiai valamennyien 

oroszlánok (legalábbis a nevükben)?
4. Melyik Nobel-díjas költô eredeti 

neve volt Neftali Ricardo Reyes 
Basoalto?

5. Mi a fôvárosa Walesnek?
6. Ki találta fel 1887-ben a mai érte-

lemben vett lemezjátszót?
7. Melyik az az európai épület, ame-

lyet 632 évig (1248-tól-1880-ig építettek?
8. Kirôl írta Vörösmarty Mihály, 

hogy „hirhedett zenésze a világnak”?
9. Melyik nép fôistenét hívják Mani-

tounak?
10. Melyik római hadv. volt Kleopátra 

elsô szerelme, akinek fiat is szült?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Tanárnô a gyerekhez
--- Móricka, van házid?
--- Van. Töltsek?

* * *
Két szôlôszem megy a vasúti síneken. 

Azt mondja az egyik:
--- Majd én szólok, ha jön a vonat.
Kis idô múlva:
--- Must.

* * *
--- Jean, ez a vonat Hatvan felé 

megy?
--- Nem, uram, csak egyfelé.

* * *
Egy utas odamegy a kisváros vasút-

állomásán az állomásfônökhöz, és azt 
kérdezi tôle:

--- Mondja uram, miért fekszik ez az 
állomás fél órányira a várostól?

--- Mert azt akartuk, hogy lehetôleg 
inkább a sínekhez legyen közel.

* * *
A nemzetközi gyors elsô osztályú 

fülkéjében egyetlen utas ül. Hirtelen 
felpattan az ajtó, és egy fegyveres, 
álarcos gengszter lép be:

--- Gyerünk, adja ide a pénzét! --- 
parancsol az utasra.

--- De nekem egy megveszekedett 
vasam sincs!

--- Akkor miért reszket?
--- Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. 

Ugyanis jegyem sincs...
* * *

János bácsi felmutatja a vonatjegyét 
a kalauznak, mire az így reagál:

--- De hiszen ez egy gyerekjegy!
János bácsi:
--- Na, látja, most derül ki, hogy mi-

lyen nagy késésben van ez a szerel-
vény!

* * *
Orvos:
--- Uram, sajnos prosztatamasszázst 

kell alkalmazni.
A beteg négykézlábra ereszkedik. A 

doki mögé térdel.
--- Na, de doktor úr, mit csinál?
Orvos nyögve, elhaló hangon:
--- Hogy tudsz ilyenkor magázni?

* * *
Az ügyvéd a kórházban halálos bete-

gen tempósan lapozza a Bibliát.
–--Maga meg mit csinál? --– kérdezi 

az orvosa.
–-- Joghézagot keresek...

* * *
Egy fickónak szívátültetésre van 

szüksége és 3 lehetséges donor jön 
szóba.

1: Atléta: fiatal, egészséges, autóbale-
setben halt meg.

2: Egy üzletember: középkorú, nem-
dohányzó és antialkoholista volt.

3: Egy ügyvéd, 10 évig praktizált, 
beteges volt, agyvérzésben halt meg.

--- Nos, hogyan döntött? Melyikük 
szívét választja?  --- kérdezi a doki.

--- Az ügyvédét!
--- Miért?
--- Mert olyan szívet akarok, amit 

még nem használtak!
* * *

Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
--- Nem fog megrázni az áram, ha 

rálépek a sínre?
--- Dehogyis, néni kérem. Csak arra 

vigyázzon, hogy a másik lába ne érje 
közben a felsô vezetéket.

* * *
–-- Nekem eddig csak egyetlen nô 

mondott nemet --– meséli a szoknyava-
dász a barátjának. 

--– Komolyan? Ki volt az? -
-– A bírónô, amikor az ügyvéd a 

felmentésemet kérte.
***

A túlsúlyos tanárnô a gyerekeket 
kérdezi:

--- Na, ki tudja megmondani nekem, 
hogy mit ad nektek a tyúk?

