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Szeptember 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viktor és Lôrinc nevû kedves olva-
sóinkat.

Viktor: A latin Victor névbôl, jelen-
tése: gyôzô, gyôztes.

Lôrinc: A latin Laurentius név 
rövidítésébôl, jelentése: babérkoszo-
rúval díszített férfi.

Köszönthetjük még Albert, Alpár, 
Bettina, Gyôzô, Jusztina, Lara ne-
vû barátainkat.

Szeptember 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zakariás nevû kedves olvaóinkat.
Zakariás: A héber Zakarjah név 

latinosított formájábôl. Jelentése: 
Jahve emlékezik.

Köszönthetjük még Beáta, Csanád, 
Ida, Marina, Pamina nevû barátain-
kat.

Szeptember 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Regina nevû olvasóinkat.
Regina: Két név egybeesése: 1. A latin 

Regina névbôl, jelentése: királynô. 2. A 
Rein kezdetû német nevek önállósult be-
cézôje.

Köszönthetjük még Bagónia, Ivor, 
Márkus, Menyhért, Ria nevû bará-
tainkat.

Szeptember 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mária és Adrienn, nevû kedves 
olvasóinkat

Mária: A héber Mirjam névnek a 
görög és latin biblia fordításokban 
módosult alakja. Jelentése: ismeretlen.

Adrienn: A francia Adrienne név-
bôl, ez a francia Adrien (Adorján) nôi 
párja.

Köszönthetjük még Adorján, Adri-
án, Csobán, Engelbert, Ibolya, Ir-
ma nevû barátainkat

Szeptember 9..
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ádám nevû kedves olvasóinkat.
Ádám: Vitás eredetû név. Valószí-

nûleg a sumérra visszavezethetô hé-
ber névbôl. Jelentése a sumérban: 
atyám.

Köszönthetjük még Dorottya, Dó-
ra, Péter, Szerafina, Tivadar nevû 
barátainkat.

Szeptember 10
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Nikolett és Hunor nevû olvasóinkat.
Nikolett: A Nikola olasz kicsinyító 

továbbképzôje.
Hunor: Valószínûleg az Onogur 

népnévbôl származik, régi magyar 
személynév.

Köszönthetjük még Ciprián, Ed-
gár, Erik, Miklós, Tardos, Za-lán 
nevû barátainkat.

Szeptember 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teodóra nevû olvasóinkat.
Teodóra: A Teodor férfinév nôi 

párja.
Köszönhetjük még Emánuel, Emil, 

Emilia, Teodor, Jácint, Jácinta, 
Károly nevû barátainkat.

Összegyûjtötték 
a kommunista vezetôket

104 volt kommunista felsô vezetô életrajzatán ismerhetjük meg egy most 
bemutatott új adatbázis segítségével. A Kommunizmuskutató Intézet által lét-
rehozott honlapon böngészni lehet a Politikai Bizottság és a Központi Bizottság 
tagjainak, valamint az ôket segítô titkárság munkatársainak életrajzát, de sze-
repel a honlapon a rendszer vezetésének hierarchiája is. Van egy kronológia is 
az igényesen elkészített honlapon, amivel át lehet tekinteni a kommunista dik-
tatúra kialakulásának és mûködésének történetét.

A honlap egy 1989-es segédkönyvre épül, amely a kommunizmus vezetôinek 
adatait gyûjtötte össze. A lapon végiggörgetve képekkel illusztrálva röviden át 
lehet tekinteni a kommunista diktatúra történetét. Ezt az eredeti kiadáshoz, 
Bihari Mihály által írt elôszóból vett idézetek egészítik ki. Kádár János fényké-
pén például a kommunista vezetôkrôl szóló alábbi szöveg szerepel: „Szó szerint 
gyilkos harcot folytattak a hatalomért, elvtelen kompromisszumokat kötöttek 
és állandóan féltek. A száznégy névbôl 40-50 közismert, egyesek neve rettegetté 
vált, másoké politikai zászló ma is.”

A honlap elindítását a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknap-
jára, augusztus 23-ára idôzítették. Ezen a napon írták alá ugyanis a Molotov–
Ribbentrop-paktumot. Ebben a szerzôdésben, egy titkos záradékban állapodott 
meg Németország és a Szovjetunió Európa keleti felének felosztásáról. Az 
emléknap megalapításáról lengyel–magyar–litván kezdeményezésre 2011-ben 
döntött az EU, írja az MTI.

A sajtótájékoztatón az adatbázist Nyírô András, az eredeti könyv egyik 
szerzôje, Tallai Gábor a Terror Háza programigazgatója és Markó György a 
Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mutatta be. A kommunista rendszert 
nem az elnöki tanács irányította, noha az alkotmány szerint ez lett volna a leg-
fontosabb irányító szerv, hanem más testületek. A kiadvány ezeknek az igazi 
irányító szerveknek a tagjait gyûjti össze, mondta Nyírô.

Markó György röviden beszélt arról is, hogy miért hozták létre az intézetet. 
Szerinte az intézet 2011-es megalapítása elôtt nem volt olyan szervezet, ami 
kifejezetten a kommunizmus kutatására jött létre. A Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) történészei például az egész magyar történelmet fogják át, nem 
kifejezetten a kommunizmussal foglalkoznak. 

Az adatbázis szerkesztôi felhívást is mellékeltek az adatokhoz, amiben azt 
kérik, hogy akinek kiegészítése, javaslata van, az juttassa ezt el hozzájuk. A ké-
szítôk szerint az adatbázis célja, hogy kutatásokat alapozzanak rá, valamint 
hogy néven nevezzék a bûnösöket.

Új látványosságokkal robbant 
a Szatmári Kistérség

Összesen 300 millió forint uniós támogatást nyert el turisztikai beruházásra 
Fülpösdaróc, Géberjén, Gyôrtelek, Ököritófülpös és Tunyogmatolcs –– közölte 
a géberjéni Jót, s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület elnöke az MTI-vel.

A Szamosi élménytér –– a Holt-Szamos Ökoturisztikai attrakció fejlesztése 
elnevezésû pályázatra érkezett összeget a konzorciumvezetô egyesület 6,5 

millió forint saját forrással egészít ki. A projektbe ôsszel vágnak bele, a 2015-ös 
idegenforgalmi szezon kezdetére reményeik szerint el is készül. Ha ez így lesz, 
minden bizonnyal felpörög az ágazat, hamarosan nemcsak a fôvárost rohamoz-
zák majd meg a turisták.

Az egyesületi vezetôje, Kovács Sándorné elmondta, hogy a Falu végén 
kurta kocsma címû vers ikonikus intézményét Tunyogmatolcson építik újjá. 
Petôfi Sándor annak idején bicskával belevéste a nevét az eredeti épület egyik 
fagerendájába, ezt a 20. század elején megtalálták a bontás során. Az újjáépülô 
kocsma vendéglátóhely és látogatóközpont lesz egyben.

Géberjénben felújítják a Jékey-kúriát, amelyet ökoturisztikai élménytérnek 
rendeznek be. A település Holt-Szamos-parti mólójához pedig egy mûködô 
úszómalmot építenek, továbbá 400 négyzetméteres mûjégpálya és egy Ogre-
tanyát formázó viaszbábus játszótér épül.

Ököritófülpösön a Holt-Szamos partján rendezvénytér épül színpaddal, 
valamint pihenôterület szalonnasütô és bográcsoló helyekkel. Fülpösdarócon 
élménytornyot építenek. Gyôrtelek olyan éttermet kap, amely a régi helyi 
különlegességeket kínálja a vendégeknek, még keszegsütô is lesz benne.

Az öt község idegenforgalmi helyeit, amelyek hét embernek adnak majd 
munkát a jövô évtôl, a Holt-Szamoson, vízi jármûvekkel is megközelíthetik a 
látogatók, illetve kerékpáros túra alkalmával szintén felkereshetik az attrakciók 
helyszíneit, mondta a szakember.

Augusztus 31-ig minden iskolába 
meg kell érkeznie a tankönyveknek

A minisztérium minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy au-
gusztus 31-ig minden iskolába megérkezzenek a tankönyvek ––- jelentette ki a 
köznevelésért felelôs államtitkár. Az idén 730 ezer gyerek kapja ingyen a tan-
könyveket, míg átlagosan 11 ezer forintba kerül egy tankönyvcsomag, Czu-
nyiné Bertalan Judit az elôtt az ünnepség elôtt beszélt errôl a sajtó munka-
társainak, amelyen 336 új iskolaigazgatót neveztek ki.

A politikus hangsúlyozta, hogy a tankönyvellátásért felelôs szervezet napi 
visszajelzése szerint a tankönyvek kiszállítása folyamatos és eddig minden az 
elôre meghatározott ütemterv szerint zajlik.

Hozzátette: nyilvánosságra hozzák azoknak a kiadóknak a nevét, amelyek 
nem juttatják el a megrendelt tankönyveket a raktárakba határidôre és az elôre 
meghatározott példányszámban. Egyben áthárítják rájuk a felmerülô plusz lo-
gisztikai és egyéb költségeket is --- fûzte hozzá.



HÍREK
Felidézte, hogy átlagosan 11 ezer forintba kerül egy tankönyvcsomag, a-

melynek az árát augusztus 15-ig kellett befizetniük a szülôknek. Viszont az sem 
okoz problémát, ha a tankönyvcsomag szeptember 1-jei átvételekor mutatják 
be a gyerekek, vagy a szülôk a befizetést igazoló csekkszelvényt.

A csekkeket egyébként idôben kiküldték a családokhoz ---- folytatta --- és jó 
ütemben történik a befizetés is, aki pedig valamiért nem kapott csekket az az 
iskolában átveheti.

Az idén immár 730 ezer gyerek kapja ingyen a tankönyveket. A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülô, illetve a szociális okokból jogosult 
családokon túl, az elsô osztálytól felmenô rendszer miatt, minden évben eggyel 
több évfolyam kapja ingyen a tankönyveket ---- mondta Czunyiné Bertalan 
Judit.

Figyelik a titkosszolgálatok az Irak-
ban harcosnak álló magyarokat

Kiemelten figyelik a titkosszolgálatok Magyarországon is azokat, akiknek 
közük lehet az Iszlám Állam nevû terrorszervezethez, a csoporthoz több ezren 
csapódtak szerte Európából, köztük szakértôk szerint többtucatnyi magyar --
- írta a Blikk.

A lapban a Terrorelhárítási Központ (TEK) közölte: figyelik a konfliktu-
sokban érintett területeket, az itt megforduló állampolgárok ugyanis komoly 
nemzet-biztonsági kockázatot jelentenek.

A harcokban érintett területeken akadnak, akik humanitárius, mások logisz-
tikai segítséget nyújtanak, míg sokan közvetlenül a harcokban vesznek részt 
--- tették hozzá.

„Az aggodalmat az okozza, hogy ezek az emberek aztán visszatérhetnek 
Eu-rópába. Ez megköveteli, hogy fokozzuk a megelôzô és felderítô tevékenysé-
geket” --- utalt a TEK sajtóosztálya arra, hogy folyamatosan elemzik a külföldi 
szolgálatoktól származó információkat, különösen azokat, amelyeknek magyar 
vonatkozásuk is van. A TEK leginkább azokra koncentrál, akik korábban már 
harcoltak zsoldosként.

Több magyar születik, 
kevesebb hal meg

Mérséklôdött a természetes fogyás üteme, miután 2014 elsô fél évében több 
gyermek született, a halálozások száma pedig mérséklôdött a tavalyi év azonos 
idôszakához képest --– olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyors-
jelentésében.

Az elôzetes adatok szerint 2014 elsô fél évében 43 130 gyermek született, 
1282-vel több, mint egy évvel korábban, ez 3,1 százalékos növekedést jelent. A 
halálozások száma 62 969 volt, 3 százalékkal csökkent 2013. január–júniushoz 
képest. A természetes fogyás 19 839 volt, 3231-gyel kevesebb az egy évvel ko-
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rábbinál –- olvasható a hivatal tájékoztatójában.
A születések száma az év öt hónapjában nôtt, februárban pedig enyhén csök-

kent az egy évvel ezelôttihez hasonlítva. A legnagyobb mértékû növekedés 
áprilisban volt, amikor 7032 gyermek született, ez az adat 9,4 százalékkal múlta 
felül az elôzô év áprilisit.

A KSH-jelentés szerint a halálozások száma az év öt hónapjában kevesebb, 
májusban viszont 5,3 százalékkal több volt, mint 2013-ban. Különösen júniusban 
csökkent jelentôsen a halálozások száma, amikor tavaly júniushoz viszonyítva 
10,4 százalékkal kevesebben haltak meg. Az év elsô hat hónapjában 1949-cel 
kevesebben haltak meg, mint 2013 elsô felében.

A házasságkötések száma is számottevôen emelkedett az elôzô év elsô fél 
évéhez képest, az elsô öt hónapban felülmúlta az egy évvel korábbit, júniusban 
azonban 1,3 százalékkal elmaradt attól. A legnagyobb mértékben februárban 
emelkedett, amikor 20,2 százalékkal több házasságot regisztráltak az elôzô év 
azonos idôszakához képest.

Az év elsô hat hónapjában anyakönyvezett 15 934 házasságkötés jelentôsen, 
7,8 százalékkal, 1150-nel haladta meg a tavalyi elsô fél évét. Ezer lakosra 8,8 
élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az elôbbi értéke 0,3 ezrelékponttal maga-
sabb, az utóbbi 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2013. január–június-
ban. Az év elsô hat hónapjában ezer élveszületésre 4,6 csecsemôhalálozás 
jutott, ami 0,6 ezrelékpontos csökkenés a tavalyi évhez képest.

A halálozások száma mérséklôdött, a születéseké emelkedett, ennek követ-
keztében a természetes fogyás üteme 4,7 ezrelékrôl 4,1 ezrelékre csökkent, 
ami a 2013. január–júniusi 23 070-nel szemben 2014 elsô fél évében 19 839 fôt 
jelentett –- tartalmazza a KSH gyorsjelentése.

Százezernél több külföldi is szavazhat 
az önkormányzati választáson

Mintegy 107 ezer, nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkezô 
európai uniós állampolgár is szavazhat az október 12-ei önkormányzati válasz-
táson, ehhez regisztrációra sincs szükségük.

A külföldi állampolgároknak arra is lehetôségük van, hogy a nemzetiségi 
választáson szavazzanak és arra is, hogy jelöltként induljanak. Ebben az eset-
ben azonban már kérniük kell nemzetiségikénti regisztrációjukat a helyi 
választási irodánál, ennek határideje szeptember 26-a.

A (magyarországi lakhellyel rendelkezô) nem magyar választópolgárokra 
is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a magyarokra, így például ahhoz, 
hogy egy városban vagy községben jelöltté váljanak, nem kell az adott telepü-
lésen lakniuk.

Ahhoz azonban, hogy egy településen jelöltet ajánlhassanak, nekik is ott kell 
lakniuk, tehát a lakcímüknek abban a választókerületben kell lennie.

A külföldön élô (magyarországi lakcímmel nem rendelkezô) magyar állam-
polgárok esetében azonban más a helyzet, ôk nem szavazhatnak sem az önkor-
mányzati, sem pedig a nemzetiségi választáson.

Az önkormányzati választójog érdekessége ugyanakkor, hogy esetükben 
különbséget tesz az aktív és a passzív választójog között. Ez azt jelenti, hogy 
a lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, de rájuk szavaz-
hatnak, ha jelöltként indulnak; ehhez kérniük kell, hogy regisztrálják ôket a 
központi névjegyzékbe.

A lakcímmel nem rendelkezô magyar állampolgárságú hajléktalanokra 
ugyanezek a szabályok érvényesek, tehát a szavazáson nem vehetnek részt, de 
képviselôvé, vagy akár polgármesterré, fôpolgármesterré is választhatják ôket.

190 ezerrel többen dolgoznak, 
mint egy éve

A foglalkoztatottak létszáma 4 millió 122 ezer volt az idei év második negyed-
évében, 190 ezerrel több, mint egy évvel korábban ---- jelentette a Központi 
Statisztikai Hivatal szerdán. A KSH jelentése alapján a munkanélküliek száma 
az egy évvel korábbihoz képest 91 ezerrel, 359 ezerre csökkent az idei év máso-
dik negyedévében. A munkanélküliségi ráta 2,3 százalékponttal, 8,0 százalékra 
mérséklôdött.

A foglalkoztatottak száma 4,8 százalékkal nôtt az elôzô év azonos idôszakához 
képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 91 ezren tartoztak a 15-64 évesek korcso-
portjába, az ôket jellemzô foglalkoztatási arány 61,7 százalék volt, 3,4 százalék-
ponttal magasabb, mint a tavalyi év azonos idôszakában.

Április-júniusban a 15-64 éves férfiak közül 2 millió 213 ezren voltak fog-
lalkoztatottak, foglalkoztatási rátájuk 3,4 százalékponttal 67,8 százalékra nôtt.

A 15-64 éves foglalkoztatott nôk száma 1 millió 878 ezer volt, esetükben a 
foglalkoztatási ráta értéke 3,3 százalékponttal 55,7 százalékra javult az elôzô év 
azonos idôszakához képest.

A legjobb munkavállalási korú, 25-54 éves, valamint az 55-64 éves foglalkoz-
tatottak száma is nôtt, az elôbbiek foglalkoztatási rátája 3,0 százalékponttal 78,5 
százalékra, utóbbiaké pedig 3,2 százalékponttal 41,6 százalékra emelkedett.

A 15-24 éves korosztályból 257 ezren voltak foglalkoztatottak, 23,1 százalékos 
foglalkoztatási rátájuk 3,9 százalékponttal volt több, mint 2013. április-június-
ban.

Valamennyi régióban emelkedett a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája. 
Nyugat-Dunántúlé nôtt a legjelentôsebben, 4,8 százalékponttal az egy évvel 
azelôttihez viszonyítva, a foglalkoztatás szintje itt vált a legmagasabbá, 66,2 
százalékossá.

A legalacsonyabb, 55,0 százalékos foglalkoztatási ráta továbbra is Észak-
Magyarországot jellemezte, bár értéke az egy évvel korábbihoz képest 3,8 
százalékponttal javult ---- közölte a KSH.

Április-júniusban a 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 192 ezer volt, 46 
ezerrel kevesebb, mint egy évvel ezelôtt, munkanélküliségi rátájuk 2,1 száza-

lékponttal 7,9 százalékra csökkent. A 
munkanélküli nôk 167 ezres létszáma 
44 ezerrel volt alacsonyabb az elôzô 
év azonos idôszakában regisztráltnál, 
munkanélküliségi rátájuk pedig a 
2,4 százalékpontos csökkenéssel 8,1 
százalék volt.

A 25-54 évesek, azaz az úgynevezett 
legjobb munkavállalási korúak mun-
kanélküliségi rátája 2,0 százalékpont-
tal 7,3 százalékra, az 55-64 éveseké 
pedig 1,6 százalékponttal 6,3 száza-
lékra csökkent.

A munkanélküliek 17,9 százaléka 
a munkaerôpiacon csak kis számban 
jelenlévô 15-24 éves korosztályból 
került ki. A korcsoport 20,0 százalékos 
munkanélküliségi rátája 6,9 száza-
lékponttal volt alacsonyabb április-
júniusban, mint egy évvel korábban.

A munkanélküliek 51,0 százaléka 
egy éve vagy annál régebben keresett 
állást. A munkanélküliség átlagos idô-
tartama 19 hónap volt.
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NEM VÁLTOZOM 
MEG

MALAKIÁS 3:6 Mert Én, az 
Úr, meg nem változom.

ZSOLTÁROK 119:89 –– 
Uram!  örökké megmarad a Te 
igéd a mennyben.

I MÓZES 1:3 És mondá 
Isten: Legyen világosság.

JÁNOS 1-4 Kezdetben vala 
az Ige és az Ige vala az Isten-
nél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél 
vala

3. Minden Ôáltala lett és nála 
nélkül semmi sem lett, ami lett.

4. Ôbenne vala az élet, és az 
élet vala az emberek világos-
sága.

FILIPPIBELIEK 2:6-8 Aki, 
mikor Istennek formájában 
vala, nem tekíntette zsákmá-
nyában, hogy ô az Istennel 
egyenlô.

7. Hanem önmagát meg-
üresíté szolgai formát vévén 
föl, emberekhez hasonlóvá lé-
vén.

8. És mikor olyan állapotban 
találtatott, mint ember, meg-
alázta magát, engedelmes lévén 
haláláig, mégpedig a ke-
resztfának haláláig.

JÁNOS 1: 12+13 Valakik 
pedig befogadták ôt, hatalmat 
ada azoknak, hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, akik az Ô 
nevében hisznek.

13. De, akik nem vérbôl, sem 
testnek akaratából, sem fér-
fiúnak indulatjából, hanem 
Istentôl születtek.

JÁNOS 3:33-36 Aki az Ô bi-
zonyságtételét befogadja, az 
megpecsételte, hogy az Isten 
igaz.

34. Mert akit az Isten küldött 
az Isten beszédeit szólja, mivel-
hogy az Isten nem mérték sze-
rint adja a lelket.

35. Az Atya szereti a Fiát és 
az Ô kezébe adott mindent.

36. Aki hisz a Fiúban, örök-
élete van, aki pedig nem enged 
a Fiúnak, nem lát életet, hanem 
az Isten haragja marad rajta.

JÁNOS 14:21 Aki ismeri az 
én parancsolataimat és meg-
tartja azokat, az szeret engem, 
aki pedig engem szeret, azt 
szereti az én Atyám, én is 
szeretem azt, és kijelentem  
magamat annak.

Horváth Teresa



(Folytatás az 1. oldalról)
A nemzeti társadalom fogalmában 

gondolkodó Fidesz elvetette a libera-
lizmusnak azt a felfogását, hogy az 
ország polgárainak, mint egyéneknek 
legközelebb csak az állam adja meg 
az együvétartozás keretét. A szocia-
lista-liberalista kormányzat a közpon-
ti kormányzásnak a kommunista 
idŒbŒl való modelljét követte. Az ezer-
éves magyar állam vármegyerendsze-
re az egyént, csakúgy a vármegye 
közösségét meg tudta védeni akár az 
állammal szemben is, az alkotmány-
ban megvalósult védŒrendszerrel. Ez 
tartotta fenn a magyar királyság in-
tézményét évszázadokon keresztül. 
Ilyen közösségszolgálatot a liberális 
demokrácia köztársasági modellje 
nem ismer, az egész országot közpon-
ti párturalom alá rendeli. Nem kell 
félteni az ország közösségét védelme-
zŒ magyar politikai tradíciókat ápoló 
kormányzattól az országot, de a de-
mokráciát sem. A hatalmi féktelensé-
get és a minden ellensúlyt és ellen-
véleményt eltipró népköztársasági 
demokráciát csak 1945 óta ismeri a 
magyar politikatörténet, és éppen 
ideje eltakarítani ennek a tapasztalati 
idŒnek átkos maradványait, jelenje-
nek bár meg új elnevezéssel, meg 
nemzetközi támogatással.

