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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
üzenhetnek az utókornak.A megépülô látogatóközpontban termet rendeznek be 
a nagygéci híres családok emlékének és filmen mutatják be a település életét, 
amelybe azóta kis létszámban a lakosság is visszaköltözött.

Törôcsik Mari az ’56-os 
sortûzrôl szóló filmben

Törôcsik Mari is szerepet vállalt a salgótarjáni sortûzrôl készülô filmben, 
amelyet 2015. december 8-án, az 59. évfordulón szeretnének bemutatni --– tudta 
meg az MTI a rendezôtôl .

Matúz Gábor elmondta: a Nemzet Mûvésze és a Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar 
színésznô az az asszony lesz a filmben, akinél egy fiatal salgótarjáni orvoshá-
zaspár lakik albérletben. Ôk elôzô este még mozielôadásról térnek haza, más-
nap, a sortûz napján pedig a sebesül-teket próbálják menteni.

–-- Kezdetektôl Törôcsik Marit lát-tam ebben az asszonyban, és ô igent 
mondott a felkérésre --– tette hozzá a rendezô.

Matúz Gábor ismertette: a filmben nincs fôszereplô; vannak gyilkosok, 
áldozatok, és azok, akik segíteni próbálnak az áldozatoknak, néhány karaktert 
viszont kiemelnek.
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November 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Stefánia nevû kedves olvasóinkat.
Stefánia: A latin Stephanus (István) 

férfi nôi párja
Köszönthetjük még, Franciska, 

Fan-ni, Trisztán nevû barátainkat.
November 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Taksony nevû kedves olvasóinkat.
Taksony: Régi magyar személynév-

bôl ered. Jelentése, vad, kegyetlen, 
szilaj, féktelen.

 Köszönthetjük még: Ilma, Elma, 
Noé, Noel, Lipót nevû barátainkat.

November 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

András, Andor, Endre nevû ked-
ves olvasóinkat.

András: Régi magyar név.
Andor: Az András név régi An-

dorjás formájából, vagy a régi Andor-
nak névbôl rövidült.

Köszönthetjük még: Endre, Amá-
lia, Eszter, Tarján nevû barátain-
kat.

December 1.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Elza nevû olvasóinkat.
Elza: A német Elisabeth név rövi-

dülésébôl.
Köszönthetjük még: Arnold, Blan-

ka, Ede, Elek nevû barátainkat.
December 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Melinda és Vivien nevû kedves 
olvasóinkat.

Melinda: D’Ussieux francia író ad-
ta Bánk bán feleségének írói névadás-
ként e nevet, a Le décamérone fran-
ciais címóû elbeszélésében, mely 
Csery Péter 1821-ben készült fordí-
tásából került Katona József Bánk 
bán címû drámájába.

Vivien: A Viviána angol változata.
Köszönthetjük még Enid, Marián, 

Natalie nevû barátainkat.
December 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ferenc és Olivia nevû kedves 
olvasóinkat. 

Ferenc: A latin Franciscus rövi-
dülése.

Olivia: A latin oliva (olajfa) szó 
származéka

Köszönthetjük még: Olivér, Lúci-
usz, Xavér, Lívia, nevû barátainkat

December 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Borbála, Barbara nevû kedves 
olvasóinkat.

Borbála: A Barbara magyarosított 
formája.

Barbara: A görög eredetû Barbara 
név újabb keletû, másodszori átvéte-
le, az elsô átvétel ugyanis a magyar-
ban Borbála névvé formálódott.

Köszönthetjük még: Alida, Jakab, 
Jákob, Jakus, Ada, Adelina, Adél, 
Mór, Móric, Reginald nevû bará-
tainkat.

Idôkapszulára bukkantak 
a nagygéci templomban

Egy 1941-ben elhelyezett idôkapszulára, benne pedig egy utókorra hagyott 
levélre bukkantak a nagygéci templom felújítása során, a váratlan lelet segít-
ségével az eredeti állapotában tudják helyreállítani a szakemberek az 1970-es 
Tisza–Szamos-közi árvízben megrongálódott imaház belsô karzatát.

A papirost rejtô üvegcsét akkor találták meg az építôk, amikor Radovics 
Krisztina Munkácsy-díjas faszobrász-restaurátor javaslatára elbontották a 
templom karzatát --– közölték az 562 millió forint értékû, a Megmaradás 
temploma elnevezésû felújítási program szervezôi kedden.

A szakember szerint számos homályos részlet fedi a hétszáz éves templom 
múltját, a felújítással párhuzamosan zajló kutatás egyik fontos célja, hogy 
visszaállítsák az eredeti állapotot. Néhány héttel ezelôtt a szentélyt találták meg 
a cementpadló alatt, de azt továbbra sem tudták a kutatók, milyen lehetett 
eredetileg a templom karzata.A most megtalált dokumentum szerint --– amelyet 
valószínûleg Várkonyi Szilágyi Imre lelkipásztor helyezhetett el az üvegben 
--– a karzatot 1941-ben építették át. Ebben az idôszakban több környékbeli 
templomba orgonát emeltek, így a nagygéci karzatot is bôvíteni kellett egy er-
kélyszerû kiugróval. Az átépítéssel egy idôben újrafestették a faberendezése-
ket.

Az utókornak szánt levélbôl kiderül, hogy a harmóniumot Szomjas Lajos 
földbirtokos ajándékozta a református egyháznak, és elhelyezése érdekében 
toldottak a karzathoz egy kiugrót. Az asztalos munkálatokat Morvay János 
helyi lakos vállalta negyvenöt pengôért, a festést pedig a szamosújfalui Fekete 
Béla százötven pengôért végezte el. A munkálatokra szánt pénz a nagygéci és a 
komlódtótfalui lakosok adakozásából gyûlt össze --– áll a levélben. Az idô-
kapszulának köszönhetôen a karzat eredeti formája mellett a színére is fény 
derült, így pontosan lehet majd rekonstruálni az építményt. Emellett a szószék 
fölötti korona és a padok restaurált, rekonstruált másolata is visszakerülhet az 
évtizedekén át sorsára hagyott templomba.

A nagygéci templom felújítása várhatóan jövô év tavaszára fejezôdik 
be.

Az 1970. május 13-án a környékbeli folyókon levonuló árvíz szinte romba 
döntötte a teljes falut, az ár levonulása után a magyar–román határ közelében 
lévô község újjáépítését nem engedélyezték az akkori hatóságok. A Csengerbe 
és Csengersimára kitelepített 760 nagygéci lakos nem térhetett vissza lakóhe-
lyére, azóta a község híres temploma --– amelynek hajója az Árpád-korból, míg 
szentélye Mátyás király korából maradt fenn --- folyamatosan pusztult.

Az egyhajós, támpilléres szentélyû teremtemplom külsô falán térdmagas-
ságban jelzés mutatja, hogy meddig ért a települést elborító víz 44 évvel eze-
lôtt.

A Megmaradás temploma program keretében a mûemlék teljes felújításán 
túl kilátótorony, látogatóközpont és emlékpark épül az imaház mellett. A 
honfoglaló ôsöknek úgynevezett ôrtûzoszlop állít emléket, a ligetben további 
200 emlékoszlopot állítanak, amelyeken a Kárpát-medencei települések ezrei 

A másfél órás dokumentum-játék-
film forgatását az alkotók önerôbôl 
kezdték el tavaly tavasszal. Múlt év 
végén Salgótarján önkormányzata 
úgy döntött, hogy anyagilag is tá-
mogatja a film létrejöttét, és a készítôk 
keresik a további finanszírozási lehe-
tôségeket.

A történet december 8., a sortûz 
napja köré épül, de felvázolja az elôzô 
heteket is. Megjelenik például a 
filmben, hogy 1956. december 8-án ért 
véget a melbourne-i olimpia, ahol 
Papp László ökölvívó a harmadik 
aranyérmét nyerte, vagy az, hogy 
aznap Mária szeplôtelen 



fogantatásának ünnepe zajlott a nógrádi megyeszékhely katolikus 
templomában, és sokan a misén voltak, amikor a Vásártéren elkezdôdött a 
vérengzés. Megszólalnak a filmben olyanok is, akik ott voltak a sortûz 
helyszínén.

Matúz Gábor hozzátette: több sortûz volt 1956-ban, és ez a film kicsit azokért 
is szól majd, akik nem Salgótarjánban váltak szenvedô alanyaivá a megtorlások-
nak.

Salgótarjánban 1956. december 8-án több ezren tüntettek a Vásártéren az 
elôzô éjszaka letartóztatott munkástanácsi vezetôk kiszabadításáért, amikor 
karhatalmisták és szovjet katonák tüzet nyitottak a békés tömegre. A hivatalos 
adatok szerint közel ötvenen haltak meg, nyolcvanan pedig megsérültek a sor-
tûz következtében, de a kutatások ellenére máig nincsenek pontos adatok. A 
Pofosz 131-re teszi az áldozatok számát. Salgótarjánban a rendszerváltás óta 
december 8. városi gyásznap.

A kormány a zsidó temetôk 
rendbetételére több száz millió 

forintot biztosít
Az ezerhatszáz magyarországi izraelita temetôbôl ezer elhanyagolt 

állapotban van
L. Simon László Velencén, a felújított izraelita temetônél bejelentette, a 

kormány a jövô évtôl több száz millió forintot biztosít az elhagyott zsidó temetôk 
rendbetételére. Heisler András, Mazsihisz elnöke rendkívül pozitívnak érté-
kelte a kormánynak a temetôk rendbetételére irányuló kezdeményezését.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közölte, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) vezetôivel közösen idén felújított zsidó 
temetôket néztek meg a Fejér megyei Rácalmáson, Kápolnásnyéken és Velen-
cén. A politikus közölte, a kápolnásnyéki felújítás a végéhez közeledik, a 
rácalmási rekonstrukció befejezéséhez a kormány a korábbi ötmillió forint 
mellé további hárommillió forint támogatást nyújt.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelôs 
helyettes államtitkára hangsúlyozta, a kormány a holokauszt 70. évfordulójára 
meghirdetett emlékévben számos jó példát látott a helyi közösségek összefo-
gására. Ezért is döntött úgy, hogy a következô évtôl kiemelten kezeli a zsidó 
temetôk karbantartását. Úgy véli, az olyan helyi összefogások, amilyenek Fejér 
megye három településén megvalósultak, biztosítják, hogy az ártatlan áldozatok 
emléke ne merüljön feledésbe. A helyettes államtitkár hozzátette, ezerhatszáz 
izraelita temetô van Magyarországon. „Sok helyen nincs zsidó közösség, amely 
a sírokat gondozni tudná. A kormány fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatás 
mellett a fiatalokat is bevonják a munkálatokba, ahogy a megtekintett sírkertek 
esetében is történt” --- mondta. Latorcai Csaba emlékeztetett, az izraelita teme-
tôk közül mintegy ezer van elhanyagolt állapotban. Ezek nagy része a Mazsihisz 
fenntartásban van, de akadnak önkormányzati kezelésûek is.
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HÍREK
Heisler András, Mazsihisz elnöke rendkívül pozitívnak értékelte a kormány-

nak a temetôk rendbetételére irányuló kezdeményezését, szerinte az ország sok 
évtizedes adósságát rendezik ezzel. Jelezte, hogy a zsidó vallási törvények nem 
engedik a temetôk felszámolását. Hozzátette, a kezdeményezés a civilek és az 
iskolák bevonásával országos mozgalommá nôheti ki magát.

Véget ért 
a Mazsihisz emlékévbojkottja

Bár a zsidó hitközségek belsô vitái veszélyeztetik az állami források felhasz-
nálását, az, hogy a Mazsihisz elfogadja a zsinagógák felújítására szánt támo-
gatásokat, jelzi, véget ért a holokauszt emlékév kapcsán meghirdetett bojkott. 
Összesen több mint ötmilliárd forint jut az épített örökség megôrzésére, felújí-
tására.

Több mint ötmilliárd forinttal támogatja a kormány a hazai zsinagógák méltó 
megôrzését, felújításukat, állagmegóvásukat --– tudatta megkeresésünkre a 
Miniszterelnökség. Lázár János miniszter már a Zsidó Közösségi Kerekasztal 
legutóbbi, szeptember 9-i ülésén közölte, teljesen rekonstruálják a fôvárosi 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát, míg a mostanra életveszélyessé vált 
szegedinél állagmegóvást hajtanak végre. Ezenfelül a Rumbach utcai zsinagó-
gába tervezett Együttmûködés Háza projektet 2,8 milliárddal támogatják, a 
kezdeményezés megvalósítója, vagyis az állami forrás címzettje a Mazsihisz. A 
jövô évi büdzsében nyolcszázmillió jut továbbá a miskolci zsinagóga helyreállí-
tására szintén a Mazsihisz szervezésében, míg a szegedi épület felújítására 
nagyjából egymilliárd áll rendelkezésre.

Csakhogy a bejelentések nyomán a támogatások felhasználásának mikéntjé-
rôl éles belviták alakultak ki a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség 
(BZSH) között, illetve a szervezeteken belül. Heisler András Mazsihisz-elnök 
legutóbb úgy fogalmazott, vannak, akik szeme elôtt „csak a milliárdok lebeg-
nek”. Schwezoff Dávid BZSH-ügyvezetô szerint a kormánynak velük kellene 
tárgyalnia a Rumbach utcai felújításról. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezetôje 
ezzel kapcsolatban arról írt, hogy ha a BZSH nem partner a folyamatban, félô, 
hogy meg sem kapják a felújításra szánt pénzt. Heisler pedig a minap --– más 
ügyeket is említve --- egyenesen úgy fogalmazott, Schwezoff ámokfutása miatt 
már a magyarországi zsidóság becsülete forog kockán, ezért mennie kell. 
Egyes hírek szerint eközben a Mazsihiszen belül éppen az elnök megbuktatásán 
munkálkodnak egyesek.

A kormánynak nem tiszte, és nem is kíván beleszólni, még kevésbé igazságot 
tenni a zsidó szervezetek egymás közötti belsô vitáiban --– nyilatkozta lapunknak 
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelôs 
helyettes államtitkára, megjegyezve, feltûnô, hogy a konfliktus most arról szól, 
melyik szervezet kapja meg a holokauszt emlékév alkalmából megítélt támo-
gatást. „Ez pedig immáron nyilvánvalóvá teszi mindenki számára azt a tényt, 
amit eddig csak a legközvetlenebb érintettek tudtak, nevezetesen: véget ért az 
emlékévvel szemben a Mazsihisz által hirdetett bojkott” –-- mondta.A kormány 
egyébiránt szakmai kérdésekrôl folyamatosan egyeztet a zsidó szervezetek 
képviselôivel, s nyitott minden olyan felvetés megtárgyalására, amely a párbe-
széd elmélyítését szolgálja. 

Soha nem volt még annyira aktív a kommunikáció a két fél között, mint az 
elmúlt idôszakban. Eközben már zajlik a következô zsidó kerekasztal elôkészí-
tése, az ülésre még az idén sor kerülhet.

A Fidesz rendkívüli egészségügyi 
hozzájárulásra kötelezné 

a dohányipart
Szatmáry Kristóf, a Fidesz parlamenti képviselôje által beterjesztett 

törvényjavaslatával bevezetné jövôre a dohányipari vállalkozások rendkívüli 
egészségügyi hozzájárulását. Az újabb, vállalati különadónak tekinthetô sarcot 
sávosan kell megfizetni, az árbevétel arányában és csak egészségügyi célokra 
lehetne költeni.

Az érintett dohányipari vállalkozásoknak 2015. június 30-áig kellene megálla-
pítaniuk és az adóhatóságnak bevallaniuk fizetési kötelezettségük mértékét. A 
hozzájárulást a bevallás benyújtására elôírt határidôt követô harminc napon 
belül kellene megfizetni.

A nagyobbik kormánypárt képviselôje közölte, a hozzájárulás alapja a köte-
lezett 2014-es adóévben elért nettó árbevétele lenne. A befolyó pénzt kizárólag 
az államháztartás egészségügyi alrendszereinek finanszírozására fordíthatnák. 
Az elôterjesztés sávosan határozza meg a fizetendô hozzájárulás mértékét. Az 
adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2 százalék, de legalább 
30 millió forint, az adóalap 30 és 60 milliárd forint közötti része után 2,5 százalék, 
az adóalap 60 milliárd forint feletti része után pedig 4,5 százalék. Szatmáry 
Kristóf közölte, a sávos fizetési kötelezettség a piacon arányaiban nagyobb 
részesedéssel bíró dohányipari vállalkozásokat arányosan nagyobb teherrel 
sújtja. „A kisebb cégek is kénytelenek mindenképpen kivenni részüket az 
egészségügyi kiadások finanszírozásából” ---- jelezte a politikus. Indítványa 
szerint a kötelezett a törvény alapján megállapított hozzájárulást az adózás 
elôtti eredmény terhére számolja el.

Szatmáry Kristóf szerint a dohányzás elleni küzdelem egyik eszköze a 
dohánytermékek megfelelô mértékû jövedéki adóztatása. A képviselô szerint 
ez a teher nagyrészt a fogyasztókon csapódik le, holott nem viselhetik kizárólag 
ôk a dohányzás egyéni-társadalmi költségeit. „A dohánygyártók személyes 
tehervállalása is feltétlenül indokolt” ---- emelte ki Szatmáry. Hozzátette, az 
egészségügyi ellátás színvonalának növelése olyan kiemelt közpolitikai cél, 
amelyhez mindenképpen biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat. A 
javaslat célja közlése szerint kettôs, érvényt akar szerezni az igazságos közte-
herviselés elvének, valamint további források bevonásával segíteni kívánja az 
egészségügyi rendszer átalakítására vonatkozó kormányzati elképzeléseket.
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Hálapénz: magától nem 
tûnik el ez a ragacsos 

rendszer
Újra a hálapénz. Vörös posztó ez, ha-

ver. Ebben testesül meg minden, ami 
gátolja a magyar társadalom fejlôdését, 
viszonyainak rendezését. „A lakosság 
több mint 70 százaléka szerint a hála-
pénzre azért van szükség, mert nélküle 
rosszabb ellátást kapnak, a magyarok 
kétharmada fizetôsnek tartja az egész-
ségügyet, azzal, hogy ha legálisan meg-
vásárolhatóak lennének az egészségügyi 
szolgáltatások, szóba sem kerülne a há-
lapénz”--– hát nem csapkodja a térdét az 
ember örömében. A GKI Gazdaságkutató 
mérése szerint a magyarok 15 százaléka 
kifejezetten fizetôsnek mondja a ma-
gyar egészségügyet. Miközben papíron 
nem az. Azért is súlyos a helyzet, mert e 
fekete forintokkal egészséget, biztonsá-
got, voltaképpen életet próbál venni a 
nép, nem egy mosolyt a kávéja mellé.

Ez a látlelet olyan mértékû bizalom-
deficitet mutat, amit semmilyen kom-
munikációs vagy fogalmi/definíciós bû-
vészkedéssel nem lehet megmagyarázni. 
Közben meg remeg a gyomra a beteg-
nek. De a nôvérnek/doktornak is, mert 
jelentôs részüknek szintén komoly 
frusztrációt jelent ez a mûködés. S köz-
ben úgy teszünk, mintha a társadalomnak 
semmi dolga nem lenne itt.