--- Tojást!
--- Nagyon jó! És azt meg tudjátok 

mondani, mit ad nektek a kecske?
--- Kecsketejet!
--- Bravó! És mit ad nektek a tehén?
--- Mindenféle rohadt házifeladatot 

meg dolgozatot!
***

--- Pistike, az utóbbi idôben egyre 
jobb és jobb osztályzatokat kapsz.

Valld be, ki segít?
--- A televízió! Elromlott.

* * *
Iskolásfiú az apjának:
--- Papa te is szerelmes voltál a tanító 

nénibe?
--- Igen, fiam, de anyádnak el ne 

áruld.
* * *

Az iskolaorvos kérdi:
--- Hány órát alszol Móricka?
--- Ötöt --- hatot.
--- Az bizony kevés. És legalább nyu-

godtan alszol?
--- Sajna nem, minden kicsengetéskor 

felébredek.
* * *

Egy középiskolában nagyon elterjedt 
az a szokás, hogy a lányok a mosdóban 
kirúzsozzák a szájukat, majd meg-
csókolva a tükröt, ott hagyják az ajak-
lenyomatukat. A takarítónô szól az 
igazgatónak, így az összes lányt, aki-
nek rúzsos a szája, tanítás után behív-
ják a mosdóba. A takarítónô elmeséli 
nekik, hogy milyen nehéz is a rúzst 
lemosni a tükörrôl, majd tart egy be-
mutatót. Fogja a felmosórongyot, bele-
mártja a legközelebbi WC kagylóba, és 
elkezdi letörölni a rúzsfoltokat. Na, ez 
volt az utolsó nap, amikor a lányok 
rúzsnyomokat hagytak a tükrön...

* **

A vörösbor jótékony hatásának oka 
nem egy rejtélyes vegyület lehet, ha-
nem maga a mértékletesen fogyasztott 
alkohol. Mennyit lehet inni ahhoz, 
hogy inkább használjon?
A francia paradoxon
A francia paradoxon --– amely 1991-

ben vált népszerû témává a 60-minutes 
címû tévémûsornak köszönhetôen --– 
szerint a franciák sokkal több telített 
zsírt fogyasztanak, mint például az 
amerikaiak. Ugyanakkor a franciáknál 
ritkább a túlsúly, illetve a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések elôfordulá-
sa, mint Amerikában. Ebbôl arra kö-
vetkeztettek, hogy az ellentmondás a 
franciák vörösborfogyasztásának kö-
szönhetô.

1992-ben a Cornell Egyetem kutatói 
felfedezték, hogy a vörösbor egy rez-
veratrol nevû vegyületet tartalmaz, 
amelynek számos egészségvédô ha-
tást tulajdonítanak. Az azóta eltelt 
idôben számos kutatás próbálta ennek 
a hatóanyagnak a jelenlétével megma-
gyarázni a francia paradoxont, az ipar-
ág pedig lehengerlô reklámhadjárattal 
igyekezett a vélt egészségügyi hatáso-
kat hangsúlyozni.

Mi az a rezveratrol?
A rezveratrol egy erôs antioxidáns, 

azaz hatékonyan semlegesíti a sejtekre 
káros szabad gyököket. Ezenkívül szá-
mos egészségvédô hatást tulajdoníta-
nak neki: gyulladásgátló hatású, mega-
kadályozza a vérrögök kialakulását, 
fokozza az erek egészségi állapotát 
meghatározó nitrogén-monoxid ter-
melését, csökkenti a koleszterinszintet, 
sôt daganatellenes hatása is van.

A rezveratrol legnagyobb mértékben 
a kék szôlôfajták héjában van jelen, de 
más növényekben is elôfordul, így töb-
bek között a mogyoróban, a szederben 
vagy a japán keserûfûben is megtalál-
ható. Meglepôen magasnak tekinthetô 
a csokoládé rezveratrol tartalma is. 
Kisebb mennyiségben a fehér szôlôfaj-
ták héjában is megtalálható.
Mitôl függ a rezveratrol mennyi-

sége?