A közigazgatás társadalomvédelmi 
és képviseleti szerepét 1945-ben szün-
tették meg azáltal, hogy minden ha-
talmat, vagyont, intézményt politikai 
pártok között osztottak el. Újságkia-
dást, mozi tulajdonlást is kaptak a 
pártok parlamenti erejük alapján. 
Azután két év alatt bedarálták a pol-
gári pártokat, 1948-ban a szociálde-
mokrata pártot is, maradt az egypárt 
és vitte mindazokat a jogosítványokat, 
amik így gazdátlanul maradtak. És 
sajnos, megmaradt mai napig is a 
közigazgatási községi választás a poli-
tikai pártok vetélkedéseként, ahe-
lyett, hogy az adott közösség szakér-
telem alapján döntene a községi veze-
tŒk kilétérŒl.

Hatalmi ágként emlegetik a sajtót, 
és a kormányzatok gazdasági politi-
kájára hatást gyakorló gazdasági ágat 
is. Ez teljesen különálló téma a fékek 
és ellensúlyok kérdéskörétŒl, inkább 
tartozik a hatalom gyakorlását befo-
lyásoló erŒk témakörébe, ahol viszont 
nagyonis izgalmas szerepe van.

Amikor azt olvassuk, hogy „hatalmi 
ágak elválasztása, a fékek és ellen-
súlyok rendszere”, akkor már érez-
zük, hogy ott valami dugáru van, va-
lamit nekünk el akarnak adni a de-
mokrácia címszó alatt, mint annak 
alapvetŒ feltétele. Tulajdonképpen 
már avval is baj van, hogy állandóan 
a demokrácia hiányáról beszélnek. A 
szólam szerint ahol nincs demokrácia 
ott diktatúra van. Csak el kell híresz-
telni egy országról, hogy ilyen-olyan 
értelemben nem, vagy egyes intéz-
ményeiben nem demokratikus. És a 
gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy 
semmi nem demokratikus, ami nem 
épp olyan mint Amerikában. 

A baj ott van, amikor ilyen alapon 
osztályozunk: jó állam vagy rossz ál-
lam. Pedig a jó vagy rossz elosztásban 
lehet egy másik meghatározás, olyan 
amit történelmünk folyamán megta-
pasztaltunk, és ezt valljuk is: jó állam 
az, amelyik a polgárai javát szolgálja, 
mind ami más, rossz. Mit kell fékezni 
azon, ami jól halad? Mi a baj, ha a 
hatalmi ágak együtt munkálkodnak 
az ország javára? 

Fékek és ellensúlyok
Szájer József írása

Az elmúlt hetek vitái közepette a 
jogi fogalmakkal eddig nem élŒ egy-
szerû magyar polgár is többször hall-
hatta a magyarra oly pontatlanul és 
érthetetlenül lefordított amerikai al-
kotmányjogi kifejezést.

Az Egyesült Államok nagykövete 
után, legyen az újságíró, blogger, 
vagy politikus, sokan szájukra vették 
az eddig a magyar közbeszédben nem 
használt fogalmat: igen, eddig nem 
tudták, de most már rájöttek, hogy 
Orbán alkotmánya felszámolja a fé-
kek és ellensúlyok rendszerét, ez sze-
rintük ma Magyarország legnagyobb 
problémája. Nos, ha optimisták va-
gyunk, azt is mondhatnánk, hogy mi-
csoda minŒségi ugrás, mennyivel job-
ban hangzik ez, mint a korábbi re-
csegŒ, de azért még mindig újra és 
újra feltett lemez, amely a diktatúra 
és a fasizmus újbóli feléledésérŒl ze-
nél. De sajnos – mégsem ez a helyzet. 
Mert, akik használják, ugyanoda ír-
ják, ugyanazt értik alatta. És miután 
néhány filozófuson és jogászon kívül 
senki sem tudja mi is a fogalom tény-
leges jelentése, a közbeszédben úgy 
lehet alakítani, ahogy a beszélŒk akar-
ják. Mindegy, hogy nem tudod mi fán 
terem a fék meg az ellensúly, elég ha 
érzed, hogy nagy a gáz a Kormány 
háza táján.

Nos, hiába tûnik a vád a korábbiak-
nál minŒségibbnek, sajnos nem állja 
ki az ellenpróbát. Az új magyar Alap-
törvényt sok mindennel lehet vádolni, 
de azzal, hogy hiányoznának belŒle a 
fékek és ellensúlyok aligha.

A Montesquieu, francia gondolkodó 
nevével fémjelzett liberális hatalmi 
elmélet lényege, hogy a hatalom nem 
egységes, hanem egymástól elkülönü-
lŒ ágakból kell álljon. Maga Montes-
quieu három hatalmi ágat sorol fel a 
végrehajtó, a törvényhozó és a bírói 
hatalmat. Az elmélet radikális szakí-
tás volt azzal a korabeli feudális, 
vagy inkább abszolutista felfogással, 
hogy “a törvény én vagyok”. Ha a ki-
rály maga a törvény, akkor Œ hozza, Œ 
változtatja, Œ alkalmazza, és végsŒ 
soron Œ bírálja el azt, ami nem más, 
mint maga az önkény. Ehelyett, ha a 
törvényt a parlament alkotja, a kor-
mány hajtja végre és az alá esŒ esete-
ket pedig a bíró dönti el, az önkény 
kizárható. Az ágak egyike sem birto-
kolja kizárólagosan a hatalmat, ha-
nem elválnak egymástól. De nem 
pusztán elválnak egymástól, hanem 
kölcsönös jogosítványaik vannak egy-
más irányában, amellyel féken tart-
ják és ellenŒrzik egymást. Ezeket a 
kölcsönös ellenŒrzési jogokat nevezik 
“fékeknek és ellensúlyoknak”.

Ilyen Amerikában az, hogy az elnök 
(végrehajtó hatalom) megvétózhatja 
a Kongresszus (törvényhozó hatalom) 
által elfogadott törvényeket. Ilyen az, 
amikor a törvényhozás nem fogad el 
költségvetést, és ezzel megbénítja a 
végrehajtó hatalmat, amely nem tud-
ja fizetni a saját alkalmazottait. De, 
ilyen az is amikor értelmezési hatal-
mánál fogva egy-egy döntésével a 
bíróság megszabja, hogy a törvény-
hozó által elfogadott törvénynek mi a 
valós értelme. 

Ha megnézzük Magyarország új 
Alaptörvényét, az mindenben meg-
felel az imént kifejtett elveknek. 
Alaptörvényünk rögtön az elején 
kimondja: “A magyar állam mûkö-
dése a hatalom megosztásának elvén 

alapszik”. A korábbi alkotmányban ez 
nem szerepelt. Az új magyar Alkot-
mány, szemben a korábbival, az ele-
jén szabályozza a polgárok jogait és 
csak azután az államot, ezzel is kife-
jezve, hogy az állami hatalom alapja 
a polgárok közössége, azok jogai. Az 
Alaptörvény részletesen szabályozza 
az egyes hatalmi ágakat, azok egy-
máshoz való viszonyát. Az új Alap-
törvény a modern demokrácia, a fé-
kek és ellensúlyok rendszerének sza-
bályait az Európában megszokottnál 
szélesebb körben határozza meg, je-
entŒsen bŒvíti azokat. Számos ország-
ban az ügyészség irányítása, vagy a 
bíróságok igazgatása, vagy számos 
médiahatósági jogosítvány a végre-
hajtó hatalom kezében van. Magyar-
ország mind az ügyészség, mind a 
bíróság, mind a médiumok szabályo-
zása tekintetében olyan modellt vá-
lasztott, amely jelentŒsen csökkenti a 
végrehajtó hatalom befolyásolási 
lehetŒségét, mert mindegyik intéz-
mény a mindenkori kormánytól füg-
getlen, parlament által minŒsített 
többséggel megválasztott vezetŒvel, 
önálló jogosítványokkal bír. A hatal-
mi ágak elválasztásának, illetve a 
fékek és ellensúlyok rendszerének 
biztosítása tekintetében az új Alap-
törvény hoz egy vadonatúj intéz-
ményt is, a Költségvetési Tanácsot, 
illetve annak vétójogát. A Költségve-
tési Tanács mint alkotmányos intéz-
mény, három tagból áll, az Állami 
SzámvevŒszék, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökeibŒl (ezek az Országgyû-
léstŒl nyerik függetlenségüket tör-
vényben garantált megbízatásukat), 
valamint a köztársasági elnök által 
kinevezett elnökbŒl. Ez az intézmény 
az Országgyûlés szent és eddig osz-
tatlan hatalmának, a költségvetésnek 
az elfogadása tekintetében kap az 
alkotmánytörténetben eddig példát-
lan beleszólást: vétójogot abban az 
esetben, ha az úgynevezett adósság-
fékre vonatkozó szabályokat (a költ-
ségvetési hiány mindaddig nem növe-
kedhet, amíg az le nem csökken ötven 
százalék alá) a parlament nem tar-
taná be. Montesquieu boldog lenne, 
ha láthatná, hogy milyen találékonyan 
fejlesztették tovább elméletét! Új 
hatalmi ágak, új egymást ellenŒrzŒ 
jogosítványok! A legalapvetŒbb par-
lamenti jogosítványok sem képeznek 
kivételt. Ismételjük, a gyengébbek 
kedvéért: “A magyar állam mûködé-
se a hatalom megosztásának elvén 
alapszik”. Nem csak alapelv, hanem 
szó szerint apró pénzre váltott sza-
bály.

Szintén új “ellensúly” a korábbi al-
kotmányhoz képest az Alkotmány-
bíróság új jogosítványa a rendes bí-
róságok irányában, amely lehetŒvé 
teszi az alkotmányba ütközŒ ítéletek 
felülbírálatát. Így a bíróság fölött is 
keletkezik egy alkotmányossági kon-
troll.

Az egyes alkotmányos intézmények 
vezetŒinek megbízatását az új alkot-
mány hosszabb idŒben rögzíti mint a 
korábbi. Emiatt is többen támadták 
az Alaptörvényt, pedig ez teljesen 
abszurd, hiszen a hosszabb megbíza-
tás a modern alkotmányos rendsze-
rekben a végrehajtó hatalmat korlá-
tozó intézmények esetén függetlensé-
güknek éppenhogy a garanciája. 
Amerikai példát hozva: hiába tudjuk 
a szövetségi LegfelsŒ Bíróság szinte 
minden bírájáról, hogy melyik párt-
nak köszönheti megbízatását, senki 
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nem mondhatja meg nekik miképp 
döntsenek, mert az a tény, hogy élet-
fogytiglan betölthetik hivatalukat 
eleve függetlenné teszi Œket. Mi Ma-
gyarországon, a közeli és a távolabbi 
múlt rossz tapasztalataiból okulva, 
idegenkedünk az egész életre szóló 
hivataloktól, de értjük, hogy a hosz-
szabb megbízatási idŒ nagyobb füg-
getlenséget, és így erŒsebb fékeket 
és ellensúlyokat jelent!

A megbízatási idŒtartam meghosz-
szabításának fŒ nyertese az Alkot-
mánybíróság, hiszen az eddigi gyak-
ran változó, rövid AB elnöki ciklus 
jelentŒsen meghosszabbodik, ami nö-
veli az intézmény függetlenségét.

Az Alaptörvény állammal foglalkozó 
része, különösen az egyes, a végre-
hajtó hatalomtól független intézmé-
nyek szabályozása körébŒl számos 
további példát lehet hozni a fékek és 
ellensúlyok érvényesülésére. Mind-
ezek annak biztosítására jöttek létre, 
hogy az alkotmányos rendszer képes 
legyen megakadályozni az egyoldalú 
túlhatalmat. Aki tényleg elolvassa és 
megérti Magyarország új Alaptörvé-
nyét, annak nem maradhat szemernyi 
kétsége sem afelŒl, hogy a vád, ami a 
fékeket és ellensúlyokat hiányolja 
belŒle, minden alapot nélkülöz.

———
(Részben rövidítve a Magyar Nem-

zet, 2011. december 29-i számából.)
SzerzŒ államjogász, az Európai 

Parlament képviselŒje, Magyarország 
új alaptörvénye szövegezŒ bizott-
ságának elnöke volt.

Fékezôk és
ellensúlyozók

Fékek, ellensúlyok, és a meg-
oldhatatlan rendszerhibák
Sokkal megfontoltabban kellene 

viszonyulni a nyugati mintákhoz
Sokat hallottunk az elmúlt három 

évben a fékekrŒl és az ellensúlyokról, 
pontosabban ennek az intézménynek 
a hiányosságairól az új magyar politi-
kai rendszerben. A leghangosabb bí-
rálatok egyrészt az ellenzék köreibŒl 
kerültek elŒ, másrészt az amerikai 
demokrácia szószólóitól, a hivatkozási 
alap pedig csaknem kizárólag az Egye-
sült Államok alkotmánya. 

A közelmúltban alkalmam nyílt na-
gyon is közelrŒl megnézni a világhírû 
amerikai fékeket és ellensúlyokat köz-
vetlenül a színhelyen, mivel az Euró-
pai Parlament alkotmányügyi bizott-
ságának delegációja négy napot töltött 
Washingtonban pontosan ezzel a céllal. 

A legfontosabb tanulsága utamnak, 
hogy bár valóban létezik a fékek és az 
ellensúlyok rendszere az Egyesült Ál-
lamokban, de nem mûködik. KívülrŒl 
úgy néz ki az amerikai rendszer, hogy 
a megválasztott államelnök hozza a 
döntéseket, ezeket megvitatja a tör-
vényhozás, a kongresszus, utána pedig 
minden halad szépen elŒre. Valóban 
vonzó a kép, csak nem igaz.

Némileg leegyszerûsítve az ameri-
kai rendszert tudatosan abban a for-
mában alkották az alapító atyák, hogy 
a zsarnokság veszélyét mindenáron 
elkerüljék, vagyis hogy ne legyen egy 
fŒhatalommal felruházott elnök. En-
nek következtében a rendszer csak 
akkor mûködik, ha az elnöknek sikerül 
meggyŒzni a törvényhozást saját prog-
ramjának célszerûségérŒl. A rendszer 
tehát hallgatólagosan feltételezi, hogy 
az államelnök és a törvényhozók képe-

sek az elnöki kezdeményezéssel egyet-
érteni. És mi van, ha nem? Gridlock. 

Az amerikai pártrendszer sok tekin-
tetben különbözik európai megfele-
lŒjétŒl. KívülrŒl hasonlítanak egymás-
ra, de belülrŒl kevésbé: a pártfegye-
lem gyenge, a párt mint választási in-
tézmény másodrendû, a képviselŒk 
sokkal inkább mint egyének szerepel-
nek, semmint párttagok.

 A fékek és az ellensúlyok olyan ki-
válóan mûködnek, hogy az amerikai 
államot csaknem a csŒdbe kergették. 
Igaz, az utolsó percben, most október-
ben sikerült megoldást találni, de ez a 
megoldás csupán késŒbbre halasztotta 
a problémát. További tanulság: ha cse-
lekvŒképes kormányt szeretnénk lát-
ni, akkor ne misztifikáljuk túl a fékek 
és az ellensúlyok kívánatosságát, mert 
könnyen lehet, hogy a túl sok fék, a 
túlburjánzó ellensúly magát a rend-
szert lehetetleníti el. És a kormány 
nem tud kormányozni, hanem tehetet-
lenül nézi a válságot. Mondhatni, talán 
az Egyesült Államok megengedhet 
magának effajta fényûzést, Magyaror-
szág aligha.

Ez nem jelenti hatalmi ágak szétvá-
lasztásának a tagadását, mert anélkül 
nem nevezhetŒ demokratikusnak a 
politikai rendszer, azonban a hatalom-
gyakorlás kereteit sem lehet túl fe-
szesre húzni, mert akkor beáll a grid-
lock. A két véglet közti középút jelenti 
a valódi demokráciát, amelyben a vita, 
az érdekek, értékek ütközése képezik 
a politika alapját. Aki tárgyilagosan 
vizsgálja a mai magyar rendszert, az 
meggyŒzŒdhet arról, hogy ez megfelel 
a demokrácia követelményeinek.

Harmadik tanulság: a demokráciá-
ban, ha hiányzik az elitek egyetértése 
a politikai, gazdasági, társadalmi célok 
kontextusában, akkor könnyen bekö-
vetkezhet olyan szétszakadás, amely-
ben az ellenzék minden politikai fegy-
verét beveti a kormány lerombolásá-
ért, beleértve a fékek és az ellensú-
lyok szakadatlan követelését is, tud-
ván, hogy ez nem a demokrácia ügyét 
szolgálja, hanem a kormány ellehetet-
lenítését.

Az ellenzék, bármenynyire is szét-
forgácsolódott, a demokratikusan meg-
választott kormányt nem tartja legi-
timnek, nem véletlenül beszélnek az 
Orbán-rezsimrŒl – a rezsim, mint tud-
juk, a diktatúra szinonimája – és min-
denáron le akarja rombolni a kormány 
eddigi teljesítményeit. Amennyiben ez 
nem sikerül az ellenzéknek, a fékek és 
az ellensúlyok folytonos hangoztatá-
sával szeretnék megteremteni a ma-
gyar gridlockot. Nekik is csillog a sze-
mük az ideológiától. 

Negyedik és utolsó tanulság: lehet, 
hogy az Egyesült Államok a legdemok-
ratikusabb ország a világon, de attól 
még nincs bizonyítva, hogy az, ami 
Amerikában mûködik, illetve e pilla-
natban inkább alig, az minden további 
nélkül átvehetŒ és alkalmazható Ma-
gyarországon. Tehát nem biztos, hogy 
az amerikai kormány demokrácia-
agendája feltétel nélkül kívánatos, sŒt 
egyáltalán nem árt közelrŒl megvizs-
gálni a washingtoniak ajándékcso-
magját. ElképzelhetŒ ugyanis, hogy 
nem csak az ógörögök ajándékaival 
kell vigyázni.

———
SzerzŒ néppárti európai parlamenti 

képviselŒ, a diaszpóra magyarságát 
képviseli a Magyar Diaszpóra Tanács-
ban. A cikk a Magyar Nemzet 2013. 
November 7-i számában jelent meg.

Rendszerhibák
Schöpflin György írása



A krónikaíró felsóhajt kétezredik 
cikke írása közben, magánünnep

De egy „közíró” mégis hálát ad Is-
tennek, hogy minden nap helyt tudott 
állni annak a virtuális közösségnek a 
szolgálatában, amely gondolataira kí-
váncsi. Az a régi „elefántcsonttorony”, 
ahová vissza lehetne vonulni, már ré-
gen összedôlt, vagy privatizálták, szál-
loda lett belôle. Mindnyájan túszai 
vagyunk a mának, és a tegnapról vitat-
kozunk, mit kellett volna tenni. A bé-
kének halvány elôjele sem mutatkozik, 
igaz, sosem volt béke, csak kényszerû 
fegyverszünet. Tegnap írtam a kato-
likus egyház fenntartásába kerülô új, 
szombathelyi iskolát és Balog Zoltánt 
támadó cikkrôl, mely a Népszabadság-
ban jelent meg, most a napilap N. Kósa 
Judit eszmefuttatásával ráerôsített az 
ellenséges, igaztalan állítások sorára. 
A politikai és ideológiai gyûlölet ha-
sonló megnyilvánulásait megszokhat-
tuk, az „illiberális embergazdálkodás” 
kritikája egyszerre akar ütni jó nagyot 
a kormányon és a katolikus egyházon, 
mert ôk akarják eldönteni, ki, mit és 
hogyan tanítson „a mi hazánkban”. 
„Mindennek pusztán tárgyiasulása az, 
ami most Szombathelyen történik. 
Hogy ebben az alapvetôen nem vallás-
gyakorló országban, ahol már amúgy 
is a keresztény etika itatja át -– például 
kötelezô hit- vagy erkölcstan alakjában 
–- a mindennapi tananyagot, a katoli-
kus egyháznak építenek iskolát, ami-
kor építhetnek. Az oktatás a kormány 
számára nem szolgálat, nem az adó 
visszaforgatása a társadalomba, és 
nem a népjólét eszköze. Flancos gipsz-
dísz a kegyúri hatalomgyakorlás mind 
nagyobb építményén”. Az egykori Sza-
bad Nép ma még élô szerzôi örül-
hetnek, mert ez az a hang és világnézet, 
amellyel sikerült megfékezni annak 
idején a klerikális reakciót és a dol-
gozó népen élôsködô papságot. A ke-
resztény, nemzeti érzelmû társadalom 
lesüti szemét, mint mindig, toleráns, 
hisz a szeretet és összefogás erejében, 
nem bosszankodik, nem háborodik fel, 
nem cáfol, különben sem olvas Nép-
szabadságot. „Akadálymentesített” 
módon terjed a rágalom: a templom és 
az iskola a legnagyobb gátja a demok-
ráciának, az esélyegyenlôségnek, fel-
zárkózásnak. Már fordítjuk is másik 
orcánkat újabb pofonért. Bezzeg ré-
gen „iskolapaloták” épültek, ahol „a 
polgárok és munkások gyermekei, a 
legszegényebbek is” egyformán jó ok-
tatást kaptak, „tágas, világos, egészsé-
ges osztálytermek százai várták a 
bérkaszárnyákban felnövôket”. Mint 
józsefvárosi bérkaszárnyában felnôtt 
gyermek én csak lepusztult, sötét, vi-
zeletszagú, fûtetlen, olajozott padlós 
iskolákra emlékszem, igaz, ez az 1950-
es években volt. Az esélytelenség tel-
jes egyenlôsége.

* * *
Miért ad az állam pénzt valamire, 

amire nem kellene? Miért nem ad 
pénzt arra, amire kellene?