* * *
A „para” az összekacsintás szövevényes 

rendjét jelenti. E rend ragacsos anyaggá 
változtatja az élet minden szegmensét, 
hiszen az „elônyvásárlás” nem csupán az 
egészségügy dimenziójában érhetô tet-
ten. A pékségben otthagyott „apró” is 
titkos vágyak manifesztációja: így talán 
legközelebb már köszönnek is, ha belé-
pünk az ajtón. A borravaló intézménye is 
problémás. Sok helyen már ott a szerviz-
díj, mivel a pincérnek úgymond futkos-
nia kell. Kamu. Ennyi erôvel az összes 
munkakörre jellemzô sajátosság után 
lehetne pénzeket követelni csak úgy 
vonal alatt; van, ahol sokat állsz egy 
helyben vagy éppen a magasban lógsz, 
máshol meg a stressz zabálja fel az éle-
ted. A vendég, aki elmegy megvacsorálni 
egy normális helyre nagyjából tízezer 
forintért –-- szolidaritás ide, meg oda is 
–-- nem tehet arról, hogy bárki alulfize-
tett. És nem kevés ilyen ember él hó-
napról hónapra.

Az vitathatatlan, hogy nôvérek, orvosok 
anyagi és társadalmi megbecsültsége 
nem éri el a kívánt szintet, a szakma 
egyértelmûen küldi jelzéseit a bérrende-
zéssel kapcsolatosan. Össztársadalmi 
érdek, hogy megálljon az elvándorlás 
azok esetében is, akik az egyik legna-
gyobb felelôsséggel járó hivatást bírják. 
A társadalmi megítélésben pedig az 
segítene sokat, ha mondjuk nem kellene 
szülészeknek/nôgyógyászoknak bíróság 
elé állniuk, amivel hihetetlen mértékben 
rontják a belüket kidolgozó nôvérek és 
orvosok megítélését is. Ezek a hôsök 
vannak többen, de halkabbak is.

Az elmélet szerint bizonyos fizetéshatár 
fölött megszûnik a hálapénz. Ezt vitat-
nám. Az emberi természet jellemzôi --– 
fôleg egy, az egót mindenek elé helyezô 
társadalomban –--, mindig is aránytala-
nul nagy teret fognak biztosítani a szer-
zés parancsának. A sok is kevés. Látjuk 
magunk körül a kiskirályokat, kivagyi 
senkiháziakat, egyéb figurákat, foglal-
kozástól függetlenül. Itt már régen nem 
az egészségügyrôl van szó.

* * *
Teljes társadalmi megújulásra van 

szükség annak érdekében, hogy a kiska-
puzás, a szívességek rendszere, a cselve-
tés helyébe a korrektség, az egészséges 
versenyszellem, a társadalmi vitalitása 
való törekvés lépjen. A kérdés az, hogy 
készen állunk-e erre.

 Muki  
(Magyar Nemzet)
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(Folytatás az 1. oldalról)
emlékeztet a kommunista koncepciós 
perek fŒ teoretikusának, Andrej  Vi-
sinszkij egykori szovjet fŒügyésznek 
az alaptételére. A Visinszkij-elv meg-
szüntette az ártatlanság vélelmét, és 
a korlátozott lehetŒségekkel rendel-
kezŒ védelemre hárította az ártatlan-
ság bizonyításának terhét. Völgyesi 
drámainak tartja, hogy a magát de-
mokratikusnak tartó Egyesült Álla-
mok a kommunista diktatúrát idézŒ 
rendeleteket alkotott.

Meg is nyilatkoznak ilyen formán a 
belföldi és külföldi nemzetellenes 
médiumok, hovatovább már másról 
sem szól minden, csak arról, hogy ez 
a kormány korrupt, ezt meg kell buk-
tatni. 

Újságvélemények
 Molnár Csaba és Niedermüller 

Péter, a Demokratikus Koalíció EP-
képviselŒi levélben kérték az EU Csa-
lás Elleni Hivatalát a NAV átvilágítá-
sára. Ara-Kovács Attila, a Gyur-
csány-párt külügyi kabinetjének ve-
zetŒje a Stop.hu-nak pedig arról be-
szélt: szakértŒk egyetértenek abban, 
hogy Amerikának forgatókönyve van 
a magyar kormány megregulázására, 
éppen ezért folytatni fogja a nyomás-
gyakorlást. 

Németh Szilárd úgy fogalmazott: 
mostanra egyértelmûvé vált, hogy 
André Goodfriend (a budapesti 
amerikai nagykövetség ideiglenes 
ügyvivŒje) is „Gyurcsány Ferenc kot-
tájából játszik”. Szavai szerint „az a 
fecni”, amelyet az amerikaiak átadtak 
a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
umnak, az ellenzék elmúlt években 
folytatott lejárató tevékenységét, po-
litikai rágalmainak gyûjteményét 
tartalmazza. Németh Szilárd ezt azzal 
folytatta, hogy Gyurcsány Ferenc a 
„számukra katasztrofális bukást 
eredményezŒ” országgyûlési válasz-
tások éjszakáján bejelentette, min-
dent megtesz Orbán Viktor és kor-
mánya megbuktatásáért. A frakció-
vezetŒ-helyettes valószínûnek nevez-
te, hogy az ellenzéki politikus „kül-
földi segítséggel dolgozik” ígéretének 
beváltásán, mert hetek óta nem vesz 
részt a parlamenti munkában, hetek 
óta nem tesz eleget képviselŒi kötele-
zettségének.

Ami Goodfriend attitûdjébŒl legin-
kább hiányzik, az a diplomáciai kont-
roll. Nem arról van tehát szó, hogy 
nincsen diplomáciai érzéke (valójá-
ban nem tudjuk), hanem hogy nem 
úgy viselkedik, mint egy diplomata. 
Egy ország nagykövete, ha feladatát 
komolyan veszi, valóban országának 
„követe”, és nem elŒretolt hadállása. 
Egy nagykövetet érdekelnek a hírek, 
hozza, viszi és beszerzi Œket – de nem 
hírszerzŒ. 

November 4-ei újságok, internetes 
lapok hírül adták kijelentését: „Ame-
rika nem akarja megbuktatni Or-
bánt”. Van-e olyan ostoba jobboldali 
állampolgár hazánkban, aki ettŒl 
megkönnyebbül. Ez a mondat ugyanis 
színtiszta fenyegetés. A retorika jól 
ismeri a tagadás jelmezébe vont állí-
tások mérgezŒ hatását. A kérdés 
ugyanis nem az, hogy Goodfriend 
szerint Amerika meg akarja-e buktat-
ni az Orbán-kormányt vagy sem. A 
kérdés így szól: hogy jön ahhoz Mr. 
Goodfriend, hogy az Orbán-kormány 
megbuktatását latolgassa? Hát még-
sem ügyvivŒ? Mégis elŒretolt hadál-
lás?

Miközben Obama amerikai elnök 
egy New York-i rendezvényen Ma-
gyarországot a civil társadalmat kor-
látozó országok között említi, Good-
friend ügyvivŒ Budapesten folyama-

tosan szétlocsolja az olajat. Hátha 
sikerül Majdanná tenni a Kossuth 
teret. A nem éppen politikai makulát-
lanságáról híres Gyurcsány Ferenc 
eközben az Európai Bizottság elnöké-
nél, Jean-Claude Junckernél kilincsel 
annak érdekében, hogy az Unió lép-
tessen életbe szankciókat hazánk el-
len. Érdemes ezeket a mozaikokat 
összerakni, és akkor azért nagy-nagy 
kérdŒjelek kerülnek a tüntetések 
„civil” jellegéhez.

André Goodfriend hetek óta a 
diszkrétet játssza, miközben szíves 
segédletével bizonyíték nélkül egy 
mocsokfelhŒt sikerült hazánk köré 
varázsolnia. Amikor egy tévériporter 
megkérdezte tŒle, honnan tud ezekrŒl 
a korrupciókról, sokat sejtetŒn azt 
válaszolta, hogy „vannak állampolgári 
bejelentések”. És mosolygott hozzá, 
hiszen az állampolgári bejelentés is 
civil tett, politikán kívüli, Œk pedig 
mindent szeretnek, ami civil. Talán 
még a civilizációt is. Csak hát elég 
nehéz elhinni, hogy egy magyar 
állampolgár ha korrupcióról értesül, 
egy velünk baráti viszonyban lévŒ, 
amúgy egyre kevésbé barátságosan 
viselkedŒ mamutállam alig ismert 
ügyvivŒjéhez küldene bejelentést, és 
nem a hazai rendŒrséghez fordulna. 

Emlékezzünk rá: október 16-án a 
Napi Gazdaság arról adott hírt, hogy 
több amerikai érdekeltségû intéz-
ménnyel és céggel szemben is adóha-
tósági vizsgálat folyik Magyarorszá-
gon. Még mindig nem tudjuk, vajon 
nem arról van-e szó, hogy ezek az 
amerikai érdekeltségû cégek jó ér-
dekérvényesítŒ képességük révén el-
érték, hogy ne Œk legyenek megvádol-
va, hanem inkább az a hivatal, amely 
vizsgálatot indított ellenük. JellemzŒ 
módon Goodfriend kezdetben a gya-
nú szelét a hatalom csúcsa felé terel-
te: „kormányzati tisztviselŒkrŒl és 
kormánytagokról” is beszélt, nevek 
említése nélkül. (Adóhivatalról akkor 
egy szó sem esett!) A ballib oldalnak 
ez jól jött, az Estihírlap.hu október 
17-én föltette a kérdést: „Korrupció 
gyanúja miatt nem léphetnek be az 
USA-ba magyar kormánytagok?” Egy 
meglehetŒsen vad állítás kérdŒjeles 
formában való közlése mögött gyak-
ran a közölt tényben való bizonytalan-
ság húzódik meg. 

De a sár kérdŒjellel is fröccsen. A 
kormánytagokon át az egész Orbán-
kormányra. Goodfriend közremûkö-
dése nyomán november 8-ra bŒven 
beérett a rágalom gyümölcse: mind-
össze három hét szorgalmas félinfor-
mációinak halmozásával sikerült elér-
ni, hogy az ellenzék tüntetéseken til-
takozzon olyan korrupció ellen, mely-
rŒl semmit sem tud. A táblák azért a 
magasba lendültek: „Eddig tartott a 
blöff, Viktor!”, „Maffiózók!”. Mire 
kiderült, hogy nem kormánytagokról 
volt szó, a kitiltottaknak minimum a 
fele az adóhatóság vezetŒi közül ke-
rült ki, addig az eredeti hírt – hogy 
tudniillik amerikai érdekeltségû cége-
ket vizsgált a NAV – már mindenki 
elfelejtette. November 10-én egy 
újabb „civil” tüntetésen már ilyen 
feliratokat olvastunk: „Orbán, taka-
rodj!”, „Fidesz-maffia” és „Féregir-
tást!”

Egy elasztikus hatáskörrel felruhá-
zott amerikai ügyvivŒ tehát kemé-
nyen dolgozik azon, hogy Magyaror-
szágon kormányellenes indulatok lán-
goljanak fel.

*
Az elŒbbi fejezetben olvasottak a 

magyar újságokban megjelent tudósí-
tásokból származnak, és megállapít-
ható, hogy a magyar olvsóközönség 

Jó külpolitikával a fennmaradásért
bŒséges anyagból tájékozódhatott az 
amerikai ügyvivŒ kicsinyes üzelme-
irŒl. Aligha felel meg annak a feltéte-
lezhetŒ követelménynek, hogy a kor-
mányt sunyi vádakkal illetŒ buzgólko-
dása nyomán elegendŒ kormánybuk-
tató hangulat kerekedjen. Elégedetlen 
ember mindig lesz az országban, de a 
kormány eddigi eredményei bŒven 
ellensúlyozzák az egyébként hitelte-
len ellenzék hazudozásait. A korrup-
ció vádjával Amerikából megtámo-
gatott kormánybuktató szándék ke-
vésnek bizonyul a kormány meginga-
tására. Ami sikerült Csehországban 
és Ukrajnában, az Magyarországon 
nem sikerül. 

A november 8-i és 10-i tüntetés 
sikerein felbuzdulva, és a külhatalmi 
beavatkozástól felbátorodva indult a 
szervezkedés egészen nagyszabású 
demonstrácóra, november 17-re. Ezt 
a dátumot azért tûzték ki, mert ezen 
a napon lett volna az internetadó 
parlamenti elfogadása. 

A szervezŒk ráhangoltak a „civil 
szervezŒdések” és a „korrupció” té-
májára. Ennek értelmében a baloldali 
pártok vezetŒi és feliratai nem szere-
peltek a tüntetésen, ami azt jelképez-
te, hogy most a nép lázad olyan kor-
mány ellen amelynek korrupt uralko-
dása már tûrhetetlen. 

Egy ideje így indulnak a kormány-
buktató esetek másutt is, így alkal-
masak arra, hogy „a megnyilvánuló 
demokratikus népakarat” nagyhatal-
mi szimpátiát, majd segítséget kap-
jon. Értelemszerûen adták a 17-i tün-
tetésnek a „Közfelháborodás Napja” 
nevet. Nem szabad alábecsülni ezt a 
megmozdulást, ami komoly szervezŒ-
munkára utal. Budapesten a Kossuth 
tér tömve volt, a nagyobb vidéki vá-
rosokban is sikerült néhányszáz tün-

tetŒt beszervezni a Facebookon. Nyu-
gat-európai városokban is rendeztek 
tüntetést ott dolgozó magyarok. A 
szervezést a „Nem némulunk el Fa-
cebook csoport” szervezte. 

*
A magyar külpolitika tiszában van a 

helyzettel, nem megy bele a csapdá-
ba. Szíjjártó Péter így fogalmazott: – 
Orbán Viktor meggyŒzŒdéses Euró-
pa-párti, és elemi érdekünk, hogy jó 
viszonyban legyünk Európával és az 
Egyesült Államokkal – mondta arra a 
kérdésre, hogy hova akarja kormá-
nyozni Orbán Viktor Magyarországot. 
Arra a kérdésre, hogy a kormányfŒt 
akkor is félreértették, amikor azt 
mondta, hogy a Nyugat vegyen példát 
Oroszországról és Kínáról, a minisz-
ter kifejtette: Orbán Viktor „azt mond-
ta, érdemes tanulmányozni, hogy 
miért annyira  sikeres gazdaságilag 
Törökország, Oroszország és Kína, és 
nem arról beszélt, hogy ezeket a 
modelleket követnünk kellene”. Szij-
jártó Péter hozzátette: Magyarország 
„keresztény európai ország, ennek 
megfelelŒ kulturális és történelmi 
értékekkel”, és ezeket az értékeket 
„nem adjuk fel”.

Nos itt ütköznek a magyar és a 
nagyhatalmi érdekek. 1526 óta a ma-
gyar politikának figyelembe kellett 
vennie a ránehezedŒ nagyhatalmak 
arroganciáját, amiket ha már nem 
tûrt, felkeléssel váltotta fel az ellen-
állást. Ma  nem tartunk ott, ma még 
van lehetŒség a magyar érdekek 
védelmére. De tisztában kell lenni a 
helyzettel.

A helyzetet annak globális termé-
szete határozza meg. A múlt század 
két nagy és számtalan kisebb háború-
ja azt eredményezte, hogy a jelen 
századra Földünkön egyetlen fegy-
veres hatalom maradt fenn olyan 
erŒvel, amivel szemben az egyéb 

fegyveres erŒk összessége is elenyé-
szŒ. Ennek a fegyveres erŒnek van 
gazdája. Minden külsŒ jel szerint az 
Amerikai Egyesült Államok. A hatal-
mi képlet azonban nem ilyen egysze-
rû. A gazdaság elemei, az ipar, a 
kereskedelem, a hitelintézetek nem 
szeretik az államhatárokat. Egysze-
rûen túlnŒtték azokat, a legnagyobb 
államok határait is. Nem új felfede-
zés, de az Egyesült Államok katonai 
gyŒzelmével létrejött globális pénz-
hatalom az Egyesült Államok képé-
ben jelenik meg a politikai porondon. 
Ideje a két hatalom különállásának 
megfelelŒ jelölése. Az Egyesült Álla-
mok egy területre korlátozott közigaz-
gatási intézmény, amelynek van saját 
költségvetése, pénze a dollár, hitelin-
tézeti hálózata kiszolgálja az ország 
igényeit. Ugyanakkor New York olyan 
bankhálózat központja, amelynek 
intézményei behálózzák a világot. 
Globális hitelintézetek központja New 
York. Ennek alapján neveztem el egy 
1rásomban, 1977-ben, az Ausztráliai 
Magyarságban, a globális pénzvilágot 
telephelyérŒl New York Empire-nek. 

Nem az amerikai nép akarja, hogy 
megbukjon a törvényes, demokratiku-
san megválasztott magyar nemzeti 
kormány, hanem az a globális pénzha-
talom, amely nem tûri azokat az álla-
mokat, amelyek nem fogadják el a 
globális pénzügyi irányítást. 

A magyar kormányt nem megbuk-
tatni, hanem megerŒsíteni kell de-
mokratikus többségû védekezéssel. 
Ilyen értelmû védekezési szándék 
Európa más országaiban is van, ami a 
nemzetellenes nyomás ellenében egy-
re erŒsödik. Magyarország helyzete 
nagyon kényes, nagyon körültekintŒ 
és diplomatikus külügyi vezetést kell 
folytatni a fennmaradásért.



Emlékezünk közösen, 70 év múlt 
el azóta, hogy 1944 ôszén Délvi-
déken megkezdôdôtt, az emberte-
len és kíméletlen bánásmód, az 
ártatlan magyar polgárok gyilko-
lása. A magyar népirtás!
Bebizonyosodott, hogy keveset tu-

dunk térségünk történelmérôl. A 
határok ide-oda tologatásának kö-
vetkezményeit szinte mindig a hét-
köznapok kisembereinek kell elvi-
selniük, elszenvedniük. A magyar 
királyi katonaság bevonulásáról 
Vajdaságba, Délvidéken, az Újvidé-
ken végrehajtott raziáról tanulnak a 
diákok, de a megtorlásokról, nem.
Hivatalosan szinte mindmáig tabu 

témának azámítanak a II. Világhá-
ború utánig és azt követô évek tör-
ténetei, történései Vajdaságban –– 
Délvidéken élt fémilliónyi német 
kiköltöztetésérôl, tragikus meghur-
coltatásról, a koncentrációs táborba 
zárásukról.
Hasonlóan kezdôdôtt a magyarok 

golgotájai Délvidék szerte, azzal a 
különbséggel, hogy németeken kí-
vül három falu Csúrog, Zsablya és 
Mozsor magyar hatóságát nyílvá-
nították kollektív bûnösnek. Ezt 
megelôzôen, 1944 októberében és 
novemberében a magyar férfiakat 
minden ítélet nélkül végezték ki.
Hetven év elteltével persze nehéz 

rekonstruálni az eseményeket, hi-
szen még mind a mai napig jelen 
van a félelem, de más okokból sem 
beszélnek szívesen a hozzátartozók 
ezekrôl a régmúlt és fájó esemé-
nyekrôl.
Az idô elmúlt, de ez a fájó seb nem 

gyógyult be, még hetven év múlva 
sem.
Kétségtelen, hogy a háborút köve-

tô bosszú nem azok ellen irányult, 
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„Akikért nem szólt a harang”
1944 –– 1945

Maradtunk, vagyunk és leszünk!

AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG
1944 -– 45-ben

Emléknap
A DÉLVIDÉKI ÁRTATLAN ÁLDOZATOK 

EMLÉKÉRE
A Magyar Központban

(760 Boronia Rd. Wantirna)

70 év távlatából emlékezünk
2014. november 30-án vasárnap 10.30 órakor kezdôdô 

ökumenikus Istentisztelettel, majd rövid mûsor keretében
EMLÉKTÁBLÁT

adunk át a közösségnek Sikó Anna nagykövet asszony, 
Viktoria-i magyar szervezetek, és egyházak vezetôivel

Utána ebéd jótékony célra a ligetben
a Délvidék-i „Lurkó Árvaházak” támogatására

Az ebéd ára 15 dollár
A választékos ebédhez szeszes és üdítô italokon kívül asztalt, széket, 

tányért, evôeszközt biztosítunk mindenki számára.
(Rossz idô esetén a teremben)

Helyfoglalás ajánlatos. Érdeklôdés: Juhász Géza, 0412 335 675

akik a bûnöket elkövették, hanem 
azok ellen, akik elérhetôek voltak.
Az 1941 –– 1944 közötti magyar 

uralom alatt az ott élô magyar la-
kósság egyik faluban sem kezdemé-
nyezett semmilyen megtorlást a ve-
lük élô szerbek ellen. A három Saj-
kás --- vidéki (Káty, Tiszakálmánfal-
va (Budiszava) és Kabol) magyar 
közösség fô bûne a nemzeti hovatar-
tozása. Fontos megemlíteni a három 
kis magyar közösség 1941/42-es vi-
szonyulását a velük élô szerb közös-
ségek nem viszonyozták 1944 ôszén.
Újvidék és az ott élô magyarság 

bûne az 1942-es razzia volt.
Az áldozatok esetleges bûnösségé-

nek kivizsgálását semmilyen doku-
mentumok, iratok nem igazolják és 
nem is bizonyíthatják, hiszen ilyen 
iratok nem léteznek. Ártatlan embe-
reket gyilkoltak. Ismeretlen maradt 
azoknak a nevei is, akik a népirtást 
elrendelték, de azoknak a nevei is 
akik a gyilkosságokat végrehajtot-
ták.
Délvidéken, Újvidéken a Futaki úti 

(katona) temetôben 1994-ben volt az 
elsô megemlékezés. Engedély nél-
kül, hosszú úton „menetelt” a ma-
gyar lakosság, egy nagy és száz kis 
fehér kereszttel. Ezt megismétlik 
azóta minden évben.
Újvidék hatóssága az emlékmû fel-

állítását a mai napig ellenzi, talán 
azért, mer gyönyörû.
Csúrogi sintérgödörnél, engedélyt 

nem kapva, 1994-ben, a szomorú 
esemény ötvenedik évfordulója 

alkalmából, az ártatlanul kivégzett 
magyarok tömegsírjánál állították 
fel az elsô fakeresztet „Édesapáink-
nak 1944-1994” felírással. 2002-ben 
kôbôl készült emléktáblát helyeztek 
el a helyszínen, az „Akikért nem 
szólt a harang 1944/45” felírással. 
Ismeretlenek összetörték. 2006. 
október 29-én újabb kôtábla 
következett, „kôbe vésett fájdalom” 
felírással. 2009-ben a 16-ik 
fakereszten olvasható volt „évrôl 
évre új kereszt, Én Istenem, miért 
tûröd ezt?” Elôször érkeztek 
autóbuszos zarándokok. Ékes Ilona 
parlamenti képviselô 2010-ben a 
Fidesz nevében koszorúzott, a 
szabadkai fôkonzul Korsós Tamás 
beszédet mondott. 2011. januárjában 
döntötték le a 2009 óta sértetlen 
fakeresztet. 2011. májusában újra 
felállították a fakeresztet, de késôbb 
ismeretlenek, vörös festékkel  
öntötték le. 17 év alatt 18 fakereszt 
lett felállítva.
A kereszteket a nemrég elhunyt 

Légvári Sándor készítette édesapja 
és a többi ártatlan áldozatok 
emlékére.
2013. június 26-án végre emlékmû 

lett felavatva, ott a csúrogi utolsó 
házsoron túl. Ott, azon a helyen ahol 
az az elsô szerény keresztfa lett 
felállítva 1994-ben. Ez az emlékmû 
egy gyönyörû, valóságos 
szoborkompozíció „az 1944-45-ben 
ártatlanul halt magyar áldozatok 
emlékére”.
Ez az emlékmû megdöbbentô. 

Talán azt is lehet mondani, erôssen 
sebzett és, hogy nagyon magyar. 
Hasonló, mint ahogy a nagyszülôk, 
mesemondók a mesékben leírják az 
apát és a kisfiát. Pillanatot láttunk, 
amikor a gyermekek kérdôn néz 
apjára, feleletet vár, de választ nem 
kap.
A Szerb –– Magyar történelmi 

megbékélés elôkészítéseként a szer-
biai Parlament még a csúrgói ese-
ményt megelôzôen, rendkívüli ûlé-
sen fogadta el a vajdasági magyar 
polgári lakosság ellen 1944/45-ben 
elkövetett gaztettek elítélésérôl szó-
ló nyilatkozatot. „A Szerb Köztársa-
ság Képviselôháza a legerôsebben 
elítéli a vajdasági magyar polgári 
lakosság ellen 1944/45-ben elkôve-
tett azon aktusokat, amelyekkel 
meghatározott személyeket nemzeti 
hovatartozásuk miatt, életüktôl, sza-
badságuktól, vagy más jogaiktól bí-
rósági vagy közigazgatási döntés 
nélkül megfosztottak.” Ez a nyilat-
kozat elôször hangzott el hivatalósan 
a Szerb Állam részérôl, hogy ezek a 
dolgok 1944/45-ben megtörténtek.
Az összejöttek, a többség üdvözölte 

az elhangzottakat, de észrevehetô 
volt már akkor is, hogy a Szerb El-
nök beszédében nem volt megbánó, 
bár nem olyan, mint Áder Jánosé, 
amikor Belgrádban a köztársasági, 
parlamenti képviselôkhöz szólt: 
„Magyarország köztársasági elnö-
keként bocsánatot kérek azokért a 
bûnökért, amelyeket a magyar ál-
lam nevében a második világháború 
során magyarok követtek el ártatlan 
szerbek ellen.”
Áder János, 2013-ban a Szerbiai 

Képviselôházban a magyar állam 
nevében kért bocsánatot a II. Világ-
háború idején a szerbek ellen elkö-
vetett büntettekért. Ezt, a szerb 
sajtó akkor külôn ki is hangsúlyozta. 
A szerb Parlament elôzôleg nyílat-
kozatban ítélte el az 1944/45 beli 
magyar ellenes atrocitásokat, a par-
lamenti nyílatkozat semmisnek nyíl-
vánította a határozatot. Ezek szerint 
a három település magyarjait (Zab-
lya, Csúrog és Mozsor) kollektív bû-
nösöknek nyílvánították. Ôk akkor 
ártatlan áldozatok? Az államok vét-

ségeit (gyilkosságait, népírtást), 
amit a politikusok idéztek elô és vit-
tékvégbe, illô tehát, hogy a politiku-
sok tegyék jóvá is.
70 év múltán minket, akiket az em-

beri sorsok érdekelnek, feltehetjük 
az elkerülhetetlen kérdést: Mi lesz a 
többi magyar áldozattal? Vajon, kik 
közülük az ártatlanok?
Ha a bûnösöknek van nevük, akkor 

az ártatlan áldozatok sem lehetnek 
névtelenek? Vajon mikor lesz a vaj-
dasági--délvidéki magyarok válláról 
levéve a bûnös nemzet bélyege?
A 70. évforduló alkalmából meg-

emlékezést tartunk „Akikért nem 
szólt a harang, 1944/45” ártatlanul 
kivégzett honfitársaink emlékére.
Ökumenikus Szentmise után, rövid 

mûsor keretében Emléktáblát leple-
zünk le, ami az itt élô magyar honfi-
társaink, valamint az itt mûködô 
magyar szervezetek adományiból 
lett elkészítve.
Segélyt --- adományt továbbra is 

köszönettel nyugtázunk a délvidéki 
„Lurkóház” részére. Lurkóház (Óbe-
cse, Erea, Hajdú-járás) a nehéz 
helyzetben élô magyar családok 
gyermekeit karolja fel. Az alapít-
vány munkatársai és adakozói ezek-
nek a hátrányos helyzetû gyerme-
keknek, napközis ellátásáról gondos-
kodik ily módon az alapítvány.
A Lurkóház a gyermekeknek a 

tanulás, az étkezés és a nevelés 
területén nyújtanak segítséget. Dr. 
Harmath Károly ferencesrendi 
atya, a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével lett kitüntetve 2012-
ben, az újvidéki Ferences- rendház 
házfônöke, valamint a vajdasági 
Lurkóház -- hálózat létrehozója, a 
hátrányos helyzetû gyerekek sor-
sának jobbítása érdekében is sokat 
tevékenykedik.
A 70. évforduló megemlékezése 

2014. november 30-án lesz megtart-
va a Magyar Központban.
A megemlékezésre szeretettel vá-

runk minden itt élô, túlélôt, hozzá-
tartozót. Mindenkit szeretettel vá-
runk.

Emlékezzünk együtt.
Honfitársi szeretettel:

Fliszár Petronella

November 5-án a marosvásárhelyi könyvvásár keretében a Kultúrpalota 
impozáns Tükörtermében nagy sikerrel mutatták be A mi magyar 
adásunk címû könyvet. A képen a szerzôk láthatók Józsa Erika, Si-
monffy Katalin, Tomcsányi Mária, valamint a könyvben további 
vallomásokkal jelentkezô volt kollégák, köztük a Duna televízíó adásaiból 
ismert Csáky Zoltán. A könyvet H Szabó Gyula a Kriterion könyvkiadó 
igazgatója mutatta be a több mint száz fônyi közönségnek.
November 16-án koncerttel folytatódott a redezvénysorozat. A Jazz Blu-

es klubban Józsa Erika a Mertopol együttessel és Boros Zoltánnal 
lépett fel.
(Részletes beszámoló következô számunkban.)



Független jelöltek szerezték meg a 
legtöbb polgármesteri posztot a 
szlovákiai helyhatósági választásokon, 
amelyen a pártok közül Robert Fico 
baloldali kormánypártja, az Irány-
Szociáldemokrácia érte el a legjobb 
eredményt. A várakozásoknak meg-
felelôen szerepeltek a magyar válasz-
tók voksaira számító két párt jelöltjei. 
A Magyar Közösség Pártja (MKP) 
országos átlagban az önálló polgár-
mesterjelölteket indító pártok közül a 
harmadik legjobb eredményt érte el. 
Berényi József pártja 105 polgár-
mesteri posztot szerzett, és mintegy 
1140 önkormányzati képviselôt jutta-
tott a képviselô-testületekbe, vagyis a 
magyar párt hasonló eredményt ért el, 
mint négy évvel korábban. A Bugár 
Béla fémjelezte Most-Híd 87 polgár-
mesteri széket szerzett és 824 önkor-
mányzati képviselôt juttatott be a 
testületekbe, ami jobb eredményt 
jelent a vegyes pártnak, mint amit az 
elôzô helyhatósági választásokon si-
került elérnie. Az MKP és a Most-Híd 
közös polgármesterjelöltjeinek 30 fel-
vidéki településen sikerült nyerniük. 
Nem járt sikerrel a két párt által a 
kulcsfontosságúnak tartott Révko-
máromban közösen indított jelölt, 
Czíria Attila, a polgármesteri posztot 
ugyanis a felfüggesztett MKP-tag-
ságú, függetlenként induló Stubendek 
László nyerte el. 

***
Klaus Johannis nyerte a romániai 

elnökválasztás második fordulóját. 
A romániai központi választási iroda 

hétfô hajnalban közzétett adatai 
alapján a szavazatok 76,53%-ának a 
feldolgozása után a jobboldal kép-
viselôje, Klaus Johannis 54,81%-on 
állt, míg a szociáldemokrata minisz-
terelnök, Victor Ponta 45,18%-ot szer-
zett az elnökválasztás november 16-án, 
vasárnap tartott második fordulójában. 
Vasárnap este Victor Ponta elismerte 
vereségét és gratulált Klaus 

Johannisnak, majd az Antena3 hírtele-
vízióban azt nyilatkozta: nem áll 
szándékában lemondani a kormányfôi 
tisztségérôl. 

***
Az Ukrán Népi Mozgalom (Ruh) na-

cionalista szervezet tucatnyi aktivis-
tája rendezett demonstrációt Magyar-
ország kijevi nagykövetsége elôtt 
pénteken Orbán Viktor miniszterel-
nök szerintük „Ukrajna-ellenes” kije-
lentései és a Déli Áramlat gázvezeték 
építése ellen.
Vjacseszlav Rudenko, a megmozdu-

lás egyik szervezôje az MTI-nek el-
mondta: nemtetszésüknek kívánnak 
ily módon hangot adni amiatt, hogy a 
magyar miniszterelnök és kormánya 
folytatni kívánja az Ukrajnát elkerülô, 
orosz földgázt szállító vezeték megépí-
tését. Tiltakoznak továbbá Orbán Vik-
tor azon kijelentése ellen, miszerint 
Magyarország energiaellátásának biz-
tonsága szempontjából Ukrajna „po-
tenciális veszélyforrás” lenne --- tette 
hozzá.„Szeretnénk figyelmeztetni a 
magyar népet, hogy azokban az orszá-
gokban, amelyeknek vezetése támo-
gatja Oroszország politikáját, hamaro-
san orosz katonák, orosz zsoldosok 
jelenhetnek meg. Legyen intô példa 
Ukrajna esete: az országból elme-
nekült Viktor Janukovics volt elnök 
Moszkvabarát politikájának következ-
ményeit most az ukrán nép szenvedi 
meg” --- fûzte hozzá.

A demonstráció résztvevôi emlékez-
tették Magyarországot az 1956-os for-
radalomra. „A magyarok emlékeze-
tében mindenki másénál jobban él 
1956, amikor orosz harckocsik szabták 
meg nekik, hogyan éljenek” --- fogal-
maztak petíciójukban, rámutatva arra, 
hogy most Ukrajna küzd függetlensé-
géért és területi egységéért Oroszor-
szággal szemben.A tüntetôk a „Dicsô-
ség Ukrajnának!” szokásos jelmondat 
mellett „Dicsôség a magyar népnek!” 
felkiáltással fejezték ki tiszteletüket 

Magyarország iránt.A demonstráció 
békésen, provokációk és rendbontások 
nélkül zajlott le. Szuromi Antal 
konzul átvette a tüntetôk petícióját, 
ígéretet téve arra, hogy a külképviselet 
eljuttatja a magyar kormányhoz.

* * *
A Rubik-kocka, a buborékfújó és az 

apró zöld játékkatonák kerültek be 
idén az amerikai Játék Hírességek 
Csarnokának.

A három népszerû játék kilenc to-
vábbi finalistát, köztük a Fisher-Price 
apró embereit és Az én kicsi pónimat 
maguk mögé utasítva csatlakoztak a 
mások mellett Barbie-babát, G.I. Joe-t, 
a Scrabble betûjátékot és a hullahopp 
karikát felvonultató illusztris társaság-
hoz.

A masszív mûanyag katonákat nagy-
jából 1938 óta gyártják. Népszerûségük 
igencsak visszaesett a vietnami hábo-
rú idején, ám a Pixar stúdió 1995-ös 
Toy Story --- Játékháború címû ani-
mációs filmje révén a mozivászon 
sztárjaivá váltak, és azóta is több mil-
lió darabot gyártanak belôlük évente.

Ifjabb Rubik Ernô 1974-ben rukkolt 
elô játékával, a bûvös kockával, amely 
az egész világot meghódította. A Ru-
bik-kocka 1980-ban érkezett meg az 
Egyesült Államokba az Ideal Toy Corp 
jóvoltából. 1980 és 1982 között több 
mint 100 millió darabot adtak el belôle. 
Az elsô Rubik-kocka-világbajnokságot 
1982-ben Budapesten rendezték meg: 
egy 16 éves amerikai fiú lett az elsô 
22,95 másodperces világcsúccsal.

A Játék Hírességek Csarnokába év-
rôl-évre új „tagokat” vesznek fel. A 
gyôztesekrôl játékgyûjtôk, tervezôk 
és pszichológusok alkotta 24 fôs bizott-
ság dönt, de bárki ajánlhatja kedvenc 
játékát, ám ahhoz, hogy egy jelölt 
bekerüljön a döntôsek közé, szigorú 
kritériumoknak ---- nemzedékeken átí-
velô történet, kreativitásfejlesztés --- 
kell megfelelnie.

* * *
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Halálmars
Az 1914 augusztusi hadmûveletek 

sikertelensége nem tartóztatta vissza 
a Monarchiát attól, hogy még kétszer 
megpróbálja térdre kényszeríteni 
Szerbiát. A harmadik kisérlet a Kalu-
bara csata (1914 dec 3-15) után a szer-
bek visszafoglalták Belgrádot és az 
Osztrák-Magyar haderôket a kezdô 
pontra a határon túlra kényszerítették. 
A harmadik támadásnak nagy ára 
volt. A Monarchia veszteségei: 28000 
halott, 120000 sebesült és 80000 fogoly 
volt. A szerb gyôzelem pirrhusi volt 
mert a súlyos veszteségek miatt utána 
túl gyengék voltak ahhoz, hogy a Mo-
narchiát veszélyeztessék. A szerb el-
lenállás 1915-ben összeomlott, és mind 
a hadsereg mind a lakosság  rettentô 
nagy veszteségeket és szenvedést volt 
kénytelen elviselni.

Nemrég jelent meg Margitai Gábor 
és kutatótársa Major Anita könyve 
(A Szamár sziget szellemkatonái) ar-
ról, hogy mi történt azzal a 80000 fo-
gollyal akik 1914 decemberében szerb 
hadifogságba kerültek. A foglyokat 
800 kilóméteren át terelték a Balkánon, 
majd napokig marhaszállító gôzösök 
gyomrában hányko dtak, mire Szardi-
niára értek. A 80000-es fogolytömegbôl 
végül mindössze hatezren térhettek 
haza, sokan jóval a háború befejezése 
után. A legtöbb hôsi halott Magyaror-

szágról származott.
Margitai Gábor és felesége a világon 

elsôként „kôrôl kôre” végigjárta a „ha-
lálmars” --- Belgrádból kiindulva Ko-
szovón, valamint az albán hegy -és 
mocsárvidéken át a szardiniai láger-
szigetig (Szamársziget) tartó --– útvo-
nalat. Az északnyugat-szardiniai Asi-
nara mellékszigetén rátaláltak az egy-
kori fogolytáborok maradványaira és 
foglyok csontjait rejtô osszáriumra. 
Egy kápolnában mindössze egy olasz 
feliratú tábla utal arra, hogy ott száz 
évvel ezelôtt az elsô világháború egyik 
leggyilkossabb haláltábora mûködött.

Asinara sziget ma természetvédelmi 
terület, de az ottani nemzeti park igaz-
gatója Congiatu úr is szenvedélyesen 
kutatja Asinara emlékeit és örömmel 
fogadta, hogy a magyarok számára is 
fontos, hogy emléket állítsanak az ott 
fogságban sinylôdött katonáknak.