Mivel a rezveratrol legnagyobb 
mennyiségben a kék szôlôk héjában 
található, az antioxidáns leginkább a 
vörösborokban van jelen. Ennek bor-
készítési okai is vannak: a fehérborok 
elôállítása során a szôlôhéj eltávolítása 
elôbb történik meg, mint a vörösborok 
esetében, így kevesebb rezveratrol jut 
az italba.

Ugyanakkor az antioxidáns mennyi-
sége a különbözô vörös szôlôfajtáknál 
is eltérô lehet. A szôlô a penészgombák 
elleni védekezés miatt termel rezver-
atrolt, így az antioxidáns jelenléte 
elsôsorban azokban a növényekben 
magas, amelyek a gombák szempont-
jából kedvezô (hûvös, nedves) éghajla-
ti viszonyok között élnek.

Ezt támasztotta alá Leroy Creasy, a 
Cornell Egyetem kutatójának 1998-as 
tanulmánya. Ebben száz különbözô 
borfajtát vizsgáltak a világ minden ré-
szérôl, és azt találták, hogy a szára-
zabb, melegebb klímaviszonyok között 
elôállított kaliforniai vörösborok anti-
oxidáns-tartalma jóval alacsonyabb 
volt, mint a nedvesebb, hûvösebb te-
rületeken készített New York-i vörös-
boroké.

Miért jó, ha sok rezveratrol van a 
szervezetben?

A rezveratrol jótékony hatását már 
számos kutatás igazolta állatok eseté-
ben. Bizonyították, hogy ez az antioxi-
dáns meghosszabbítja több élôlény 
(például hengeresférgek, élesztô, gyü-
mölcslegyek, halak) élettartamát. A 
Harvard Egyetem kutatóinak 2008-as 
vizsgálata egerek esetében tanulmá-
nyozta ezt a jótékony hatást. A kísérlet 
során az idôsödô rágcsálókat magas 
kalória- és zsírtartalmú diétára fogták, 
ezzel párhuzamosan viszont emelték 
az állatok rezveratrolbevitelét. Az 
egészségtelen étrend miatt az egerek-
nek hamarabb el kellett volna pusztul-
niuk, ennek ellenére ugyanannyi ideig 
éltek, mint egészségesen táplálkozó 
társaik.

A rezveratrolnak az Alzheimer- és a 
Parkinson-kór megelôzésében is haté-
kony szerepe lehet. Bár a két betegség 
háttere még nem teljesen ismert, egy-
re több a bizonyíték arra, hogy kiala-
kulásukban nagy szerepe lehet az 
agyban keletkezô fehérjelerakódá-
soknak (plakkoknak). A Cornell Egye-
tem 2009-es állatkísérletében 48–90 
százalékkal sikerült csökkenteni rez-
veratrollal az egerek agyában kelet-
kezô fehérjelerakódásokat.

Akkor mi a probléma?
Bár a vizsgálatok eredményei re-

ménykeltônek tûnnek, több tényezô is 
árnyalja a képet. Egyrészt a vizsgá-

latok nagy részét állatokon végezték, 
az emberekkel kapcsolatos kutatások 
száma kevés. Még nagyobb gond azon-
ban, hogy jelentôs mennyiségû rezve-
ratrolt kell a szervezetünkbe bevinni 
ahhoz, hogy hasson is.

A jelenlegi kutatásokból kiindulva 
nagyjából ötven-kétszáz pohár vörös-
bort kéne egyszerre meginni ahhoz, 
hogy az egészségvédô hatás érvénye-
süljön. Az Erasmus University Medi-
cal Center 2012-es tanulmányában 
magas vérnyomásban szenvedô páci-
enseknek adtak rezveratroltartalmú 
készítményeket. A használt étrend-
kiegészítôk antioxidáns-tartalma any-
nyi volt, mint három pohár vörösboré. 
A betegek vérnyomása a kezelés elle-
nére sem csökkent.