Miért államosít az állam, miért nem 
veszi állami tulajdonba a „bajba jutott” 
intézményeket? Ezekbôl a kérdésekbôl 
táplálkozik naponta az ellenzéki sajtó, 
már-már filozófiai alapproblémát fe-
szegetve: miért van, ami van, és miért 
nincs, ami nincs? Ebben a tekintetben 
szélsôbal és szélsôjobb nagyjából 
ugyanazt a nótát fújja, vagyis a kor-
mány pazarol és szûkmarkú, tehát 
mondjon le. Az érvelésben fontos sze-
repet játszik „az adófizetôk pénze” 
mint állandó hivatkozási pont, nem is 
szólva a munkahelyteremtésrôl, ami 
tényleg a „semmibôl valamit” tudomá-

nyos csodája lenne állami beruházások 
és szerepvállalás nélkül. A legegysze-
rûbb dolog a részrehajlás és korrupció 
sejtetése, hiszen „odafent” az urak dô-
zsölnek, a szegény nép pedig nyomo-
rog. Olvasom a Népszabadság cikkét 
arról, hogy Szombathelyen új általános 
iskola és gimnázium épül uniós, vala-
mint állami pénzbôl. „Magát az intéz-
ményt viszont a katolikus egyház kap-
ja 2,2 milliárd forintból. Balog Zoltán 
és Veres András püspök szerint jól 
van ez így” –-- írja a lap (Balog Zoltán 
és akik közel vannak a jóistenhez). Mi 
több, „az utca embereinek a többsége 
egykedvûen veszi tudomásul környé-
kük gyarapodását”. A maró gúnnyal 
fogalmazott beszámoló idézi a minisz-
tert: „Az van igazán közel az emberek-
hez, aki közel van a jóistenhez.” Balog 
Zoltánt nemrég a Demokratikus Koalí-
ció feljelentette a roma holokauszt ta-
gadása vagy relativizálása miatt, ami 
jellemzô a DK-ra és szellemi körére, 
tekintettel arra, hogy Balog Zoltánnál 
többet senki sem tett a cigányság fel-
zárkóztatása érdekében, meg is kapja 
ezért a magáét a szélsôjobb sajtójától. 
Teljesen hasonló elbánásban részesül 
a Kurultaj mint „nevetséges és giccses 
múltba révedés”, helyszíni tudósítással 
bizonyítva, hogy az ott „ôsmagyarko-
dók” egytôl egyig szélhámosok és sült-
bolondok. Mármost a magam részérôl 
igyekszem kerülni a tömegrendezvé-
nyeket, a különbözô fesztiválokat, így 
a Szigetre sem tettem még be a lábam, 
és megtartom magánvéleményemet 
az ott összesereglett nemzetközi pub-
likumról, de tudomásul veszem, hogy 
van rá igény és fizetôképes kereslet. 
Toleráns vagyok, már-már liberális 
demokrata, tudom, hogy „buli van”, és 
remek üzlet is. Csak nehogy már azért 
kelljen szégyenkeznem, hogy egyetér-
tek Balog Zoltánnal: Az van igazán kö-
zel az emberekhez, aki közel van a Jó-
istenhez. A Jóistenhez, nagy j-vel.

* * *
Mostanában a hazai és külföldi balli-

berális sajtó egymás szájából rángatja 
ki a lerágott csontot, nevezetesen azt a 
félnótás állítást, hogy Orbán Viktor a 
„kis Putyin”,

Vissza akarja foglalni Nagy-Magyar-
országot, vagy legalábbis kiterjeszteni 
befolyását az 1914 elôtti Magyar 
Királyságra. Legutóbb az osztrák Der 
Standard csócsálta ezt a csontot, még 
szerencse, hogy attól nem retteg, ha-
marosan Bécs alatt jár a kuruc sereg. 

A rosszindulatú ostobaság határtalan, 
védekezni ellene reménytelen, a rága-
lomból mindig megmarad valami az 
emberek fejében, különösen, ha olyan 
lapokból tájékozódnak, mint a Der 
Standard. Viszonzásul elmondhatnánk, 
hogy nem mi, magyarok nyitottunk 
kávéházakat Bécsben, hanem az oszt-
rákok nyitottak bankokat Budapesten, 
és nem éppen jótékonysági alapon, a 
földügyeket ne is említsük. Ha a „pu-
tyinizmus” nem jön be, kitalálnak va-
lami mást, és ahogyan a világhatalmi 
helyzet alakul, úgy változnak majd a 
jelzôk és ócska hasonlatok. Ennél ér-
dekesebb és realistább egy eszmefut-
tatás egy magyar, természetesen bal-
liberális hetilapban. A téma 
(ugyancsak untig ismételve) a szét-
esett hazai baloldal jövôje. Az újszerû 
megközelítés azonban itt nem hiány-
zik: a jövô az LMP-é, körülötte fog 
szervezôdni a baloldali ellenzék, no 

nem holnap, hanem majd 2022-re, ami-
kor eljön a gyôzelem, viszont ki kell 
bírni Orbán Viktort, aki államelnök 
lesz 2027-ig. Ez már majdnem sci-fi, 
ilyen távlatban azt is megjósolhatnám, 
hogy 2027-ben (megint) négy tenger 
mossa majd Magyarországot, ponto-
sabban a Kárpát-medencét, tekintettel 
a tengerszint várható megemelkedé-
sére. A magam részérôl kiegyeznék 
azzal, hogy 2045-re erôsödjék meg a 
baloldal, mert akkor lennék százéves, 
de attól tartok, egészen más problé-
mákkal kell hazánknak és a világnak 
küzdenie, amelyekrôl csak sötét sejtel-
meink vannak, de az amerikai filme-
sek már dolgoznak a részletezésükön. 
A politika nagy és örök sakkjátszmája 
erkölcs- és érzelemmentes, az ellenfél 
lépésére logikusan következik az el-
lenlépés, azt pedig a véletlen dönti el, 
ki játszik fekete vagy fehér bábukkal. 
Korunk jellemzésére legyen elég egy 
friss példa: az amerikai repülôgépek 
bombákat és élelmiszercsomagokat 
dobnak le Irakban. Remélhetôleg nem 
ugyanarra a helyre, bár ez lenne a tö-
kéletes megoldás: aki nem pusztult el 
odalenn, legalább ne éhezzen. Ugyanez 
a helyzet a különbözô, folyton gyara-
podó szankciók és ellenszankciók 
ügyében, mert mindenki nagyon rosz-
szul jár, de legalább megmutatta, hogy 
nem adja a játszmát döntetlenre. A 
fokozhatatlannak tetszô, bizarr esemé-
nyeket jellemzi, hogy Berlin nyomaté-
kosan felszólította az ott mûködô kö-
vetségeket, azonnal közöljék, kik a 
hírszerzôk a külképviseleten. Ha ettôl 
nem ijednek meg a kémek, hát semmi-
tôl. Figyeljük a nagymesterek sakk-
játszmáját, és nem tudunk dönteni, 
kinek szurkoljunk.

* * *
Matteo Renzi, az Európai Unió soros 

elnökségét betöltô Olaszország minisz-
terelnöke a La Stampa címû lapnak 
úgy nyilatkozott, nem fogad el paran-
csokat az Európai Uniótól.

Megtehette, és a „mûvelt világ” szóra 
sem méltatta, mert Renzi baloldali, 
továbbá igaza is van. Panaszkodhat-
nánk arra a bizonyos kettôs mércére, 
de mindnyájan tudjuk, hogy létezett, 
létezik, és létezni is fog, mert ami 
baloldalról hangzik el, az építô kritika, 
ami pedig jobboldalról, az mocskos és 
tûrhetetlen nacionalizmus, mely Euró-
pa és az egész Föld békéjét veszélyez-
teti. Ha már építést emlegetek, elôre 
lehetett tudni, hogy az új Fradi-stadion 
maga a megvalósult rémálom, merô 
pazarlás, mert elôször kell egy jó csa-
pat, aztán stadion. Ráadásul az acélsas 
csúnya és ijesztô, egyrészt hasonlít a 
birodalmi sasra, másrészt másolata 
egy külföldi cukrászdában díszelgô 
sasnak. Nem bocsátkoznék madártani 
vitába, de számomra a sasok elég egy-
formák, bár tudom, hogy számos alfa-
juk van, és itt nem részletezhetô okok-
ból jelenleg az amerikai sas a legszebb. 
Normális esetben bármilyen új sport-
létesítménynek örül az ember, még 
akkor is, ha egy-egy sportág nem ép-
pen a szíve csücske, vagy kifejezetten 
utálja az éppen birtokba került klubot. 
Az „éheznek a gyerekek” kezdetû fa-
rizeusi kommentár sosem maradhat 
el, korábban a lélegeztetô gépekre va-
ló átszámítás volt divatban, olyan ez, 
mint a rossz nyomvonalon tervezett 4-
es metró, melynek elkerülhetetlen be-
fejezését most már Tarlós bûneként 

illik emlegetni. A budai Várnegyed 
rendbehozatala vagy a Parlament 
díszvilágítása is a diktatúra jele ebben 
a felfogásban, itt egyesül a liberális 
felsôbbrendûség és a proletár igényte-
lenség ízlésvilága. A Lánchíd megé-
pítése elôtt is mûködött ez a szellemi-
ség, hiszen --– mondogatták --– állandó 
híd nélkül is lehetett élni ezer évig, 
akinek sürgôs, béreljen ladikot, de leg-
jobb, ha mindenki otthon marad. Gróf 
Széchenyi István, akirôl igazán nem 
állítható, hogy ne a nemzet boldogu-
lását szolgálta volna egész életében, 
keserûen jegyzi meg, hogy nálunk 
„egyedül dac és mosatlan szájbúl fa-
kadó piszok a kormány és ennek kitû-
nôbb emberei ellen is váltig elég, mi-
hez képest az efféle szereplôk rögtön 
egekbe emeltessenek, és például má-
soknak úgy tiszteltessenek felette so-
kak által, mint a hazának legnagyobb 
jótevôi”. A gátlástalan demagógok vá-
dolják a kormányt demagógiával, az 
adót sohasem fizetôk féltik az adófi-
zetôk pénzét. Megjegyzem, ha a Chel-
sea–Fradi mérkôzést a Fradi nyerte 
volna, azonnal megjelent volna a hír, 
hogy bunda volt, lefizették az angolo-
kat, mert a sasnak mindenképpen 
gyôznie kellett. A gonoszság és a bu-
taság természetes szövetséges, felül a 
gonoszság, alul a butaság. Felül vezé-
nyel, alul fütyül.

* * *
„Az állam ünnepli magát”, hirdeti 

gúnyosan egy balliberális lap.
Aztán szokás szerint elôkerül a kér-

dés, mibe került az ünnep az adófize-
tôknek, amúgy is rossz idô volt, nem 
volt mit ünnepelni, hiszen a demok-
rácia romokban hever. Szent Istvánt 
és mûvét is olyan hévvel gyalázzák 
minden évben, mintha ma is élne az 
uralkodó, hiszen már Koppány is na-
gyobb demokráciát követelt. A min-
denkori Állam a gonosz megtestesü-
lése, rendje pedig kifejezetten az 
emberek kínzására szakosodott, vagy-
is az Állam szégyenkezve húzza meg 
magát egy sötét sarokban, mert úgy-
sem tud a szabad emberek szemébe 
nézni. Persze ebben a felfogásban rej-
tôzik némi ellentmondás, mert a bal-
oldal imádja az erôs államot, ha éppen 
ô van a teljhatalom birtokában, a libe-
rálisok pedig készségesen segédkez-
nek annak indoklásában, miért van 
szükség erôs baloldali államra. Az ün-
nepek nyilvánvalóan hasonlítanak 
egymásra, akár a születésnapok, ilyen-
kor visszatekintünk és reménykedünk, 
jövôre is együtt lesz a család. Az ál-
lamalapítással kapcsolatban mindig 
megemlítjük a magyarság fennmara-
dásának „receptjét”, a Nyugathoz való 
tartozást és a nemzeti szuverenitást, 
bár közben elég sokáig Kelethez tar-
toztunk, a függetlenség eszméje pedig 
elég ritkán gyôzedelmeskedett. Alap-
fogalmaink is állandó változásban 
vannak, minden évben kicsit másként 
cseng a „szabadság”, „béke”, nem is 
szólva az egyenlôségrôl és a demok-
ráciáról. A történelmi folytonosság 
megvan, de Szent István korában más 
volt a Nyugat, és mások voltak a ma-
gyarok, sôt a tíz évvel ezelôtti helyzet-
hez képest is más lett Európa és Ma-
gyarország is. Az új problémákra 
nincs jó régi válasz, csak egy biztos 
pont van: erôs nemzet nincs erôs állam 
nélkül, az erôs állam pedig nem létezik 
erôs népi felhatalmazás nélkül. A 
hosszú távú tervezés nálunk százszor 
gazdagabb államoknak sem lehetsé-
ges, a holnap eseményei sem láthatók 
elôre, és mérhetetlen optimizmus kell 
ahhoz, hogy bízzunk az emberiség 
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Sarkosan fogalmazva
jobb jövôjében. Bölcsen szemlélve sa-
ját sorsunkat nem is annyira érdekes a 
felzárkózás, versenyképesség, a növe-
kedés, a GDP alakulása, a hitelminôsí-
tôk véleménye, mert nagyon realisták 
lettünk, és az állam születésnapján is 
csak azt kívánjuk, mint családi körben: 
soha rosszabb ne legyen, Isten segít-
ségével eddig is átvészeltük a nehéz 
idôket. A béke és szabadság mellé jól 
jönne egy kis gyarapodás is, és egyet-
értés, legalább nemzeti ünnepek ide-
jén. Nem az állam ünnepli magát, ön-
magunkra emlékezünk, „megfogyva 
bár, de törve nem”.

* * *
A gyilkosság elkövetésének különféle 

módszereirôl a mai ember szinte min-
dent tud, filmekbôl, tévéhíradókból, 
bûnügyi hírekbôl.

Elszörnyedünk a brutalitáson, a bar-
bárságon, a lefejezés egykor Európá-
ban is bevett gyakorlata már hiányzik 
a mi „kultúrkörünkbôl”. Azokhoz a ké-
pekhez viszont hozzászoktunk, melye-
ken felülrôl mutatnak egy célpontot, 
melyet rakétával megsemmisítenek, 
egy villanás, aztán csak a füst és por 
gomolyog. A közelrôl és távolról ölés 
között nem erkölcsi, hanem technikai 
a különbség: az egyik személyes, a má-
sik személytelen. Egy drón bombáit 
kioldani akár ezer kilométeres távol-
ságból pedig már számítógépes gye-
rekjáték, az embervadászat „gyönyö-
rûsége”, a mindenkori gonosz ellenség 
legyôzésének mámora. A sokat emle-
getett ártatlanság vélelme az elpusztí-
tandó célpontok esetében fel sem 
merül, elôbb lônek, aztán kérdeznek, 
mint a Vadnyugaton, ahol – emlékszünk 
–--, csak a halott indián volt jó indián. 
Mert az indiánok pogányok, barbárok, 
sôt még skalpolnak is. A romantikus 
történeteket félretéve itt is két kultú-
ra, két életmód csapott össze, és a föld 
volt a tét. Lehet az emberiség történe-
tét úgy elôadni, hogy mindig a fejlet-
tebb civilizáció gyôzedelmeskedik, 
mert ez a haladás, a progresszió, a ki-
irtott népek pedig maguknak köszön-
hetik a sorsukat, mert vezetôik nem 
ismerték fel az idôk szavát, nem kö-
töttek alkut, nem léptek be a gyôztesek 
szövetségébe. Az erkölcsi ítélkezés 
azért nehéz, mert vagy kétféle er-
kölcsrôl van szó, vagy teljes immo-
ralitásról, amely lényegében minden 
háború jellemzôje: oda üt, ahol a leg-
jobban fáj, mint az ökölvívó, ha sike-
rült megsebeznie ellenfelét. Polgár-
háborúk esetében pedig a külvilág 
még tanácstalanabb, éppen úgy, mint 
amikor testvérek pereskednek az 
örökségért. Ésszel felérjük, szívünk 
azonban nem fogad el magyarázatot. 
A magyar belpolitika verbális háború-
ja is alapvetôen önsorsrontó, belegaba-
lyodott a „miért igen” és „miért nem” 
unalmas ismételgetésébe, az úgyneve-
zett jelképes terek elfoglalásába, min-
den órában egy sajtótájékoztatóval és 
fontos nyilatkozattal. A globális válság 
erkölcsi jellegû, de minden korról el-
mondható ugyanez: az emberiség tud-
ja a jót, de a rosszat cselekszi, és felhá-
borodik, ha a térképen célpontként 
kijelölik, pedig mindenkire sor kerül. 
Hugo Grotius 1625-ben jelentette meg 
nagy mûvét (A háború és a béke jo-
gáról), melyben azt állította, hogy 
háborút csakis a jog érvényesítéséért 
szabad indítani. A természetjogi érve-
lés azonban senkit sem hatott meg, a 
nemzetközi jog délibábja csak a min-
denkori veszteseket vigasztalja. Hogy 
kinek volt igaza, száz év múlva kiderül. 
Talán.



Ha bárhol szó esik Ukrajnáról, mi 
mindenütt elmondjuk, hogy igen, itt 
Ukrajnában, Kárpátalján magyarok 
élnek, akiknek a sorsa számunkra fon-
tos –-- szögezte le az emberi erôfor-
rások minisztere a Nagyberegi Refor-
mátus Líceum felújított és kollégium 
mal kibôvített épületének átadásán.

Nem tudjuk elképzelni, és nem va-
gyunk hajlandók elfogadni az ügyek-
nek olyan rendezését, hogy ez a kár-
pátaljai magyar közösség veszélybe 
kerüljön, hogy ennek a közösségnek 
baja essen, jelentette ki a nagyberegi 
református családi csendesnap közel 
ötezer fôs hallgatósága elôtt Balog 
Zoltán, arra utalva, hogy bár ezúttal az 
Úr dicséretére gyûlt össze ez a sok 
ember, Ukrajnában valahol, nem is 
olyan távol polgárháborús cselekmé-
nyek folynak és ma is emberek halnak 

meg.
Balog Zoltán, aki kétnapos hivatalos 

látogatást tett Kárpátalján, mely során 
tárgyalásokat folytatott a megye veze-
tôivel, és találkozott a helyi magyarság 
képviselôivel is, a Beregszászhoz kö-
zeli Nagyberegen Zán Fábián Sán-
dorral, a Kárpátaljai Református 
Egyházmegye püspökével ünnepélye-
sen átadta a Magyarországgal szom-
szédos megye legpatinásabb líceuma-
ként számon tartott tanintézmény 
felújított fôépületét és újonnan elké-
szült kollégiumát. Az utóbbi a szeptem-
bertôl kezdôdô tanévben 120 diáknak 
ad majd otthont. A líceum és a kollé-
gium ötéves munka eredményeként -– 
a magyar kormány és külföldi refor-
mátus testvéregyházak anyagi 
támogatásával --– újult meg.

Aki iskolát épít, az maradni akar. És 

nem csak ô akar maradni, hanem azt 
akarja, hogy mások is maradjanak. 
Azt szeretnénk, ha ezen a táján a 
magyar világnak lenne megoldás. Ezt 
akarja az egyház, ezt szeretné a ma-
gyar kormány, és ezért vagyunk itt – 
mondta a miniszter a kollégium ajtaját 
ideiglenesen lezáró szalag átvágása-
kor.

* * *
Közbeszerzési pályázatot írt ki a sza-

badkai önkormányzat egy szobor elké-
szítésére, amelyet az 1944/45-ös vé-
rengzések emlékére állítanak majd a 
tavaly ellopott emlékmû helyén. A 
kivitelezôrôl várhatóan szeptember 
elején döntenek --– számolt be róla 
szerdán a Vajdaság Ma címû újvidéki 
hírportál.

A megbízás a Vergôdô madár nevet 
viselô szobor modelljének elkészítésé-
re, a bronzszobor kiöntésére, valamint 
a jelenlegi talapzat eltávolítására és az 
új felállítására vonatkozik. A közbe-
szerzés becsült értéke 1,083 millió 
dinár (2,89 millió forint).

Maglai Jenô, Szabadka polgármestere 
korábban a tervvel kapcsolatban kifej-
tette: az új szobrot „kerítéssel, kivilá-
gítással és kamerarendszerrel igye-
keznek majd megóvni”.

Az új szobor a korábbi, hamvaiból 
feltámadó fônixmadarat --– más véle-
mények szerint turult --– ábrázoló 
emlékmû pontos mása lesz, és várha-
tóan október végére elkészül. Az ere-
deti alkotást Kalmár Ferenc szob-
rászmûvész készítette 1994-ben. Az 
alkotó a szobor ellopása elôtt egy 
héttel hunyt el. A 350-400 kilogrammos 
bronzszobrot máig ismeretlen tettesek 
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Állatok
A magyar történelem tudomány ed-

dig nem nagyon foglalkozott azzal a 
békeparancssal amit Ausztria Sz Ger-
main-en-Laye-ben 1919. szeptember 
10-én irt alá. A Párizs környéki elren-
dezés „béketeremtô”-inek szellemét és 
a képmutatás magas színvonalát mu-
tatja az a cikkely amely a háziállatok 
leszállítását írja elô. Ez szerint azon-
nali kezdettel de három hónapon belül 
Ausztriának az olasz kormány részére 
le kell szállítania:

4000 fejôs tehént, 1000 üszôt, 50 bikát 
(1.5-tôl 3 éves korig), 1000 borjút, 1000 
munkak pes ökröt, 2000 anyadisznót

De elismerve, hogy az ököljog alkal-
mazásával minden lehetséges, felte-
hetjük azt a kérdést, hogy milyen ala-
pon követelhetett Olaszország kárpót-
lást (jóvátételt) Ausztriától? 

1882 és 1914 között Olaszország Né-
metország és az Osztrák-Magyar Mo-
narchia katonai szövetségese volt 
(Hármas Szövetség). Amikor 1914 au-
gusztusában kitört a világháború 
Olaszország semleges maradt azzal 
érvelve, hogy a Hármas Szövetség 
egy védelmi szövetség volt, és a Mo-
narchia üzent hadat Szerbiának. De 
néh ny hónappal késôbb Olaszország 
hadat üzent a Monarchiának (1915 
május) majd Németországnak (1916 
augusztus) is. Az olasz döntés fô oka az 
volt, hogy a titkos Londoni Szerzôdés-
ben (1915) Nagybritannia nagy terüle-
teket ajánlott fel Olaszországnak fôleg 
az Adriai tenger mellett: Dalmáciát, 
Tirolt, Isztriát, területeket és protekto-
rátust Albániában, egyes német gyar-
matokat Ázsiában és Afrikában, és a 
Török Birodalom szétdarabolása után 
egy „igazságos részt” a kelet-Földközi 

tenger térségben.
De visszatérve a h áziállat kárpótlás-

hoz, egy szövetségeseit eláruló, s szö-
vetségeseinek hadat üzenô agresszor 
állam a végén még jóvátételt is köve-
telt elárult volt szövetségeseitôl!

De nézzük meg, hogy mit kaptak az 
oláhok. A román kormány részére le 
kellett szállítani:

1000 fejôs tehenet, 500 üszôt, 25 bikát, 
1000 borjút, 500 munkaképes ökört, 
1000 igáslovat, 1000 juhot

A román történet még az olasznál is 
gyalázatossabb. 1914-t megelôzôen a 
Monarchia Románia szövetségese 
volt, amikor Ausztria-Magyarország 
az Orosz Birodalom ellen adott támo-
gatást a kis oláh államnak. Amikor ki-
tört a háború Ion Braitanu miniszter-
elnök titokban támogatta a Hármas 
Szövetséget az antant ellen, de Romá-
nia semleges maradt mivel Ausztria-
Magyarország kezdte el a háborút. A 
Bukaresti Szerzôdésben (1916. aug. 
17) az oláh állam megigérte az antant-
nak, hogy hadat üzen a Monarchiának, 
ennek fejében meg fogja kapni Er-
délyt, a Partiumot, Máramarost, az 
egész Bánátot, Bukovina nagy részét, 
Dobrudzsát, a Magyar Nagyalföldön 
Orosházát, és Békéscsabát. A  terve-
zett határ Debrecentôl 6 km-re lett 
volna. A szerzôdô felek megigérték, 
hogy nem kötnek külön békét a 
Központi Hatalmakkal.