A Margitai házaspár nemrég megje-
lent könyve után Budapesten decem-
berben elindítanak egy vándorkiállítást 
ami a Kárpát medence után a balkáni 
„halálmars” útvonalát is bejárva jut 
majd el Szardiniára.

A 20. században nem egyszer történt 
„halálmenet” Magyarországon. Ezév 
novemberében emlékezünk Radnóti 
Miklós halálának 70. évfordulójára. A 
zseniális költô „Erôltetett menet” címû 
versében megrázóan veti papírra, 
hogy mit gondol és érez egy rabszolga 

sorsra kényszerített ember.
  „ Bolond, ki földre rogyván,
   fölkel és újra lépked
   s vándorló fájdalomként
   mozdit bokát és térdet
   de mégis útnak indúl
   mint akit szárny emel
   s hiába hivja árok
   maradni úgyse mer
   s ha kérdezed miért nem?
   még visszaszól talán
   hogy várja ôt az asszony
   s egy bölcsebb, szép halál”
Radnóti attól fél, hogy az egykor bé-

kés otthon felett már csak „perzselt 
szél forog” és néhány mûvészien ösz-
szeválogatott szóval lefesti azt, ami 
volt és talán még lesz is

   „a régi hûs verandán
   a béke méhe zöngne
   míg hûl a szilvalekvár
   s nyár végi csönd napozna
   az álmos kerteken
   a lomb köz ött gyümölcsök
   ringnának meztelen
    s Fanni várna szôkén
   a rôt sövény elôtt
   s árnyékot írna lassan 
   a lassú délelôtt
   de hisz lehet talán még!
   a hold ma oly kerek
   ne menj tovább barátom
   kiálts rám! s fölkelek!

Kroyherr Frigyes
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2013 után ismét Vlagyimir Putyint 
választotta a Forbes a világ legbefo-
lyásosabb emberének. Az orosz elnö-
köt Barack Obama amerikai elnök, 
Hszi Csin-ping kínai elnök, Ferenc 
pápa és a német kancellár, Angela 
Merkel követi a listán.

A hatodik helyezett szintén egy nô, 
éspedig az amerikai jegybankot vezetô 
Janet Yellen, akit a Microsoft-alapító 
Bill Gates, az Európai Központi Bank 
élén álló Mario Draghi és a Google 
két alapítója, Sergey Brin és Larry 
Page követ. A tizedik helyet David 
Cameron brit kormányfô kapta, a 
francia elnök tizenhetedik, a Face-
book-alapító Mark Zuckerberg hu-
szonkettedik, míg a másságát nemrég 
nyíltan felvállaló Apple-vezér, Tim 
Cook a huszonötödik a Forbes listá-
ján.

A listán 44. Bill Clinton volt amerikai 
elnök, 49. Kim Dzsong-un észak-korai 
diktátor, 54. Abu Bakr al-Bag-dadi, 
az ISIS feje, 58. Martin Win-terkorn, 
a Volkswagen-csoport feje.

* * *
Az ukrajnai gázszállításokról, infra-

strukturális fejlesztésekrôl és intéz-

ményfelújításokról is tárgyalt Orbán 
Viktor miniszterelnök Brenzovics 
László megválasztott ukrajnai parla-
menti képviselôvel, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség elnökével 
az Országházban.

Elmondta: a tárgyaláson üdvözölték, 
hogy a Szlovákia, Magyarország és az 
Európai Unió közös projektjeként 
megvalósuló új gázvezetéknek köszön-
hetôen januártól lehetôvé válik az 
Oroszországtól független gázszállítás 
Ukrajna irányába. Orbán Viktor és 
Brenzovics László fontosnak nevezte a 
magyar-ukrán határátkelôk és a tér-
ség úthálózatának fejlesztését.

Megállapodtak, hogy a magyar kor-
mányzat eddig is kiválóan mûködô ke-
leti partnerség programját folytatják, 
és így lehetôség nyílik további kárpát-
aljai magyar kulturális és szociális 
intézmények felújítására ---- tudatta 
Havasi Bertalan.

* * *
Az 1989-es rendszerváltoztatás törté-

nései nemcsak pozitív, hanem negatív 
folyamatokat is elindítottak a felvidéki 
magyarság körében, s az egyik ilyen a 

nemzeti elbizonytalanodás volt --- 
jelentette ki Csáky Pál európai par-
lamenti (EP) képviselô Nyitrán.

A felvidéki Magyar Közösség Párt-
jának (MKP) EP-képviselôje errôl a 25 
szabad év címmel megszervezett kon-
ferencián beszélt, amelyet az 1989-es 
rendszerváltoztatás negyed évszáza-
dos évfordulója alkalmából rendeztek 
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyete-
men .

Csáky Pál felidézte az 1989-es rend-
szerváltoztatás idôszakának néhány 
fontosabb történését, köztük a felvidé-
ki magyarság elsô politikai érdekkép-
viseleteinek létrejöttét. Rámutatott: az 
elsôként létrejött ilyen párttól, a Füg-
getlen Magyar Kezdeményezéstôl 
(FMK) a felvidéki magyarok túlnyomó 
többsége elfordult, miután a párt nyíl-
tan liberálisnak deklarálta magát, és a 
szlovákokkal való feltétlen együttmû-
ködés hívévé vált.

Csáky Pál rámutatott: a szlovákiai 
magyar közélet liberális vonulata má-
ig a szlovákokkal való kritikátlan 
együttmûködésre szólít, holott a szlo-
vák értelmiség és a szlovák politika 
nem állt és nem áll elô olyan kínálattal, 
amely a felvidéki magyarság gond-
jainak megoldását célozná. Ez a „túl-
zott és félreértett lojalitás káros volt” 
--- szögezte le az MKP politikusa, aki 
szerint ez is oka annak, hogy a felvi-
déki magyarok nemzettudata negyed 
évszázaddal a rendszerváltoztatást kö-
vetôen rosszabb állapotban van mint a 
diktatúra végén Csáky a felvidéki ma-
gyar közösség szempontjából az el-
múlt negyed évszázad egyik legna-
gyobb kudarcának nevezte, hogy a 
felvidéki magyar társadalom egy ré-
sze elfogadja, hogy önmaga megítélé-
sében a legfontosabb az, ahogyan a 
szlovákok gondolkodnak róla --- vagyis 
létezését a szlovák elvárásoknak ren-
deli alá. „Ezt a filozófiát 2008 óta egy 
vegyes párt is képviseli, amely ma 
már magyarul mondja azokat a ma-
gyar nemzettudatot romboló igéket, 
amelyeket addig a nacionalista Szlo-
vák Nemzeti Párttól vagy Vladimir 
Meciar embereitôl hallhattunk” --- 
emelte ki Csáky Pál utalva a Bugár 
Béla vezette Most-Híd szlovák-ma-
gyar pártra.

A felvidéki magyarság politikai meg-
osztottságának kialakulását felidézve 
Csáky leszögezte: a felvidéki magyar 
társadalomnak rosszat tettek a korábbi 
években megvalósított magyarországi 
tôkekihelyezések is. Kifejtette: ezek 
hozzájárultak a felvidéki magyar kö-
zösség demoralizálódásához, mivel 
nem a közösség megerôsödését szol-
gálták, hanem egy olyan „nagyon önzô, 
szûk, a felvidéki magyar társadalomtól 
jórészt elidegenedett csoportot” juttat-
tak elônyös helyzetbe, amely késôbb 
nagyrészt támogatta a közösség szá-
mára hátrányos pártszakadást.

Csáky a rendszerváltoztatás óta eltelt 
25 évnek a magyar közösség szempont-
jából legsikeresebb idôszakaként em-
lítette az 1998 és 2006 közötti éveket, 
az MKP kormányzati szerepvállalá-
sának idejét. Meglátása szerint akkor 
“még az értékek képviselete volt 
meghatározó az érdekek képviselete 
felett”, és olyan fontos intézményeket 
lehetett létrehozni, mint a révkomá-
romi Selye János Egyetem vagy a po-
zsonyi Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeuma.
Az EP-képviselô elôadását azzal a 

gondolattal zárta: a felvidéki magyar-
ság „jobbik része” nem adta fel a küz-
delmet jövôjéért, sokan vannak, akik 
hisznek a megmaradásban, s a jövôben 
ezt a réteget kell erôsíteni.

* * *
Az olasz püspöki konferencia leg-

frissebb adatai szerint tíz év alatt 
mintegy ötezerrel csökkent Olaszor-
szágban a papok, szerzetesek száma és 
több mint húszezerrel a szerzetesnôké. 
A számok a 2002-2012 közötti idôszakra 
vonatkoznak. A konferencia az adato-
kat az Assisi városában rendezett hat-
vanhetedik közgyûlése végén közölte. 
A találkozó témája a papi szolgálat 
volt.

2002-ben méh több mint ötszáz olasz 
papot szenteltek fel, tíz évvel késôbb 
négyszáznál kevesebbet. Az olasz püs-
pöki konferencia (Cei) adatai szerint 
2002-ben 34.376 pap szolgált 
Olaszországban és 18501 szerzetes. 
Két évvel ezelôtt a papok száma már 
33 ezer alá süllyedt, a szerzeteseké 
pedig nem érte el a tizenhatezret.

Az olaszországi szerzetesnôk száma 
ennél is nagyobb mértékben csökkent, 
2002-ben 108.175-en voltak, 2012-ben 
86.431 volt a létszámuk.

* * *
Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

csütörtökön úgy ítélkezett, hogy nem 
ellentétes az emberi joggal a tényleges 
életfogytiglani büntetés franciaországi 
gyakorlata, a „nem enyhíthetô élet-
fogytiglani büntetés”.

„A francia jog lehetôséget ad az élet-
fogytiglani szabadságvesztés felül-
vizsgálatára, s ez elégséges” --– mondta 
ki határozatában a strasbourgi bíróság. 
A büntetés enyhítése a francia törvény 
szerint ugyanis valójában harminc 
évig nem lehetséges, a bíróság ezt kö-
vetôen megszüntetheti ezt a korláto-
zást, s egy második lépésben lehetô-
séget biztosíthat a büntetés 
enyhítésére. A nem enyhíthetô élet-
fogytiglani büntetést 1994. február 1-
jén vezette be Édouard Balladur 
jobboldali kormánya.

A strasbourgi eljárást a 66 éves 
Pierre Bodein kezdeményezte, aki az 
elsô olyan francia állampolgár, akit 
nem enyhíthetô életfogytiglani szabad-
ságvesztésre ítéltek 2007-ben három, 
különösen erôszakos módon elkövetett 
emberölés, köztük egy 10 éves gyer-
mek meggyilkolása miatt. Azóta há-
rom másik esetben szabott ki ilyen 
ítéletet francia bíróság.

Pierre Bodein úgy vélte, hogy a fran-
cia jog szerint kiszabható legszigorúbb 
büntetés sérti az emberi jogok európai 
egyezményét, amely tiltja „az ember-
telen és megalázó bánásmódot”.

A strasbourgi bíróság viszont ki-
mondta, hogy a nem enyhíthetô élet-
fogytiglani büntetés Franciaországban 
–-- s különösen Pierre Bodein esetében 
–-- a valóságban enyhíthetô. Bodeinnek 
87 éves korában, 2034-ben lehetôsége 
lesz a bíróságtól kérnie azt. Noha az 
országoknak garantálniuk kell a kisza-
bott büntetés felülvizsgálatának lehe-
tôségét, joguk van arra, hogy annak 
pontos feltételeit meghatározzák -– 
hívta fel a figyelmet a strasbourgi bí-
róság.

Magyarországot májusban elmarasz-
talta az Emberi Jogok Európai Bíró-
sága a tényleges életfogytiglani sza-
badságvesztés büntetés miatt. A 

strasbourgi bíróság az emberölésért 
és rablásért elítélt Magyar László 
ügyében megállapította, hogy a ké-
sôbbi szabadlábra helyezés lehetôségét 
kizáró ítélet megalázó bánásmódnak 
minôsül, és így sérti az Emberi jogok 
európai egyezményének elôírásait.
Répássy Róbert, az Igazságügyi Mi-

nisztérium parlamenti államtitkára 
szeptemberben a Kossuth rádió 180 
perc címû mûsorában elmondta: a tár-
ca azt javasolja a kormánynak, hogy 
egy hivatalból induló, automatikus ke-
gyelmi eljárást vezessenek be azoknál 
az elítélteknél, akiknél a bíróság az 
életük végéig kizárta a feltételes sza-
badságra bocsátást. A javaslat szerint 
negyven év után vizsgálná a kegye-
lemre való alkalmasságot egy bírókból 
álló kegyelemi bizottság, amelynek 
indokolási kötelezettsége lenne.

MELBOURNE-I 
KONZULI IRODA

• Útlevél és állampolgársági ügyek intézése

• Egyszerûsített honosítás

• Aláíráshitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés

• Tanácsadás, ügyek elôkészítése

Helyszín: Bocskai Központ (123 St Georges Rd, 
North Fitzroy VIC 3068)

Bejelentkezés: elôzetes idôpontfoglalás alapján
munkanapokon 13:00 és 16:00 óra 

között
a 03 9486 3397 telefonszámon.

E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu
Honlap: 

www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/melbourne/hu
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2014. november 8-án este érkezett 
Sydney Kingsford Smith repülŒterére 
Kövér László a Magyar Országgyû-
lés elnöke és kísérete. A NSW-i Ma-
gyar Szövetség tb. elnökeként köszön-
töttem vendégeinket:

Tisztelt Elnök Úr!, Magyarországi 
Vendégeink, és Nagykövet-asszony!

Tisztelettel és szeretettel fogadjuk 

mindnyájukat az Œshonos benszülöt-
tek földjén, ami történelmi jelentŒsé-
gû terület, mert ide a Botany Bay-be, 
pontosabban Kurnell-be érkezett meg 
Cook kapitány 1771-ben. Itt lépett elŒ-
szŒr e napsütötte földre, és tûzte ki az 
angol lobogót, s ezáltal vált e föld 
angol gyarmattá.

Rögtön észlelte, hogy rossz helyen 
jár, mert térképe szerint – amit való-
színûleg La Perouse francia felfedezŒ 
készített évekkel azelŒtt –, ez nem az 
a hely ahova igyekezett, tovább kell 
hajózzon. Valóban nem messze meg-
találta a keresett North Head-et, s 
azon áthaladva a mai Circular Quay 
öblében kötött ki, közvetlenül ott ahol 
az Önök szállása lesz a Four Season 
Hotelban. 

Tehát, a repülŒtér és szálláshelyük 
Ausztrália megszületésének helye-
ként, történelmi nevezetességû. Hol-
nap este, amikor a George Streeten 
sétálva a Park Hyatt felé haladnak az 
ún. Rocks Area-ban, akkor igazából 
Sydney legŒsibb óvárosi részén ha-
ladnak majd keresztül évszázasos 
házak mellett. 

Röviden ennyi arról a földrŒl ahová 
rátették lábukat. Most néhány szó az 
ausztráliai magyarokról. A legutóbbi 
2011-es népszámlálási adatok szerint 
69 ezren vallották magukat magyar 
származásúnak. Ez megfelel az össze-

sített Horvátország, Szlovénia és Bur-
gerland magyar népességével. Ôk 
Magyarország szomszédságában, 
akár naponta léphetnek az anyaország 
földjére. Mi itt Ausztráliában sokezer 
kilométerre a Kárpát-medencétŒl,  
idegen tenger közepében éljük meg 
magyarságunkat egy olyan óriási 
nagy országban, amibe Európa több-
ször is beleférne. Nagy távolságban, 
szétszórtan élünk egymástól. Ennek 
ellenére több mint 60 éve igyekszünk 
megtartani magyarságunkat, hagyo-

mányainkat, és ehhez kérjük a min-
denkori magyar állam jóindulatú se-
gítségét. Kérem ezt a kérelmet vi-
gyék majd magukkal, amikor elhagy-
ják e napsütötte földet, Ausztráliát. 
Addig is amíg itt lesznek Sydneyben, 
igyekszünk a Nagykövet-asszony által 
kidolgozott program szerint elvégezni 
a ránk osztott feladatokat. 

Események
Másnap egésznapos eseménysorozat 

várt magyarországi vendégeinkre: 
délelŒtt Kövér László házelnök és 
Sikó Anna nagykövet-asszony meg-
koszorúzta a rookwoodi temetŒ ma-
gyar részlegében felállított HŒsök 
Keresztjét. A szertartáson a Függet-
len Magyar Szabadságharcos Szövet-
ség elnöke v. Bene Ferenc  két sza-
badságharcos zászlóval bajtársak kí-
séretében jelent meg. A két zászló 
közül az egyik eredeti 56-os lyukas 
zászló BudapesrŒl, a másik a szerve-
zet itteni zászlója, amin olvasható: 
Tovább harcolunk! Nt. Péterffy Kund 
református lelkész megemlékezésé-
ben kifejtette, hogy a koszorúzás egy-
koron gyŒzedelmi aktus volt, de ná-
lunk, magyaroknál ezt a sorozatos 
szabadságharcok áldozatai érdemel-
ték ki, akik szuverenitásunk kiharco-
lásáért életüket áldozták fel. 

Ezt követŒen ökumenikus istentisz-
telet következett a strathfieldi refor-
mátus templomban, ahol igét hirde-
tett Ft. Lédeczi Dénes katolikus és 
Nt. Péterffy Kund református lel-
kész. Imáink és egyházi énekeink 
Magyarország prosperitása érdeké-
ben szálltak a mennyek urához. Gás-
pár András mély érzéssel elszavalt 
Wass Albert versének refrénje „A víz 
szalad, a kŒ marad” mindenkiben a 

magyar nemzet mindenkori megma-
radását szimbolizálta.

Innen a Dean Park-i Szent Erzsébet 
Otthonba vezetett útunk, ahol Ko-
rompay Klára, az igazgatóság elnö-
ke és Gönye Judith ügyv. igazgató 
fogadta a vendégeket, és mutatta be 
az intézmény nevezetességeit: a ká-
polnát, könyvtárat, múzeumot, ebéd-
lŒt, az idŒsek klubját, egy lakosztályt 
és az ápoló otthont. 