További probléma, hogy a rezveratrol 
fény és oxigén hatására könnyen el-
bomlik. Mivel a borfogyasztás álta-
lában nem tartozik a leggyorsabb te-
vékenységek közé, a vegyület nagy 
valószínûséggel még azelôtt elbomlik, 
hogy a szervezetbe kerülne, ráadásul a 
borban található rezveratrol nehezeb-
ben is szívódik fel az emésztés során.

A francia paradoxonnal kapcsolatos 
nézeteket leginkább a Johns Hopkins 
Orvostudományi Egyetem 1998-tól 
2009-ig, kilenc éven át tartó kutatása 
ingatta meg: ebben a kutatók nem ta-
láltak egyértelmû bizonyítékokat a 
rezveratrol jótékony hatásaira az em-
berek esetében.
Ha nem a rezveratrol, akkor mi 

okozza a vörösborfogyasztás egész-
ségvédô hatását?

Alkoholfogyasztás mértékkel
A jótékony hatások nagy részét meg-

lepô módon nem az antioxidáns, ha-
nem a minimális mennyiségû alkohol 
bevitele okozza.

Az elmúlt években számos kutatás 
bizonyította, hogy a mértékkel történô 
alkoholfogyasztás több szempontból is 
jó a szervezet számára: harminc szá-
zalékkal csökkenti a szívinfarktus és a 
stroke kockázatát, emeli a „jó” kolesz-
terin (HDL) szintjét, 26 százalékkal 
csökkenti a kettes típusú cukorbeteg-
ség kialakulásának lehetôségét, és 23 
százalékkal mérsékli az idôskorban 
bekövetkezô mentális leépülés kocká-
zatát.

Mennyit lehet inni?
A még jótékony hatású alkohol-

mennyiség egészséges nôk esetében 
napi 10–20 gramm, egészséges férfiak 
esetében pedig 20-40 gramm. Hétköz-
napi mértékegységeink szerint ez nôk-
nél napi egy-két deciliter bort vagy 
egy üveg sört jelent, férfiak esetében 
pedig ennek a dupláját. 

Természetesen az alkoholfogyasztás 
még minimális mértékben sem aján-
lott mindenkinek. A májbetegeken --– 
és más alkohollal kapcsolatos beteg-
ségben szenvedôkön --– kívül a 
gyermekeknek mindenféleképpen ke-
rülniük kell az alkoholfogyasztást, 
akárcsak a várandós vagy várandósság 
elôtt álló nôknek. Fontos megjegyezni, 
hogy az alkohol még kisebb mennyi-
ségben is képes növelni a mellrák koc-
kázatát.

A mozgás is fontos
Sok korábbi kutatás abba a hibába 

esett, hogy nem tanulmányozták a vö-
rösborfogyasztás és az életmód között 
fennálló összefüggéseket. A Duke 
Egyetem 2002-es tanulmánya azonban 
4400 férfi és nô vizsgálatával megál-
lapította, hogy az egészséges vörösbor-
fogyasztók többsége ennek megfelelô 
életmódot folytat: sokat sportolnak, 
rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fo-
gyasztanak, valamint kevesebb alko-
holt és telített zsírt visznek szerve-
zetükbe. Többek között erre az 
eredményre jutott a Palack University 
Hospital új kutatása is, amelyet az 
Európai Kardiológiai Társaság éves 
kongresszusán ismertettek.
Ezenkívül a francia paradoxon 