Az oláh csapatok 1916 augusztus 27-
én betörtek Erdélybe, de a kezdeti te-
rületvesztések után a német és oszt-
rák-magyar csapatok ellentámadásba 
mentek át, mire hadba lépett a romá-
nok ellen Bulgária és Törökország is. 
Bukarestet 1916 december 6-án foglal-
ták el. Az antanttal kötött szerzôdést 

megszegve 1918 május 7-én az oláhok 
külön béke szerzôdést kötöttek a Köz-
ponti Hatalmakkal. A háború befeje-
zése elôtt egy nappal 1918 november 
10-én Románia azonban ismét hadat 
üzent Németországnak, így mégis a 
gyôztes oldalon fejezhette be a hábo-
rút.

A jóvátételek gyökerét a Trianoni bé-
ke 161. cikkelye képezi, ---- ez meg-
egyezik a német és osztrák békék szö-
vegével.

 A Szövetséges és Társas államok 
megerôsítik, és Magyarország fele-
lôsséget vállal azért a veszteségekért 
és károkért amiket a Szövetséges és 
Társas államok elszenvedtek amiatt a 
háború miatt, amit Ausztria-Magyar-
ország és szövetségeseinek agressziója 
r juk kényszeritett”.

Megvan tehát a versaillesi „békete-
remtés” ideológijának egyik fôpillére. 
Az agressziót elkövetô, szövetsége-
seiket megtámadó Olaszország és Ro-
mánia a Párizs környéki békeparan-
csokban agresszióval vádolják a Köz-
ponti Hatalmakat és ezért még jóvá-
tételt követelnek és kapnak is.

Talán egy dologért hálásak lehetünk, 
hogy a trianoni rablóbéke jóvátétel ré-
szében nem találunk egy olyan háziál-
lat listát mint amit az osztrákok kaptak 
St-Germain-ban.

Az viszont történelmi tény, hogy a 
megszálló romá n csapatok nem tartot-
ták szükségesnek, hogy megszerezzék 
az írott engedélyt ahhoz, hogy elrabol-
ják Horthy Miklós kenderesi birto-
káról a ménest.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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lopták el a szabadkai Zentai úti temetô-
bôl október közepén. A rendôrség sze-
rint most már lehetetlen az elkövetôk 
nyomára bukkanni, az emlékmûvet 
pedig valószínûleg beolvasztották. A 
szobor annak a 852, Szabadkáról és 
környékérôl elhurcolt fôleg magyar, 
horvát és német embernek állított em-
léket, akit 1944 ôszén a temetôben vé-
geztek ki. A szoborlopást a szerb kor-
mány is elítélte.

Egyesek szerint színesfémtolvajok 

vitték el, mások szerint viszont politi-

kai indíttatásból távolították el az em-

lékmûvet, és ezzel akartak „gátat vet-

ni” annak a megbékélési folyamatnak, 

amely a szerb és a magyar nép között 

tavaly nyáron megindult. Akkor a vaj-

dasági Csúrogon Áder János ma-
gyar és Tomislav Nikolic szerb elnök 

közösen hajtott fejet a második világ-

háborúban és utána ártatlanul kivég-

zett szerb és magyar áldozatok emléke 

elôtt.

Az 1942-es „hideg napok” után két és 

fél évvel, az 1944–45-ben tartó jugosz-

láv katonai közigazgatás idején Tito 

partizánjainak válogatott kegyetlensé-

gek sorát felvonultató akcióiban becs-

lések szerint 20-50 ezer délvidéki ma-

gyar vesztette életét. Az akció célja a 

térség etnikai arányának megváltozta-

tása volt.

A titói diktatúra, majd a milosevici 

dühöngô nacionalizmus évei után az 

elmúlt idôszakban normalizálódni 

kezdtek a szerb–magyar kapcsolatok; 

ahogy Lezsák Sándor, az Országgyû-

lés elnöke mondta, a délvidéki magyar-

ság a reneszánszát éli. A szerb parla-

ment 2013. júliusi rendkívüli ülésén 

elsöprô többséggel fogadta el a magya-

rok ellen 1944–45-ben elkövetett vé-

rengzéseket elítélô nyilatkozatot. A 

szerb és a magyar köztársasági elnök 

közös fôhajtása után pedig nem lehet 

úgy tenni, mintha az 1944–45-ös ese-

mények nem történtek volna meg -– 

ezt Pásztor István, a Vajdasági Ma-

gyar Szövetség elnöke mondta. 

Hozzátette, a magyar–szerb történészi 

vegyes bizottság munkája, a szerb par-

lament deklarációja, a csúrogi emlék-

mûvek felavatása mind ékes bizonyíté-

kai a pozitív folyamatoknak.

* * *
A mai spanyol partokon élt kôkorszaki 

embercsoportok már fogyasztották a 

csigát. Az állat tízezer évvel elôbb je-

lent meg az ember étlapján, mint 

ahogy korábban gondoltuk.

Több tízezer évvel ezelôtt élt ôseink 

azért ették meg a csigát, mert a puha-

testû viszonylag könnyen elérhetô 

táplálékforrás volt. A Valenciai Egye-

tem és a Valenciai Természettudomá-

nyi Múzeum régészei Benidorm kör-

nyékén, Valenciától száz kilométerre 

délre találtak számos csigahéjat kôesz-

közök és állati csontmaradványok 

mellett egy konyhaként használt gö-

dörben.

A maradványok a felsô paleolitikum 

korából, az úgynevezett gravetti kultú-

ra idôszakából származnak. A gravetti 

kultúra körülbelül 32 ezer évvel eze-

lôtt kezdôdött, és 26 ezer évvel ezelôtt 

ért véget. A gravetti kultúra embere 

bölényre, farkasra, mezei nyúlra, rén-

szarvasra, vadlóra, rókára és mamutra 

is vadászott, csapdákkal és hajítódár-

dákkal, de egyes kutatók szerint az íj 

és a kôbôl pattintott nyílhegy is 

használatban volt.

A spanyol régészek most arra találtak 

újabb bizonyítékot, hogy a Homo sa-

piens a növények és az édesvízi halak 

mellett puhatestûekkel is változato-

sabbá tette étrendjét. A Cova de la 

Barriada nevû barlangban talált csiga-

héjak mintegy 30 ezer évesek. Korábbi 

ásatásokból már kiderült, hogy a Föld-

közi-tenger partján, Észak-Afrikában 

és a Közel-Keleten, illetve a mai Fran-

ciaország, Olaszország és Görögország 

területén élt embercsoportok fogyasz-

tottak csigát, ám azok a leletek tízezer 

évvel késôbbrôl származnak.

A csigahéjakat azért nehéz régészeti 

szempontból értelmezni, mert a puha-

testûeket nem csak az ember fogyaszt-

ja, tehát maradványaik sem kizárólag 

az emberi tevékenység következmé-

nyeként kerülhetnek elô.

„Kis területen találtunk nagy mennyi-
ségû héjat, az állatokat pedig nagyon 
gondosan kiválogatták. A maradvá-
nyok az emberi tevékenység egyértel-
mû nyomai mellett kerültek elô” – 

mondta dr. Fernández-López de 
Pablo, a Katalán Emberi Paleoökológia 

és Evolúció Intézet munkatársa, a ku-

tatásról megjelent tanulmány vezetô 

szerzôje a BBC-nek. (A tanulmányt a 

Plos One tudományos folyóirat közöl-

te.)

A héjak mikroszkópos vizsgálatával 

megállapították, hogy a csigákat hosz-

szasan sütötték. A csiga meszes héjá-

ból a kalcium-karbonát melegítés ha-

tására egy karbonátásvánnyá, 

aragonittá alakult át, az aragonitszint 

mérésébôl pedig a hôhatás idejére le-

hetett következtetni.

Az Iberus gualtieranus alonensis csi-

gaalfaj az Ibériai-félsziget ôshonos ál-

lata. A Benidorm környékén megtalált 

112 csigahéj mindegyike ettôl az alfaj-

tól származik, viszonylag nagy mére-

tûek és feltûnôen hasonlítanak. Ebbôl 

a régészek arra következtetnek, hogy 

a gravetti kultúra emberei elôvigyáza-

tosan a felnôtt egyedeket gyûjtötték és 

fogyasztották, hogy az állat ne haljon 

ki.

* * *
Argentína Buenos Airesben létre-

hozandó számlákon keresztül akarja 

törleszteni adósságát hitelezôinek, 

hogy megkerülje az ország New York-

i kifizetéseit zároló és ezáltal technikai 

államcsôdöt elôidézô amerikai bírói 

ítéletet ---- jelentette be Cristina 
Fernández de Kirchner argentin 

államfô.

Az elnök helyi idô szerint esti tévébe-

szédében azt mondta: az errôl szóló 

törvényjavaslat kerül az argentin par-

lament elé. A törvényjavaslat értel-

mében Argentína hitelezôi a Buenos 

Aires-i jegybank által létrehozandó 

feltételhez kötött számlákon kapnák 

meg a törlesztôrészleteket, amelyeket 

eredetileg New York-i pénzintézeteken 

keresztül kellett volna folyósítania a 

kormánynak.

A törvényjavaslat szerint azon hitele-

zôk is kapnának számlát Buenos Aires-

ben, akik korábban elutasították az ar-

gentin kormány által felajánlott 

adósságátütemezést. Ez utóbbiak kö-

zött vannak azok az amerikai fedezeti 

alapok, amelyek bírósági eljárást indí-

tottak Argentína ellen, és ezáltal ki-

kényszerítették az ország technikai ál-

lamcsôdjét.

Az ügy háttere, hogy Argentína 2001-

es államcsôdje után szerette volna át-

ütemezni adósságait, amirôl hitelezô-

inek 93 százalékával ugyan meg tudott 

egyezni, de egyes amerikai fedezeti 

alapok nem voltak hajlandók a kom-

promisszumra.

Az alapok az általuk már az állam-

csôdöt közvetlenül megelôzôen --- te-

hát a közelgô csôd tudatában --- felvá-

sárolt adósság teljes értékét követelték 

vissza, és ezért az Egyesült Államok-

ban bíróság elé vitték az ügyet. Az 

amerikai igazságszolgáltatás pedig 

úgy döntött, hogy Argentínának fizet-

nie kell, és mindaddig nem törlesztheti 

tovább külföldi adósságát, amíg nem 

rendezi a fedezeti alapokkal szembeni, 

kamatokkal együtt nagyjából 1,5 mil-

iárd dolláros tartozását.

Argentína ugyanakkor mindeddig 

megtagadta az alapok kifizetését, a fe-

lek pedig nem tudtak tárgyalásos meg-

oldásra jutni. Így az ország annak elle-

nére jutott államcsôdbe, hogy 

alapvetôen képes lenne az ---- átüte-

mezett ---- adósság törlesztésére.

Kirchner szerint a benyújtandó tör-

vényjavaslattal megkerülhetô lenne a 

New York-i kifizetéseket gátló ítélet, 

mivel az argentin jegybank számláira 

értelemszerûen nem terjed ki az ame-

rikai bíróság joghatósága.

Az argentin adósságok ügyében azért 

járt el amerikai bíróság, mert az ál-

lamkötvényeket annak idején ameri-

kai jog szerint, amerikai dollárban bo-

csátották ki. Buenos Aires már 

korábban is azt hangoztatta, hogy az 

amerikai eljárások sértik szuvereni-

tását, azok „spekulánsok zsarolásának” 

minôsülnek, az azokat megindító cége-

ket pedig „keselyûalapoknak” nevezte.

* * *
A Forbes magazin globális listája 

szerint New York csak a második.

Bár Nagy-Britanniát a „másodrendû 

hatalmak” közé sorolják, amely egy 

évszázada hanyatlik, fôvárosa még 

mindig elsô a világ városainak ranglis-

táján ---- állapította meg az üzleti ma-

gazin.

A Forbes értékelése nyolc tényezôn 

alapul: egyebek közt a külföldi közvet-

len befektetések mértékén, a nagyvál-

lalati székhelyek számán, a pénzügyi 

szolgáltatások, a technológia és a mé-

dia erôsségén, az ott élôk sokszínû-

ségén, és azon, hogy milyen könnyû 

repülôvel más világvárosokba eljutni. 

Mindezek alapján a Forbes úgy találta, 

hogy London és New York megôrizte 

„egyeduralmát” a világ többi része 

felett, messze megelôzve két legköze-

lebbi riválisát, Párizst és Tokiót.

A gyorsan emelkedô világvárosok 

közül az elsô Szingapúr, amely az 5. 

helyen áll, ezt követi Dubaj a 7. és San 

Francisco a 10. helyen. A jövôben az 

elsô tízbe kerülhet Szöul, amely a 16. 

helyen végzett, a jelenleg huszadikként 

rangsorolt Abu-Dzabi és a 23. Sao Pa-

olo.A gazdaságilag gyorsan fejlôdô or-

szágok több igen népes városát azon-

ban nem találták elég befolyásosnak. 

Az indiai Újdelhi és Mumbai, valamint 

a dél-afrikai Johannesburg a 30. helyet 

sem érte el.

London a listavezetô helyét történel-

mének és hagyományainak köszönheti, 

a City páratlan gazdasági elônyei in-

nen származnak. Sokat jelent a nyelv, 

a jogi környezet pedig példaként szol-

gál az egész világnak a Forbes szerint. 

Itt található a 2000 vezetô világcég kö-

zül 68-nak a székhelye, és itt mûködik 

a legtöbb internetes start-up vállalkozás.

* * *
A közvélekedéssel ellentétben a szar-

kákat nem vonzzák a fényes érmék és 

a drága ékszerek --– derült ki angol 

kutatók legújabb tanulmányából. Az új 

eredmények megváltoztathatják a faj-

jal kapcsolatos negatív elôítéleteket.

Az európai kultúra nem éppen ked-

vezôen ítéli meg a közönséges szarká-

kat (Pica pica), hiszen a legtöbben mo-

hó tolvajokként látják ezeket az 

egyébként intelligens madarakat. Az 

angliai Exeter Egyetem pszichológu-

sainak legújabb tanulmánya azonban 

cáfolja ez a nézetet, sôt a szakemberek 

egyenesen úgy vélik, a fényes tárgyak 

riasztólag hathatnak ezekre az állatok-

ra.

Az elvégzett kísérletsorozatban a ku-

tatók fénylô tárgyakat (fémcsavarokat, 

apró fényes fóliagyûrûket, alufólia-da-

rabokat) helyeztek el az egyetem kam-

puszának nyolc különbözô helyszínén, 

ahol a szarkák már hozzászoktak az 

emberi jelenléthez. Az elhelyezett esz-

közök felét matt kék színûre festették, 

majd minden tárgy mellé ehetô diókat 

raktak.

Az elsô kísérletsorozatot vadon élô 

szarkákkal végezték el. A madarak a 

hatvannégy vizsgálatból mindössze 

két esetben nyúltak a fénylô tárgyak-

hoz, ráadásul mindkét alkalommal a 

lehetô leghamarabb megszabadultak 

tôlük. A szarkák --– rendkívül óvatos 

viselkedést tanúsítva --– az esetek 

túlnyomó többségében vagy figyelmen 

kívül hagyták, vagy egyenesen elke-

rülték a fénylô és a matt színû kel-

lékeket, ráadásul a közelükbe helyezett 

dióból is ritkábban ettek.

Az elkerülô mechanizmus még lát-

ványosabb volt fogságban tartott szar-

káknál, közülük egyetlen állat sem vá-

lasztotta a fénylô és a matt színû 

eszközöket.

„A kutatás során nem találtunk bizo-

nyítékot arra, hogy a szarkák leküzd-

hetetlen vonzalmat éreznének a fényes 

dolgok iránt, sôt, ezzel ellenkezô, úgy-

nevezett neofóbiás (az újtól való féle-

lem) viselkedést tapasztaltunk a ma-

daraknál”–- mondta dr. Toni 
Shephard, a tanulmány vezetô szer-

zôje.

Shephard úgy véli, hogy az emberek 

hajlamosak általánosítani, amikor azt 

látják, hogy egy szarka felvesz valami 

fényes tárgyat a földrôl, ugyanakkor 

nem veszik figyelembe azokat az ese-

teket, amikor ezek az állatok kevésbé 

látványos dolgok iránt érdeklôdnek. A 

szakértô szerint ez az általánosítás az 

idôk során annyira gyökeret vert, 

hogy a kollektív társadalmi tudat szer-

ves részévé vált.

„Meglepôen kevés tanulmány foglal-

kozik ezeknek a madaraknak a kogni-

tív képességeivel” --– mondta dr. Na-
talie Hempel de Ibarra, a tanulmány 

társszerzôje. Ibarra kifejtette, hogy 

hasonlóan a többi fejlett aggyal rendel-

kezô madárhoz (például varjakhoz), a 

szarkák komplex szociális viselkedést 

mutatnak, és rendelkeznek olyan fej-

lett szellemi képességekre jellemzô 

tulajdonságokkal, mint például az én-

tudat. „Az újszerû dolgok iránt tanú-
sított óvatos magatartás szintén ezt a 

magas intelligenciát hivatott bizonyíta-
ni” –-- tette hozzá a kutatónô.

*  * *
Politikai érdekek mentén manipu-

lálták a bolíviai vezetôk a Tóásó Elôd 
és 2009-ben egy La Paz-i rajtaütés 

során meggyilkolt társai ügyében zaj-

ló nyomozást az ügy volt fôügyésze 

szerint. Marcelo Soza errôl Tóásó 

testvérének beszélt, vallomása alapján 

perbe fogják Bolíviát.

Nemzetközi bíróságon is használható 

nyilatkozatot tett a múlt héten Bra-

zíliában a bolíviai Marcelo Soza, annak 

a terroristaügynek a korábbi fôü-

gyésze, amelynek az egyik vádlottja a 

magyar állampolgársággal is rendel-

kezô összeesküvés miatt ötödik éve 

börtönben ülô Tóásó Elôd.

A hazájából márciusban elmenekült 

jogász személyesen is találkozott a La 

Pazban öt éve és négy hónapja fogva 

tartott Tóásó Elôd nôvérével, aki a 

Baptista Szeretetszolgálat segítségével 

utazott ki Brazíliába. A Külgazdasági 

és Külügyminisztérium szakmai támo-

gatásával megszervezett találkozón a 

volt fôügyész arról beszélt, hogy az 

úgynevezett terroristaügyet az ország 

alelnökének testvére, valamint Evo 
Morales elnök biztonsági kabinetjének 

vezetôi manipulálták: eltûntek bizonyí-

tékok, és a kormány a saját hasznának, 

politikai céljainak megfelelôen befo-

lyásota az ügyet.

Tóásó Edit összesen 34 kérdésére 

írásban, közel kilenc oldalon válaszolt 

a volt fôügyész. Az aláírásával is hite-

lesített nyilatkozat egy példányát a 

napokban benyújtják az Amerika-közi 

Bíróságra, ahol várhatóan rövidesen 

elkezdôdhet a Tóásó kontra Bolívia 

per.

Az ügy elôzménye, hogy bolíviai 

kommandósok 2009. április 16-án 

hajnalban a helyi ellenzék fellegvá-

rának számító Santa Cruz város Las 

Américas nevû szállodájában lelôtték 

a bolíviai születésû, bolíviai-magyar-

horvát állampolgárságú Rózsa Flores 
Eduardót, az erdélyi Szovátáról való 

Magyarosi Árpádot és az ír Michael 
Martin Dwyert. A horvát-bolíviai 

állampolgár Mario Tadicot, valamint 

a román és magyar állampolgársággal 

is rendelkezô Tóásó Elôdöt letartóztat-

ták.

A bolíviai hatóságok azt állítják, hogy 

a csoport terrorista összeesküvést 

szervezett, és Evo Morales elnököt is 

meg akarták gyilkolni. Az akció két 

túlélôjét a bolíviai törvények értelmé-

ben már rég szabadon kellett volna 

helyezni, mivel 36 hónapnál hosszabb 

ideig senkit nem tarthatnak elôzetes 

letartóztatásban.



AZ UTOLSÓ 
NYÁR 

Rekkenô hôség. Törülközôt tapasztok 
a kocsi ablakára, hogy kizárjam az ok-
vetetlenkedô napsugarakat, de még 
így is idôrôl idôre meg kell állnunk va-
lamely útszéli bárban lemosni az ar-
comat, kezemet, mert az ájulás kör-
nyékez.

Ez a fárasztó kirándulás is hozzájárul 
valószínûleg Joseph hirtelen bekö-
vetkezô halálához, bár 1988. augusztusi 
franciaországi túránk során éppen bá-
mulatos ellenállóképességével, akarat-
erejével ejt ámulatba. Sosem panasz-
kodik, inkább az én nyafogásaimat 
veszi élcelôdéseivel célba.

Rokonlátogatás helyett, talán jobban 
tettük volna, ha otthon maradunk, és 
pihenünk a lugánói strandon. De hi-
szen, soha nem volt még édesanyja 
sírjánál, és öccse családjával sem ta-
lálkozott évek óta! Azzal próbáltam 
érvelni, hogy „jövôre majd” hûvösebb 
tájat keresünk, nem sejtve, hogy az a 
„Jövô” nem létezik.

*
Lugánótól Genováig s aztán végig a 

francia Riviérán tébolyító a forgalom.
Megállunk Antibes közelében fürödni 

a tengerben, de kellemetlen, köves 
partot találunk. Mezítláb járni se lehet 

sárhelyi Viktor Aix-en-Provence-i 
kastélya. Fémesen csillogó, hatalmas 
fekete és fehér körökkel díszített 
falfelületeit az autósztrádáról is látni. 
Bent az Op-art lenyûgözô gobelinjei, s 
a bemutató vitrinekben automatikusan 
egymást váltogató képek.

 - Pogány templom. - állapítom meg 
magamban, s megszáll valami különös 
áhítat. A mûvészetnek ez a fajtája, a 
maga monumentális szigorúságával 
az egyiptomi vallás mindent átható 
miszticizmusát idézi.

(Érdekes dolog, hogy a modern 
magyar mûvészek nagy része a kons-
truktivista irányzathoz vonzódik: rend, 
tisztaság, élesen lehatárolt, erôs szí-
nek. Legtöbbjüktôl távol áll a szür-
realizmus homályos kuszasága. Ez 
vajon évszázadok alatt kialakult, át-

örökített (?) gondolat- és érzésvilá-
gunkkal, a népmûvészet hatásával 
függ össze? Az ízlés tartja magát leg-
makacsabbul nemzedékrôl nemze-
dékre!)

*
Furcsa érzés az elvont alkotások 

szentélyébôl a középkor vaskos falai, 
bástyái közé csöppenni!

A Pireneusok irányába haladva, már 
messzirôl fölkéklik a „bevehetetlen 
vár”: Carcassonne. Mint egy délibáb! 
Rózsaszín felhô ringatja hátán a csil-
logó „ezer tornyot”.

Nem is vár ez, hanem megerôsített 
város, ahová veszély idején a környezô 
falvak egész lakossága be tudott me-
nekülni. Aztán fölhúzták csikorgó lán-
caival a hidat, bezárták a kaput, vízzel 
árasztották el az árkot, majd - ha 
nagyon szorult a kapca - forró szurkot 
zúdítottak az ostromlók nyakába, 
akárcsak Egerben. (Legföljebb a 
kiéheztetéstôl kellett tartani!)