Utána a Glendenning-i Délvidéki 
Klub következett, ahol Deák Zoltán, 

az igazgatóság elnöke köszöntötte a 
vendégeket, és finom ebéddel láttak 
el bennünket. Ugyanott megemléke-
zés következett a 70 évvel ezelŒtti 
délvidéki atrocitásokra, amit a szerb 
patizánok és a szovjet hadsereg köve-
tett el. Ennek több mint 40 ezer ma-
gyar áldozata volt a kollektív bûnös-
ség jegyében. Most, ennyi év után a 
szerb és magyar elnök tárgyalásainak 
zöld ágra jutásával törölte el a szerb 
kormány a magyarok vállára rakott 
kollektív bûnösséget. A Délvidéki 
Énekkar hazafias énekszámai, vers-
betétei és emlékezŒ mondatai után 
Kövér László házelnök, delegációja 
kíséretében, megkoszorúzta a terem 
falán lévŒ emléktáblát, amit a rend-
szerváltás utáni elsŒ magyar nagy-
követ, Pordány László avatott fel e 
gyászos és embertelen vérengzések 
emlékezetére. Az udvaron emelt em-
lékmûvet pedig a két lelkész Ft. 
Lédeczi Dénes és Nt. Péterffy Kund, 
valamint Stephen Bali, Blacktown 
város magyar származású polgármes-
tere (akinek önkormányzati vezetése 
alá tartozik mind a Szent Erzsébet 
Otthon, mind a Délvidéki Magyar 
Klub), koszorúzta meg, Kövér László 
házelnök, Sikó Anna nagykövet-
asszony és Deák Zoltán a klub elnö-
ke tárdaságában

Ezt követŒen Kövér László házel-
nök ünnepi beszédet mondott. Felem-
lítette, hogy a határon túli magyarok 
állampolgársága ügyében 2004-ben 
tartott szomorú emlékû népszavazás 
negatív eredményét, a 2010-ben hata-
lomra lépŒ Orbán-kormány a honosí-
tási törvények meghozatalával kedve-
zŒen rendezte, s ennek folytán több 
mint 600 ezer új állampolgára lett 
Magyarországnak. Az idei parlamenti 
választásokon ezen új állampolgárok 
szavazattal élŒ tagjai révén sikerült 
egy plusz képviselŒi mandátumot sze-
rezni, ami ismét meghozta a kéthar-
mados többséget. Ilyen bevezetŒ után 
45 új állampolgár eskütétele követke-
zett amit Dr. Tamás Kinga konzul 
és Sikó Anna nagykövet-asszony ve-
zetett le, a termet megtöltŒ hallgató-
ság tetszésnyilvánítása mellett.   

Este a Park Hyatt-ban vacsorán 
vettek részt Bronwyn Bishop-pal, az 
Ausztrál KépviselŒház elnökével és 
Stephen a Parry-vel a Szenátus 
elnökével, másnap délelŒtt pedig a 
Commonwealth Parlamentary Offices 
Sydney irodájában tartottak hivatalos 
megbeszélést. 

Ezt követŒen Kolozsi Csibi segítsé-
gével városnézést szerveztünk vendé-
geink számára. Délután megtekintet-
tük a Custom House-ban a földbe, 
üveglap alá helyezett Sydney városa 
makettjét, majd a Kolozsy Sándor 
szobrászmûvész által készített „Pionir 
Women” elnevezésû szobrot a Circu-

lar Quay melletti Loftus Street kis 
parkjában. Ezután hajóval átmentünk 
Manlybe, ahol a korzón egy-két üzle-
tet megtekintve, a tengerparti  White-
water vegdéglŒben ebédeltettük meg 

– fŒként „seafood”-dal – vendégeinket. 
Majd a nagykövetség autóján és Nt. 
Péterffy Kund kisbuszán bejárták a 
tengerpartot és megnézték a Noth 
Rocks-ról nyíló gyönyörû kilátást a 
városra.

Este a NSW-i Magyar Szövetség a 
Deák Körrel karöltve vacsorát rende-
zett Kövér László házelnök tisztele-
tére a Macquarie Street-en lévŒ 
Aesops nevû vendéglŒben, ahol Ko-
váts Gábor a fŒszakács. A vacsorán 

több mint hatvanan vettek részt, és 
ekként köszöntöttem vendégeinket: 

– Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ked-
ves Barátaim! Összejöttünk, hogy ta-
lálkozzunk a Magyar Országgyûlés 
Elnökével Kövér Lászlóval, és hogy 
ennek örömére részt vegyünk a tisz-
teletére rendezett vacsorán. Megra-
gadom az alkamat és…

Tisztelettel köszöntöm Kövér Lász-
lót a Magyar Oszággyûlés elnökét, és 
kedves feleségét Bekk Mária asz-
szonyt, és a vele érkezett delegáció 
tagjait a mai vacsorán, névszerint: 
Veress László államtitkárt, az Elnöki 
Titkárság vezetŒjét; Sárdi Péter 
államtitkárt, az Országgyûlés Hivata-
lának külügyi igazgatóját; Szilágyi 
Zoltánt, az Országgyûlés sajtófŒnö-
két; Tóth Lászlót a Parlamenti Ôrség 
parancsnokát; Rohály Andrea tolmá-
csot és persze tisztelettel köszöntöm 
Sikó Anna nagykövet-asszonyt Can-
berrából.

A vacsorán a magyar közélet színe 
java vesz részt a Házelnök-úr tisztele-
tére. Szeretném megemlíteni, hogy itt 
van velünk többek közt a Deák Kör-
bŒl pl.: a M. kir. Kúria volt alelnöké-

nek két fia dr. Hunyor Sándor és 
dr. Hunyor István orvosprofesszo-
rok; a M. kir. CsendŒrség ezredesé-
nek fia, Mátéffy István, akinek mér-
nöki irodája hozzájárult fél Sydney 
felhŒkarcolóinak felépítéséhez; a M.  
kir. Honvédség Œrnagyának fia dr. 
Bakoss István a Sydney Mûszaki 
Egyetem professzora; egy repülŒŒr-
nagy fia dr. Marosszéky Jenô, aki 
orvosprofesszor és unokaöccse Ma-
rosszéky Péter, aki az Aerospace 
Development igazgatója és a Sydney 
Egyetem aviatikai osztályának elŒ-
adója; Jambrich Tamás, aki az Auszt-
rália és NSW-i SzámvevŒszék helyet-
tes vezetŒje, angolul Assistant Audi-
tor General-ja volt; Bárány Márta, 
aki a 24 órás állami tolmácsszolgála-
ton keresztül pl. gyerekszülést veze-
tett le az orvos és a várandó mama 
közt ezer kilométerre SydneytŒl tele-
fonon, vagy bíróságokon tolmácsol és 
hites fordítóként is mûködik; Csapó 
Endre, aki egy nap múlva lesz 93 
éves, és a Magyar Élet hetilapunk 
fŒszerkesztŒje, kitûnŒ világpolitikai 
cikkeit Észak- és Dél-Amerika, Eu-
rópa és a Kárpát-medence újságjai és 
folyóiratai veszik át. Ôk azok akikkel 
Ausztrália nyert és Magyarország 
sokat veszített. Sajnálom és elnézésü-
ket kérem, de az idŒ rövidsége miatt 
nem tudok mindenkit felsorolni. Sze-
retném azonban kiemelni és köszön-
teni Nt. Kovács Lôrinc tb. konzult 
és kedves feleségét Izabellát, akik 
Queenslanból vesznek részt a vacso-
rán.

Kövér László, egyike a négy közjo-
gi méltóságnak, és így hivatalánál 
fogva felelŒs a magyarságpolitikáért 
a mai Magyarországon. Szeretnénk 
tŒle hazánk XXI. századi elképzelé-
seirŒl hallani, és szeretnénk majd 
kérdéseket is feltenni számára. 

Figyelemmel kísérve a Házelnök úr 
megnyilatkozásait, többek között, 
hogy „korszakhatárhoz érkeztünk” és 
ezért a jövŒben a szimbolikus lépések 
után, most innovációs gyakorlati 
munka következik. Nos, úgy látjuk, 
hogy e téren komoly átalakulások ér-
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Sydneyben
zékelhetŒk például az új Külgazdasági 
és Külügyminisztérumban, ahova 
még a kulturális diplomácia is be-
kapcsolódik. Ez az új minisztérium 
legfŒbb feladatának új kapcsolatok 
létesítését, a keleti nyitást tekinti. Ér-
zékelhetŒ az ország gazdasági javulá-
sa a napokban napvilágot látott EU 
értékelés szerint is. 

Kérem töltsék fel poharaikat, 
szeretnék köszöntŒt mondani Áder 
János magyar államelnök úr tiszte-
letére. Úgyszintén emeljük majd po-
harainkat a Commonwealth kereté-
ben Ausztrália államfŒje Erzsébet 
királynô tiszteletére. Felkérem Nt. 
Péterffy Kundot az asztali áldás 
elmondására.

A vacsorát Kováts Gábor fŒsza-
kács készítette, aki a budapesti Gun-
delben is növelte szakácsi képesíté-
sét. Vacsora után pedig szeretnénk 
Kövér László Házelnök urat meg-
hallgatni. Jó étvágyat kívánok min-
denkiınek. 

A felköszöntŒk és a finom vacsora 
elfogyasztása után kértem felszólásra 
Kövér László házelnök urat. Felszó-
lalásában megemlítette, hogy már az 
elsŒ Orbány-kormány idejében 1998-
2002 között igyekeztek lépéseket ten-
ni nemcsak a gazdaság átformálására 
és versenyképessé tételére, de a nem-
zetegyesítés megvalósítására is. Erre 
csak 2010 útán nyilt lehetŒség, ami-
kor a kormányzat kétharmados par-
lamenti többséget kapott. Ekkor fo-
gadták el a nemzeti összetartozásról 
szóló törvényt, és hozták létre a 
Nemzeti Együttmûködés Rendszerét 
(NER). Az Új Alaptörvény törvényes 
keret teremtett a kettŒs állampolgár-
ságra és számukra a szavazati jog 
megadására. Alapul szolgált az ország 
lelki és szellemi megújulására, mert 
keresztény erkölcsi alapokon nyug-
szik. Új törvényeket születtek a gaz-
daság élénkítésére és az állampolgá-
rok anyagi helyzetének megerŒsíté-
sére: bankadó, különadók, rezsicsök-
kentés, devizahitelek kivezetése stb. 
A nemzeti integráció érdekében újra 
indítottáka MÁÉRT-et és létrehozták 
a Diaszpóra Tanácsot stb.  Az idei vá-
lasztások kétharmados eredménye 
lehetŒséget nyújt további négy év 
eredményes munkájához, az oktatási 
reformok, a közép- és felsŒoktatás 
célirányos elvárásainak megvalósítá-
sához.

Vendégeink utolsó, keddi napját 
igyekeztünk, kellemes kirándulással 
a Kék-hegyekbe szervezni.

Nt. Péterffy Kund vezetésével meg-
tekintettük a Wentworth vízesés 
környékét és a katoombai „Három 
nŒvér” sziklakompozíciót, valamint 
megszemléltük a terepen lejátszódott 
erdŒtûzek után a természetes re-
konstruciós tevékenységet. Az ebédet 
Faulconbridge-ben Nt. Péterffy Kund-
ék otthonában fogyasztottuk el Réka 
asszony erdélyi ízeket elŒvarázsoló 
étrendje szerint. 

Innen útunk Sydney repülŒterére 
vezetett, ahonnan Sikó Anna nagykö-
vet-asszony kíséretében Új-Zélandra 
utaztak, a kormány meghívására és 
az ottani magyarok meglátogatására.

Érzékeny búcsú következett, ke-
mény kézfogásokkal, ölelésekkel és 
egy reménytejes jövŒbeni bizakodás-
sal, hogy otthon is és itt is minden 
tŒlünk telhetŒt megteszünk a diasz-
póra-nemzet integrálására és Ma-
gyarország felvirágoztatására.

Kardos Béla tb. elnök

A Canberrai Székelykapu avatásaA 
2013–14-es évek igazán meg-
határozóak Ausztrália fŒvá-

rosának életében. 2013-ban kezdŒdött 
az a centenáriumi ünnepségsorozat, 
amely a város alapításának 100 éves 
évfordulóját hivatott méltóképpen 
megünnepelni. Canberra különleges 
jelentŒséggel bír az ausztrálok számá-
ra, mivel a FŒváros hivatott arra, 
hogy az ausztrál történelem és nem-
zet teljesítményének legjobbját össze-
gyûjtve a legszebb képet adja az or-

szágról az ott élŒ és az oda látogató 
ausztrálok és külföldiek részére. 

A centenáriumi ünnepségsorozat 
számos eseménye mellett fontos és 
gesztusértékû volt az országban élŒ 
különbözŒ kisebbségek és az Auszt-
ráliába akkreditált Diplomáciai Tes-
tület hozzájárulása a 100 éves évfor-
duló megünnepléséhez, mely az álla-
mok közt fennálló erŒs kapcsolatok 
kifejezése mellett az Ausztráliában 
élŒ népcsoportoknak, kisebbségeknek 
is lehetŒséget nyújtott arra, hogy 
kifejezésre juttassák, fontos részei 
ennek a fiatal nemzetnek.

Sikó Anna nagykövet asszony ezért 
kezdeményezte, hogy a magyar ál-
lam nevében székelykapu állítására 
kerüljön sor Canberra központi tavá-
nak partján. A cél az volt, hogy a ka-
pu és a körülötte elterülŒ park arra 
emlékeztesse az ausztráliai magya-
rokat, hogy csak magyar identitásuk 
megtartásával lehetnek különlegesen 
értékesek új hazájukban, egyben em-
lékezteti a fŒvárosban járókat, hogy 
a közel százezres magyar közösség is 
fontos építŒje, része az ausztrál nem-
zetnek.

2013 márciusában a canberrai Ma-
gyar Nagykövetség indítványozta a 
FŒvárosi Kormányhivatalnál (Natio-
nal Capital Authority, NCA,) a szé-
kelykapu ausztrál fŒvárosi közterén 
való felállításának engedélyezését, 
így elkezdŒdhettek a munkálatok.

A kapu megformálására Gábor 
Balázs homoródszentpáli székely fa-
ragómestert kérte fel a Nagykövet-
ség, aki örömmel vállalta el a canber-
rai kapu helyszíni kifaragását.

Ezután a FŒvárosi Kormányhivatal 
kijelölte a helyszínt a belvárosi Bo-
wen Parkban, ahonnan gyönyörû ki-
látás nyílik a Burley Griffin tóra. Az 
ausztrál fél emellett biztosította az 
Œshonos ausztrál fát (vörös és sárga 
eukaliptusz), amelybŒl a kapu hosszú 

munkálatok után megépülhetett. A 
kapu kialakításához Magyarország 
Külügyminisztériuma 2013-ban jelen-

tŒs anyagi támogatást nyújtott, a 
2014. évi felállításhoz a Honvédelmi 
Minisztérium és Kövér László, az 
Országgyûlés Elnöke járult hozzá. 

A székelykapu felállítására végül 
2014. november 8-án került sor ünne-
pélyes keretek között. Az eseményen 
Sikó Anna nagykövet asszony meg-
hívására Kövér László, az Ország-
gyûlés elnöke ünnepélyesen átadta az 
elkészült kaput Canberra városának. 

Bronwyn Bishop

  Beszédet mondott Bronwyn 
Bishop, az Ausztrál KépviselŒház 
elnöke, Katy Gallagher, az Ausztrál 
FŒvárosi Terület (ACT) miniszterel-
nöke, és Paul House aboriginal veze-
tŒ, Senior Team Leader, South East 
Repatriation  & Conservation, NSW 
Government Office of Environment 
& Heritage. A beszédeket követŒen 

fellépett a canberrai Gyöngyösbok-
réta néptánc-csoport, a Canberra és 
Környéki Magyar Kulturális Egye-
sület, majd magyar népzenét játszott 
a Transylvaniacs zenekar. Az avató 
ünnepséget a Qatar Airways támo-
gatta.

A kapu avatására az ausztrál vendé-

gek és a Diplomáciai Testület mellett 
számos magyar honfitársunk is ellá-
togatott, többek között Sydney-bŒl, 
Melbourne-bŒl és Queensland-bŒl, 
akik számára a kapura faragott fel-
irat különös jelentŒséggel bír:

„Azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne.” Tamási 
Áron (1897–1966). A magyar néptŒl 
az ausztrál népnek Canberra centená-
riumi ünnepségére. ”We were born to 
the world to be at home somewhere.” 
Áron Tamási (1897–1966). From the 
people of Hungary to the people of 
Australia for the centenary of Can-
berra. 

Canberra, 2014. november 12.

Kövér László

Paul House

Katy Gallagher
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. november 30-án vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat), 

vasárnapi iskola és ovóda
 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai Nagyteremben 

Minden kedden 12 órától Bibliaóra,   
 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2014. november 30-án vasárnap 
11.30 órakor 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014.november 30-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014. november 30-án vasárnap de.11. órakor  
 ISTENTISZTELET

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

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

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

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
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

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy azok, akik részt szeretnének venni a november 29. 

Gálavacsoránkon a Hilton on the Park-ban, jelentkezzenek no-
vember 16-ig! A vacsorán nem lesz kasssza, jegyeket csak elô-
vételben, a Bocskaiban, vagy postai úton csakkel lehet eszközölni. 
Részvételidíj 100 dollár személyenként. 
Postai cím: PO Box 1187, North Fitzroy, 3068.

Dr. Donald E. Jefferys
1944. július 30 — 2014. október 26.

Október 31-én vett búcsút 
a North Fitzroy-i Magyar Református 

Templomban, 
Dr. Donald E. Jeffersys-tôl,

szeretô, a gyásztól lesújtott felesége 
Victoria (Csutoros) Jefferys, 

a nagy család minden tagja, baráti köre, 
Don Új Zéland-i családjának tagjai,

és számos tisztelôje és páciensei.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte 

két nyelven.

Peacefully passed away at home in the 

arms of loving wife Victoria.

His kindness, courage and determination 

wil be treasured forever..

Don testvére búcsúzik

Victoria a gyászoló özvegy, meggyújt egy gyertyát a férje emlékére

Victoria szétosztja a rózsákat a 
családtagoknak, rászorni a koporsóra 

a Carlton-i temetôben
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Mondják, a rokonait nem választhatja 
meg az ember, de a barátait igen. 
Manapság, ebben a feszültségekkel, 
ellenségeskedésekkel teli világban 
persze a barátságok is jönnek, men-
nek, aztán feledésbe merülnek. Ezért 
igen nagy érték az igazi barátság, 
hiszen van valaki, aki emlékszik az 
elmúlt közös idôkre, van valaki, akivel 
ôszintén meg lehet osztani gondjainkat, 
van valaki, aki tudja, hogy mit és miért 
mondunk. Azon kevesek közé tarto-
zom, akik 1968 óta ismerték és a barát-
juknak mondhatták Szentmihályi 
Szabó Pétert, ezt a hajlott hátú, szi-
kár, tanáros külsejû, öltönyben, nyak-
kendôben járó, halk szavú, állandóan 
cigarettázó, nagyon határozott gondol-
kodású embert. Már huszonhárom 
évesen az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar angol-irodalmi tanszéken tanított. 
Akkor még nem járt külföldön, de ki-
válóan beszélte a nyelvet. Nem vélet-
lenül kutatta William Butler Yeats 
világát, amibôl aztán könyv született, 
megrajzolta az ír költô huszadik szá-
zadi angol költészetre gyakorolt meg-
határozó hatását. Polihisztor volt, több 
nyelven anyanyelvi szinten beszélt, 
egyik kiváló ismerôje volt a sci-finek, 
a költészet, a regényírás, a drámaírás 
„doktoraként” lehetett számon tartani 
már huszonéves korában.