oka valószínûleg a franciák borfo-
gyasztási szokásaiban, azaz magá-
ban a mértékletes alkoholfogyasz-
tásban keresendô, és kevésbé a 
rezveratrol nevû anti-oxidánsban.
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Kolozsváron (2014)  2/2.: 
03:25 Hintónjáró szerelem 
(1954)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Ranódy László. 
Szereplők: Medgyesi Mária 
(Peczöli Vilma), Szirtes Ádám 
(Majsa Berci), Makláry Zoltán 
(Peczöli Sándor), Fónay Márta 
(Peczöliné), Kiss Manyi (Ter-
ka), Bánhidi László, Bihari 
József, Pécsi Sándor
05:00 Duna anzix (2011) 
Kiűzetés a Paradicsomból - 
Séta a "legújabb" Osrován 
Ada Kalek szellemével
05:15 Közbeszéd  
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09:00 Kárpát expressz  
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09:35 Az inkák földjén. Jég-
sipkás hegyekben. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
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12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
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Szalai Antal és zenekara
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15:20 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
15:30 Századfordító ma-
gyarok: Kármán Tódor, 
gépészmérnök, fizikus, 
alkalmazott matematikus
16:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! 
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból 
Lévai Ferenc Halászati 
Gyűjteménye
20:00 Estélyi ruha kötelező 
(1942) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Cserépy László, 
Horváth Árpád. Szereplők: 
Jávor Pál (Viktor Norton), 
Réthy Eszter (Silvia Ro-
main), Pethes Sándor (Mi-
chel), Kökény Ilona (Du-
pont felesége), Mihályi Er-
nő (Dupont) Frakkban bár-
hová bejut az ember. Tudja 
ezt Viktor Norton, a tévedés-
ből bebörtönzött fiatalember 
is, aki egy szál frakkban 
szabadulván a fegyházból, 
azonnal a Riviéra felé veszi 
az útját volt rabtársával, 
Michellel együtt. 
21:10 Nyolc évszak (1987)  
8/2.: Magyar tévéfilmsoro-
zat. Rendezte: Márton 
István, Várkonyi Gábor
22:25 Nótacsokor: Herr 
Olivér, B. Tóth Magda, 
Molnár László, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
23:00 Kívánságkosár  
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11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor Dóry 
József, B. Tóth Magda, 
Szalai Antal és zenekara
Bősi Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
15:05 Élő egyház  
15:35 Századfordító magya-
rok: Rácz István, fotóművész
16:25 Rocklexikon: 
Demjén Ferenc
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18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
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Trikolór. Magyar magazin  
19:55 Önök kérték  
20:50 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:20 Dokureflex. Benne: 
Operatív érték - a besúgot-
tak (2014) Magyar doku-
mentumfilm.Forgatókönyv-
író-rendező: Varga Ágota; 
Operatőr: Klimes Tamás, 
Markert Károly. A film sze-
replői egykori és mai regnu-
misták. A Regnum Maria-
num volt az egyetlen, ma-
gyar ifjúsággal foglalkozó 
vallási közösség, amely az 
állandó zaklatások ellenére 
is folyamatosan élt és műkö-
dött a kommunista rezsim 
alatt. Tartótisztek által be-
szervezett hálózati szemé-
lyekkel figyeltették, üldöz-
ték őket, lejáratási akciókkal 
próbálkoztak. Szemmel 
tartásukra többnyire zsaro-
lással, a regnumiak közül is 
szerveztek be ügynöknek, 
besúgónak arra alkalmas 
személyeket. A tartótiszt c. 
film után, - melyben  a ren-
dező teljesen új szemszög-
ből: a szembesítés és a ken-
dőzetlen párbeszéd módsze-
rével mutatta be a Kádárkor-
szak állambiztonsági mun-
kájának egy szeletét, - most 
a dokumentumfilm folyta-
tásaként megis-merhetjük 
az egykoron besúgottak 
sajátos viszonyulását a róluk 
jelentő besúgókhoz. 
22:40 Nótacsokor Bokor 
János, Puka Károly és 
zenekara
23:00 Kívánságkosár   
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filmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó   
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor Baracs-
kay Tibor, Kovács Marika, 
Bussay Antal, Ötvös Klára, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
14:40 Nótacsokor Hatvani 
Kiss Gyöngyi, Pataki Ist-
ván, Szalai Antal és zene-
kara, Járóka Sándor és 
zenekara
15:00 Katolikus krónika  
15:30 Századfordító ma-
gyarok: Hauser Arnold, 
művészetfilozófus. 
16:25 Életművész 1. rész - 
Nagy Ervin 1.
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Magas-
Tátra - A magyar turistaság 
bölcsője