Ma szállodák, vendéglôk sokasodnak 
a lôrések, kimustrált ágyúk, halomba 
rakott kôgolyóbisok közelében, s tarka 
turistahad hullámzik a szûk utcák 
emléktárgyárus bódéi elôtt.

Cascassonne teljes épségben meg-
maradt. Nyáron, a várkertben színházi 
fesztivál eleveníti föl a „daliás idôket”.

*
A meleg változatlanul tart, de a 

Pireneusok magaslatai némi enyhülést 
adnak.

Noha rokonlátogatás utunk célja (a 
kedves, hegyi városkában, Oloron St. 
Marie-ban), marad idônk kirán-
dulásokra is.

Elkocsizunk a 40 kilométerre lévô 
világhírü kegyhelyre, Lourdes-ba, a 
Somport s Pourtalês hágókra, sôt a 
baszkok színes csónakokkal teli ha-
lászkikötôjébe, St. Jean-de-Luz-be is.

Nem tudjuk, nem sejtjük, hogy ez 
utolsó közös utazásunk, s hogy azt a 
filmet, melyre férjem a bársony lan-
kákon, a spanyol határ közelében le-
gelészô birkanyájat veszi föl, a cas-
tagnólai temetôben én fogom befe-
jezni.

Az utolsó kép a határállomás 
kápolnáját díszítô, haragos felhôk fölé 
magasodó, fehér márványkereszt, a 
hit, a remény, a feltámadás jelképe.
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Saáry Éva jegyzeteibôl
a forró kavicsokon, a víz pedig igazi 
baktériumtenyészet: ember ember há-
tán, fejünk fölött pedig motorcsónakkal 
magasba lendített sárkányrepülôk.

Ebédre sikerül ugyan egy árnyas 
kisvendéglôbe betérnünk, de ott is áll 
a levegô, kókadoznak a poros levelek.

Az étel, a bor kitûnô, s vásárolunk 
egy képeslapot is, amit hirtelen támadt 
ötlettel, saját magunknak címzünk 
meg. A dátum különös: 1988. 8. 8. Erre 
kerül Joseph utolsó aláírása.

Este Arles, Provence fôvárosa, mely 
ókorból származó romkertjérôl, kö-
zépkori kolostorairól, fesztiváljairól 
híres.

Hotelt nem könnyû találnunk. Holt-
fáradtan botladozunk egyik helyrôl a 
másikra, míg a város határában sike-
rül egy „Rodin” névre keresztelt, fris-
sen épült, csinos motelra lelnünk.

 - Van uszodánk! - mondja mindjárt a 
portáskisasszony, ahogy elnyûtt, iz-
zadt külsônkre pillant, s valóban, még 
vacsora elôtt belevetjük magunkat a 
langyos, poshadt, csöppet sem üdítô 
vízbe.

 - Milyen jó lenne egy napig itt ma-
radni, s elhajózni Camargba, a fekete 
bikákkal, vadlovakkal, vízi madarakkal 
teli híres mocsárvidékre! - gondolom, 

de mint mindig, most is sürget az idô.
Nagy dolog már az is, hogy este ki-

ülhetünk a fényárban úszó aréna kö-
zelébe, gesztenyével töltött palacsintát 
enni.

*
 - Legalább Fontevieille-be ugorjunk 

be! - erôsködöm másnap reggel. - Néz-
zük meg Alphonse Daudet legendás 
malmát!

Igazi falusi ösvény, vidéki környezet. 
A mistrál óriásra nôtt napraforgók 
orcáját legyezgeti. Csupa izzó, sárga 
ragyogás a világ. Nem gyôzzük kattog-
tatni a fényképezôgépet. Minden go-
molygó, hullámzó, mint Van Gogh ké-
pein.

A malomtól, mely kopár dolo-
mitfennsík tetejét foglalja el, messze 
látni a tengeri fenyôkkel, olajfákkal 
ékes, lankás tájon. Már a hozzá vezetô, 
árnyas, szellôs út elején betölt mindent 
a tücsökzene. Csak késôbb derül ki, 
hogy nem a kiégett fûbôl, de hang-
szórókból árad. Ez a felfedezés sem 
képes azonban elrontani a hely különös 
hangulatát.

Recsegô grádicsokon kapaszkodunk 
föl a malom belsejébe. Kôbaglyok ül-
nek a gerendákon (az igaziakat elriasz-
totta a nagy forgalom), s körben a 
híres, fontos szelek nevei: bora, tra-
montan, mistral... A vitorlák azonban 
már nem forognak, a kövek nem 
ôrölnek semmit.

Lent pusztán annyi hely van, ahol egy 
ágy, icipici asztalka és szék elfér. Ide 
menekült a világ zaja elôl, itt írta sze-
retettel, emberséggel, ízekkel, illa-
tokkal teli „leveleit” Daudet.

A malom oldalához ragasztott Kis 
Múzeumban, a sárguló fényképek ár-
nyékában, körpecséttel ellátott köny-
veket, mézet és levendulát árulnak.

*
Fájó szívvel hagyjuk el ezt a kis 

paradicsomot, hogy újra nekivágjunk 
a hôségtôl szikrázó útnak. 

Következô állomásunk Vasarely-Vá-

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten szent 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Reményi Ilona (Dudus)
2014. augusztus 13-án, Melbourneben, 

90 éves korában, rövid szenvedés után, békében a 
Szentségekkel megerôsítve és az örök életben bízva, 

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Gyászolják
fiai: András, József, Conrád és Márk
lányai: Emôke (Sedony) és Katalin (Tehan)
menyei: Kate, Linda és Nikki
vejei: Sedony Gyula és Tehan Patrick
unokái: Tamás, Joanna, Dániel, József, István, 
            András és Miklós
nôvére: Anna
dédunokái: Emma, Leo, Hugh és Sebastian
valamint kiterjedt rokonsága az Óhazában.

Halottunk lelki üdvéért a Szentmisét 
2014. augusztus 20-án a Szent János Evangélistáról 

nevezett templomban mutattuk be, 
majd ezt követôen testét a Warrandyte-i temetôben 

helyeztük örök nyugalomra.

Az örök világosság 
fényeskedjék Neki!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunkat utolsó útjára elkísérték és részvétnyilvánító 

szeretetükkel osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és szerették, hogy

Hipik Irén
rövid betegség után

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Gyászolják:
szeretô férje, Szilveszter
leányai, Irena és Sandra, veje Michael
unokái, Connor és Lily, 
testvérei: György, János, Sándor és Pista

Köszönetnyílvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani

mindazoknak, akik drága halottunk, 
Hipik Irénke búcsúztatásán utolsó útjára elkísérték 

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család



A magyar mesékben a két idôsebb 
királyfi nem a szellemlényeget ke-
resi, ezért nem is ismeri fel apja 
istállójában a csodaparipát

Ha valaki tiszta szívvel foglalkozik a 
magyarság és a finnugor vagy más 
népek kapcsolatával, akkor sem a tör-
ténettudomány, sem a nyelvészet, sem 
a néprajz, sem a régészet, sem a gene-
tika, sem a többi „sem a” megismerése 
nem vezet önmagában eredményre, 
mivel egyedül nem megy. Minden nép 
a maga kultúrája és természeti léte 
teljességében él, tehát az összehason-
lítás is csak annak a bizonyos ---– 
valljuk be, rejtelmes --– egésznek a fi-
gyelembevételével történhet.

A felsorolt és csak helyhiány miatt 
mellôzött ismeretágak mind segédtu-
dományok az egész, a lényeg megis-
merésében.

Mi tagadás, ez a módszertani alap-
vetés sokat kíván például a csak nyel-
vészektôl, akik közül sokakat anya-
nyelvünk hiányos ismerete is sújt. 
Gondoljanak arra az örök kényszerre, 
hogy minden ember polihisztor kell 
legyen, hiszen helyt kell állni olykor 
különbözô szakmákban, a családban 
gyermekként és szülôként, a termé-
szetben, a hazában, és így tovább.

A futó sem fejlôdhet csak a lábizmai 
erôsítésével, mert a felsôtestének, tü-
dejének, akaraterejének, lelkének is 
izmosodnia kell.

Szûkebb tárgyunkhoz visszatérve be-
látjuk, hogy komoly ember száz éve 
sem gondolhatta, hogy a szavak, dalla-
mok, mesék áramlása csakis egyirá-
nyú lehet. Ma sem, amikor kétségte-
lenné vált, hogy északi rokonaink 
kultúrájából hiányoznak a hatalmas 
magyar szóbokrok, a teljes dallamok, 
vagy éppen a mitologikus mesék egy-
séges szellemisége és mindezek össze-
hangoltsága. Például a magyar szó, a 
népdal és a tánc rendre felütéssel kez-
dôdik, akár a ház és az udvar a kapuval. 
Ettôl még mi is vettünk át a környe-
zetünktôl kulturális javakat. Szerény-
telenségem megítélése szerint túlnyo-
móan ôk kaptak tôlünk, és ennek 
örülünk, nem sajnáljuk. Különösen 
azért nem, mert megôriztek bennünket 
jó emlékezetükben a náluk használatos 

leinktôl, nagyszüleinktôl hallottuk a 
mesékkel együtt, és azoktól szétvá-
laszthatatlanul jegyeztük meg ôket.A 
vogulok, azaz manysik ma már nem 
nevelnek lovat, mert mostani élôhelyü-
kön, az Ob alsó folyásánál, a Jeges-
tenger közelében nem terem ehhez 
elég takarmány. Az ottani viszonyok-
hoz a rénszarvas jobban alkalmaz-
kodott.Hogy mégis megôriztek a lóval, 
mégpedig táltos lóval kapcsolatos tör-
ténetet, az annak tanúja, hogy valaha 
délebbre laktak, vagy maguk is tartot-
ták ezt a csodálatos állatot, netán a 
szomszédnál látván úgy tekintettek rá, 
mint a Moszkvics-tulajdonos szocialis-
ta ember Opellal járó német rokoná-
ra.*A most következô rövid mese-
mozzanat éppenséggel erre utal. 
Hogy összeomlott lóistállóban kezdô-
dik, szinte célzás arra, hogy számukra 
a lótartás már a múlté. A világ terem-
tésérôl szóló terjedelmes manysi le-
gendából való az alábbi részet. Jel-
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Vogul/manysi történetek 
a táltos lóról

szabir nevünkön.Lássunk egy mese-
példát!*

Mint hajdani lovasnépnél, a magyar-
nál igen természetes, hogy az ôsi me-
sékben a ló kitüntetett szerepet ját-
szott. A legfontosabb segítô állat volt, 
aki égi küldöttként támogatta a hôst a 
természetfölötti erôkkel, például a 
sárkányokkal való küzdelmében. Ber-
ze-Nagy János és a hozzá fogható 
mesekutatók számára nyilvánvaló, 
hogy a mesék nem holmi önkényesen 
költött, posztmodern szövegelegyek, 
hanem keletkezési idejük hitvilágának 
emlékei. Mintegy annak leképezôdései. 
Mesévé akkor lettek, amikor a régi 
vallás erejét vesztette, világosabban: 
már nem hitték az emberek, hogy a 
régi hit az Istenhez vezetô lelki út és 
módszer. Ám nem dobták el, hanem 
visszatették oda, ahol/amikor ôk is 
kapták: a gyermekkorba. Hiszen szá-
munkra is kézenfekvô volt, hogy elsô 
imáinkat és szent történeteinket szü-

legzetes vogul/manysi szólásmód 
vezeti be az elbeszélést. „Atyja mondja 
neki: (az összeomlott) lóistállóhoz 
menj, áss ottan, ha »valamihez jutsz: 
akkor jutsz: ha nem jutsz: akkor nem 
jutsz!« A fiú ezzel kiment, amaz össze-
romlott lóistálló szögletéhez ment. El-
kezdett a lóganéjban ásni, hát egy 
gyeplôkötél vége került szemei elé. 
Megfogta annak a gyeplôkötélnek a 
végét, kifelé húzta: olyan ló volt, mint-
ha éppen páráját készülne kiadni, csak 
úgy dûlöngôzik ide-oda.” A magyar 
népmesével azonos vonás, hogy a vo-
gul mese lova is teljesen leromlott ál-
lapotban és olyan helyen van, ami 
semmi jót sem ígér. A magyar mese-
hôsök is hasonló helyzetben találkoz-
nak jövendô táltos paripájukkal. Meg 
kell menteni, dolgozni kell érte. Az 
Égig érô fa meséjében a boszorkánytól 
nyert táltos eleinte olyannyira rozzant 
gebe, hogy a hôsnek a hátán kell kici-
pelnie a boszorkány országából.Ennek 
az az értelme, hogy a táltost, a „segítô 
állat” képébe bújt földöntúli lényt, el-
takarja tekintetünk elôl a trágya, a 
hitvány külsô, és nem vesszük észre 
valódi képességeit. Örök igazság ez, 
szájtátva bámuljuk a mozit, szívesen 
dôlünk be a látszatok csalásának, és 

nem vesszük észre, hogy a lényeg, az 
igazság messze a külsô máz alatt rej-
tôzik. Ez a gondolat visszavezet Platón 
barlanghasonlatban kifejtett ideata-
nához. A magyar mesékben a két idô-
sebb királyfi nem az ideát, a szellem-
lényeget keresi, ezért nem ismeri föl 
apja istállójában a csodaparipát az 
utolsó sarokban, ezért választ helyette 
valami szemrevaló hátast. Az igazi 
értéket nem a szem, hanem a szív és a 
lélek ismeri fel.Folytassuk a manysi 
mesét: „Egy fricskával megfricskázta 
(körömnyíllal meglôtte) a szeme közt: 
hát olyan ló termett belôle, hogy egyik 
orrlikából szikra tódúlt (forrott), má-
sok orrlikából füst tódúlt. Hároméves 
lóvá lett.”Gyökeres különbség, hogy a 
magyar mesében mindig a szellem-
lény, a táltos a teljes tudás birtokosa, 
tehát ô tanítja gazdáját. Ô súgja meg 
neki, hova kell mennie, miként kell 
túljárnia a Gonosz eszén: hol tartja 
erejét a sárkány, milyen veszélyek 
leselkednek rá, miként találja meg az 
igazit… A vogul elbeszélô számára ez 
már elhomályosult, vagy nem fért ösz-
sze eredeti világfelfogásával, ezért 
nem tudta befogadni. Így lett a táltos 
helyett az „ügy ura” a manysi legény: ô 
varázsolja fricskájával táltossá a ge-
bét!A magyar mesékben a látszólag 
dögrováson lévô állatot táplálni kell, 
mégpedig azonnal és parázzsal. Azon-
nal, mert a gebébôl táltos paripává 
változás léthatárátlépés, bizonyos ér-
telemben feltámadás. Ezért esznek az 
iráni-indiai beavatottak szómát, illetve 
haomát, Ádám és Éva „gyümölcsöt” –– 
almát? ––, ezért kell megszereznie 
Heraklésznak a Hesperidák almáját, 
ezért adtak szinte minden kultúrában 
a holtaknak útravaló ételt-italt stb. 
Ezért mondja Jézus az általa életre 
keltettek hozzátartozóinak: „adjatok 
neki enni!” Ezért parancsolja tanítvá-
nyainak az éhes tömeg láttán: „ti ad-
jatok nekik enni!” Ezért alapítja az 
Eucharisztiát, az Oltáriszentséget 
mint az üdvösség útjára lépettek táp-
lálékát.Ez a mozzanat a manysi me-
sébôl hiányzik. Kicsusszant az emléke-
zetbôl? Vagy átalakult szikrává és 
füstté? Ezért lehet, hogy a történet 
ember hôse „lova hátára most fölug-
rott, hirtelen a magasba emelôdött, 
menô felhô, futó felhô közibe keve-
redett”.Késôbb, számos kaland után, 
hat feleséggel ô lesz a Világügyelô 
Férfi. Ebben a legendában.

Czakó Gábor
(Magyar Hírlap)

MAGYAR KERESZTÉNY GYÜLEKEZET
„ISTEN A SZERETET”

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

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

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

Senior Pastor Baranyay László Mobile: 0414 777 820

Vasárnap 2014. szeptember 21-én de. 10.30 

BETHANY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
LITTLE CROFT FAMILY RESOURCE CENTRE

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

Vasárnap 2014. szeptember 28-án de. 10 

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

Senior Pastor Zivojin Vidic, 
érdeklôdés Horváth Teresa Mobile 0456 127 182

Vasárnap 2014. szeptember 21-én du. 6 órakor 

Találkozzon
Istennel!

Ha gyógyulásra, 
szabadulásra,

helyreállításra van 
szüksége.

jöjjön, ne késlekedjen, 
ne halasza el.

Magyarországról

MAGYARI
LÁSZLÓ

gyógyító-szabadító
szolgálattal felkent 

evangélista
és pásztor szolgálatát.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. szeptember 7-én vasárnap de. 11 órától 

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától ebéd, utána Presbiteri gyûlés a Bocskai 

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

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

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

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

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

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

SPRINGVALE (VIC.) 2014. szeptember 7-én vasárnap 
du. 3 órakor Istentisztelet 

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

NSW. SYDNEY 2014. szeptember 7-én vasárnap 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014. szeptember 7-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.szeptember 7-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

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

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

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

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

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

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

Augusztus 13-án vett búcsút 

Bujdosó Annától 
a Nth. Fitzroyi Magyar Református 

Templomban, szeretô lánya Elisabeth, 
férje Con, fia Julius, unokák Anthony, 

Andrew, Anita, Jason, Adam, 
dédunokák Bailey, Harper, Daniel és 

gyászoló baráti köre, 
a gyülekezet és az Árpád Otthon tagjai.

Anna férje és gyermekeivel együtt sok, 
évtizedeken át aktív tagjai volt az 

Egyháznak, részt vettek a munkában és 
számos rendezvényen. 

Mint Nôszövetségi tag Anna sokat dolgozott 
annak fenntartásáért és építéséért.

Nyugodj békében, 
emléked szeretô 

családod és barátaid 
szívében örökké élni fog.

Vasárnapi Iskola
Minden hónap elsô és harmadik vasárnap de. 11 órától vasárnapi 

iskola a Bocskai Kisteremben.
Szülôket és gyerekeket szeretettel hívjuk, várjuk.

Középpen Bujdosó Anna, lánya Erzsike és fia Gyuszi, Balról veje Con és unokái, Anita, 
Anthony és Andrew. 

Családi összejövetel egy Istentisztelet után, pár évvel ezelôtt.

Bujdosó Anna
1924. március 6  — 2014. augusztus 9.



400 éve halt meg Báthory Erzsébet, 
a csejtei rém, számtalan horrortörténet 
fôszereplôje. A róla szóló legendákat 
mindenki ismeri, de lehetséges vajon 
ennyi idô távlatából megállapítani, 
hogy van-e bármilyen alapjuk?

Az 1560. augusztus 7-én született 
Báthory Erzsébet nevét a rémtetteirôl 
szóló történetek nélkül a történészeken 
kívül valószínûleg senki sem ismerné, 
pedig származása és házassága révén 
mindenképpen jelentôs alakja a ma-
gyar történelemnek. Apja és anyja is a 
Báthory-családból származott, de nem 
kell semmi rosszra gondolnunk, a csa-
lád két ága eddigre már teljesen eltá-
volodott egymástól. Személyében vi-
szont egyesült a külön-külön is 
hatalmas befolyással bíró família, 
nem is csoda, hogy a családnak (Er-
zsébet szülei korán meghaltak) sike-
rült a lányt Nádasdy Tamás nádor 
fiához, Nádasdy Ferenchez hozzá-
adni. A frigy szervezését még az 1570-
es évek legelején elkezdték, de amikor 
1575-ben sor került a menyegzôre, Er-
zsébet még mindig csak 15 éves volt, 
és újdonsült ura sem töltötte még be 
huszadik évét.

Nyilvánvaló hát, hogy nem igazán 
lehetett szó szerelmi házasságról, és 
egyesek késôbb azzal is igyekeztek 
magyarázni az asszony szörnyû tetteit, 
hogy boldogtalan, sôt szexuálisan kie-
légítetlen volt. Természetesen nem 
sokat tudunk a pár mindennapjairól, 
egymás iránti érzéseirôl, az mindene-
setre tény, hogy legalább öt gyerme-
kük született, közülük hárman (Anna, 
Katalin és Pál) élték meg a felnôtt-
kort. Utolsó gyerekük, a korán meg-
halt András 1598-ban született, így 
nem kétséges, hogy Erzsébet még a 
harmincas évei végén is élt házaséletet 
(bár azt nem tudhatjuk, hogy a férjével 
vagy mással). Nádasdy Ferenc, aki a 
korszak egyik legtehetségesebb had-
vezére és az ország egyik fôura volt, 
sok idôt töltött távol családjától. A vég-
vári harcokban és a 15 éves háborúban 
Nádasdy még a törökök tiszteletét is 
kivívta, akik félelmetes ellenségüket 
erôs fekete bégként emlegették. De 
vitézsége sem mentette meg attól, 
hogy 1604 elején halálos sebet kapjon.

ire hagyta, és hevesen tiltakozott az 
ellene felhozott vádak ellen. December 
29-én Thurzó György nádor és Erzsé-
bet két veje rajtaütött a csejtei váron, 
az özvegyet letartóztatták, a tanúvallo-
mások szerint egyenesen tetten érték; 
megkínzott, megölt, illetve haldokló 
áldozatokat találtak a várban.

Ennek ellenére magát Erzsébetet ki 
sem hallgatták. Az eljárás a bûntárs-
ként azonosított szolgálók és cselédek 
kihallgatásával folytatódott, közülük 
többet kínvallatásnak vetettek alá. 
Nem meglepô módon a vallomások 
igazolták, sôt megsokszorozták a vá-
dakat: Báthory Erzsébet utasításaira 
és részvételével az évek alatt állítólag 
több száz környékbeli fiatal lányt kí-
noztak vagy öltek meg. A különbözô 
rémségek között a korbácsolás, verés, 
borzalmas kínzások mellett olyan fur-
csaságok is elôkerültek, mint a hideg 
vízben fürösztés, a csalánban henger-
getés, az éheztetés vagy a gyertyával 
égetés is.

A vérfürdô legendája
Érdekes módon a ma legismertebb 

vád akkor fel sem merült. A legenda 
szerint az asszony egyszer megütötte 
a haját fésülködés közben meghúzó 
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Az ártatlan 
tömeggyilkos

A vádlott nem kapott szót
A késôbbi per és botrány elôtt szü-

letett források alapján az immár öz-
vegy Báthory Erzsébetet nem kény-
szerítette térdre a gyász, levelei 
alapján kezelte birtokainak ügyes-ba-
jos dolgait, két lányát pedig kiházasí-
totta: Annát Zrínyi Miklós (a sziget-
vári hôs unokája, a költô nagybátyja), 
Katát pedig Homonnai Drugeth 
György (egy szintén nagy befolyással 
bíró família sarja) vette el. Semmi 
sem utalt tehát arra, hogy Erzsébet 
elméje megbomlott volna, pedig nehéz 
idôkben kellett helytállnia. Még zajlott 
a férje életét is követelô 15 éves hábo-
rú, majd kitört a Bocskai-felkelés is, 
amelyben az özvegyasszony ezer szál-
lal Erdélyhez kötôdô családja, és fel-
vidéki birtokai fekvése miatt is érin-
tett volt.