Barátságunk kitartott a legnehezebb 
idôkben is: a hatvani fiatal írók rendôri 
megfigyelés alatt tartott konferenciá-
jától, az elsô, 1985-ös két képviselôs 
választási hercehurca és a rendszer-
váltás szakítópróbája idején, valamint 
a médiaháború kíméletlen, embereket, 
népet, hazát lejárató küzdelmeiben. Az 
1994 utáni szocialista-szabaddemok-
rata kirúgási és bosszúhadjárat ben-
nünket is érintett, de mi összefogtunk, 
egymásba kapaszkodtunk. Errôl sokan 
tudnak, de még többen szívesen elfe-
lejtenék ezeket az éveket, éppen ezért 
mindig emlékeztetni kell a sajtósza-
badságot és jogállamiságot lábbal tip-
ró Horn–Kuncze-korszakra. Sokan és 
sokáig hitték, hogy az új demokráciá-
ban nem lesz többé szükség politikai 
költészetre, hiszen az emberek gond-
ját-baját közvetlenül vagy közvetve 
elmondják majd az írott és elektroni-
kus sajtóban, a parlamentben, a pártok 
fórumain –-- írja a Térdre, magyar! 
címû verseskötetében Szentmihályi 
Szabó Péter. Majd hozzáteszi: 1994 óta 
zajlik a késô Kádár-kor restauráció-
jának elképesztô kísérlete. S ezt az író 
saját bôrén érzi. Miután kirúgták a 
Külügyminisztériumból, nem volt ál-
lása, 1996-ban csillaghegyi házukban a 
család télen nagykabátot viselt, mert 
nem volt pénzük tüzelôre. Tipikus ér-
telmiségi sors. A komcsik most nem 
ütöttek, nem vertek, nem ítélkeztek, 
nem öltek, hanem egzisztenciálisan 

Nincs többé titok
Szentmihályi Szabó Péter emlékére

tették tönkre a jobboldalt. A Térdre, 
magyar! címû versében váteszként lát 
a jövôbe: „Villánk s a svájci bankbetét 
/ érted van, s téged véd, cseléd! /… 
Ellopnak minden ünnepet, / ôk adnak 
mindennek nevet, /… ki másról más-
ként szólni mer, / nem elvtárs és nem 
is haver, / akit riaszt a pénz szaga, / 
bizony nem jó demokrata!” De vissza a 
múltba. A Szépirodalmi Könyvkiadó-
ban Szentmihályi Szabó Péter szer-
kesztette két könyvemet a Hol a haza? 
és az Élet alulról címût. A hetvenes 
években együtt jártuk az olvasótábo-
rokat, a gondolatszabadság, a függet-
lenség kicsi térségeit, elôadásokat 
tartottunk Kállósemjéntôl, Nagykál-
lón, Ratkó József szatmári településé-
tôl Pilisvörösváron át, egészen Felsô-
tárkányig. Ott váltottuk meg a világot 
Ratkó Józseffel, Czakó Gáborral, Ve-
ress Miklóssal, Mózsi Ferenccel, Bari 
Károllyal és sokan másokkal. Kutattuk 
a jövôt, a transzcendenst. A Szondi-
teszttel kísérleteztünk, boncolgattuk 
egymás tudatalattiját. Akkor nem gon-
doltam, hogy Péter megírja egyszer 
nagy sikerû, különleges magyar pró-
féciáit a Nostradamus Hungaricust. 
Azt a versösszeállítást, amelyben 
megjósolta a jövônket. Péter többet 
tudott egyes magyar politikusok, 
közéleti emberek múltjáról, jövôjérôl, 
mint sokan mások. Persze a jóslásokat 
az igazságelemekkel együtt is bizo-
nyos szempontból szélhámosságnak 
tartotta. Igazi humanista volt. A szó 
eredeti értelmében. István király nap-
ját együtt ünnepeltük baráti társaság-
gal –-- akkoriban Szent Istvánra tilos 
volt emlékezni, --– augusztus 20-a az 
alkotmány ünnepe volt --– a Sváb-
hegyen egy kis szalonnázás, borozás 
kíséretében. Kérdéseket tettünk fel a 
jövônkrôl, súlyosan korlátozott sza-
badságunkról, beszéltünk ötvenhat 
meghamisításáról és arról, hogy véget 
érhet-e a bolsevik diktatúra a mi éle-
tünkben, vagy soha nem érjük meg 
azt? Így éltünk le egymás mellett a 
rendszerváltás kíséretében több mint 
negyvenöt évet.

Nos, Péter, nagyon fogsz hiányozni 
nekünk. Igazi közéleti, megmondó em-
ber voltál, a kétezer-negyvennégy 
Sarkosan fogalmazva címû írásod a 
Magyar Hírlapban errôl tanúskodik. 
Írástudó ember tudja, hogy milyen 
szellemi frissességet, ötletgazdagsá-
got, a politika és társadalom iránti 
különleges érzékenységet jelent hat 
éven keresztül mindennap írni kéte-
zer-ötszáz karaktert, egy kis glosszát, 

tárcát, krokit. De ezt a szellemi, kul-
turális, történelmi felkészültséget iga-
zolják könyveid is, mind a hetvenegy 
kötet. Látlelet, teljes értékû dokumen-
tum a huszadik és a huszonegyedik 
század magyar sorsfordulóiról. Érde-
mes lenne egy fiatal irodalomtörté-
nésznek kézbe venni ezeket a mûve-
ket.

Szevasz, Péter! Nem búcsúzom tôled, 
mert Te sem búcsúztál el tôlem. Ami-
kor a szabolcsi-szatmári világ költôje 
meghalt, magad sem hitted In memo-
riam Ratkó József címû versedben, 
hogy elment egy barát: „Jóska, hát 
meghaltál? Ugye viccelsz? / Elintézted, 
hogy bemondják, / vagy tényleg eleged 
lett az egészbôl?” Én is keresem a sza-
vakat, mint huszonöt éve te.

Szentmihályit ez a kormányzat római 
nagykövetnek szánta, de a balliberális 
csürhehad a halálba kergette. Össze-
fogott ellene a hazai baloldal és a Ma-
gyarországot lejárató nyugati liberális 
pénzemberek, politikusok egy szûk 

csoportja. Pedig márciusban még 
minden orvosi lelete negatív volt. Nem 
verték le a veséjét, nem börtönözték 
be, nem akasztották fel. De rágalmaz-
ták, antiszemitának, szélsôjobbos pro-
vokátornak nevezték, minden mocs-
kot, amijük csak volt, rászórtak. Rá, az 
igazi szabadelvûre, az igazi keresz-
tényre, a moralistára, a megbocsátó-
ra. 

De hát errôl nem is érdemes beszélni, 
így is kell élni. Ô így élt. Visszauta-
sította a vádakat, félreállt, mert nem 
akarta megzavarni az Olaszország és 
Magyarország közötti kapcsolatokat. 
A szavak emberét végül is szavakkal 
ölték meg.

Péter engem bácsizott, s én viszont. 
Dedikációi közül, talán a Robinson 
írója (Daniel Defoe élete) címû könyve 
feleségemnek és nekem írott ajánlása 
a legfigyelemreméltóbb: „Nellykének 
és Pista bácsinak, írótársi szeretettel 
és mindenféle egyéb vonzalommal, 
attól, aki általatok is bizonyíthatóan 1., 

nem szadista, 2., nem homoszexuális, 
3., emberszeretô, 4., nem agresszív…” 
Istenhívô volt. Isten versei önmagáról, 
mindannyiunknak szólnak: „Milliárd 
imádság száll fel hozzám / egyetlen 
perc alatt, / meghallgatom mindet tü-
relmesen, / az ima magától felszakad,/ 
felfelé tör, láthatatlan hullám, / semmi 
sem téríti el, és mennyien csalódnak 
mégis, / hogy Isten nem rögtön felel!” 
Te valószínûleg megkaptad a feleletet. 
Hiszen a költôk, az elhivatottak, a 
küldetéstudatúak --– így nagy magyar 
költôink, mint például Balassi Bálint, 
Petôfi Sándor, Ady Endre, József 
Attila –- mindig közel álltak Istenhez, 
társalogtak, perlekedtek vele, mindig 
választ várva. Szentmihályi eljutott 
idáig, amikor ezt írta: „Igen sok áruló 
vette szájára igéim, / hazudtak rólam 
egész könyveket, / voltak hamis prófé-
táim bôven, de mind pokol tüzére vet-
tetett…/ Mikor majd meghalsz, min-
dent megértesz / egyetlen pillanat 
alatt. / Csodálkozol, minden milyen 
egyszerû,/ és titok többé semmi sem 
marad.”
Isten veled, Péter.

Stefka István
(Magyar Hírlap)

 Az Ausztrália-i Magyar Református Egyház North Fitzroy-i 
gyülekezete november 2 án tartotta  ez  évi közgyûlését.

A lelkész imával nyitotta meg a gyûlést , utána  énekeltük, hogy “Te Benned

Biztunk Eleitôl Fogva” majd Csutoros István fôgondnok üdvözölte a 

megjelenteket.

Köszönetett mondott a lelkésznek, nöszövetség , presbiterek és a tanároknak 

az elmúlt évi munkásságukért és anyagi hozzájárulásukért.

Oláh Jenö lett megválasztva presbiternek akit  a  közgyûlés egyhangúan 

elfogadott.

Utána lelkészi beszámoló következett  a bevétel, kiadásokról, egyházunk 

életéröl és feladatairól, amihez sok támogatóra  van és lesz szükség.

A gondnoki, lelkészi beszámolot a közgyûlés egyhangúan elfogadta.

Közgyûlést a lelkész imával zárta be.

Isten kegyelméböl most ünnepeljük Egyházunk  65 ik évfordulonkat.   

Nem szabad elfelejtenünk gyülekezetünk szellemi bástyája a templom, iskola, 

amit tovább kell fejleszteni, hogy itt Ausztráliában a Magyar Reformátusság 

méltó képviselôje és bástyája legyen.

Csutoros  István
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Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás 

tengeren is túl, az üveg hegyen is túl, a 

kása hegyen is túl, volt egyszer egy 

Legény. Egy gyönyörû szép Országban 

élt ez a Legény, de volt abban az Or-

szágban egy nagy hiba is. Az emberek 

nem voltak szabadok! A Hatalom 

szabta meg, hogy mit szabad, vagy mit 

nem szabad mondani, vagy tenni. Egy-

szer aztán megelégelték ezt az embe-

rek, s mind az utcákra vonúltak köve-

telve, hogy végre szabadon élhesse-

nek! Erre a Hatalom rájuk kûldte az 

idegen katonákat. Ádáz kûzdelem kez-

dôdött. Már úgy látszott, hogy sikerûlt 

kivívni a szabadságot, de erre mégtöbb 

katona jött az Országba, és végleg le-

gyôzték a szabadságért kûzdôket. So-

kan menekûltek el ekkor az Országból. 

A Legénynek is el kellett menni, mert 

nem akart börtönbe, vagy az akasztófá-

ra kerûlni.

Messze, messze vitte a sors, a világ 

másik oldalára, az Óz birodalmába. Ott 

élte életét a Legény, sokat gondolva 

arra a szép Országra, ahol megszüle-

tett. Teltek az évek, amikor megismer-

kedett a Leánnyal. Ez a Leány is abból 

a messzi szép Országból származott 

ahonnan a Legény, s így hamarosan 

egybekeltek mondván, ahogyan a me-

sében írják: „Én a tied, te az enyém, 

MESE FELNÔTTEKNEK

Sorsunk a nagyvilágban
ásó, kapa válasszon el minket egymás-

tól.” Amikor fiúcskájuk született, elne-

veztek ôt Királyfinak. Megtanították a 

Királyfit mindenre, amit a messzi szép 

Országról tudni illik. S amikor felcse-

peredett, reménykedett a Legény és a 

Leány, hogy a Királyfi is talál magának 

egy társat, aki szintén abból a messzi 

szép Országból származik. Erre azon-

ban hiába vártak. Akkor aztán abban 

reménykedtek, hogy legalább Ózban 

találjon egy hû társat magának.

De a Királyfi fogta a vándor tarisz-

nyát a szokásos hamuba sûlt pogácsá-

val, s felkerekedett, hogy megismerje 

a távolkelet országait. Váltakozó sze-

rencsével élte ott életét. Teltek az 

évek. A  Királyfi szülei, a Legény és a 

Leány, most már abban reménykedtek, 

hogy ott, a messzi Keleten találja meg 

végre élete párját a Királyfi. Nagyon 

szerettek volna egy kicsi unokát!

A Jóisten meghallgatta kérésüket. A 

Királyfi megtalálta ott Keleten a Ki-

rálylányt! Kicsit barnább a bôre, sötét 

a haja, bájos a mosolya, csillogó man-

dula szemekkel. S nemrégen megérke-

zett a vára-várt királykisasszony is, 

akit Csillának neveztek el. Gyönyörû 

szép, élénk kicsi baba, amilyet csak a 

tündérmesékben lehet találni.

Igy alakítja, formálja az Élet az em-

berek sorsát. „Ember tervez, Isten 
végez” –-- mondja a bölcs mondás.  És 

így van ez jól. Azóta a messzi szép Or-

szágban is megváltozott az élet. A Ha-

talom már régen megbukott, az embe-

rek szabadon élnek, s éppen avval 

vannak elfoglalva, hogy egy boldog, 

gazdagabb jövôt építsenek maguknak. 

A Legény és a Leány, akik már meget-

ték a kenyerük javát, mégis remény-

kednek, hogy egyszer majd (a mesék-

hez illôen) Csilla unokájuk is megis-

merkedik azzal a messzi szép Or-

szággal. Azt itt a földön senki sem 

tudja, hogy mit hoz a jövô. Így ennek a 

mesének sincs még vége, senki se 

fusson el vele, de aki nem hiszi, az vi-

szont utána járhat. Mese, mese, mes-
kete, szállj be Csilla szívébe, lelkébe!

(Soláp)

Meglátogattuk a Borszéki házunkat, már javában sötétedett mikor fényképet 

akartam készíteni, így a kinti felvételek nem sikerültek, de belülrôl sikerült 

néhány felvételt készíteni, melyeket megosztok! Ôrömmel írhatom le, hogy 

Istennek hála elkészült a ház, és gyönyörû! Az egyik legszebb otthona a a 

gyerekeknek ez a kis, mégis tág mézeskalács épület, melyre hiszem, hogy 

Sándor bátyánk is, ki Ausztráliában ránk hagyta a házát örömmel néz le az 

égbôl. Ha a hivatalos papírokkal is szépen fogunk haladni, akkor a ház elsô 

rászoruló gyerekei már a karácsonyt, Jézus Krisztus születés napját itt ünne-

pelhetik! Szívem minden melegével köszönöm a jövendôbeli gyermekeink 
nevében mindazok jóságát, szeretetét, akik támogattak, segítették ennek a ház-
nak a világra jöttét!! Szeretettel várunk Erdély talán egyik legszebb városában, 
Borszéken, gyere látogasd meg ezt a szép otthont!! Csaba t.

Meglátogattam a szárhegyi otthonunkat, Istennek hála béke és rend foga-
dott! A gondokat meghallgattam, az örvendezôkkel örvendeztem, a szomor-
kodókat vigasztaltam, a rosszalkodókat a jóra bátorítottam, egyszóval jó volt 
velük találkozni!!

Istennek hála a nyár folyamán az ablakokat kicseréltük, az épületet kívülrôl is 

szépen lefestettük, igy a ház is megszépült az ausztráliai magyar testvéreink 

jóvoltából. Ez az otthon a délkeresztje alatt élô magyar testvéreink szülôföld 
iránti szeretetét dicséri! Hála és köszönet nekik, és mindazoknak akik velem 
együtt nagyon --- nagyon szeretik a szárhegyi gyerekeket!! Csaba t.
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Dr. Hangay György:

Az igazi magyar úriember 
megtestestôje

Mostani sorozatunkban a Mennyei Színpad színésztársulatának tagjairól szólunk.  Ôk már elköltöztek ebbôl a világból, 

de emlékezetünkben mégis tovább élnek, mert nagyot alkottak mûvészetükkel, gyarapították nemzeti kultúránkat és 

számtalan kellemes, mondhatni boldog órát okoztak a nézôk millióinak. Ma is egy kiemelkedô színmûvészrôl fogunk 

beszélgetni. Nézzük hát, ki mai megemlékezésünk fôszereplôje?

Nem más, mint Jávor Pál. Ki ne 
ismerné ezt a nevet? Még legfiatalabb 

olvasóinknak is minden bizonnyal is-

merôs, még akkor is, ha egyet sem 

láttak 70 filmjébôl --– melyeknek 

legtöbbször fôszereplôje volt és ter-

mészetesen a színpadon sem látták, 

mert bizony azok a színdarabok, me-

lyekben Jávor Pál szerepelt már java-

részt feledésbe merültek. Csak Jávor 

maga nem, mert a színpadon ô volt 

minden idôk igazi magyar úriembere, 

a gáláns és elegáns hôs, akiért a höl-

gyek szüntelenül vágyakoztak --– a 

férfiak pedig igyekeztek hozzá hason-

lítani, úgy megjelenésben, mint visel-

kedésben. Nyugodtan hihetnénk, hogy 

Jávor Pál valamelyik ôsi arisztokrata 

család leszármazottja volt, ezért tudta 

ezt  a karaktert olyan jól alakítani.

Nos, errôl szó sem volt. Pont az ellen-

kezôje az igaz, ugyanis az 1902-ben, 

Aradon született hôsünk Spannenber-

ger Pálként mutatkozott be a világnak. 

A kissé svábosnak hangzó nevet édes-

anyjától kapta, mert szülei csak jóval 

késôbb házasodtak össze.Végül is az-

tán felvette apja vezetéknevét, a szin-

tén nem kimondottan magyaros Jer-

mann-t. Úri jómódról szó sem volt, 

mert a család kimondottan szegény 

sorban élt. Apja korai halála után még-

inkább szûkölködtek és ezért Palit 

édesanyja vasutasnak szánta, hogy 

minél elôbb kenyérkeresethez jusson. 

Ô viszont már kiskora óta arról ábrán-

dozott, hogy egyszer majd filmszínész 

lesz, nagy kalandor és hôs-szerelmes a 

mozivásznon. Hogy mennyire vágyott 

a kaland után, azt az is bizonyítja, hogy 

az Elsô Világháború idején, pedig még 

csak kamasz volt, önkéntesként leve-

leket kézbesített a fronton harcoló 

magyar bakáknak. Hogy milyen ma-

gyar-érzelmû volt, azt meg az példáz-

za, hogy amikor Aradot Románia be-

kebelezte, ô azonnal elhagyta szülôvá-

rosát és átköltözött Magyarországra.

Budapesten, az  Országos Színmû-

vészeti Akadémián, majd az Országos 

Színiegyesületnél ismerte meg a szí-

nészmesterség fortélyait. Hogy mibôl 

élt, hogy tudta a tandíjat fizetni, az egy 

rejtély. 1922-ben szerezte meg okle-

velét, de ettôl függetlenül, ezekben az 

években repatriáló magyarként és 

éhenkórász mûvészként elképzelhetet-

len nyomorban, mondhatni hajlékta-

lanként tengôdött Budapesten. 

Tehát nehezen indult pályafutása. 