20:00 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
20:30 Öt kontinens  
21:05 Örökzöldek József-
városból-Szenes Iván 
emlékkoncert 2011  
22:05 Velünk élő Trianon 
(2004) 14/12. Rész. Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat. Rendezte: Koltay 
Gábor. Tanárok, egyete-
misták beszélnek arról, 
hogy az iskolai oktatás 
keretein belül miket lehe-
tett hallani, tanulni a triano-
ni békeszerződésről és kö-
vetkezményeiről. Megfo-
galmazták, hogy milyen 
nagy felelőssége van a szü-
lőknek a nemzeti értékek 
átadásában. Az egyik meg-
szólalónak például az a vé-
leménye, hogy ha elfogy-
nak azok az emberek, akik-
nek személyes kötődése 
van, akkor valóban már 
csak történelmi kérdés lesz 
Trianon.
23:00 Kívánságkosár  
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01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! Két 
bors ökröcske (magyar 
népmese)
02:25 Sándor Mátyás 
(1979) 2. Rész. Francia-
magyar-német-olasz 
tévéfilmsorozat  
03:35 Határtalanul magyar  
04:00 Hacktion (2011) 1. 
évad 11. rész: Túszhely-
zetben. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Draku-
la, Kossuth Lajos és a Ní-
lus forrását kutató székely 
szépség találkozása a bol-
gár földeken. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:15 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:40 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:25 Duna World News   
 10:40 Família Kft. (1991) 
124/5.: Csendes éj. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor B. Tóth 
Magda, Bokor János, Csa-
la Judit, Marót Nóra, Déki 
Lakatos Sándor és 
zenekara
14:40 Nótacsokor Szenten-
drei Klára, Tarnai Kiss 
László, Járóka Sándor és 
zenekara
15:05 Mai hitvallások  
15:30 Századfordító ma-
gyarok: Doráti Antal, 
karmester
16:25 Önök kérték  
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Pieninek - 
A Magurán túl, a Gorálok 
földjén. Turisztikai maga-
zinműsor - "Elindulni és 
hazatérni" A „Hazajáró” 
hétről-hétre bakancsot húz 
és nekiindul, hogy keresz-
tül-kasul bebarangolja a 
Kárpát-medence varázs-
latos tájait és megismerje 
hazánk természeti- és kul-
turális értékeit, történelmi 
emlékeit és az ott élő em-
berek mindennapjait. Er-
délyben, Felvidéken, Kár-
pátalján, Délvidéken, Mu-
ravidéken, Őrvidéken és 
belső-Magyarországon hol 
gyalog, hol szekérrel, ke-
rékpárral vagy kenuval ha-
lad vándorútja során. A 
Kárpátok fenséges gerince-
itől, várromokon, apró fa-
templomokon át, patinás vá-
rosokig - megannyi magyar 
emlék kíséri a „Hazajáró” 
soha véget nem érő útját.
20:00 Hogy volt?! Toma-
nek Nándorra emlékezünk
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:55 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
02:25 Napraforgó (1974) 
'Magyar tévéfilm. Forgató-
könyvíró: Krúdy Gyula; 
Rendezte: Horváth Z. Ger-
gely. Szereplők: Carla Ro-
manelli, Darvas Iván, Lu-
kács Sándor, Mario Ma-
ranzana, Máthé Éva, Med-
gyesi Mária, Mensáros 
László, Paola Pitagora, 
Szemes Mari. Evelin fiatal, 
szelíd női magányában él 
földbirtokán. Az élet fátyo-
los közelségében érinti 
meg, a szerelem hamar 
jön, s észrevétlen távozik 
az ajtón. Álmos, kóborló 
lovagja az ifjúság elmúlá-
sát fájlalja. Egy kézlegyin-
tés az élet. 
04:05 Hacktion 1. évad 12. 
rész: Múltidézés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró : SZULYÓI 
- HEGYEK - Kővé vált világ a 
Vág völgyében
06:50 Fábry  
08:10 Gasztroangyal  Bab, 
chili, paprika
09:00 Duna World News   
09:05 KorTárs Kossuth tér
09:35 Hogy volt?!  Gyökös-
sy Zsoltot köszöntjük
10:30 Duna World News   
10:30 Öt kontinens  
11:00 Tüskevár 8/5.: Hár-
man a berekben
11:25 Tüskevár 8/6.: Vihar-
ban. Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 NótacsokorBojtor 
Imre, Urbán Katalin, Bá-
rány Paál László, Szalai 
Antal és zenekara
12:25 Határtalanul magyar   
12:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:20 Magyar klassziku-
sok új köntösben Mikszáth 
Kálmán - 1. rész
13:50 Legendás konyhák: 
A "vörös gróf" gasztronó-
miai és más kalandjai
14:20 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:45 Barangolások öt 
kontinensen 
15:15 Hazajáró   SZULYÓI 
- HEGYEK - Kővé vált világ a 
Vág völgyében
15:45 HungarIQ 
16:10 Novum: Molekulá-
ris diagnosztika a rákkuta-
tásban
16:40 Mammama mesél
17:00 Amire a világ tán-
colt: Örökzöld dallamok - 
A húszas évek
18:00 Táncvarázs: Latin 
Magyar Bajnokság
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:20 Privát kopó. Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:25 Fábry  
23:45 Szeretettel Holly-
woodból  