A forrásokban mégsem esik szó sem-
milyen gyanús eseményrôl egészen 
addig, amíg 1610-ben kezdetét nem 
vette az ellene zajló eljárás. Pontosan 
nem tudjuk, mikor kezdôdött az ügy, 
egyes történészek az év márciusára, 
míg mások inkább nyár végére szavaz-
nak. Az mindenesetre biztos, hogy 
Erzsébet augusztus végén hirtelen 
végrendelkezett, vagyonát gyermeke-

A csejtei vár romjai a mai Szlovákiában

szolgálólányát. Amikor annak vére a 
kezére fröccsent, Erzsébet meglepve 
tapasztalta, hogy a vércsepp helyén a 
bôre megfiatalodott és fehérebb lett. 
Innen jött az ötlet a legenda szerint, 
hogy fiatal lányok vérében fürödve, 
sôt azt iszogatva ôrizze meg a fiatal-
ságát és szépségét. Nem véletlenül 
nevezték tehát Báthory Erzsébetet 
egyesek nôi Drakulának. Minderrôl 
azonban egy szó sem esik a tanúval-
lomásokban, a történet elôször bô egy 
évszázaddal az események után, 1729-
ben került elô, hogy aztán a legenda 
részeként máig tovább éljen.

Mindenesetre a kicsikart vallomások 
alapján a rémségekben közremûködô 
szolgákat kivégezték, viszont Erzsébet 
ellen nem folytatódott tovább az eljá-
rás a szokott mederben. Fônemesi 
asszonyként joga lett volna ahhoz, 
hogy kihallgassák, perében ítélet szü-
lessen. Ehhez képest a koronatanúkat 
kivégezték, az özvegyet pedig Thurzó 
György nádor parancsa alapján a vár 
egyik ablaktalan helyiségébe falazták, 
és 1614. augusztus 21-én bekövetkezett 
haláláig ott is tartották, éveken át egy 
lyukon keresztül juttatva be neki élel-
met és a vizet. Annak ellenére, hogy 
maga a király, II. Mátyás is többször 
sürgette a nádort, hogy folytassa le az 
eljárást, Thurzó mindenféle ürügyek-
kel egészen a vádlott haláláig húzta a 
dolgot.

Mai szemmel elég egyértelmû, hogy 
a Báthory Erzsébet ellen felhozott vá-
dak nagyrészt koholmányok lehettek. 
Erre utal az, hogy az ügy elôtt semmi-
lyen korabeli forrás nem említi ôket, 
pedig több száz rejtélyes haláleset 
még azokban a zavaros idôkben is 
legalább gyanúra, pletykára okot adott 
volna. Árulkodó az is, hogy a nádor 
feltehetôen nem hitt abban, hogy a vád 
megállna egy rendes perben a több 
száz, kínvallatással kikényszerített 
terhelô vallomás ellenére sem. Nem 
lehet véletlen az sem, hogy a fennma-
radt vallomások között szinte alig 
akad, amely valódi szemtanútól szár-
mazott volna, szinte mindenki csak 
arról beszélt, amit valaki mástól hal-
lott.
De kinek állt ez érdekében?
Akkor vajon miért vádolták meg 

ezekkel a szörnyûségekkel Báthory 
Erzsébetet? A csejtei rémet tisztázni 

szándékozó történészek több elmélet-
tel is elôálltak. Egyesek szerint a csa-
ládi birtokok Nádasdy Ferenc halála 
után több szabadságot remélô intézôi 
elégelték meg a szigorú --– ráadásul 
asszonyi! --– felügyeletet. Mások a Ná-
dasdyakkal ellenséges viszonyban álló 
Thurzó György mesterkedését sejtik 
a háttérben, romantikusabb lelkek azt 
is felvetették, hogy a nádor remény-
telen szerelmet táplált Erzsébet iránt, 
és így állt bosszút az elutasításért. Az 
is felmerült, hogy az özvegy két veje 
állt a háttérben, akik így akarták rá-
tenni a kezüket a birtokokra. Az sem 
elképzelhetetlen, hogy a bécsi udvar 
akart csapást mérni a lázongó Erdély-
lyel jó viszonyt ápoló, túlságosan befo-
lyásosnak ítélt családra. Sajnos a je-
lenleg ismert források és adatok 
alapján lehetetlen megmondani, hogy 
melyik elmélet áll a legközelebb a va-
lósághoz.

Azt azért meg kell említeni, hogy va-
lamilyen alapja lehetett a felhozott vá-
daknak. A korban egyáltalán nem volt 
kirívó dolog a szolgák testi fenyítése, 
sôt egy fôúr akkor is csak pénzbün-
tetésre számíthatott, ha dühében meg-
ölte valamelyik cselédjét. Persze nyil-
ván változó volt, hogy ki mennyire élt 
ilyen durva eszközökkel, elképzelhetô, 
hogy Erzsébet különösen keményen 
bánt a szolgálókkal. Érdekesebb az az 
elmélet, hogy pont a jó szándék okozta 
az asszony vesztét. A vallomásokban 
leírt enyhébb kínzások közül sok --– 
hideg fürdô, koplalás, égetés, csalán-
ban hengergetés --– a korabeli orvoslás 
bevett gyógymódjai közé számítottak. 
Elképzelhetô, hogy Erzsébet egysze-
rûen egyfajta magánkórházat ren-
dezett be a várában, és a kívülállók 
szemében gyanús, boszorkányos prak-
tikákról szóló legendák indították be a 
letartóztatásához vezetô eseményso-
rozatot.

Akárhogy is történt, négy évszázaddal 
a halála után ki kell mondani, hogy a 
valódi Báthory Erzsébet minden bi-
zonnyal ártatlan volt --- vagy legalábbis 
semmivel sem bûnösebb, mint bárme-
lyik korabeli fôúr. Ettôl függetlenül a 
legendák csejtei rémje még boldogan 
élhet tovább a rémmesék és mítoszok 
világában, csak nem szabad elfelejteni, 
hogy a történeteknek feltehetôen vaj-
mi kevés valóságalapja van.

SUSAN HASA 
festômûvésznô kiállítása

a Stephen McLauglan 
Galleryben lesz 
megtekinthetô
A Gallery helyileg: 

Level 8 Room 
16 Nicholas Building

37 Swanston St. 
Melbourne 3000

(On the corner of Flinders Lane)

Ünnepélyes megnyitása:
szeptember 13-án szombaton du. 4 órakor
Kiállítás idôtartama: 2014. szeptember 10-tôl 27-ig.

Látogathatóság idôpontjai: 
szerdától – péntekig du 1-tôl 5 óráig

vasárnap: de. 11-tôl du. 5-ig
és by appointment 0407 317 323
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KRÓNIKA
Hozzáadott érték

Mohol egy nem is túl kicsi falu a Délvidéken, a Tisza mellett, nem sorolhatjuk a 
legkisebbek közé Vajdaságban, hiszen manapság mintegy öt és fél ezren lakják.

A település nevét Moholy-Nagy László fotográfus és festô, a kísérleti filmek 
egyik jeles magyar úttörôje tette világhírûvé, s emelte be a nemzetközi köztudatba, 
aki ugyan nem is itt született, de kisgyermekként néhány évig itt nevelkedett. Mû-
vésznevének megválasztása is szemléletesen jelzi, hogy a legfontosabb gyermekko-
ri élményeit itt gyûjtötte be, itt spájzolta be a tengerentúli évekre, s jobban is kötô-
dött talán ehhez a településhez, mint valódi szülôfalujához… S elôtte tiszteleg ma 
már névválasztásával a budapesti Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem is. Közigazga-
tásilag a falu Ada városához tartozik, vagyis az adai járáshoz --– amit a sajátos 
vajdasági magyar szóhasználatban községnek fordítanak. A község fogalmán tehát 
mindig egy várost és a hozzá, a vonzáskörzetébe tartozó falvakat értik a Délvidéken. 
Nem is túl régen, alig néhány esztendeje, 2006-ban állították fel Moholon, a helyi 
Szent György katolikus templom kertjében Szent István szobrát, amelyik --– fôleg 
így, ünnepek táján --– egyfajta sajátos zarándokhelye is egyben a vajdasági magyar 
politikusoknak, közéleti személyiségeknek, de talán még a mûvészeknek is. Lega-
lábbis ilyen fényében tûnt fel az elmúlt napokban is, de rendezvényeket tartanak itt 
már évek óta, jeles dátumokon, amelyekre pedig nem is csak a tartományból, 
hanem Magyarországról is rendszeresen érkeznek vendégek. Itt mondta el most 
szerdán beszédét Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezetô alelnöke 
is, amelyben így fogalmazott: „A vajdasági magyarság számára egyetlen járható út 
létezik, az, hogy a célkitûzéseink nyomán haladunk elôre. A célunk pedig csak egy 
lehet, hogy a vajdasági magyar közösség megmaradjon és emberhez méltó életet 
éljen szülôföldjén a Kárpát-medencei magyarság szerves részeként.„Tartózkodnék 
a minôsítéstôl --– akárcsak a jelzôs szerkezetek használatától is --–, de akár furcsá-
nak mondjuk, akár érdekesnek, akár szokatlannak, akár rendhagyónak vagy bármi 
másnak (s lényegében mindegy is…), a határon túli magyar ünnepségek, megem-
lékezések, alkalmi rendezvények mindig kicsit hosszabbak, kicsit jobban elhúzód-
nak, mint az anyaországiak, s valóságos ünnepkört képeznek egy-egy adott, piros 
betûs dátumhoz igazodva.Ma már izgalmas kultúrtörténeti háttere van ennek is, 
ugyanis egy-egy magyar nemzeti ünnep, március 15., augusztus 20., október 
23., a szomszédos országokban, vagyis a határon túli régiókban nem munkaszüneti 
nap --– az újságok is megjelennek aznap, a boltok is teljes munkaidôben nyitva 
tartanak, s a felnôtteknek reggel munkába, a gyerekeknek iskolába kell menniük --
–, tehát a helyi magyarságnak külön úton-módon kell megteremtenie az alkalmat, a 
lehetôséget --– de a szokásrendszerét is --– az ünneplésre.Így fordulhat elô, hogy az 
aradi vértanúk emléke elôtt tisztelegve megemlékezéseket tartanak október 8-án 
vagy 9-én, ha épp erre a dátumra esik egy hétvége. Vagy március 15-i rendezvényt 
szerveznek március 12-én, esetleg Szent István-napot ünnepelnek augusztus 17-én 
vagy 22-én, és így tovább, mert hosszan lehetne persze még ezt folytatni. Mindenki 
úgy ünnepel, úgy tiszteleg, úgy emlékezik, úgy örökíti meg jeles évfordulóit, ahogy 
tudja, ahogyan a lehetôségei engedik. S épp ebbôl adódik, hogy minden ilyen alka-
lom egy bô egyhetes, gyakorlatilag kilencnapos ünnepkörré, eseménysorrá bôvül. 
Hogy ezt szemléltessük, vegyük most az idei augusztus 20-át, mert ez most még a 
legfrissebb élmény, ami, ugye, szerdára esett a naptárban ---– és ilyen megközelítés-
ben, ünnepkörként tulajdonképpen még le sem zárult. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
ünnepségek egyes helyeken már az elôzô szombaton, augusztus 16-án elkezdôdtek, 
és még most vasárnap, augusztus 24-én is folytatódhatnak, ha éppenséggel úgy hoz-
za a szükség, vagy a lehetôség.Ha a hét közepére esik egy-egy ilyen ünnepnap, 
keddre, szerdára, talán csütörtökre, akkor általában az adott dátumon --– példánk 
lehet most az aradi vértanúk emléknapja --– csak „kiszaladnak” a politikusok, a 
városvezetôk, a polgármester és közvetlen munkatársai a temetôbe, az emlékhe-
lyekhez, a szobrokhoz vagy az emléktáblákhoz, s egy méltóságteljes néma fôhaj-
tással tisztelegnek a hôsök emléke elôtt, koszorúznak… S aztán máris sietnek vissza 
napi munkafeladataikhoz, teendôikhez. Majd pedig a hétvégi megemlékezésen, 
akkor már nyugodtan és ráérôsen is, lesz alkalmuk bepótolni az alakalmi beszéde-
ket, mûsoros esteket, kulturális programokat, felszólalásokat, és lényegében min-
dent, ami ilyenkor szokásos.Ami tehát az anyaországban csak egy nap, egy piros 
betûs dátum, egy munkaszüneti nap, az a határon túli régiókban így egyhetes, 
kilencnapos ünnepkörré szélesedik, terebélyesedik. Hozzáadott érték volna? Miért 
is ne! Hozzáadott érték, amelyet a kényszerhelyzet teremtett.Így például az idei, 
vajdasági központi Szent István-napi rendezvényt a múlt szombaton, augusztus 16-
án tartották meg Palicson. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 
itt elmondott beszédében úgy fogalmazott: „Nekünk, akik itt maradunk, az a 
feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy akik még itt vannak, itt 
maradjanak, akik elmentek, visszatérjenek.” Zomborban pedig--– az egykori Bács-
Bodrog vármegye megyeszékhelyén ---- szerdán, az alkalmi, úgynevezett Magyar 
Nap rendezvénysorozata a Szent István-templomban bemutatott szentmisével 
kezdôdött, amelyet a nemrég bulgáriai lelkészi szolgálatra költözött, de erre az al-
kalomra hazalátogató Viszmeg Miklós Bernardin karmelita atya mutatott be 
paptársai közremûködésével –-- tudósított a Vajdaság Ma hírportál. Így terjed ki, és 
egyre csak terebélyesedik az ünnepkör hozzáadott értéke.Moholon pedig ott áll a 
templomkertben Szent István egész alakos szobra, amelyik annyira új, annyira 
friss, hogy még Moholy-Nagy László sem láthatta az itt töltött gyermekéveiben. 
Ez a legnagyobb ilyen köztéri alkotás a Délvidéken, és külön jelentôsége, hogy 
úgymond közadakozásból készült. Mezei István fafaragó pedig két hasonló 
alkotást is készített, amelyek egyike a szabadkai Kisboldogasszony-templom 
kertjében áll, a másik meg a kelebiai templomban látható. Horgoson 2010. március 
12-én Sólyom László, akkori magyar köztársasági elnök avatta fel az államalapító 
szobrát. A nyugat-bácskai Apatinról pedig úgy tartják, a települést Szent István 
alapította, mi sem természetesebb hát, mint hogy itt is köztéren örökítették meg az 
uralkodó alakját. S nem árt, ha tudjuk –– és megjegyezzük ––, hogy nem lehet késô 
még most hétvégén sem tiszteletünket tenni a felsoroltak bármelyikénél…

Szabó Palócz Attila  
(Magyar Hírlap)

A Gold Coast-i Magyar Nyugdíjas Klub augusztus 19-én emlékezett meg Szent István Állam alapító Királyunkról. 
Az ünnepségen Nt. Kovács Lôrincz Magyarország QLD-i Tiszteletbeli Konzulja mondott ünnepi beszédet. Nuszpán 
Eszter és Hegyi Zsigmond szavalatokkal emlékeztek meg Szent Királyunkról. Majd Szent István Király életérôl rövid 
filmet vetítettünk a jelenlevôknek. A mûsor Himnuszunk eléneklésével befejezôdött. Köszönet a résztvevôknek.

Honfitársi Tisztelettel: Somogyi Sándor Elnök

Szent István-napi ünnepség Canberrában
2014. augusztus 20-án este fél nyolcas kezdettel megemlékezést tartott a Canberra és Környéke Magyar Kulturális 

Egyesület és a canberrai Árpád-házi Iskola. A magyar nagykövetséget Dr. Pákozdi Csaba és Pákozdiné-Borbély 
Beáta képviselte a rendezvényen.

Az ünnepség az ACT Magyar Szövetség elnökének Óvári Attilának a köszöntôjével kezdôdött. Azt követôen, pedig a 
jelenlévôk közösen elénekelték a Himnuszt és a Boldogasszony Anyánk kezdetû ôsi magyar himnuszt. Az idei ünnepi 
beszéd témája Szent István Szent Imre herceghez intézett intelmei voltak, amelyet magyarul Óvári Krisztinától 
angolul, pedig Budavári Rosemarytôl hallhattak a résztvevôk. Hajas István Feszülj viharnak címû költeményét az 
iskola egyik tanárnôje Molnár Olga szavalta. Az iskola diákjai a jelenlévôkkel közösen elénekelték az Isten hazánkért 
és a Gyôzelemrôl énekeljen címû éneket s az ünnepség keretében csárdást táncoltak.

Este 9 órakor a Magyar Összetartozás Lángjának fellobbantására került sor. A hagyományokhoz híven a tüzet a leg-
fiatalabb résztvevô gyújtotta meg. A legfiatalabb Óvári Krisztina volt.

Amennyiben részt szeretne venni az egyesület és az iskola által szervezett rendezvényeken bátorítjuk, hogy csatlakoz-
zanak. Bôvebb információ a 02 6291 0772 telefonszámon, a magyarcanberra@gmail.com villámposta címen vagy a http:
//ovari.t15.org/cdhca honlapon.

CKMKE Sajtószolgálata



Verrasztó Dávid a csúcson, 
picike mellékzöngével

Mosolygós búcsút vettek úszóink 
Berlintôl, a 32. Európa-bajnokság be-
fejezô napján három érmet szereztünk: 
Verrasztó Dávid aranyat, Hosszú 
Katinka és a 4x100 m-es vegyes váltó 
bronzot. Szinte mindenki elégedett, a 
szakvezetés maradéktalanul.

Vasárnap délben, afféle zárszáma-
dásként --– a délelôtti elôfutamok és a 
délutáni döntôk között --– a Magyar 
Úszó Szövetség vendégül látta az Eb-
rôl tudósító újságírókat, s az alkalmat 
felhasználva Kis László szövetségi 
kapitány méltatta a csapat valóban 
parádés berlini teljesítményét: „Sajná-
lom, hogy a nancsingi ifjúsági olimpia 
idôben egybeesett az Eb-vel, mert Szi-
lágyi Liliána pillangón elért gyôzel-
mei itt is érmet értek volna. Hosszú 
Katinkát kell magasztalnom, hiszen a 
vasárnap délutánig megszerzett há-
rom arany-, egy-egy ezüst- és bronzér-
me maga a káprázat. Amit 100 háton 
mûvelt, arra nincs megfelelô jelzô, a 
vegyes aranyakat szinte már elvártuk 
tôle. S ha a 200 m hát középfutama 
nem rögtön a 400 vegyes döntôje után 
következik, akkor azt is simán nyerte 
volna, mert közepes idô is elég volt az 
aranyéremhez. Az országos bajnoksá-
gon helyes volt mind a 17 számot be-
vállalnia, azzal modellezte a berlini 
megterhelést. Le a kalappal Shane 
Tusup, az edzô-férj elôtt, mert ren-
geteget javított Katinka mell- és hát-
úszó stílusán!”

A pillangóval sosem volt gond, most 
se lett volna, ha nem a tizedik száma 
Katinkának ezen az Eb-n. ötvennél 
még vezetett, aztán a két spanyol, 
Belmonte és Ignacio Sorribes 
megelôzte, így bronzérmes lett, Jaka-
bos Zsuzsanna pedig önmagának is 
kellemes meglepetést szerezve ne-
gyedik. „Életem legjobb Európa-baj-
noksága volt, hat éremmel, ebbôl há-
rom arany. Roppant boldog vagyok” 
–-- mondta Hosszú, Jakabos pedig, 
akinek kilenc hónapja építették újjá a 
vállát, talán még jobban örült.
Mennyit ér Verrasztó szerint az 

Eb-arany?
Verrasztó Dávid 26 évesen élete 

elsô Eb-aranyérmét szerezte 50 m-es 
medencében, 4:11.89 perccel, majd-
nem egyéni csúccsal fölényesen gyô-
zött. Bevezetésként furcsát mondott 
(„Magyarországon sz.rt se ér az Eb-
arany…”), de aztán mégiscsak elér-
zékenyült, fôleg a dobogó tetején, a 
himnuszt hallgatva.

„Nézzék csak meg, Olaszországban 
például istenként tisztelik Cseh Lacit, 
de Gyurta Danit is, de nem csak ôket, 
idehaza meg... ” –-- tette hozzá Ver-
rasztó, aki persze boldog volt, nem is 
felejtette el hangsúlyozni ezt, ettôl 
függetlenül mégiscsak különös volt az 
a nyitómondat...

A férfi 4x100-as vegyes váltónkat 
Kozma Dominik hozta be harmadik-
nak egy 47.08 mp-es száz gyorssal 
leverve a nagy Paul Biedermannt! „Ez 
tényleg olyan száz gyors volt, amiben 
nem találok hibát!” --– lelkendezett a 
magyar csapat talán legszínesebb 
figurája. Gyurta Dániel is csatlakozott 
társához: „Szép jövô elôtt áll ez a fiatal 
váltó (ezen a ponton a lassan 29 éves 
Cseh László köhintett egyet --– a 
szerk.), csak még többet kellene 
együtt úsznunk.”
Kapás Boglárka ötödik lett 400 m 

gyorson, de ô sem lehetett szomorú a 
gyûjteményével, az egy ezüsttel és a 
két bronzzal.

Az Eb után néhány élversenyzônk 
nem pihen, hétfôn öten is elindulnak 
Dohába, a Világkupa-sorozat elsô állo-
mására, majd onnan tovább a Távol-
Keletre: Hosszú Katinka, Gyurta 
Dániel, Verrasztó Evelyn és Dávid, 
valamint Kis Gergô.

Dobogón a nemzetek 
éremversenyében

A nemzetek éremversenyében (csak 
a medencés úszás) Nagy-Britannia (9 
arany, 7 ezüst és 8 bronz), valamint 
Dánia (6, 1, 2) mögött Magyarország 
harmadik lett (5, 4, 5), a nyílt vízi és a 
mûugró eredményekkel együtt pedig 
17 érmet (5, 6, 6) gyûjtöttünk.

Az Európa-bajnokság legeredménye-
sebb versenyzônôje a svéd Sarah 
Sjöström, de ehhez a sikeres svéd vál-
tók is kellettek, egyénileg Hosszú Ka-
tinka megelôzte ôt.