Mégis, kellett egy szerencsés fordu-

latnak jönnie. Mi lehetett az? Nem 

más, mint Csortos Gyula. A nagyte-

kintélyû, befutott színmûvész jóvol-

tából szerzôdést kapott a Renaissance 

Színházba. Nagy dolog volt ez, a szín-

ház elismert színészgárdáját kedvelte 

a közönség, szinte minden darab, amit 

mûsorra tûztek sikert aratott. Ekkor 

már új színésznevén, Jávor Pálként 
ismerhette meg ôt a publikum. De a 

Renaissance Színház sem hozott sok 

boldogságot neki, mert úgy érezte, 

hogy mellôzik, nem sok olyan szerepet 

kapott, melyekkel igazi népszerûségre 

tehetett volna szert. Pedig jóinduatú 

kollégái voltak, velük jó is volt a vi-

szonya, habár mindenki azt mondta, 

hogy Jávor Pál legnagyobb ellensége 

Jávor Pál. Indulatos természete volt, 

magánéletében hemzsegtek a kisebb-

nagyobb botrányok, mert egy-egy he-

ves nézeteltérése során nem csak in-

dulatos szavak, hanem a pofonok is 

könnyen repkedtek. Az újságok és ma-

gazínok pletykarovatai persze imádták 

az ilyesmit --– és ha Jávor mûvészi si-

kerei egyelôre még ugyan nem gyara-

podtak, lassacskán nevét mégiscsak 

megismerte Budapest. Mégsem ma-

radt a fôvárosban, hanem Székesfe-

hérvárott és Szegeden vállalt szerepe-

ket –-- ezúttal már egyre több sikerrel. 

1928-ban tért vissza Budapestre, im-

már mint kiforrott színész, aki egyfor-

mán otthonosan mozgott úgy a klasz-

szikus szerepekben mind a mondhatni, 

hogy testre-szabottakban. Mert ekkor-

ra már kialakult az a hamarosan le-

gendássá vált Jávor karakter, a boron-

gós hangulatú, cigányzene mellett sír-

va-vígadó igazi magyar figura. Ne 

felejtsük, hogy ekkor, a huszas évek 

vége felé nagyon erôs volt Magyaror-

szágon a nemzeti érzés, mégpedig 

akkoriban még meglehetôsen mentes 

a késôbb felerôsödô antiszemitizmustól 

és más, hasonlóan negativ érzelmektôl. 

Jávor Pál ragyogóan példázta mindezt, 

mert egy szép zsidólányt, Landes-
mann Olgát vett feleségül, akivel 

nagy szeretetben és megértésben él-

tek. Ugyanakkor megtestesítette azt a 

magyar férfiideált, aki kiáll az igazság 

mellett, tetteivel bizonyítja mindazo-

kat a jókat, melyet mindnyájan szeret-

nénk magunkénak tudni. Ráadásul 

igen jóképû is volt, elegáns és atlétikus 

–-- egyszóval hamisítatlan filmsztár.

Budapestre való visszatérése után 

nem sokkal. 1929-ben érte el elsô nagy 

sikereit a „Csak egy kislány van a 

világon” címû filmben. Ezt még 69 

film követte és mondhatjuk, hogy va-

lamennyi sikert jelentett. Jávor Kará-
dy Katalinnal legendás párost alko-

tott a filmvásznon, de Szeleczky Zita 
és Bayor Gizi is többször feltûnt az 

oldalán. A kék bálvány, a Hyppolit a 

lakáj, A Noszty fiú esete Tóth Marival, 

a Halálos tavasz, vagy a Lángok, mind 

a magyar filmtörténet gyöngyszemei. 

De Jávor nem csak a filmvásznon, ha-

nem a színpadon is sztárként ragyogott 

és hamarosan  a Nemzeti Színház meg-

becsült és ünnepelt tagja lett. De aztán 

hamarosan megint csak fordulat állt 

be életében, Számos színészhez hason-

lóan Jávor Pál karrierjét is kettétörte 

a Második Világháború. Felesége szár-

mazása következtében ugyanis szá-

mos meghurcoltatás érte: a társaiért 

bátran kiálló mûvész elôbb a Gestapo 

ôrizetébe, majd Sopronkôhidára ke-

rült, késôbb pedig a német koncentrá-

ciós táborok poklát is megjárta. Azok, 

akik egykoron keresve keresték tár-

saságát és legnagyobb megtisztelte-

tésnek vették, ha résztvehettek egy-

két hires Jávor-féle cigányzenés-nó-

tázós, sírva-vígadós estén --– most 

ellene fordultak. A nagy sztárból meg-

vetett pária lett a fogságban, nap mint 

nap megalázták, szinte élvezték, hogy 

hatalmat tudnak gyakorolni az egyko-

ron oly fényesen csillogó filmhôsbôl. 

Felesége bujdosni kényszerült és szin-

te csodával határos, hogy életben túl-

jutottak ezeken a szörnyû idôkön.

A nehéz hónapok és az oktalan szen-

vedés  ellenére  a közönség még min-

díg szívében ôrizte ôt.  Jávor Pál 1945-

ös hazatérése után Petruchióként is-

mét elbûvölte nézôit. Nemsokára 

azonban világossá vált számára, hogy  

a változó politikai légkörben csöbörbôl 

vödörbe került, hiába menekült meg a 

nyilasok karmaiból, ezúttal majd a 

kibontakozó kommunizmus rabságába 

fog esni. Elfogyott körülötte a levegô, 

így hát elhatározta, hogy feleségével 

együtt Amerikában próbálnak  szeren-

csét. Útja természetesen Hollywoodba 

vezette, ahol majdnem sikerült egy 

komoly szerepet kapnia, mert a Nagy 

Caruso címû film címszerepének vá-

rományosa lett. Sajnos angol nyelvtu-

dás híjján a szép álom szertefoszlott. 

Meg kellett elégednie --– legalábbis 

pillanatnyilag ----  bármilyen mun-

kával, még a legnyomorúságosabbal 

is. Turnézni is próbált, még Izraelba is 

ellátogattak, de mindez hasztalan volt, 

színmûvészhez illô feladat nem jutott 

neki küldöldön. 

1959-ben Kádár János jóváhagyásáva 

hazatért. Kádárnak fontos volt a kül-

földön élô hires emberek hazatelepíté-

se, mert ezzel is bizonyítani akarta, 

hogy az ô uralkodása alatt Magyar-

ország már nem a régi, hanem egy új, 

demokratikusabb ország.Sajnos azok 

a színészek, akik bevették ezt a masz-

lagot és hazatértek, megerôsítették 

ezt a propagandát.

Mindettôl függetlenül, Jávort szere-

tettel fogadta a közönség, de a hajdani 

ragyogásnak már csak sápadt vissz-

fényét láthatták: a nagy színész ekkor 

már súlyos beteg volt.1959-ben kór-

házba került. Szeretett cigány muzsi-

kusai meglátogatták és nótaszóval 

próbálták jobb kedvre deríteni. Talán 

sejtették, hogy búcsúztató volt a mu-

zsika --– Jávor néhány nap múlva 

jobblétre szenderült.
Hogyan emlékezzünk rá? Talán a 

legjobb, ha saját szavait idézem: „Csak 

akkor tudtam örülni a szereppel, ha 
magamnak is öröme telt abban, ami-
nek a szerepben örülni kell. Az egy-
szerû és spontán megnyilatkozásokat 
szeretem. Akik nem ismertek, sokáig 
azt hitték, hogy afféle monoklis bon-
viván vagyok. Nem igaz. Csak azt is 
eljátszottam, ha kellett.”
Az SBS Magyar Rádióban elhan-

gzott elôadás alapján.
(Jávor Pál) 

1902. január 31-én született Jávor Pál, 

a magyar színjátszás és filmmûvészet 

egyik ikonja, aki a Horthy-korszakban 

amorózóként szerzett páratlan nép-

szerûséget a mûkedvelô közönség és a 

kritikusok körében. Jávor a nyomorból 

emelkedett fel az elsô világháború 

utáni évtizedek sztárjai közé, sármos 

megjelenésének és mély jellemábrá-

zoló képességének köszönhetôen pe-

dig számos színdarabban és mintegy 

70 filmjében egyaránt feledhetetlen 

alakítást nyújtott.

Jávor ekkor már komoly gyomorbán-

talmakkal küszködött, így a köré épí-

tett kultusznak köszönhetôen hiába 

fogadta ôt vissza régi közönsége, 

egészségi állapota miatt már soha nem 

nyerte vissza egykori csillogását. A 

színészlegenda 1959 során kórházba 

került, ahol augusztusban még egy-

szer, utoljára együtt mulatott a hozzá 

érkezô muzsikus cigányokkal, napok-

kal késôbb azonban kómába esett, 

majd 1959. augusztus 14-én elhunyt. 

Jávor Pál személyében a 20. század 

egyik legtehetségesebb magyar színé-

sze távozott a földi világból, akit a kö-

zönség jobbára eleganciája, mulatozá-

sai és romantikus szerepei révén ôr-

zött meg emlékeiben, a filmvásznak 

amorózója azonban ennél jóval na-

gyobb talentumot birtokolt.

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

gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Hûtôtolvajok, reszkessetek!

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A rövidlátóké homorú, a 
távollátóké domború, 2. 332 méter 
másodpercenként, 3. Ámbitusnak, 4. 
A világtájak irányát mutató, csillag 
alakú mértani ábra, 5. Csermák Jó-
zsef, 52-ben 60,34 méterre, 6. Az ókori 
görögöknél lakomával egybekötött 
beszélgetést jelent, 7. missa solemnis, 
8. A katonai küldöncöt, 9. Georges 
Clémenceau francia miniszterelnököt, 
10. Musztafa Kemál Atatürköt.

E heti kérdéseink:
1. Mi volt a c. Katona Klári elsô nagy 

lemezének?
2. Kik és melyik szabadságharcban 

viseltek vörös inget?
3. Hogyan nevezik a lagúnát elzáró 

keskeny gátat, turzást?
4. Mit jelent m.-rul a sztenográfia?
5. Melyik a legnagyobb olvadáspontú 

fém?
6. Melyik francia drámában szerepel 

a híres Orr-monológ?
7. Ki szerezte az elsô magyar olim-

piai aranyérmet?
8. Melyik a legdrágább nemesfém?
9. Kinek az írói álneve volt Sipolusz?
10. Ki rendezte az 1948-as Mágnás 

Miska címû filmet?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Hogy mi a különbség férfi és nô 

között?
Nagyjából ezek:
Pénz
Egy férfi 500 ft-ot fizet egy 250 ft-os 

dologért, amire szüksége van. Egy nô 
250 ft-ot fizet egy 500 ft-os dologért, 
amire nincs szüksége, de most akciós.

* * *
Fürdôszoba
Egy férfinek 7 tárgy van a fürdôjé-

ben: fogkefe, fogkrém, borotva, borot-
vahab, sampon, szappan és törölközô. 
Egy nônek átlagosan 337 tárgy talál-
ható a fürdôjében. Egy férfi ezek kö-
zül legfeljebb 20-at képes felismerni.
Viták
Minden vitában a nôé az utolsó szó. 

Minden, amit a férfi ezt követôen 
mond az egy újabb vita kezdete.
Jövô
Egy nô mindig a jövôje miatt aggódik, 

ameddig férjhez nem megy. Egy férfi 
sosem aggódik a jövôje miatt, ameddig 
meg nem nôsül.
Siker
Egy férfi akkor sikeres, ha többet 

keres, mint amennyit a felesége el tud 
költeni. Egy nô akkor sikeres, ha talál 
egy ilyen férfit.
Házasság
Egy nô amikor hozzámegy egy fér-

fihez, azt reméli, hogy majd a férfi 
megváltozik, de nem fog. Egy férfi ha 
elvesz egy nôt, azt reméli, hogy a nô 
nem fog megváltozni, de meg fog.
Öltözködés
Egy nô alkalomhoz illôen átöltözik 

külön a vásárláshoz, a virágok meglo-
csolásához, a szemetes kiürítéséhez, a 
telefonáláshoz, könyvolvasáshoz és 
hogy kimenjen a postáért. Egy férfi 
alkalomhoz illôen felöltözik az eskü-
vôkre és a temetésekre.
Természetesség
A férfi ugyanolyan jól néz ki reggel, 

mint amikor lefeküdt aludni. A nô va-
lahogy elcsúnyul az éjszaka folyamán.
Utódok
A nô mindent tud a gyerekeirôl. Hogy 

mikor kell menni a fogorvoshoz, a 
románcokról, legjobb barátok kedvenc 
ételei, titkolt félelmek, remények és 
álmok. A férfi bár homályosan, de tud 
valamiféle emberekrôl, akik a házban 
laknak.
A nap gondolata
Egy nôs férfi feledkezzen meg a hi-

báiról. Semmi szükség arra, hogy egy 
háztartásban két ember is emlékezzen 
ugyanarra a dologra.

* * *
--- Óriási szerencsém van a nôkkel!
--- Miért?
--- Egyik sem akar hozzám jönni 

feleségül.
* * *

Az esküvô estéjén a mennyasszony 
kérdezi az anyját:

--- Anyám, tudnál segíteni nekem, ho-
gyan tudnék a férjem kedvére tenni?

Az anyja kissé elvörösödve:
--- Nézd kislányom, mikor két ember 

szereti egymást, akkor a szeretkezés 
közöttük a világ legcsodálatosabb dol-
ga, és...

--- Anyám, azt már tudom hogyan kell 
b...ni, most speciel a fôzés érdekelne...

* * *
--- Pista! Te már megint 1 órakor 

jöttél haza!
--- Dehogyis, Julcsa! Hiszen 10 óra 

van.
--- Na, ne viccelj! Egyet ütött az óra.
--- Az igaz, de te elvárod az órától, 

hogy a nullát is üsse?
* * *

--- A múlt héten sikerült rábeszélnem 
a a felségem, hogy adjuk el a zongorát, 

A nemzetközi kriminológiai szakiro-
dalom egyik jól ismert jelensége a 
céges hûtôbôl, esetleg a másik asz-
taláról ételt lopó ember jelensége. 
Akinek ették már meg a másnapra 
gondosan a hûtôbe készített finomsá-
gát, tudja milyen megrázkódtatást 
jelent azzal szembesülni, hogy valame-
lyik kollégánk megette azt. Vagy --- 
ami még sokkal rosszabb --- beleevett.

A munkahelyre bevitt, gondosan fel-
címkézett, majd onnan az -általunk 
történô- elfogyasztást megelôzôen fel-
szívódó étel és ital problémaköri régi, 
mint az internetek, és teljes mértékben 
nemzetközi jelenség. Aki legalább egy 
hónapja közepes vagy nagy cégnél 
dolgozik, és nem kapott legalább egy 
szomorkodó, dühös vagy éppen fenye-
getô levelet, melynek küldôje eltûnt 
túró rudiját, kekszét, csokiját, fagyiját 
vagy sütijét gyászolja, az sürgôsen 
állítsa át a céges spamszûrôjét.

A vállalati hûtôszekrénybûnözés 
nemzetközi jelenség (vonatkozó szaki-
rányú tananyag: az összes jobb sitcom 
egy epizódja, amelyiket a hûtôbôl kie-
vett étel köré építették föl), megnyug-
tató, minden esetben alkalmazható 
megoldás eddig még nem született a 
problémára, de kísérletek akadnak. 
Ezek különbözô hatásfokkal mûköd-
nek, és nem ugyanakkora az ener-

giaigényük sem, tehát az, hogy melyi-
ket választjuk, mindig gondos mérle-
gelésnek és kockázatelemzésnek kell 
megelôznie.
Ételt lopni nem jófejség
Mielôtt a probléma különbözô megol-

dási lehetôségeit felvázolnánk, bocsás-
sunk elôre egy nagyon fontos dolgot: 
más ételét annak tudta és elôzetes(!) 
engedélye nélkül megenni, más italát 
meginni egyszerû lopás, és mint ilyen, 
egyáltalán nem jófejség.

Vannak olyan esetek, amikor ez elfo-
gadható. Pontosabban egy olyan eset 
van, amikor ez elfogadható: ha az elfo-
gyasztott dolog könnyedén pótolható 
boltból, és még azelôtt lehetôségünk 
van a pótlásra, hogy a sértett, akinek 
sérelmére az elfogyasztás foganatosí-
tásra került, hiányolhatná azt.

Tehát: megehetjük a hûtôbe tett cso-
kit, mackósajtot, sárgarépát, a túró 
rudit, a nutellát, megihatjuk a tejet, 
üdítôt, zacskós kakaót. Abban és csak 
abban az esetben, ha mondjuk késô 
este van, a tulajdonos már hazament, 
tehát másnap reggelig egészen bizto-
san nem lesz szüksége a nutellára és a 
kakaóra. Másnap reggel meg úgyis 
visszatesszük.

Nem, ismétlem, nem ehetjük meg a 
szendvicset, amit a nôvére készített 
neki a hálaadás napi pulyka maradé-
kából, a dûlôszelektált, kézmûves gru-
yere sajttal töltött macaront, amit 
Franciaországból hozott neki az a cuki 
fiú a pénzügyrôl, a sütit, amit anyukája 
csinált neki a születésnapjára. Méretes 
köcsögség aztán még speciális diétát 
folytató kollégák makrobiotikus diétá-
jának kellékeit elfogyasztani, mert 
nem biztos, hogy tudjuk, mit kellene 
pótolni.
A megoldás
Fújmár.
Penészmintás zacskó
Hatásfok: 6/10
Hátránya: pénzbe kerül
Figyelmetlenebb tolvajokat könnyû 

átverni vele. Hátránya: egy túlbuzgó, 
önjelölt work care alkalmazott ismerô-
sünk kidobhatja a tökéletesen friss 
szendvicsünket.

Üzenet a hûtôn vagy köremailben
Hatásfoka: hangnemtôl függôen 0/10 

és 10/10 között változhat.
Hátránya: adott jogi környezetben az 

igazán hatékony elrettentô üzenet 
büntetôjogi következményekkel jár-
hat, úgyhogy mindenképpen tájéko-
zódjunk elôtte.

Ez talán a legelterjedtebb megoldás. 
A sértett agresszív, passzív agresszív 
vagy éppen humorosnak szánt szöveg-

ben jelzi a sajnálatos esetet és kéri, 
esetleg felszólítja az elkövetô(ke)t, 
hogy a jövôben az ehhez hasonló csele-
kedetektôl tartózkodni szíveskedjen-
(ek).

A szöveg hangnemétôl, illetve az író 
hitelességétôl függôen a levél elküldé-
se után vagy további barátságos tré-
fálkozásba fullad a kommunikáció (ez 
esetben a hatásfok gyakorlatilag zéró), 
vagy pedig --– ha kellô férfias szigorral 
fogalmaztuk meg a szöveget, akkor 
pedig lehet, hogy a semmirekellô HR-
esek hívnak be minket egy kisebb 
elbeszélgetésre. Ezen nem arról lesz 
szó, hogy mit kellene tenni az átkozott 
tolvajokkal szemben, hanem arról, 
hogy az általunk használt jelzôs szer-
kezetek mennyiben állnak összhang-
ban a céges kommunikációs policy 
2.3.2.2.a pontjában foglaltakkal. (Ha 
nagyon nem, akkor egyébként esélyes, 
hogy a tolvaj kétszer is meggondolja a 
következô lopást.)
Hashajtó
Hatékonysága: 10/10
Hátránya: hacsak nem valami extra-

brutális hashajtót használunk, nincsen. 
A másik hátrány, hogy esetleg elfe-
lejtjük, mivel kezeltük azt a finom 
szendvicset, és mi magunk esszük 
meg.

Öregsulis klasszikus. Különösebben 
nem is kell részletezni.
Kamera
Hatékonysága: a felvétel megalázó 

hatásfokától függôen 6-9/10
Hátránya: elég költséges
Apró kamerát venni, majd rögzíteni a 

tettest, amint éppen elköveti a cselek-
ményt csak akkor ér valamit, ha utána 
hajlandóak vagyunk nagy nyilvános-
ság elôtt meg is alázni a tolvajt. De hát 
mire találták ki a videó megosztó olda-
lakat, ha nem erre? (Arra mindeneset-
re figyeljünk oda, hogy ne a saját fel-
használónkon töltsük fel a felvételt, 
nehogy az emberi jogi szervezetek 
nyavalygása elrontsa a játékot).