00:10 Katolikus Krónika 
00:55 Híradó  
01:30 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal: 
Gluténmentes
02:25 Címzett ismeretlen 
(1935)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Gaál Béla. 
Szereplők: Ágay Irén 
(Szabó Teri), Ráday Imre 
(Pali), Kabos Gyula 
(Stangl), Ernst Heinz 
Haussermann (Toni Hu-
ber), Vaszary Piri (A pos-
tamesternő), Góth Sándor 
(Örökbefogadó apa). Pali, 
a gazdag aranyifjú első 
látásra beleszeret a bala-
tonföldvári postáskisasz-
szonyba, Teribe. A sze-
gény, árva lány maga is 
vonzódik a csinos Palihoz 
aki azonban bizalmatlan. 
Mivel nem szeretné, ha 
csak a pénzéért szeretnék, 
próbára teszi a lányt, és 
szegény, fizetésből élő 
titkárnak hazudja magát. 
Ráadásul  komornyikja és 
komornája milliomos 
örökbefogadó szülőként 
gazdag partit ajánlanak a 
lánynak...
03:50 Privát kopó. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 Tüskevár (1967)  
8/7.: Tüskevár meghódí-
tása
05:30 Tüskevár 8/8.: 
Búcsú a berektől. Magyar 
tévéfilmsorozat  
06:05 Nekem ne lenne 
hazám? Ősborókás - Barcs
06:20 Határtalanul magyar  
06:45 HOGY VOLT!?... 
Extra "Stand up"
07:40 Önök kérték  
08:35 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:00 Táncvarázs: Latin 
Magyar Bajnokság
09:55 Székely kapu  
10:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Ráday Pál. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
11:10 Szabadság tér ́ 89   
 12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta  
12:50 Hogy volt?!   
13:45 Határok nélkül – 
Szilveszteri gálaműsor a 
Szolnoki Szigligeti Szín-
házból 
16:25 Mammama mesél: 
Szent Anna tava
16:45 Amire a világ tán-
colt:  Örökzöld dallamok - 
A harmincas évek
17:50 Szerelmes földrajz: 
Hazatérések - Az álmoktól 
a lélek nyugalmáig - 
Ádám Veronika
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Egy nap a Hortobágyon. 
Ismeretterjesztő sorozat  
20:20 Magyar szentek és 
boldogok - Az államalkotó 
(2014) Magyar dokumen-
tumfilm  
20:45 Ízőrzők: Liptód
21:30 Gasztroangyal: 
Konyhai praktikák
22:30 Bábel tornya: 
Nomádok földjén
23:25 Szerelmes földrajz: 
Hazatérések - Az álmoktól 
a lélek nyugalmáig. Isme-
retterjesztő magazin  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
02:25 Hősök aranygárdája 
(2014) Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Ván-
dor Attila. A második vi-
lágháború legrangosabb 
katonai kitüntetését, a Hor-
thy Miklós kormányzó ál-
tal újraalapított Magyar 
Tiszti Arany Vitézségi Ér-
met 22 tiszt érdemelte ki. A 
film megidézi azt a törté-
nelmi korszakot, amelynek 
szellemében nevelkedtek 
és harcoltak a II. világhábo-
rú honvéd hősei, akik ret-
tenthetetlen bátorságukkal 
örökre beírták nevüket a 
magyar hadikrónikába.
03:35 Hagyaték: Főváros 
születik Pest-Budából Bu-
dapest. A Hagyaték a ma-
gyar szellemi kulturális 
örökség átörökítésén mun-
kálkodik. Leporolja a ma-
gyar múlt szellemi hagya-
tékának egy-egy darabká-
járól a modern korokban 
rárakódott szennyeződése-
ket, hogy azok újra a ma-
guk fényességében ra-
gyogjanak. Ezek a mozaik-
darabkák hétről hétre a 
képernyőre kerülnek, hogy 
a megújuló magyar hagyo-
mánnyá álljanak össze a 
nézők lelkében.
04:00 Hacktion  Bizalom-
kör. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix "Egy-
ségben az erő" - Kalando-
zások a bolgár Duna men-
tén.Magyar ismeretterjesz-
tő sorozat  
05:15 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. 
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:40 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
 10:40 Família Kft. (1991) 
124/3.: Péterke és a többi-
ek. Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
15:00 Református 
magazin  
15:30 Századfordító ma-
gyarok: Domokos Pál Pé-
ter, történész, csángókutató
16:25 Négy szellem: 
Viszonyunk az idő 
múlásához
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Imádságra öltözve. 
20:00 Hogy volt?!  Mécs 
Károly köszöntése
21:00 Szimfonik Live 
Kolozsváron 2. rész
21:50 Kultikon +   
22:20 Magyar elsők: Az 
első magyar autóverseny. 
22:40 Nótacsokor: Tarnai 
Kiss László, Máté Ottília, 
Szalai Antal és zenekara
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