Tesztnevelés
Szeptembertôl indul az iskolákban a 

nagy fittségi teszt.
Állapotfelmérések korábban is vol-

tak, de tavaly már kötelezôvé tette a 
szaktárca az évi egy erônlétvizsgálatot 
az általános és középiskolákban, ám 
annak módszerét még a testnevelô ta-
nárok választhatták ki, az eredmé-
nyeket pedig nem összesítették. Ezen-
túl viszont már a Magyar Diáksport 
Szövetség által kidolgozott Nemzeti 
Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, 
vagyis Netfitet kell használni minde-
nütt, s országos adatbázist hoznak 
létre az eredmények összesítésére. A 
vizsgálat során mérik majd a gyerekek 
testsúlyát, testtömegindexét, testzsír-
százalékát, tesztelik erejüket, állóké-
pességüket, hajlékonyságukat. Lesz 
például fekvôtámasz, felülés, távolug-
rás, ingafutás stb. Az eredmények 
alapján a fiatalokat három csoportba 
sorolják: az egészségzónába kerülnek, 
vagy fejlesztésre, esetleg fokozott fej-
lesztésre jelölik ki ôket.A fittségi teszt 
--- a mintamenzaprogramhoz, az isko-
lai büfék szabályozásához és a minden-
napos testneveléshez hasonlóan ---- a 
gyerekek egészségét szolgálja. Fogad-
tatása pedig szintén nem egyöntetûen 
kedvezô, ez már az elsô reakciókból 
látszik. Van, akinek a kötelezô jelleg 
nem tetszik, van, aki másféle gyakor-
latokat tartana alkalmasnak a felmé-
réshez, van, aki szerint megalázó a 
gyerekek osztályozása az erônlétük 
alapján, van, aki úgy véli, igazságtalan 
az egész, mert a teljesítmény sok min-
dentôl függ, például a lelkiállapottól 
is.

És borítékolható az is, hogy számtalan 
szülô felháborodik majd, ha csemetéjét 
fejlesztésre jelölik ki. Néha nehéz 
megérteni a szülôket. Ugyanaz az 
anyu-ka, aki folyton arról panaszkodik, 
hogy gyermeke kizárólag olajtól csö-
pögô, ketchupban fürdô vagy cukor-
ban megforgatott ételeket hajlandó 
enni, tiltakozó aláírásgyûjtésbe kezd, 
ha az iskolában bevezetik a reform-
étkezést, és inkább nap mint nap ebé-
det visz szeme fényének, nehogy az 
ráfanyalodjon a sovány húsra, zöldség-
re és gyümölcsre. Ugyanaz az apuka, 
aki hetente többször kiselôadást tart 
fiának arról, hogy bezzeg az ô idejében 
még nem ültek állandóan a számítógép-
nél, hanem a grundon rúgták a bôrt, 
magából kikelve szidja a rendszert, 
amiért a mindennapos testnevelés mi-

att szerinte csorbát szenved a felké-
szítés a felvételire.

És ugyanaz a nô, aki fürdôszobamér-
legen kezdi a napját, és kalóriatáblá-
zattal megy reggelizni, bávatagon mo-
solyog a három lépcsôfoktól levegôért 
kapkodó, duci kisfiára, aki „csak erôs 
csontú és jó húsban van”. Ez a nô nyil-
ván nem fogadja el, ha gyermeke a 
fittségi teszten rosszul teljesít. Úgy 
gondolja majd, a teszt rossz. Nem is 
rossz, hanem fölösleges. Mert az ô 
gyereke teljesen rendben van, megint 
csak egy hülye intézkedésrôl van szó. 
Azonban ha a szülô nem veszi tudomá-
sul, hogy gyermeke mozgáshiányos, 
lusta, túlsúlyos, attól a probléma na-
gyon is létezik.A korábbi ---- még nem 
egységes módszerû ---- felmérésekrôl 
értelemszerûen nincs országos adat-
gyûjtemény, ám a részeredmények 
azt mutatják, hogy folyamatosan rom-
lik az iskolások fizikai állapota, a gye-
rekek több mint fele nem éri el a szel-
lemi és a könnyû fizikai munkához 
szükséges fittségi szintet sem! A test-
nevelô tanárok tapasztalatai mindezt 
alátámasztják, a fiatalok többsége sze-
rintük is gyenge, fáradékony és lusta. 
Ehhez azért hozzá kell tennünk: a do-
log háromszereplôs. Van ugye a gyer-
mek, aki legszívesebben a monitor 
elôtt ücsörög és chipset rágcsál meg 
kólát iszik. Aztán a szülô, aki megbé-
kélt a látvánnyal, hiszen legalább szem 
elôtt van a kölök, és nem éhezik. Végül 
a tanár, aki elnézi, ha a diák futás 
helyett csak sétálgat és focizás címén 
a pályán lôdörög, esetleg rendszeresen 
felmentést ad neki felszereléshiány 
miatt. A kör bezárul, konfliktus nincs. 
Csakhogy mozgás sincs. Várható élet-
tartam: harmincöt-negyven év.Persze 
senki nem gondolhatja, hogy ez a Net-
fit majd egy csapásra megoldja a gon-
dot, és minden gyerek fitt lesz. De ha 
azok, akiknek a legnagyobb szükségük 
lenne rá, csak egy picit többet spor-
tolnak, már megéri. Ezenkívül lesz 
egy átfogó és részletes kép az ország-
ról, amelynek alapján lehet tervezni és 
cselekedni. Lépni. Mozdulni. A gyer-
mekeinkért. Ha mi, szülôk hagyjuk.

Korompay Csilla
(Magyar Hírlap)

NB I
Hiába tettek többet a gyôzelemért a 

lilákAz Újpest gól nélküli döntetlent 
játszott a Paks otthonában a magyar 
labdarúgó-bajnokság ötödik forduló-
jának szombati elsô mérkôzésén, így 
mindkét csapat megôrizte veretlensé-
gét.

Az elsô percektôl az Újpest birtokolta 
többet a labdát, kezdeti meddô fölénye 
a félidô derekától helyzetekben is 
megmutatkozott. A jól védekezô Paks 
csak elvétve lépte át a felezôvonalat, s 
a fôvárosiak kapujára szinte semmi-
lyen veszélyt nem jelentett.

A fordulást követôen némileg kie-
gyenlítettebbé vált a játék, de továbbra 
is a lila-fehérek voltak veszélyesebbek, 
gólt azonban nem sikerült szerezniük.

Az Újpest jóval többet tett a gyôzele-
mért, végül azonban csak egy ponttal 
távozott Paksról.
Paks – FC 0–0 
Kiütötte az MTK-t a remeklô 

Videoton
A listavezetô Videoton hazai pályán 

5-0-ra nyert az MTK ellen a magyar 
labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának 
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szombati játéknapján, ezzel továbbra 
is százszázalékos.

Az MTK ellen villámrajtot vett a Vi-
deoton: elsô támadásából gólt szerzett, 
majd a másodikból kapufát lôtt, mind-
ezt öt perc alatt. Késôbb sem lassítot-
tak a hazaiak, a tizenkettedik percben 
ismét betaláltak, majd az elsô félóra 
vége felé már három góllal vezettek.

A második játékrész is hazai góllal 
kezdôdött: Juhász Roland szöglet 
utáni fejesét a góllövôlistát vezetô Ni-
kolics Nemanja továbbította a kapu-
ba. A folytatás némileg kiegyenlítet-
tebb játékot hozott, egy-egy MTK 
lehetôség és egy kapufa is befért a 
Videoton-helyzetek közé. A találkozó 
végén még Feczesin is megvillant, így 
a székesfehérváriak kiütéses, ötgólos 
gyôzelmet arattak.

A Videoton ilyen arányban is teljesen 
megérdemelten gyôzte le az MTK-t és 
öt forduló után a maximálisan megsze-
rezhetô 15 pontot begyjtve vezeti a 
bajnoki tabellát.
Videoton –– MTK 5-0 (3-0)
Kecskeméti TE –– Dunaújváros
Az elsô negyvenöt percben kevés 

említésre érdemes esemény történt a 
bajnokság utolsó két helyen lévô csa-
pat találkozóján. A félidô hajrájában 
egy Milintérôl kipattant labdát No-
vák a hálóba perdített, Pintér azonban 
szabadrúgást ítélt a Dunaújváros ja-
vára.

A szünetben átszervezte csapatát Be-
kô Balázs és a hazaiak három csa-
tárral támadtak. A Kecskemét ezután 
többet támadott, de csatárai Bebetoval 
az élen minden helyzetet kihagytak.

A Kecskemét és a Dunaújváros to-
vábbra is nyeretlen és a tabella utolsó 
két helyét foglalják el.
Kecskeméti TE -– Dunaújváros 0-0
A Gyôr nem bírt a Pápával és az 

esôvel
A Pápa hazai környezetben gól nél-

küli döntetlent ért el a legutóbbi sze-
zonban ezüstérmes Gyôr ellen a ma-
gyar labdarúgó-bajnokság ötödik 
fordulójának szombati játéknapján.

A találkozó elején a Gyôr támadott 
többet, de igazi ziccerig nem jutott el. 
A félidô közepén óriási esô zúdult a 
pályára, és ez mindkét csapat dolgát 
alaposan megnehezítette. Az esô áztat-
ta füvön sokszor megállt a labda, így 
nem alakult ki folyamatos játék.

A fordulás után a vendégek rohamoz-
tak, míg a hazaiak kontrákra rendez-
kedtek be. A csúszós talaj rendre ki-
fogott a játékosokon, ráadásul sokszor 
a védôk helyzetét is megkönnyítette, 
így nem született gól.
Pápa  --– Gyôr 0-0 
Gera-bomba és Fradi-öröm az új 

stadionban
Az elôzô szezonban bronzérmes Fe-

rencváros magabiztos gyôzelmet ara-
tott az újonc Nyíregyháza ellen a lab-
darúgó NB I ötödik fordulójának elsô 
vasárnapi mérkôzésén. Este a Diós-
gyôr a Pécset, a Debrecen a Haladást 
verte.

A várakozásoknak megfelelôen a Fe-
rencváros kezdett aktívabban a Nyír-
egyháza ellen, s ez már a 13. percben 
meghozta az eredményt. A gól után 
sem álltak le a zöld-fehérek, s újabb 
negyedóra elteltével megduplázták 
elônyüket: Gera Zoltán egy parádés 
távoli lövéssel vette be Balogh kapuját. 
Csábi József, az újonc vendégek ve-
zetôedzôje cserélt, Rubust Koller 
váltotta, s ennek nyomán az elsô félidô 
végén kissé összeszedettebben játszott 
a Nyíregyháza.

A fordulást követôen is a hazaiak 
irányítottak, s a játékrész derekán --– 

miután Pekár felvágta Ugrait a 16-
oson belül – 11-eshez jutottak, amelyet 
értékesítettek is, s ezzel eldôlt a három 
pont sorsa. A vendégek erejébôl a haj-
rában csak a szépítésre futotta. Ez volt 
az elsô bajnoki meccs a zöld-fehérek 
új stadionjában, a Groupama Aréná-
ban.

„Úgy érzem, hogy ma alapvetôen jól 
játszottunk –-- idézte a Fradi.hu 
Thomas Dollt. -– Az elsô félidôben jól 
kombináltunk, a szélsô védôim rend-
szeresen felfutottak, bátran játszottak. 
Minden csapat, amelyik három nullra 
vezet, egy picit talán visszakapcsol, 
ezért lehetett az, hogy a hajrában a 
Nyíregyháza egy picit feljebb jött. 
Mindenki boldog lehet, hogy ebben a 
csodálatos stadionban, a csodálatos 
szurkolókkal egy csodás napot éltünk 
meg. Örülünk, hogy ehhez a csapat is 
hozzátehette a részét. Még egy-két 
gólt lôhettünk volna, de talán ez sem 
rossz eredmény, mert két lábbal a 
földön maradunk.”
FTC --– Nyíregyháza  3-1 (2-0)
Pécs --– Diósgyôr
A várakozásoknak megfelelôen a 

Diósgyôr gólra törô játékkal rukkolt 
elô, melynek eredményeként Gosz-
tonyi András duplájával már a félidô 
derekára megnyugtató elônyt szerzett. 
A Pécs ezt követôen bátrabban táma-
dott, de szépítenie nem sikerült a szü-
netig.

A folytatásban a hazai csapat egyér-
telmen átvette a játék irányítását, 
mindent egy lapra feltéve rohamozott, 
számos gólszerzési lehetôsége akadt, 
de valamennyi kihasználatlanul ma-
radt egészen a hosszabbítás utolsó pil-
lanatáig, amikor büntetôbôl szépített a 
mecsekaljai csapat, de a vendégek si-
kere így sem forgott veszélyben. Mos-
tani sikerével a miskolci csapat to-
vábbra is veretlen, míg a mecsekalja 
iak nyeretlenek maradtak.
Pécs ---- Diósgyôr 1-2 (0-2)
DVSC --– Haladás
A várakozásoknak megfelelôen a 

Debrecen játszott mezônyfölényben 
az elsô félidôben, ugyanakkor a leg-
nagyobb helyzetet Gaál révén a ven-
dégek puskázták el. A szünet után nem 
sokkal már megszerezte a vezetést a 
hazai alakulat, a folytatásban többször 
is növelhette volna elônyét Kondás 
Elemér csapata, de nem tudott élni 
lehetôségeivel. A Haladás ugyan min-
dent megpróbált, de sorozatban ne-
gyedik debreceni bajnokiján sem 
tudott a kapuba találni.
DVSC --- Szombathely 1-0 (0-0)

Király Gábor a Fulhambe igazolt
Az angol másodosztályú Fulham lab-

darúgócsapatában folytatja pályafutá-
sát Király Gábor magyar válogatott 
kapus, aki a német második ligás 1860 
Münchent hagyja el öt év után.

A bajor klub bejelentése szerint a 38 
éves kapus azonnali hatállyal távozik a 
Felix Magath irányította londoni 
együtteshez. Gerhard Poschner sport-
igazgató úgy fogalmazott, hogy „a 
Gábor iránti tiszteletbôl” segítették a 
játékost abban, hogy eligazolhasson. 
„Szeretném megköszönni a szurko-
lóknak, hogy mindig a csapat mögött 
és mögöttem álltak. Az Oroszlánok 
mindig az életem részei lesznek” - 
mondta Király Gábor.

A 90-szeres válogatott kapus 168 
mérkôzésen védte az 1860 München 
hálóját. Korábban, 2004 és 2009 között 
már játszott Angliában, többek között 
a Crystal Palace és Burnley csapa-
taiban szerepelt.



Zeneszó és kurjongatás hallatszik az 
Andrássy úton, a járókelôkkel együtt 
kíváncsian keresem a ricsaj forrását. 
Nem állandó helyrôl érkezik ahhoz, 
hogy egy kocsma teraszáról szûrôdjön 
ki, viszont túl lassan közeledik ahhoz, 
hogy egy nagyobb autóból, például le-
génybúcsús társaságot szállító nyúj-
tott limuzinból érkezzen. Aztán egy-
szer csak megérkezik egy sörbringa, a 
menetiránnyal párhuzamosan tekerô 
utasokkal, hangulatvilágítással, és egy 
fahordó mögött üldögélô sofôrrel.

Láthatóan emelkedett a társaság han-
gulata, a melléjük érô bringás futárnak 
felkínálnak egy korsó sört, a kihívóan 
öltözött lányoknak pedig külön inte-
getnek és kiabálnak. Ám nem min-
denki osztozik az örömükben: egy jól 
szituált nyugdíjas visszaintegetés he-
lyett rosszallóan csóválja a fejét, a 
sörbringa mögött sétatempóban ara-
szoló autósok pedig türelmetlenül pró-
bálnak befurakodni a belsô sávba, 
hogy elérjék a zöld lámpát, és a hiába-
való próbálkozás után csikorgó gumik-
kal indulnak el.

Két feladat van: tekerni és sört 
csapolni

Hollandia, Anglia, Írország, Német-
ország és az Egyesült Államok nagy-
városai után Budapesten is egyre nép-
szerûbb a sörbringa, és többféle néven 
(Beerbike, a Partybeerbike, Pedalbar 
stb.) néven kínálja a szolgáltatást. Ál-
talában a Király utcából vagy a Dob 
utcából indul a túra, és a belváros felôl 
az Andrássy úton a Hôsök tere felé 
veszi az irányt. Néhány cég külön kie-
meli, hogy igyekeznek nem akadá-
lyozni a forgalmat, ennek ellenére 
nem egyszer látni a bringák mögött 
hosszan kígyózó kocsisort az egyirá-
nyú, szûk utcákban.

Elöl hûtött hordóban utazik a sör. 
Néhány társaság, például a német 
licensz alapján mûködô Beerbike 
óránként tíz literben korlátozza egy-
egy csapatnak a sörfogyasztást a be-
rúgások kivédésére

A maximum 15 fôs járgányokon álta-
lában nyolcan tekerhetnek, néhányan 
pedig a hátsó pihenôpadon ücsörög-
hetnek, de be is állhat valaki középre, a 
bárpult mögé sört csapolni. Felárért 
lehet csinos hoszteszt is kérni, sôt, 
külön cider, pezsgô, üdítô vagy bor is 
rendelhetô, de a töményezés mindig 
szigorúan tilos. Az alapcsomaghoz 
persze sör jár literenként 800 forintért, 
a fogyasztáson felül a bringázás hét-
köznap általában 15, hétvégén pedig 
17 ezer forintba kerül óránként egy 
teljes társaságnak. Van olyan cég, ahol 
fejenként kell fizetni, másutt pedig 
komplett csomagot kínálnak, például a 
kétórás túra harmincliteres sörfo-
gyasztással, hétvégén összesen 58 
ezer forint.

Mivel a mozgó kocsma forgalomban 
halad, és egy idô után garantáltan ki-
hat mindenkire az alkohol, az üze-
meltetôk szigorú játékszabályokat 
hoztak. Láthatóan ittas utasokat eleve 
fel sem engednek, és a hozott ital is 
tabu. Énekelni szabad, a járókelôket 
vegzálni viszont tilos, ha pedig a beje-
lentett megállóhelyek kivételével va-
laki leugrik a sörbringáról, megsza-
kad a túra, és ötvenezer forintos bün-
tetést kell fizetni. Ezt a sofôr ellenôrzi, 
aki a belsô szabályok szerint egy korty 
szeszt sem ihat, bár a legújabb jog-
szabályok szerint akár meg is tehetné, 
hiszen már ittasan is szabad biciklizni 
a fôutakon.

Az egyik legfontosabb extra az USB-s 
autórádió, legalább két hangszóróval. 
Hozott vagy saját zenét hallgathat a 
csapat --- és az utca népe, de legalább 
megálláskor le kell halkítania a veze-
tôknek

Ahogy apad a söröshordó tartalma, 
úgy válik egyre gyakoribb problémává 
a vizelés. Minden cégnél alapszabály, 
hogy tilos a vadpisilés, csak a nyilvá-
nos WC-ket szabad használni, máskü-
lönben szintén megszakad a túra, és 
jön az ötvenezres bírság. Két éve egy 
barátom születésnapján én is voltam 
egy beerbike-túrán, és erre a kérdésre 
valóban nagyon ügyelt a cég alkalma-
zottja, mindig elôre szólt, mikor és hol 
(például a Burger Kingnél) fogunk 
megállni. Készségesen az általunk 
hozott zenéket játszotta le, és az is 
korrekt volt, hogy mindenkit megkért, 
a csikkeket a hamutartóba nyomjuk 
el.
Maximális sebessége: 6 km/h
Összességében nem rossz buli ugyan 

a sörbringázás, de egy idô után kissé 
frusztráló ennyire a figyelem közép-

pontjában, mozgó útakadályként pará-
dézni. És a forgalom ritmusához ké-
pest tényleg nagyon lassú a sörbringa, 
amelynek 6 km/h a végsebessége, és a 
gyakorlatban ennél is lassabban ván-
szorog. Nem csoda, hiszen a hajtóknak 
6-800 kilós önsúlyú járgányt kell moz-
gatni, amihez hozzáadódik az utasok 
tömege. Sebességváltó nincs, viszont 
legalább a pedálok szabadonfutók (így 
nem törik el az utasok vádliját), és a 
hidraulikus fékrendszer is hatékony.

A probléma a sörbringák méretébôl 
adódik: átlagosan 4,5 méteres hosszuk-
kal autónyi helyet foglalnak az úton, 
2,3 méteres szélességük pedig még túl 
is tesz azokon, így nem könnyû kike-
rülni ôket. Persze ugyanekkora felhaj-
tás megelôzni egy lovas kocsit vagy 
egy traktort is (2010 óta ezek nincse-
nek táblákkal kitiltva minden fôvárosi 
útról), bár ezek gyorsabbak, a városné-
zô buszok pedig szuperszonikus gép-
nek tûnnek hozzájuk képest. Óhatat-
lanul felvetôdik a kérdés, hogy ha a 
hasonló bringóhintók is csak a Margit-
szigeten járnak, akkor a sörbringák 
miért vehetnek részt a forgalomban?

Autóméretû, de kerékpár
Kérdésünkre a rendôrség egyértelmû 

állásfoglalással szolgált az ügyben: a 
KRESZ rendelkezései szerint emberi 
erôvel hajtott jármûként a sörbicikli 
kerékpárnak minôsül, és a maximális 
méretekre vonatkozó elôírásoknak (12 
méteres hossz, 2,55 méteres szélesség) 
is megfelel. Általános szabályként 
kerékpárúton vagy biciklisávon kell 
közlekedni vele, ahol pedig erre nincs 
lehetôség, ott „a leállósávon, az 
útpadkán, illetôleg - amennyiben ezt a 
forgalmi viszonyok lehetôvé teszik - a 
fôútvonalként megjelölt úton, az úttest 
jobb széléhez lehúzódva kell haladni”.

A Budapesti Közlekedési Központ 
tájékoztatása szerint közútkezelôként 
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Kocsma

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Paprikáé, 2. Bangladesé, 3. 
Auguroknak, 4. Ukrajna területén, 5. 
Kubai. (A teljes neve: José Raoul Ca-
pablanca, 6. A rénszarvasé, 7. Szani-
técnek, 8. Muszorszkij Borisz Godu-
nov címû operájában, 9. 11 fôbôl, 10. 
Botswanában, a Kalahári -medencében.

E heti kérdéseink:
1. Melyik ország található ma az 

ókori római tartomány, Gallia helyén?
2. Melyik jeles magyar író alkotta 

meg a mozi szavunkat?
3. Melyik országok vívták egymással 

a nyolcvanéves háborút?
4. Melyik Mikszáth-regényben szerepel 

Kossuth Lajos sátoraljaújhelyi kisdiák-
ként?

5. Melyik királyunk uralkodása alatt 
játszódik a Toldi cselekménye?

6. Honnan kapta a nevét az ókori 
Róma híres útja, a Via Appia?

7. Melyik musical egyik alakja Che 
guevara?

8. Ki írta az Amerikai tragédia címû 
regényt?

9. Melyik európai országrész kapta a 
nevét a nyugati  gótokról?

10. Ki a Postakürt-szer. zeneszerzôje?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Ha még egyszer élnék, ugyanezeket 

a hibákat követném el csak hama-
rabb.

* * *
--- Több ezer telefonszámot tudok 

fejbôl, csak nem tudom melyik kié.
* * *

--- A boldogság egyetlen akadálya a 
valóság.

* * *
--- A kutya az ember legjobb barátja. 

Nem ad tanácsokat, nem kér kölcsön 
és nincs rokonsága.