és zongorázás helyett inkább trombi-
tálni tanuljon.

--- De hiszen az is lármát csap.
--- Igen, tudom, de akkor legalább 

nem tud énekelni.
* * *

--- Asszony, ez a barna bôr úgy 8 évet 
fiatalít rajtad, a mosolyod hatot, a 
fogaid hetet és a nézésed kettôt.

--- Ó, nem is tudtam, hogy ilyen ked-
ves vagy!

--- Mondjuk így olyan 90 évesnek 
nézel ki.

* * *
--- Attól a perctôl, hogy megismer-

telek, nem tudok sem enni, sem inni, 
se dohányozni...

--- Hát annyira szeretsz?
--- Dehogyis, csak ezekre nem marad 

pénzem. 
* * *

Drágám, nem tudom, hogy lennék 
meg nélküled, de holnaptól kipróbál-
juk.

* * *
A feleségem kapott iszappakolást és 

két napig remekül nézett ki.
Aztán az iszap leszáradt róla.

* * *
--- Miért váltál el a feleségedtôl?
--- Mert egy fejjel magasabb volt 

nálam.
--- De hát az még nem olyan nagy 

baj.
--- Láttad volna azt a fejet...

* * *
Férj és feleség sétál a parkban. A kö-

zelben egy fiatal pár vadul csókolózik.
--- Mondd, fiacskám --- kérdi az asz-

szony --- te miért nem csinálsz ilyet?
--- Ne viccelj, nem is ismerem azt a 

lányt!
* * *

Mindennek van elônye és hátránya is. 
Példa erre a házasság.

Elônye, hogy minden reggel ágyba 
hozzák a reggelit, hátránya, hogy min-
dig ugyanaz hozza.

* * *
Nôs férfi meséli agglegény haverjá-

nak:
--- Tudod, a házasság engem vallá-

sossá tett...
--- Hogyan?
--- Amíg meg nem nôsültem, nem 

hittem a Pokolban...
* * *

--- Drágám, ma hideget vacsorázunk, 
mert egész nap áramszünet volt.

--- De hiszen nálunk gáztüzhely van!
--- Ez igaz, viszont a konzervnyitónk 

elektromos...
* * *

Idôs házaspár tengeri kirándulásra 
megy, amikor vihar tör ki. A nagy 
himbálózásban a feleség megcsúszik, 
és beesik a tengerbe. 

Nagy nehezen partra evickél a hajó, 
és amikor elcsitul a vihar, akkor 
elkezdik keresni a nôt, de nem találják. 
A férj hazautazik, ám két nap múlva 
telefonálnak neki:

--- Uram, holtan találtuk a feleségét. 
Amikor a halottkém megvizsgálta, 
egy kagylót talált a ruhájában, a kagy-
lóban pedig egy igazgyöngyöt. A 
gyöngy értéke 50000 dollár, és mivel a 
felesége holmijának számít, ezért Ön 
rendelkezhet vele. Mit tegyünk?

--- A gyöngyöt küldjék el nekem, az 
asszonyt meg dugják vissza a vízbe 
egy idôre, hátha lesz még...

* * *
 --- Nagyon hiányoztam kedvesem, 

amíg két hétig távol voltam?
--- Óh! Hát nem voltál itthon? 

Penészmintás zacskó

Üzenet a hûtôn vagy 
köremailben



00:50 Szentföldi szent 
helyek üzenete (1999)  Az 
utolsó vacsora terme
01:10 Híradó 
01:45 Sporthírek  
01:50 Himnusz  
01:50 Heti Hírmondó. 
Közéleti magazin
02:20 Székely kapu  
02:45 Magyar klassziku-
sok új köntösben. Takaró 
Mihály új irodalmi 
műsora. A XIX. századi 
magyar írók eddig 
ismeretlen irodalmi portréi.
03:15 Sok hűség semmiért 
(1966)  Magyar játékfilm  
Rendezte:PalásthyGyörgy.  
Szereplők: Tordai Teri 
(Éva), Ajtay Andor (férj), 
Darvas Iván (pilóta), Lati-
novits Zoltán(szobrászmű-
vész), Garas Dezső (Gyu-
lus, a futballcsillag), Balázs 
Samu (Óbori igazgató), 
Sulyok Mária (Jolánka), 
Bessenyei Ferenc (orvos). 
04:30 Határtalanul magyar  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar ujjlenyomat .
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat. Borzalmas vérfür-
dő volt a dánosi csárdában, 
egy egész családot meg-
gyilkoltak. E különösen 
emlékezetes bűnügytörté-
neti esetről szól ez az 
epizód.
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:05 Kárpát expressz   
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:45 Família Kft. Land-
mann Kató. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (2003)  
Bősi Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
14:55 Engedjétek 
hozzám…  
15:05 Így szól az Úr! 
15:10 Református ifjúsági 
műsor  
15:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! (2008)  
16:15 Család-barát  
17:45  Mária út 3/1.: Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunaspor
19:30 Hazajáró: Alsó-Ga-
ram- mente - Kenutúra a 
kurtaszoknyás falvak között
20:00 Szűts Mara házas-
sága (1941)  Magyar já-
tékfilm  (ff.)  Rendezte: 
Kalmár László. Szereplők: 
Simor Erzsi (Szüts Mara), 
Szörényi Éva (Szüts Ko-
rnélia), Páger Antal (Sima-
házi Tamás), Perényi Lász-
ló (Hargittay Balázs), Víz-
váry Mariska
21:20 Zsaruvér és csigavér 
(2001) Több tonna kámfor. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:20 Tálentum (2004) 
Garas Dezső színművész
22:50 Csendül a nóta 
(1993) Lakatos Miklós és 
zenekara, Tápiómente 
Táncegyüttes
23:00 Kívánságkosár 
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00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  Az 
aranyszőrű bárányka
02:25 Megtörtént bűnü-
gyek (1980) 7. rész: A kis-
király. Magyar tévéfilm-
sorozat  (ff.)  
03:30 Legendás konyhák 
Gundel az Gundel, de ki az 
a Bálóné?
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 22. rész: 
Milu választása. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News 
05:00 Magyar elsők. Az 
első magyar szervátültetés. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel: Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgeté-
sekkel.
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta 
(1993) Csanádi György, 
Kutasi Katalin, Lakatos 
Miklós és zenekara
14:50 Élő egyház. Hírek, 
tudósítások a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág vallá-
si eseményeiről.
15:20 Rocklexikon (2007)  
Charlie (Horváth Károly) 
Magyar zenei sorozat  
16:15 Család-barát  
17:45 Mária út (2013)  
3/2.: Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáro: Bucses-
hegység- Emléktúra az 
ezeréves határon
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Dokureflex : A 
MENJEK/MARADJAK 
független, hazai produkció-
ban készülő dokumentum-
film-sorozat az elvándorol-
ni vagy éppen hazatérni 
készülő magyarok, az „új 
mobilitás” képviselőinek 
élettapasztalatait, motivá-
cióit és dilemmáit mutatja 
be személyes történeteken 
keresztül, párhuzamos por-
trékban. 2014-ben a berlini 
HAU-ban rendezett ma-
gyar fesztiválon is nagy 
sikerrel bemutatkozó, Hig-
lights of Hungary díjazott 
Speak Easy Project a do-
kumentumfilm eszközei-
vel mutatja be ezt a ha-
zánkban is egyre aktuáli-
sabb problémakört.  A 
most bemutatásra kerülő 
londoni rész a sorozat 
második epizódja.
22:50 Csendül a nóta 
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! A 
százszorszép (Andersen)
02:25 Petőfi (1977)  6/4.: 
Szerelem gyöngyei. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:25 Székely kapu  
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 24. rész: 
Bunda. Tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők(2004)  
Az első magyar alapítású 
szerzetesrend. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon   
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. (1992)  
48.Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talk-
show 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  
14:30 Katolikus Krónika  
15:00 Cérnaszálon. 
Litauszky János dokumen-
tumfilmje a Magyaror-
szágon dolgozó vendég-
munkások sorsát mutatja 
be öt kárpátaljai asszony 
történetén keresztül. Az 
asszonyok távol otthonuk-
tól, reggeltől estig gör-
nyednek a varrógép előtt, 
hogy szeretteiknek jobb, 
könnyebb életet teremthes-
senek. Hősies lemondás az 
övék: a havonta-kéthavon-
ta hazatérő varrónők pár 
nap alatt igyekeznek bepó-
tolni mindazt, amit hóna-
pokig nélkülözniük kellett; 
aztán búcsút intenek és 
visszatérnek mindennapi 
megpróbáltatásaikhoz.
15:55 Család-barát  
17:25 Kultikon 
17:45 Kosárlabda bajnoki 
mérkőzés. Élő közvetítés
20:00 Híradó 
20:30 Barangolások öt 
kontinensen  
21:05 Nemcsak a húszé-
veseké a világ - Szenes 
Iván írta   
21:55 Ybl 200  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:00 Táncvarázs (2014)  
Formációs és Kür Magyar 
Bajnokság, Szombathely 
2014.  A versenytánc leg-
látványosabb formája a 
nyolc pár harmonikus, 
közös táncára épülő for-
mációs bajnokság  idén is 
óriási közönségsikert 
aratott. A szombathelyi 
Aréna Savariában rende-
zett verseny nagy kérdése 
az volt, hogy a latin mix 
kategóriában jelent-e e- 
lőnyt a hazai pálya a Sava-
ria TSE csapatának, vagy 
ismét a zalaegerszegi Gála 
TSE nyer-e? Mindez kide-
rül szórakoztató formában 
a Táncvarázs adásából.
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó   
01:35 Sporthírek   
01:40 Himnusz   
01:45 Térkép   
02:15 Mesélj nekem!  Az 
ezüsthúszas (Andersen)
02:25 Széchenyi napjai 
(1985)  4. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat. Rendezte: 
Horváth Ádám. Szereplők: 
Tordy Géza, Piros Ildikó 
(Crescence), Avar István 
(Metternich), Koltai János 
(Batthyány), Lukács Sán-
dor (Kossuth), Rajhona Á- 
dám (Nagy Pál), Körtvé-
yessy Zsolt (Mészáros)
03:30 Határtalanul magyar  
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 25. rész: A 
nyomozó nyomában. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar mentőszolgá-
lat. Két ajándék lóval és 
egy főúr ezer forintos aján-
dékával kezdte meg a mű-
ködését az első mentőe-
gyesület a Lipót templom 
melletti bazár egyik boltjá-
ban 1887-ben. Európa 
első, mentőszolgálatnak 
épült korszerű mentőállo-
mása is Budapesten épült 
1890-ben. De mi köze az 
1910-es ököritói borzal-
mas tűzesetnek az orszá-
gos mentőszolgálat 
kiépítéséhez?
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör   
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft. (1992)  
A kender. Magyar tévé-
filmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta. Pitti 
Katalin, Kiss Károly, Laka-
tos Miklós és zenekara
14:45 Mai hitvallások  
15:20 Önök kérték 
16:15 Család-barát  
17:45 Mert mibennünk 
zeng a lélek - Magyar film-
etűd. Nagy László Táncbe-
li táncszók című, a Bartók 
együttesnek ajánlott versé-
re készített filmetűd. Az al-
kalom, amely ihlette, a 
2004. december 5-i 
népszavazás. 
17:50 Veszendő végeken 
Magyar dokumentumfilm. 
Majdán, Rábé, Oroszlá-
mos – apró, magyar falvak 
a bánsági hármashatáron. 
A magyar népesség roha-
mos fogyását, önazonos-
ság tudatának elvesztését 
néhány pedagógus és pap 
igyekszik meggátolni.
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Keresz-
tény-havas - Brassótól a 
Tömösi-szorosig
20:00 Hogy volt?!  Schütz 
Ilára emlékezünk
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
02:25 Mert mibennünk 
zeng a lélek - 2004. 
december 5. Emlékére. 
02:30 "Csak ritka a fenyő, 
ez a baj…" - A szarvasi 
székely története. A szarva-
si szárazmalom gondnoka 
a romániai forradalom 
előtt, végső elkeseredésé-
ben határozott úgy, hogy 
Székelyföldről az anyaors-
zágba szökik, és itt letele-
pedve próbál boldogulni
03:20 Hudec László élete - 
Sanghaj magyar építésze. 
Hugyecz László Ede – 
később L.E. Hudec – tör-
ténete nem csak a megra-
gadó modernista és art 
deco építészetéről szól, 
hanem felrajzolja a 20. 
század főbb politika-
történeti illetve építőművé-
szeti vonulatait. Az ő emb-
lematikus élete ablakot nyit 
a múlt század drámai for-
dulataira, mégpedig játék-
filmbe illő jelenetekkel.
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 1. 
rész: A tékozló fiú. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Szálka - Avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán  
05:50 Gazdakör
 06:20 Hazajáró (2014)  
Felső-Bodrogköz
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 Duna World News   
09:05 KorTárs  
09:30 Hogy volt?! (2014)  
Hámori Ildikó felvételeiből
10:25 Duna World News  
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Deák 
Ferenc
10:45 Mint oldott kéve 
(1983)  7/2.: Magyarország 
1848-49. Magyar tévéfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar 
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: Felső-
Bodrogköz
15:20 HungarIQ  
15:45 Novum  
16:15 Család-barát 
Hétvége   
17:40 Hol volt, hol nem volt
18:00 Táncvarázs: Isis 
Dance Open Szombathely
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Dani szerelmes, 2. 
Titokzatos szerelem
20:25 Szálka - Avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
21:25 Linda (1984)  A 
tizennyolckarátos aranyhal. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:30 Fábry  
23:45 Szeretettel 
Hollywoodból  

00:10 Katolikus Krónika   
00:55 Híradó   
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal  
02:35 Ágrólszakadt úri-
lány (1943)  Magyar játék-
film  (ff.)  Rendezte: Rátho-
nyi Ákos. Szereplők: Tol-
nay Klári (Jánossy Éva), 
Vízváry Mariska, Hajmás-
sy Miklós (Koltay Ádám), 
Mihályi Ernő (Csermely 
Csongor), Raffay Blanka 
(Sári) Dr. Koltay a társaság 
dédelgetett kedvence. Nap-
jai kellemesen telnek, ebéd- 
és vacsorameghívások, 
bridzspartik, táncestélyek, 
párbajügyek. Egy napon 
megunja az evilági vigassá-
gokat, s a hegyek magányos 
világába menekül. A boldog 
egyedüllétet azonban nem 
élvezheti sokáig, már az első 
reggelen váratlan esemény 
zavarja meg nyugalmát.
04:05 Linda  Magyar té-
véfilmsorozat  
05:15 Mint oldott kéve 
(1983)  7/3.: Magyarország 
1849Magyar tévéfilmso-
rozat  
06:10 Hagyaték  
06:50 Család-barát  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs:  Isis 
Dance Open Szombathely
10:20 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Batthyány 
Lajos
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta 
12:50 Hogy volt?!   
13:45 Rideg Sándor: Indul 
a bakterház (2014) A szé-
kesfehérvári Vörösmarty 
Színház előadása. Szerep-
lők: Árgyelán Ádám, Csó-
ka Csaba, Derzsi János, 
Gáspár Sándor, Juhász Il-
lés, Kelemen István, Kri-
csár Kamill, Kubik Anna, 
Sághy Tamás, Tűzkő Sán-
dor, Závodszky Noémi
15:45 Nótacsokor  
16:20 Család-barát  
17:45 Hol volt, hol nem volt  
18:00 Öt kontinens   
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
A két Tisza között
20:20 A napsugár nyomá-
ban 13/3. rész  
20:50 Csellengők: 
Eltűntek nyomában
21:20 Gasztroangyal  
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ  Kincsvadászok 
nyomában 
23:10 Szerelmes földrajz 
(2014)  Úgy szeretem 
Budapestet, hogy nem 
feledhetem Kolozsvárt…
(Ugron Zsolna)  E két vá-
ros néhány kedves helyét, 
járjuk hát be Ugron Zsolna 
íróval, az egyik legősibb 
székely főnemesi család 
leszármazottjával, a nagy-
sikerű Úrilányok Erdély-
ben, a Hét évszak és az Er-
délyi menyegző szerzőjé-
vel, akinek legújabb, törté-
nelmi regénye a napokban 
jelenik meg.
23:40 Útmutató  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem! A 
farkas és a bárányok (La 
Fontaine meséje nyomán)
02:20 Inkognitó (2013)  
Magyar dokumentumfilm. 
03:15 Hát ki az én életem? 
(2010)  Magyar dokumen-
tumfilm. Hét testvér együtt 
nevelkedik egy intézetben. 
Minden vágyuk, hogy 
hosszú távon is együtt ma-
radjanak. A két legidősebb 
úgy tervezi, hogy kikerülve 
lakást szereznek és kiviszik 
a kicsiket. 
03:45 Balassagyarmat kin-
csei  Horváth Endre örök-
sége. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 23. rész: 12 
óra. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők (2004)  
Az első magyar árvaház.   
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. 
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. (1992) 
47.Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talk-
show 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Tolnay 
András, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:45 Unitárius magazin   
15:20 Négy szellem 
16:15 Család-barát   
17:45 Mária út (2013)  
3/3.: Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
18:40 Kultikon   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró: Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyar-
mattól Ipolyságig 1.
20:00 Hogy volt?! (2012) 
Illés Lajosra emlékezünk
20:55 LEGENDA (2013)  
Cserháti Zsuzsa
22:10 "Azért születtünk a 
világra, hogy valahol 
otthon legyünk benne!" A 
film a vajdasági magyar 
diákok kivándorlási okairól 
szól és a két ország 
(Magyarország és Szerbia) 
oktatási rendszeréről. A 
film a társadalmi probléma 
mellett bemutatja azt is, 
hogy miként látják a 
fiatalok hazájukban a 
jövőjüket, hogyan érinti 
őket emocionálisan a 
hezitáció, a döntés 
kényszere, hogyan 
vélekednek minderről a 
szakértők, szülők, s ezeket 
milyen konkrét adatok 
támasztják alá. Bemutatja, 
hogy minden helyzetben 
van „tovább”, s hogy nem 
könnyű sem azoknak, akik 
hazájukban maradnak, 
sem pedig azoknak, akik 
átlépik a határt. 
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-

korlattal, referenciával  rendelkezô nô 

a hét bármely napján vállal takarítást. 

Tel.: 0405 572-858 (Kati)

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.

MAGYARORSZÁGON, Eger 

kertváros részében, egy négyes 

társasház/villa, 3 szobás földszinti 

lakás eladó. Eger híres a gyógyvizeirôl. 

Megfelel haza költözôknek, vagy 

nyaraló háznak.

Bôvebb felvilágositást e.mail 

cimen: marczism@hotmail.com

Tel: 0404 379-735

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a leg-

szebb lehetöség:

 www.bedandbreakfast21.com.au 

Beszélünk 5 nyelven.

SZÔKE, KÉK SZEMÜ, kellemes 

megjelenésû ötvenöt éves magyar nô 

megismerkedne becsületes, jozanéletü 

ausztrál állampolgárral házasság 

céljából. Beszeéek angolul.

Tel: 0011 1 647-648-1078

gabhar89@gmail.com

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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

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

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