KERESTETÉS Egy 8 éves szôke 

kislány 1956-ban elindult Dunaanmás-

ról Sydney felé. Akkori iskolatársa, 

Puskás Árpi keresi Magyarországról 

DIÓSY ERZSÉBETET. Aki tud hol-

létérôl kérjük hívja Prior Annát Syd-

neyben a 9369-2135 számon, vagy e-

mailen:  annaprior@optusnet.com.au

70 ÉV KÖRÜLI férfit keresek 

utazni itthon, Ausztráliában.

ELADÓK Gobelinek. Kicsik 

darabonként $500, nagyok $1000 áron. 

Kiváló befektetés. Szintén eladók 

Wedgwood tányérok darabonként 

$100- ért, valamint olajfestmények 

megegyezés szerinti áron.

Telefon: 9557-6556 (Sydney).

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
Mit jelent ez hirdetôinknek?

Nagyobb exponálást plusz költség nélkül, hiszen a 
nyomtatott lapban elhelyezett hirdetések

változatlan díjszabás mellett sokkal szélesebb 
olvasótáborhoz jutnak el!

Amennyiben a fôoldalon szeretne külön kiemelt 
üzleti hirdetést elhelyezni, kérjük küldjön emailt a 

hungarianlifesydney@gmail.com címre.

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 