* * *
--- A kulcstartó egy olyan hasznos kis 

szerkezet, amely segít a kulcsaidat 
egyszerre elveszíteni.

* * *
---- Az iskola nem kocsma, hogy 

mindennap oda járjunk.
* * *

--- Rossz az embernek egyedül: nincs 
aki, untassa!

* * *
--- Ezt az életet nem szabad túl komo-

lyan venni, mert még úgyse élte túl 
senki.

* * *
--- Az élet attól szép, hogy bármi meg-

történhet. És attól szar, hogy meg is 
történik.

* * *
--- Minden ember életében van két jó 

év. 
Ezeket a sírköve tünteti fel.

* * *
--- Az élet olyan, mint egy cigi. Néha 

jól megszívjuk.
* * *

--- Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert 
egyszer csak azt veszed észre, hogy a 
templomban mindenki énekel, csak te 
fekszel a hátadon.

* * *
---- Kerüld a másnaposságot 
--- maradj részeg.

* * *
---- Dédanyám olyan öreg volt, hogy 

mikor rászóltam, viselkedjen korához 
illôen, meghalt.

* * *
--- A férfiak olyan logikátlan teremt-

mények, akik a szállodában otthon 
akarják érezni magukat, míg otthon 
szállodai szolgáltatásokat várnak el.

* * *
--- Eddig buta voltam, de vettem egy 

360 fokos fordulatot.
* * *

--- Az Úr nekem feladatot adott, mi-
kor erre a világra küldött. De annyira 
le vagyok maradva, hogy valószínûleg 
örökké fogok élni.

* * *
---- Az áram alatt lévô alkatrész 

ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs 
áram alatt, csak más a fogása!

* * *
--- A szex kedvéért megnôsülni olyan, 

mint venni egy Boeing 747-est az 
ingyen mogyoró miatt.

* * *
--- Az idegbaj öröklôdô betegség. Én 

is a gyerekektôl kaptam.
* * *

--- Az egyetlen baj a semmittevéssel, 
hogy nem tudod, mikor végzel.

* * *
--- A mákos-meggyes bableves egy 

olyan étel, ami úgy készül, hogy kettôt 
lapozunk a szakácskönyvben.

* * *
--- Az egyetlen baj az egoistákkal, 

hogy saját maguk jobban érdekli ôket, 
mint én.

* * *

csak akkor lenne jogosult a sörbiciklik 
közlekedését útvonalengedéllyel 
szabályozni, hogyha a jármû az ide 
vonatkozó rendeletnek nem felelne 
meg, és speciális jármûnek minôsülne, 
ez azonban esetükben nincs így. Ha 
tehát bármilyen korlátozást bevezetné-
nek, az valamennyi kerékpárosra vo-
natkozna, ami viszont „semmiképpen 
sem célja a közlekedési társaságnak”. 
Még egy további lehetôség is nyitva 
marad a beerbike-üzemeltetôknek: 
maximum 300 wattos villanymotorral 
is segíthetnék a hajtást, amire nyu-
gaton van is példa. Igaz, ez még feljebb 
tornászná a jármû legalább 2,5 millió 
forintos árát.

Betiltották a németek ---- vagy 
mégsem?

A sörbicikli, vagy nyugaton ismert 
nevén partybike közlekedését csak 
néhány országban vagy szövetségi ál-
lamban szabályozzák külön szabályok, 
néhol például jogosítványhoz kötik a 
vezetését, másutt tilos menet közben 
alkoholt fogyasztani rajtuk. Egyre 
több helyen ilyenekkel szerveznek 
utazási irodák is városnézéseket, de 
egyáltalán nem olyan régi találmány, 
mint gondolnánk. Az elsôt Fietscafé 
néven 2000-ben építette egy holland 
testvérpár, Zwier és Henk van Laar, 
de azóta már Németországban és Spa-
nyolországban is gyártják, személyre 
szabhatóan, tetôvel vagy anélkül.

Nem egy életbiztosítás
Idén újra heves viták kezdôdtek a té-

mában Németországban, miután egy 
sörbringa elgázolt egy hároméves kis-
lányt Erfurtban, a gyermeket súlyos 
sérülésekkel kórházba kellett szállí-
tani. A helyszínen a vitából tömegve-
rekedés lett, egy idôben összesen hat-
van ember csépelte egymást, pedig a 
jármû sofôrje ez esetben is józan volt. 
Szintén híre ment egy 2011-es frank-
furti balesetnek, amikor egy VW Bo-
gár hátulról belerohant egy beerbike-
ba, majd elmenekült a helyszínrôl. 
Furcsa fordulatként az autó sofôrje 
volt ittas, de az ártalmatlannak tûnô 
koccanás eredménye fatális volt: ti-
zenegy sérült.

Magyarországon a rendôrség tájé-
koztatása szerint csak egyetlen hason-
ló baleset miatt kellett intézkedni: má-
jusban egy külföldi férfi a Hôsök 
terénél leesett egy sörbringáról, a VI. 
kerületi kapitányság szabálysértési 
eljárást indított. Mégis valószerûtlen, 
hogy bármiféle jogi szabályozás vagy 
korlátozás szülessen az ügyben, a biz-
tonság ugyanúgy az üzemeltetôkre 
van bízva, mint a forgalomakadályozás 
és a zaj kérdése. Azért legalább egy 
müncheni cégrôl példát kéne venni, 
amely karfás-háttámlás nyereggel vé-
di a sörbringázóit attól, hogy elbódulva 
az autók közé zuhanjanak.

(Origo)



00:40 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Jézus Betle-
heme
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Heti Hírmondó  
02:15 Székely kapu  
02:40 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
03:10 Egy pofon, egy csók 
(1944)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Martonffy Emil. 
Szereplők: Csortos Gyula 
(Hubert Antal), Vaszary Piri 
(A felesége), Egry Mária 
(Gi-zike, a legidősebb lá-
nyuk), Bilicsi Tivadar (Ko-
vács Béla, a férje), Déry Sári 
(Ellen Elly, énekesnő), Raf-
fay Blanka (Olgica, Huber-
ték középső lánya), Pálóczy 
László (dr. Budai Arisztid 
ügyvéd), Iványi Zoltán (Bá-
ró  Suszter Vilmos), Kardos 
Magda (Mici,)
04:35 Magyar elsők (2004)  
Az első magyar követek
05:00 Duna anzix: Baran-
golás a Dunakanyarban - 
Vác, Dunakeszi és 
Szentendre
05:15 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:25Egy hazában élünk 
11/6.: Kecskemét
09:55 Kárpát expressz  
10:20  Gazdakör 
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Amerikából jöttem
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Pataki 
István, Némethy Márta, 
Bősi Szabó László, Déki 
Lakatos Sándor és zenekara
14:40 Nótacsokor: Balogh 
Zsolt, Bede Ilona, Bátki 
Fazekas Zoltán, Puka 
Károly és zenekara
14:55 Századfordító ma-
gyarok: Wiegner Jenő, 
fizikus
15:50 Engedjétek hozzám 
16:00 Így szól az Úr!  
16:10 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát  
17:40 A "Bihar grófja" 
Czárán Gyula (2014)  
18:35  Virágzó Magyaror-
szág: Polgárdi
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Egly Márk és Magyar 
Tamás borgyűjteménye
20:00 Légy jó mindhalálig 
(1960) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Ranódy László. 
Szereplők: Beke Zoltán, Bi-
hari József, Sanyó Sándor, 
Sövény Zoli, Tóth László 
(Nyilas Misi), Kiss Antal (Gi-
mesi), Bessenyei Ferenc 
(igazgató). Móricz Zsigmond  
remekének filmváltozata.
21:40 Zápor (1960) Magyar 
játékfilm  (ff.)  Rendezte: Ko-
vács András. Szereplők: Bes-
senyei Ferenc (Miskei), Pá-
ger Antal (Pató), Bara Margit 
(Patóné), Mádi Szabó Gábor 
(Gyurics), Dajka Margit (Jui 
néni), Szemes Mari (Rózsi), 
Bánhidi László, Fónay Már-
ta, Horváth Teri, Lengyel Er-
zsi, Pécsi Ildikó
23:00 Kívánságkosár  
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Délvidéki mártír-plébáno-
sok. 1944 telén a jugoszláv 
kommunista partizánalaku-
latok több tízezer ártatlan 
magyart gyilkoltak meg a 
Délvidéken. Különös ke-
gyetlenséggel bántak el az 
egyházi személyekkel - a 
lelki vezetők megalázásá-
val próbálták megtörni az 
egyes települések hívő kö-
zösségeit. Filmünk Werner 
Mihály kálváriáján keresz-
tül enged bepillantást az 
akkor történtekbe. A marto-
nosi apátplébános emlékét 
azonban nem tudták eltö-
rölni, dombormű hirdeti, 
hogy példája erőt és tartást 
ad a ma ott élő magyar 
közösségnek is.
02:45 Linda: A pokoli 
játszma. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:40 Ízörzők  
04:15 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World 
05:00 Duna anzix: A temp-
lomok, a keresztek és a 
festők városa - Szentendre 
- Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:25 Egy hazában élünk 
(2008) 11/7.: Pécs. 
09:50 Kárpát expressz  
10:20 Gazdakör  
10:30 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Ki bánik jobban a 
pénzzel?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Kosáry 
Judit, Deák Mihály, Mor-
vay Pálma, Lente Lajos, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
14:40 Nótacsokor: Szöllősi 
Emese, Puka Károly és 
zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Gábor Dénes 
(1900-1979)
15:45 Élő egyház: Hírek, 
tudósítások a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág val-
lási eseményeiről.
16:15 Család-barát  
17:35 Kolompok nyelvén 
(2014) 2/2.: Borzderesek. 
18:30 Magyar világkarri-
erek 4/1.: Solti György. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Farkas Elemér csokoládé-
történeti gyűjteménye. 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
20:00 Önök kérték  
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Viszlát, elvtársak! 
(2011)  6/6.: Az összeom-
lás 1990-1991. 
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket...8/5.: Tit-
kosszolgálat egy kolostor-
ban. Magya-sorozat  
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul ma-
gyar: Levelek Szentkirály-
ról. Ismeretterjesztő soroza-
tunkban a világ különböz 
pontjain élő magyar közös-
ség (egyesület, szervezet, 
szövetség, klub, egyházkö-
zösség, egyén) bemutatá-
sára vállalkozunk. 
02:45 Öregberény  21/4.: 
A gróf úr 21/5.: A kölcsön. 
Magyar tévéfilm-sorozat  
03:45 Székely kapu  
04:15 Szabadság tér ́ 89 
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix: A Duna 
legszebb ékköve - Buda-
pest, a műemlékek városa
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:25 Egy hazában élünk: 
Szolnok és környéke
09:55 Kárpát expressz  
10:20 Gazdakör 
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Farkas 
Rozália, Sarkadi László, 
Gránát Zsuzsa, Nánásssy 
Lajos, Déki Lakatos Sán-
dor és zenekara, Magyar 
Nándor, Puka Károly 
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Szondi Lipót, 
pszichiáter
15:45 Katolikus Krónika  
16:10 Család-barát  
17:35 Ösvény a Viharsa-
rokban (2013) 
18:30 Magyar világkarrie-
rek 4/3.: Rózsa Miklós.
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Zsákovics László 
gyűjteménye. 
20:00 Barangolások öt 
kontinensen. Gereben 
Ágnes műsora
20:25 TOLNAY KLÁRI 
EMLÉKÉV. A magyar 
színjátszás nagyasszonya - 
Tolnay Klári. Mohora a 
Cserhát-hegységben, a 
Feketevíz-patak völgyében 
fekszik. Itt született Tolnay 
Rózsika, akit később a 
filmgyárban neveztek el 
Klárikának. Itt nyílt meg a 
Tolnay Klári Emlékház, 
ahol sok-sok emléket 
gyűjtöttek össze életéről és 
pályájáról.
21:05 Szenes Turné 8/7. 
rész - Gyöngyös
22:00 Velünk élő Trianon 
14/10. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat. Rend-
ezte: Koltay Gábor. A film-
ben Csurka István író beszél 
arról, hogy a trianoni béke-
szerződés miként hatott sze-
mélyes sorsára, családja éle-
ére, s tágabban az erdélyi ma-
gyarság élethelyzetére. Hitet 
tesz a „fel nem adás” eszmé-
nye és a nemzeti kultúra 
megőrzése mellett.
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó
01:35 Sporthírek   
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
A hagyomány ereje (A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteménye)
02:45 Angyalbőrben 
13/12.: Az elveszett szakasz. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Szerelmes földrajz: 
Andrásfalvy Bertalan 
Széchenyi-díjas néprajztu-
dós, professzor emeritus 
„szerelmes földrajza” 
Hosszúhetényben, Kárá-
szon és Zengővárkonyban 
játszódik, a Mecsek vidé-
két és népének történetét is 
bemutatva. 
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix: A Duna 
legszebb ékköve - Buda-
pest, a műemlékek városa. 
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News 
05:50 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor
09:00 Az ESTE  
09:25 Egy hazában élünk: 
Debrecen. A sorozat hár-
mas célt tűzött maga elé: 
megmutatni, hogy milyen 
értékekkel járul hozzá a 
magyar kultúrához a nóta, 
a cigányzene, hogy alkotó 
emberek és közösségek 
bemutatásával példaképe-
ket állítson a nézők elé és 
hogy rávilágítson, vidéki 
cigány közösségekben is 
dolgoznak áldozatkész 
„hétköznapi hősök”. Adá-
sunkban Jóni Györggyel 
és zenekarával, valamint 
Zsiga László karnaggyal 
és feleségével ismerked-
hetnek meg.
09:55 Kárpát expressz  
10:20 Gazdakör  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Múzsák
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Rózsa 
Zoltán, Horváth Gyula és 
Rácz Lajos
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Kelemen Endre, 
hematológus professzor
15:45 Útmutató  
16:15 Család-barát  
17:40 Egy cseppnyi Ma-
gyarország - A Vértes 
18:30 Magyar világkarrie-
rek 4/4.: Putti Lia. A néma 
filmek korszakának egyik 
leghíresebb színésznője 
volt. Kalandos,fordulatos 
élete volt. A kor leghíre-
sebb rendezőivel dolgozha-
tott. Például: Fritz Lang, 
Griffith, Emil Janning. A 
német filmgyártás után 
Hollywoodot is meghódí-
totta.
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Balogh László zászlógyűj-
teménye. Magyar ismeret-
terjesztő magazin  
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Kalandorok (2008)  
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Paczolay Béla. Szerep-
lők: Rudolf Péter (Elekes 
Géza), Haumann Péter (Ele-
kes István), Schruff Milán 
(Elekes András), Bánfalvy 
Ágnes (bajba jutott nő), Po-
gány Judit (nagymama) 
Elekes Géza trombitamű-
vész a magánéletben nem 
túl jól muzsikál, a negyedik 
házassága is csődöt mon-
dott. Egyik nap felhívja az 
apja, akivel már évtizedek 
óta nem beszélt. Ennek ha-
tására a fiával, a zavaros 
ügyekben utazó Andrással 
felkerekedik, hogy meglá-
togassa a határon túl élő szü-
leit. Erdélybe érve az apja 
azzal fogadja: elege van az 
asszony féltékenységi jelen-
eteiből, hozzáköltözik. Géza 
vonakodva fogadja az ötle-
tet, de végül a három férfi 
elindul Budapestre. Útköz-
ben számos megpróbáltatás-
sal szembesülnek: gázolás, 
üldözés, nők, hullák és a 
zöldhatár vár a kalandorokra.
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Mocsai 
Lajos
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró  
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 KorTárs: Vigadó
09:25 Hogy volt?!  Görbe 
Jánosra emlékezünk
10:20 Szerelmes földrajz 
Tavak bűvöletében (Timár 
Böske)
10:55 Két pisztolylövés 
(1979)  3. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Novum. Innovációs 
nagydíj pályázat
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Nyelvőrző  
13:30 Pecatúra  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak 
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró   
15:20 HungarIQ: Túró 
Rudi, magyarkert, intelli-
gens onko-kés, easy-glider
15:45 Hol volt, hol nem 
volt 
16:05 Család-barát  ;
17:30 Teleki Sámuel nyo-
mában  6/5.: Állatparadi-
csom
18:05 Táncvarázs 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van. 
Fifti nagy találkozása, 2. 
Több mint gyanús
20:25 Boban Marko Mar-
kovic Orchestra koncert  
21:25 Átok (2011)21. rész: 
Az utolsó esély
21:50 Átok 22. rész: Bizo-
nyíték. Tévéfilmsorozat  
22:20 Fábry 
23:35 Egy történet, egy 
zene  14/6.: aki mesél: 
Gyémánt László

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó  
01:25 Sporthírek  
01:30 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal: 
Békés
02:30 Éjszakai lovasok 
(1950)  Amerikai játékfilm 
Rendezte: George Temple-
ton. Szereplők: Robert Pres-
ton (Kid Wichita), Robert 
Sterling (Tom Cloud), Cat-
hy Downs (Kathleen Boy-
ce), Chill Wills (Sam Beers), 
Jack Elam (Earl Boyce). 
Tom a texasi marhabárók 
által uralt földön igyekszik 
megélni a maga birtokán 
legeltetve szerény csordáját. 
A mindennapos marhalopá-
sok miatt felbéreli régi isme-
rősét, a messze földön hír-
hedt Kid Wichitát, hogy 
védje meg a marháit
03:50 Átok 21. rész: Az 
utolsó esély 22. rész: Bizo-
nyíték. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Zokogó majom - 
Egy élhetetlen család kál-
váriája (1981) 1. Rész. Ma-
gyar tévéfilmsorozat.Ren-
dezte: Várkonyi Gábor. 
Szereplők: Balázs András, 
Bánsági Ildikó, Bencze 
Ferenc, Béres Bernadette, 
Csatári Ottó, Dégi István, 
Gálffi László, Hámori Il-
dikó, Horváth Jenő, Hőgye 
Zsuzsa, Kézdy György, 
Kránitz Lajos, Madaras 
József, Raksányi Gellért, 
Soós Edit, Szombathy 
Gyula, Tordy Géza. A 
Bálint Tibor erdélyi író 
regényéből készült tévé-
film hősei egy erdélyi ma-
gyar munkáscsalád tagjai, 
akik a társadalom periféri-
áján tengődnek, s nem tud-
nak a nyomorból kikerülni. 
A férj pékmester, gyakran 
munkanélküli. Feleségét és 
öt gyermekét nem tudja 
eltartani.
05:50 Hagyaték: Dédanyá-
ink hagyatéka - A magyar 
konyha lelke
06:20 Határtalanul magyar 
06:50 Család-barát  
09:00 A rejtélyes XX. 
század  
09:25 Táncvarázs  
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bercsényi 
Miklós
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   
13:00 Fölszállott a páva: 
Döntő
15:25 Novum: Gábor-
Dénes díjasok
15:55 Zénó 
16:00 Család-barát   
17:25 Teleki Sámuel nyo-
mában 6/6. 
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Kerekek és lépések: 
A délkeleti végeken
20:20 Kultikon +  
20:45 Csellengők
21:20 Gasztroangyal: 
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ:   
23:05 Öt kontinens  
23:35 Görög katolikus 
liturgia

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 A magyar alma. A 
magyar almatermesztés 
története: a múlt és a jelen.
03:10 Belépési nyilatkozat 
(2013)  3/2. Rész. 1959-
ben a megerősödött szoci-
alista hatalom úgy érezte, 
hogy nekifoghat a mező-
gazdaság teljes, könyörte-
len kollektivizálásához, 
ami a korabeli propaganda 
szerint a pártvezetés leg-
merészebb álmait is túltel-
jesítette. Sokszor azt a föl-
det kellett beadni a TSZ-
be, amit az 1946-47-es 
földosztáskor kaptak az 
emberek. A „BELÉPÉSI 
NYILATKOZAT”-ot pe-
dig mindenkinek alá kellett 
írni. A három részes film, 
az elszenvedők vallomásai, 
agitátorok visszaemlékezé-
sei, és történészek segítsé-
gével tárja a néző elé a kö-
zelmúlt szinte ismeretlen 
szeletét, amely a mai napig 
hatással van a mindennap-
jainkra
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: A Duna 
legszebb ékköve - Buda-
pest, a hídak városa
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel: Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
09:00 Az ESTE  
09:25 Egy hazában élünk 
(2008)  Eger és környéke. 
Magyar  sorozat  
09:50 Kárpát expressz  
10:20 Gazdakör  
10:30 Térkép   
 11:05 Ridikül - Női talk-
show  
12:00 Déli harangszó  
12:00Híradó - Déli  
12:25  Kívánságkosár   
14:20 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Bay Zoltán, fizikus
15:45 Metodista magazin  
16:15 Család-barát  
17:35 A tanyagondnok 
(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm . A tanyavilág 
fennmaradása és gyakran 
az itt élő emberek túlélése 
szinte teljesen lehetetlen 
lenne a különböző tanya-
gondnoki szolgálatok és 
ezek karizmatikus munka-
társai nélkül
18:30 Magyar világkarrie-
rek 4/2.: Moholy-Nagy 
László. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Szikora Róbert gyűjtemé-
nye. 
20:00 Hogy volt?!Cserháti 
Zsuzsára emlékezünk
21:00 MR2 Akusztik - Pál 
utcai fiúk  
22:10 Kultikon +  
22:40 Magyar elsők: Az 
első magyar opera. 
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PDIPLOMÁS ÁPOLÓNÔ Nagyvá-

radról: Melbourne-i tartózkodása alatt 

elhelyezkedne bentlakással vagy bent-

lakás nélkül idôs személy mellé mint 

ápoló és házvezetô.

További felvilágosítás végett hívja 

Olgát a 0402 132 945 telefonszámon.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

CSINOS 30-as egyedülálló, füg-

getlen nô komoly kapcsolat remé-

nyében keres hasonló korú egye-

dülálló, független férfit.

E-mail: edith.csiliga@hotmail.com

GOLD COAST-I CSINOS, ôszinte 65 

éves hölgy 160/54 keres egészséges 

életvitelû, korrekt úriembert 65-75 

éves korig. Válaszolni: 

bluebird113@gmail.com vagy 

„Tengerparti séták” jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe.

KERESTETÉS

Egy 8 éves szôke kislány 1956-ban 

elindult Dunaanmásról Sydney felé. 

Akkori iskolatársa, Puskás Árpi keresi 

Magyarországról DIÓSY 

ERZSÉBETET. Aki tud hollétérôl 

kérjük hívja Prior Annát Sydneyben a 

9369-2135 számon, vagy e-mailen: ann

aprior@optusnet.com.au

60 ÉVES, kis kedves, mosolygós, 

intelligens nô vagyok. Sok helyen 

jártam és éltem a világban és 

szeretném látni, kicsit megismerni 

Ausztráliát is. Keresem azt a 

független, bevállalós, idôsebb urat, aki 

szivesen meghívna pár hónapra. A 

szállást, ellátást társalgással, 

házimunkával, esetleg ápolással, 

gondozással tudnám viszonozni. Email 

címem marywhite54@hotmail.com 

Telefon: 36-70-293-7653. 

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 


